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Sedím na konári ...

Neviem v čom to je, ale mám taký zvláštny inštinkt. Často sa mi stáva, že
zapnem televíziu práve vo chvíli, keď tam dávajú niečo, čo je pre mňa dôleži-

té. Už viackrát sa mi stalo, že stlačím gombík vo chvíli, keď je na obrazovke člo-
vek ktorého poznám, zaujímavá kultúrna (zriedkavo aj knižničná) aktivita či infor-
mácia. Napríklad toť nedávno ... len tak ledabolo zapnem telku a tam rovno elek-
tronická kniha. Musím sa priznať, že ma ihneď zaujala. Vyzerala vskutku príťažli-
vo. Odetá bola v peknom svetlom koženkovom šate, ľahká, vybavená tisíckami
strán a baterkou, čo vydrží desiatky hodín. Vlastne to bola kniha kníh, lebo na tom
médiu ich bolo niekoľko. V tej chvíli mi zišiel na um argument niektorých kolegov,
ktorý ešte nie tak dávno používali na obhajobu papierovej knihy. Jeden kolega s
obľubou vravieval: „Neviem si predstaviť zobrať si do postele počítač“ a pritom mal
na mysli nepraktický monitor so šnúrou do zástrčky. Tento „posteľový“ argument už
definitívne padol. Samozrejme o modernej, ľahko prenášateľnej, ovládateľnej a
obsahovo bohatej konkurenčnej elektronickej knihe už vieme dlhšie, ale knihovní-
ci ju zatiaľ nechcú brať do úvahy.

Odkedy v informačnej spoločnosti dominujú moderné technológie, nemôžem sa
zbaviť pocitu, že klasická papierová kniha je vážne ohrozená. Verím, že ju nestihne
osud dinosaurov, ale obávam sa toho, že jej využívanie sa o pár rokov stane iba
výsadou užšej skupiny záujemcov. Alebo sa bude uchovávať ako dobový doku-
ment, ku ktorému treba prechovávať úctu, ale na čítanie sa bude využívať jej elek-
tronická podoba. Viem, že knihovníkom sa takáto vízia nepáči ... A nechcú ju pri-
pustiť ani naši dlhoroční čitatelia. Napokon, vydávanie papierových kníh je
v konjunktúre. Ale vyrastá nová generácia, ktorá je už od najútlejšieho veku odcho-
vaná počítačmi. Je to generácia preferujúca techniku, rýchlosť
a zjednodušenie. A preto to, čo si my „starší“ nevieme predstaviť – čítanie
z obrazoviek, u nich bude pravdepodobne samozrejmosťou. Budú pribúdať zdigita-
lizované knihy na internete i romány písané na pokračovanie. Stačí si kliknúť –
doma alebo v úrade ... Načo kvôli tomu ísť až do knižnice ...

Už dlho sa zamýšľam nad tým, čo bude s knihou a knižnicami. Možno aj preto sa
mi dosť často objavuje v predstavách takáto scéna: ľudia vystupujú z vlaku a do
pripravených kontajnerov hádžu elektronické knihy na jedno použitie, ktoré prečí-
tali počas cesty. Sú také malé, lacné a ich obsah slúži len na krátkodobé rozptýle-
nie. Vízia pre niekoho potešiteľná, pre iného zdrvujúca.

Internet sa stal nenahraditeľným pomocníkom pri vyhľadávaní informácií. Nikto už
dnes nepochybuje o tom, že do knižnice patrí. Takisto ako digitalizácia dokumen-
tov. Veď má toľko výhod! Dostupnosť, ochrana, jednoduchšie vyhľadávanie ... Ale
koncepcia prepojenia klasického s moderným mi akosi stále chýba. A tak si občas
kladiem otázku: aký je rozdiel medzi tými, ktorí surfujú po internete v kaviarni a u
nás? Mnohí chodia do knižnice najmä preto, že je u nás príjemnejšie prostredie a



internet zadarmo. A my márne čakáme, že si konečne vypožičajú aj dajaké knižky.

Nuž, veru , občas rozmýšľam nad tým, či nás IT zachránia, alebo naopak, pripra-
via nám skazu. Nenechajte sa, milí kolegovia, zmiasť mojimi úvahami. Veď som
len knihovník verejnej knižnice ... Napokon ochrana a sprístupňovanie digitálneho
kultúrneho a vedeckého dedičstva je významná súčasť stratégie slovenského kni-
hovníctva do roku 2013. Treba to robiť. Dokonca na to budú aj veľké prachy.
Z európskych fondov i štátneho rozpočtu. Aspoň to tak vyzerá.

A práve o tejto úlohe, plánoch a skúsenostiach je aj toto číslo bulletinu, ktoré práve
držíte v rukách. – Niet cesty späť ... len rozmýšľam, či si pod sebou tak trochu nepí-
lime konár. I keď ... zatiaľ sa na tom konári celkom dobre sedí ...

PhDr. Klára Kernerová, zodpovedná redaktorka Bulletinu SAK
kernerova@vkjb.sk
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70 rokov Centra vedecko-technických informácií SR

Mgr. Mária Mlynáriková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
mlynarikova@cvtisr.sk

História vzniku dnešného Centra vedecko-technických informácií SR, do
roku 1996 známeho ako Slovenská technická knižnica (SlTK), úzko súvi-
sí so vznikom technického vysokého školstva na Slovensku, ktoré bolo
ustanovené zákonom č. 170 Sb. z. a n. (MZ ČSR) zo dňa 25. júna roku
1937. Ten nariaďoval zriadenie štátnej Vysokej školy technickej Dr. Milana

Rastislava Štefánika v Košiciach (počínajúc študijným rokom 1938 – 1939), no jej otvo-
renie sa konalo v decembri 1938 už v Martine. A ako svedčia historické materiály, hneď
na prvom zasadaní profesorského zboru v decembri 1938 sa rokovalo aj o otázkach
knižnice, takže akosi automaticky sa tento rok pokladá aj za dátum vzniku knižnice
a odvtedy sa v kalendárnych rokoch končiacich osmičkou pripomínalo výročie...

Keď sme v roku 60. výročia vzniku knižnice vydali publikáciu 60 rokov CVTI SR,
v ktorej je podrobne zmapovaná dovtedajšia história našej knižnice, žili sme vo veľkom
očakávaní čoskorého sťahovania do novej budovy, ktorej slávnostný výkop sa konal
práve v máji jubilejného roka a stavba mala byť zrealizovaná do konca roka 1999.
Konečne sa naplnila túžba a snaha viacerých riaditeľov sústrediť jednotlivé pracoviská
CVTI SR na jedno miesto – v tom čase sme totiž boli roztrúsení po celej Bratislave aj
mimo nej (riaditeľstvo, časť skladov, odbor periodickej a špeciálnej literatúry, výpožičky,
študovne a knihárska dielňa na Námestí slobody v budove Fakulty architektúry STU;
ekonomické a hospodárske oddelenie na Jozefskej ulici; časť skladov kníh, akvizícia
a spracovanie fondov, metodické a edičné oddelenie na Drieňovej ulici; sklady v Cíferi-
Jarnej pri Trnave), čo si nutne vyžadovalo zvýšené riadiace úsilie aj finančné náklady.

Čakanie sa však predĺžilo až na 9 rokov, počas ktorých sme boli svedkami poza-
stavenia prác v dôsledku nedostatočných finančných prostriedkov, hrozby delimi-
tácie stavby na iné účely, až kým vláda SR nariadením z konca roka 2006 nezvýši-
la obstarávaciu cenu stavby CVTI SR, čím sa naplnil predpoklad na dokončenie
novostavby v roku 2007. Po kolaudačnom rozhodnutí na stavbu v júli 2007 a po
nesmiernom vynaložení organizačného úsilia riadiacich pracovníkov aj fyzickej
námahy všetkých zamestnancov. Iste je zaujímavý fakt, že všetky pracoviská vráta-
ne knižničných fondov sa presťahovali v priebehu 4 mesiacov, pričom poskytovanie
výpožičných služieb nebolo prerušené. 19. decembra 2007 novostavbu slávnostne
otvorili podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a podpredseda vlády SR a minister
školstva SR Ján Mikolaj.
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Nebudeme sa podrobne rozpisovať
o historických medzníkoch technickej
knižnice, ktorú odborná knihovnícka,
ale aj technická komunita – počnúc
študentmi najmä technického (ale nie-
len technického) zamerania cez asis-
tentov a profesorov až po vedec-
kých pracovníkov – veľmi dobre
poznala (a veríme, že aj v súčasnosti
pozná), v študovniach ktorej „drali
nohavice“ mnohí významní slovenskí
priekopníci, vedci či vynálezcovia...
Knižnica totiž vždy bola zárukou kva-
litných informačných zdrojov a vždy
v prvej línii kráčala ruku v ruke s naj-
novšími technologickými poznatkami
v poskytovaní odborných informácií.

Ale aby predsa len niekto nenadobudol dojem, že skoro desať rokov sme len so zalo-
ženými rukami čakali na presťahovanie do novej budovy, uvedieme aspoň zopár
významnejších počinov z tých rokov, ako napríklad:

� 1999 – zavádzanie elektronických informačných služieb (Medea);

� 2000 – sprístupnenie verejných internetových staníc v začiatkoch budovania
informačnej spoločnosti u nás; zrealizovanie projektu e-knižnice Európskeho
dokumentačného a informačného strediska;

� 2001 – ako člen konzorcií na prístup do plných textov e-periodík vydavateľstiev
Elsevier a Springer zabezpečovalo CVTI CR konzorciálny prístup k nim; začal
vychádzať celoslovenský odborný informačný časopis ITlib. Informačné techno-
lógie a knižnice; vznikli depozitné knižnice OECD a EÚ;

� 2003 – CVTI SR sa stalo členom európskej siete stredísk patentových informácií
(PATLIB); zavedenie zlužby SUBITO (elektronické objednávanie a dodávanie kópií
plných textov článkov zo zahraničných periodík); začal sa prevádzkovať informačný
systém vedy a vedeckovýskumného potenciálu SR (www.veda-technika.sk);

� 2004 – zrealizoval sa projekt InfoLib (Informačný portál pre knižničnú a infor-
mačnú teóriu a prax), ktorý bol pripravený v spolupráci so Spolkom slovenských
knihovníkov a Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského a finančne ho podporila Nadácia otvorenej spoločnosti;

� 2005 – ďalšie sprístupňovanie databáz (Scopus, Scholar SFX); zapojenie sa do
medzinárodného projektu Elektronische Zeitschriften Bibliothek so zameraním
na prírodné vedy;

� 2006 – zaviedol sa vzdialený prístup používateľov k licencovaným e-zdrojom;
prechod na nový knižnično-informačný systém DAIMON;
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Pásku pri slávnostnom otvorení novostavby
prestrihli podpredseda vlády SR D. Čaplovič
a podpredseda vlády SR a minister školstva
J. Mikolaj



� 2007 – do prevádzky sa uviedol infoBlog CVTI SR; v júni bol zriadený nový útvar
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT);
v októbri sa začal realizovať vzdelávací projekt ESF Európsky knihovník;
v jeseni sa začalo sťahovanie do novej budovy; v decembri sa uskutočnilo už
spomínané slávnostné otvorenie novej budovy...

Okrem toho celý čas riadne fungovali všetky ostatné činnosti vrátane organizovania
odborných seminárov, školení, prezentácií, organizovali sa akreditované rekvalifikač-
né kurzy pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania s názvom Kni-
hovnícke odborné minimum atď.

Začiatkom roka 2008 sme už všetci boli pre-
sťahovaní v novej budove, v ktorej naši
používatelia majú k dispozícii na vysokej
odbornej úrovni všetky knižnično-infor-
mačné služby a možnosť študovať v niekto-
rej z troch študovní, kde sú počí-
tačové stanice s prístupom na internet
a WIFI pripojenie.

Medzi hlavné ťažiskové úlohy CVTI SR ako
jednej z najväčších špecializovaných
vedeckých knižníc na Slovensku naďalej
patrí získavanie, spracovávanie, uchováva-
nie a sprístupňovanie všetkých druhov
dokumentov a informácií bez ohľadu na

formu média a lokalizáciu, poskytovanie výpožičných, konzultačných a špecializova-
ných knižnično-informačných služieb vrátane medziknižničnej výpožičnej služby a
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, e-služieb a vzdialeného prístupu k
e-zdrojom, vydávanie časopisu a publikácií, reprografické a knihárske služby.

Navyše v roku 2008 začalo CVTI SR plniť niekoľko nových významných úloh, ako je
napríklad prevádzka Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie
(CIP VVI), ktorý predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kon-
trolných nástrojov štátnej vedeckej a informačnej politiky (www.vedatechnika.sk).
Naplno sa začal nový druh aktivít v rámci Národného centra pre popularizáciu vedy a
techniky v spoločnosti (NCP VaT); svoju činnosť začalo aj oddelenie pre hodnotenie
publikačnej činnosti vysokých škôl na Slovensku; od decembra 2008 CVTI SR reali-
zuje projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku –
prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý financuje ERDF
v rámci Operačného programu VaV (podrobnejšie o tom pozri v príspevku D. Birovej
a M. Žitňanskej na s. 10), atď.

Zaiste, je relatívne, či to všetko, čo sa v CVTI SR udialo, je veľa alebo málo. No pre
nás všetkých nastal deň oslavy 70. výročia vzniku CVTI SR (15. decembra 2008), ktorý
sme v kruhu odbornej i širšej verejnosti dôstojne oslávili. Pri tejto príležitosti sme vyda-
li brožúru 70 rokov CVTI SR, ktorú dostali všetci účastníci slávnostného stretnutia.
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8 Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 1

Na začiatku slávnostného zhromaždenia prítomných pozdravil a zdravicu i krátke
poslanie CVTI SR predniesol podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján
Mikolaj ako najvyšší predstaviteľ Ministerstva školstva SR, nášho zriaďovateľa.
Potom nasledoval príhovor nášho pána riaditeľa prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., v kto-
rom v krátkosti zhodnotil 70 rokov existencie inštitúcie a jej zásluhy na rozvoji vedy a
techniky a odborného školstva, ale hlavne sa sústredil na predstavenie nových úloh,
ktorých plnením je CVTI SR v súčasnosti poverené. Po ňom nasledovalo odmeňova-
nie dlhoročných pracovníkov (veru sme mali aj takých, ktorí pracovali v inštitúcii vyše

40 rokov), ďalej sme si vypočuli zdravice –
kolegov zo Slovenskej asociácie knižníc
(PhDr. Daniela Gondová), Spolku sloven-
ských knihovníkov (Ing. Silvia Stasselová),
Univerzitnej knižnice v Bratislave (PhDr.
Tibor Trgiňa) a Staromestskej kniž-
nice v Bratislave (PhDr. Judita Kopáčiková).
Po tomto oficiálnom programe sme pokračo-
vali na malej recepcii v družných rozhovo-
roch s bývalými aj súčasnými kolegami, jed-
ným slovom – bolo to príjemné stretnutie.

Na záver sa ešte aspoň v krátkosti pri-
stavíme pri nových druhoch aktivít v rámci
Národného centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré
bolo v CVTI SR zriadené ešte roku 2007 
a naplno svoju činnosť rozvinulo v roku
2008 (podrobnú informáciu o NCP VaT náj-
dete na ww.vedatechnika.sk). Jeho hlavnou
úlohou je vzbudiť v širokej verejnosti,
a najmä u mladých ľudí záujem o vedu
a techniku, zvýšiť prestíž a celospoločen-
ské uznanie vedcov a vývojových pracovní-
kov, objasňovať ciele a prezentovať výsled-

ky vedeckého výskumu, vývoja a inovácií hlavne na Slovensku, podporiť aktívne
zapájanie sa verejnosti do diania vo vede a technike prostredníctvom dialógu.

Jednou zo spomínaných aktivít je vedecká kaviareň VEDA V CENTRE (ide o nefor-
málne diskusné stretnutia verejnosti s poprednými slovenskými vedcami), či popula-
rizačný program VEDECKÁ CUKRÁREŇ (besedy odborníkov – popularizátorov vedy
a techniky so žiakmi stredných škôl na rôzne odborné témy).

Na zvýšenie informovanosti a záujmu verejnosti o vedu slúži aj Centrálny informačný
portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) ako jeden zo základných informačných,
manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky
(www.vedatechnika.sk), ktorý prevádzkuje NCP VaT a v súčinnosti s Ministerstvom
školstva SR poskytuje informácie týkajúce sa riadenia a štátnej podpory vedy, finan-

Vstupná hala v deň osláv

Príhovor podpredsedu vlády SR a minis-
tra školstva J. Mikolaja
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covania, oficiálnych dokumentov, štatistických ukazovateľov, implementácie európ-
skych smerníc, medzinárodnej spolupráce a výsledkov výskumu a vývoja, verejných

výziev na riešenie projektov
a evidencie podporených pro-
jektov a úloh výskumu, vývoja
a inovácií. NCP VaT na portáli
prezentuje svoje aktivity sme-
rom k verejnosti, buduje multi-
mediálnu galériu a fotogalériu,
vydáva e-noviny Vedecký kalei-
doskop, ktorých cieľom je príťaž-
livým a zrozumiteľným spôso-
bom prinášať informácie o dianí
vo vede a technike doma i vo
svete, atď.

Teda môžeme povedať, že
z hľadiska ľudského veku by CVTI SR malo prežívať jeseň života, ale z hľadiska sta-
bility a životaschopnosti inštitúcie prežíva svoju druhú mladosť – je pripravené poho-
tovo reagovať na potreby doby a plniť požiadavky, ktoré súčasný život a vývoj spo-
ločnosti prináša.

Celkom na záver spomenieme len všeobecne známu vec, že za posledných pár rokov
došlo k obrovskej zmene v štýle
a spôsobe práce knižnično-informačných
pracovníkov (ale nielen ich...). Všetci to
denne zažívame na svojich pracoviskách,
takže spolu s klasikom by sme mohli pove-
dať – tempora mutantur, et nos mutamur in
illis. V práci už naplno dominuje e-priestor:
e-informácie, e-služby, e-knihy, e-noviny,
e-pošta, e-obchod... A všetci sa v záujme
skvalitňovania služieb a získavania financií
na ne musíme zapájať do množstva národ-
ných aj európskych projektov, ktoré si vyža-
dujú plné nasadenie a neprestajné štúdium nových poznatkov, čo je dôkazom opod-
statnenosti požiadavky celoživotného vzdelávania...

Kde je asi tá hranica, po ktorú sa dá v tejto oblasti ísť? Bolo by celkom zaujímavé
vedieť a môcť vidieť, ako asi bude vyzerať naša inštitúcia o ďalších 70 rokov... No ale
to už zaváňa trochu sci-fi, nie?

Webová stránka CIP VVI a NCP VaT
(www.vedatechnika.sk)

Pozorní poslucháči a diskutéri
Vedeckej cukrárne
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Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 
na Slovensku – prístup k elektronickým informačným 
zdrojom (NISPEZ)

PhDr. Daniela Birová (birova@cvtisr.sk) – PhDr. Mária Žitňanská (zitnanska@cvtisr.sk)
Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Do roku 2008 mala vedeckovýskumná sféra na Slovensku prístup k informačným
zdrojom (ďalej EIZ) prostredníctvom akademických knižníc na jednotlivých vysokých
školách, ktoré každoročne pripravovali a podávali na Ministerstvo školstva SR rozvo-
jové projekty na získanie finančných prostriedkov na ich predplatné. Centrum VTI SR
v Bratislave nadviazalo na bohaté skúsenosti akademických knižníc a od polovice
decembra 2008 realizuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj národný pro-
jekt informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku s nenávratným finančným
príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), ktorého hlavným
zámerom je zabezpečiť prístup k EIZ pre výskum a vývoj na Slovensku. Realizácia
projektu potrvá do júna 2014 a celková suma nenávratného finančného príspevku je
19 916 351,32 € (600 mil. Sk).

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie efektívneho systému informačnej podpory
výskumu a vývoja na Slovensku na báze EIZ. Projekt má  4 špecifické ciele: 

1. Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia EIZ pre výskum a vývoj.

2. Vybudovanie efektívneho systému využívania EIZ pre výskum a vývoj na báze
nadstavbových nástrojov a technológií. 

3. Vytvorenie centrálnej databázy slovenských EIZ pre výskum a vývoj a portálové
riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským elektronickým
zdrojom.

4. Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie
(CIP VVI)  o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na
efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systé-
mami.

V rámci špecifického cieľa 1 s názvom Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia
elektronických informačných  zdrojov pre výskum a vývoj sa na základe verejného
obstarania zakúpil prístup k vybraným EIZ pre výskum a vývoj. V spolupráci
s gestormi jednotlivých databázových kolekcií, ktorými sú pracovníci akademických
knižníc menovaní rektormi univerzít, bol vytvorený systém koordinácie, optimalizácie

NISPEZ
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a hodnotenia ich využívania, zabezpečený prístup k databázam a ich efektívne využí-
vanie.  Prehľad databázových kolekcií, ku ktorým bol v rámci NISPEZ zakúpený prí-
stup, je súčasťou tohto článku.

Odborný garant: PhDr. Mária Žitňanská

Zámerom špecifického cieľa 2 je vybudovanie efektívneho systému využívania EIZ
pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií. Cieľom aktivity je
vyšpecifikovať, obstarať a do prevádzky uviesť centralizovaný systém prístupu, vyhľa-
dávania, využívania a správy EIZ pre výskum a vývoj na báze komerčne dostupných
nadstavbových nástrojov a riešení.

Odborný garant: Ing. Marián Vaňo

Špecifický cieľ 3 je zameraný na prieskum slovenských vedeckých EIZ, zadefinova-
nie objektívnych kritérií zaradenia e-zdrojov do centrálnej databázy a následne zosta-
venie katalógu tých e-zdrojov, ktoré ich spĺňajú, ako aj zostavenie katalógu recenzo-
vaných časopisov pre výskum a vývoj, obstaranie a implementácia softvéru, portálo-
vé riešenie prístupu k čiastkovo spracovaným e-zdrojom, zabezpečenie skúšobnej
i rutinnej prevádzky centrálnej databázy a portálového riešenia prístupu k slovenským
vedeckým EIZ pre výskum a vývoj.

Odborný garant: Mgr. Eva Králiková

V rámci špecifického cieľa 4 ide o rozširovanie Centrálneho informačného portálu
pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) – www.vedatechnika.sk – o nové funkcie s reš-
pektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane pre-
pojenia s inými informačnými systémami. 

Odborný garant: Ing. Oleg Cvik

Priebežné informácie o realizácii projektu NISPEZ nájdete na www.cvtisr.sk.

Prehľad databázových kolekcií pre výskum a vývoj

1. ACM (Association for Computing Machinery)
2. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
3. Web of  Knowledge – Web of Science 
4. Web of  Knowledge – Current Contents Connect 
5. Web of  Knowledge – Essential Science Indicators 
6. Web of  Knowledge – Journal Citation Reports 
7. Web of Knowledge – Conference Proceedings (pôvodne ISI Proceedings)
8. REAXYS (pôvodne Beilstein-CrossFire Direct) 
9. ScienceDirect 
10. Scopus 
11. SPRINGERLink – národná licencia
12. Willey InterScience (vyd. Willey-Blackwell) 
13. GALE
14. H.W. Wilson 
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15. ProQuest Central 
16. Knovel 

1. ACM (Association for Computing Machinery)

Digitálna knižnica ACM Digital Library obsahuje úplné texty publikácií renomovanej
americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky.  
Gestor: Ing. Milena Maťašovská Tetřevová, Technická univerzita v Košiciach
Cieľová skupina používateľov: 8 inštitúcií

2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

Elektronická knižnica IEEE je najobsiahlejšia kolekcia plnotextových časopisov (1,8 milió-
na) a konferenčných článkov na svete z týchto oblastí: letectvo, automobilové inžinier-
stvo, biomedicína, elektrické obvody a systémy, komunikačné systémy, hardvér, geove-
da a vzdialené snímanie, archivovanie informácií, nanotechnológia, oceánografia, ener-
getika, robotika, kvantová elektronika, polovodiče, senzory, bezdrôtová komunikácia.
Gestor: Ing. Milena Maťašovská Tetřevová, Technická univerzita v Košiciach
Cieľová skupina používateľov: 8 inštitúcií

3. Web of  Knowledge – Web of Science

Web of Science zahŕňa 3 citačné indexy: SCI – Science Citation Index, SSCI – Social
Science Citation Index, AHCI – Arts and Humanities Citation Index.
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 24 inštitúcií

4. Web of  Knowledge – Current Contents Connect

Current Contents Connect obsahuje 7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine;
Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth
Sciences; Computing and Technology; Social and Behavioral Sciences a Arts and
Humanities). Databáza poskytuje kompletné bibliografické údaje z vyše 8 000 sve-
tových karentovaných vedeckých časopisov.
Gestor: PhDr. Daniela Gondová,  Univerzita Komenského v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 24 inštitúcií

5. Web of  Knowledge – Essential Science Indicators

Essential Science Indicators poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede,
popredných vedcoch, najcitovanejších prácach; sleduje viac ako 11 000 periodík.
Zameriava sa na hodnotenie vedy za posledných 10 rokov.
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 24 inštitúcií

6. Web of  Knowledge – Journal Citation Reports

Obsahuje 2 edície: Science Edition a Social Science Edition. Je to scientometrická
databáza a analytický nástroj poskytujúci štatistické údaje a informácie na hodnotiace
účely a porovnávanie časopisov; každoročne uvádza mnohé scientometrické údaje,
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ako napr. impact factor jednotlivých vedeckých časopisov; sleduje asi 8 000 periodík.
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 11 inštitúcií

7. Web of  Knowledge – Conference Proceedings (pôvodne ISI Proceedings) 

Poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov,
ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách,
seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam.
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 24 inštitúcií

8. REAXYS (pôvodne Beilstein-CrossFire Direct)

Ide o rozsiahlu databázu štruktúr, fyzikálno-chemických vlastností, biologických, far-
makologických, ekologických informácií a reakcií týkajúcich sa organických zlúče-
nín.V súčasnosti zahŕňa vyše 1 000 000 abstraktov odborných článkov. Databáza
umožňuje štruktúrne, podštruktúrne a textové vyhľadávanie, ich kombinácie, ako aj
prácu so všetkými bežnými logickými operátormi.
Gestor: PhDr. Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Cieľová skupina používateľov: 7 inštitúcií

9. ScienceDirect

Táto databáza vydavateľstva Elsevier Science je považovaná za svetovo najvýznam-
nejšiu platformu plnotextových zdrojov v oblasti vedy a výskumu. Databáza vedeckých
informácií je zameraná na primárne vedecké časopisy v ich plnotextovej forme.
Aktuálne pokrýva 25 % svetových informácií týkajúcich sa prírodných vied, medicíny,
techniky, ekológie a poľnohospodárstva. Databáza obsahuje aj rozsiahlu zbierku elektro-
nických odborných kníh (vyše 6 000), príručiek, noriem a knižných sérií (vyše 10 000).
Gestor: Mgr. Jana Ilavská,  Univerzita Komenského v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 15 inštitúcií

10. Scopus

Je to jedna z najrozsiahlejších bibliografických a citačných databáz na svete, obsa-
huje bibliografické záznamy s abstraktmi od roku 1965. Tematicky pokrýva problema-
tiku chémie, fyziky, matematiky, techniky, prírodných vied, medicíny, spoločenské
vedy, psychológiu, ekonomiku, biológiu, poľnohospodárstvo a životné prostredie.
Obsahuje údaje o citovanosti s výraznou orientáciou na európsky vedecký priestor.
Obsahuje milióny údajov o citovanosti dokumentov, ktoré sa vo Web of Science nena-
chádzajú najmä preto, že WoS sa výrazne orientuje na americký vedecký priestor.
Gestor: Mgr. Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cieľová skupina používateľov: 18 inštitúcií

11. SpringerLink

Databáza SpringerLink vydavateľstva Springer Verlag  je druhou najväčšou svetovou
multidisciplinárnou databázou. SpringerLink sprístupňuje publikačné práce viac než
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150 nositeľov Nobelovej ceny. Ojedinele zvýhodnená ponuka celonárodnej licencie
umožní až do konca roka 2013 prístup všetkým subjektom z oblasti vedy a výskumu,
školstva, ústavom SAV a ďalším neziskovým inštitúciám prístup do kompletnej kolek-
cie elektronických časopisov Springer, ktorú v súčasnosti tvorí 1638 titulov a Lecture
Notes in Mathematics, Computer Science Library.
Gestor: Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV 
Cieľová skupina používateľov: národná licencia

12. Willey Interscience  (vyd. Willey-Blackwell)

Vydavateľstvo Willey sa zlúčilo s vydavateľstvom Blackwell, čím podstatne rozšírilo
ponuku e-zdrojov, v súčasnosti vystupuje s názvom Interscience. Dlhodobo spolupra-
cuje so svetovo najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami  a patrí medzi najlepšie
svetové vydavateľstvá odborných informácií. Publikované informácie sú vopred
recenzované. Všetky plné texty sú prelinkované, obsahujú kľúčové slová, DOI, detai-
ly o autoroch, odkazy na súvisiace články, citácie. Pri e-zdroji existuje možnosť vyžia-
dania archívnej kópie so zakúpeným obsahom.
Gestor: RNDr. Mária Kukučová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 17 inštitúcií

13. GALE

Umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev na
platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií
(spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe. Okrem štandardných výhod
(dostupnosť online 24 hodín denne, jednoduchý prístup k dokumentom, vyhľadávacie
nástroje a pod.) ponúka ďalšie výhody, ako napr. vytváranie záložiek či prístup k ďalším
referenčným publikáciám od Credo Reference (anglický slovník, tezaurus, atlas a pod.).
Gestor: Mgr. Katarína Czwitkovicsová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 11 inštitúcií

14. H.W. Wilson

Databáza Art Museum Image Gallery je zdrojom vyobrazenia viac ako 155 000 ume-
leckých diel (retrospektíva 3000 rokov pred n. l. – súčasnosť) z kolekcií najznámejších
múzeí a je možné ju prehľadávať spoločne i s článkovými databázami Art Full Text 
a Art Index Retrospective. Databáza pokrýva úžitkové i dekoratívne umenie z Afriky,
Ázie, Európy a Ameriky: obrazy, sochy, kresby, tlače, fotografie, textílie, kostýmy,
šperky, keramiku, nábytok, sklo, knihy a rukopisy, archeologické nálezy. Nahrádza
databázu AMICO Library.
Gestor: Mgr. Katarína Czwitkovicsová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Cieľová skupina používateľov: 11 inštitúcií

15. ProQuest Central

5000 International – kolekcia 16 plnotextových databáz sprístupňujúca články 
z periodík, tematicky pokrýva humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu,
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aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Obsahuje biblio-
grafické záznamy (väčšinou s abstraktmi) článkov z vyše 7 750 periodík od roku 1971
a úplné texty 4 000 periodík od roku 1987. ProQuest Central je inovovaná verzia
5000 International na rok 2008.

Gestor: Ing. Iveta Krjaková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Cieľová skupina používateľov: 19 inštitúcií 

16. Knovel 

Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz 
z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.
Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie všetkých úrovní užívateľských
potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje na hĺbkové prehľadávanie s aplikáciou
pokročilých indexačných techník a s paralelným vyhľadávaním vo viacerých zdrojoch
súčasne, systém je schopný interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami 
a grafmi.

Gestor: PhDr. Marta Sakálová, Žilinská univerzita v Žiline
Cieľová skupina používateľov: 17 inštitúcií

Tam kde sa zachraňujú unikáty ... alebo čo sa deje
na digitalizácii v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Mgr. Tomáš Fiala, Univerzitná knižnica v Bratislave
tomas.fiala@ulib.sk

Digitalizačné stredisko vzniklo v Univerzitnej knižnici v Bratislave (ďalej UKB) v roku
2004. Odvtedy až dodnes prešlo dynamickým vývojom, v priebehu ktorého sa každo-
ročne zvyšoval počet naskenovaných dokumentov, strán doručených čitateľom, počet
interných pracovníkov, počet skenerov. Spolu s týmito faktormi sa zaznamenalo aj
zvýšenie nárokov na kvalitu digitalizácie, rýchlosť vyhotovenia, archiváciu, jednodu-
chosť samoobslužného skenovania a zabezpečenia prístupu do digitálnych zbierok.
Rozvoj digitalizácie a neustále sa zvyšujúci tlak, vyvíjaný na digitalizáciu z prostredia
verejnosti, používateľov, rezortných inštitúcií a iných organizačných zložiek knižnice,
môžeme charakterizovať ako trend súčasnej doby, ktorý sa prejavil zvýšeným počtom
pracovníkov, digitalizačných projektov a iných aktivít, s ktorými je proces digitalizácie
neodmysliteľne spojený (napr. pasportizácia, kompletizácia, sprístupňovanie, archivá-
cia, integrácia, kooperácia atď.). Aj pod vplyvom týchto skutočností sa bývalé
Digitalizačné stredisko svojím dynamickým vývojom (v oblasti služieb a projektov) od
začiatku roka 2009 osamostatnilo od Odboru ochrany dokumentov. Vznikol nový
samostatný Odbor digitalizácie UKB, pozostávajúci z Oddelenia digitalizačných slu-
žieb a Laboratória digitalizácie a zamestnávajúci 10 pracovníkov. Odbor digitalizácie
UKB disponuje štyrmi plochými skenermi rôznych formátov, prostredníctvom ktorých
sa zabezpečuje skenovanie kníh a periodík, ďalej mikrofilmovým skenerom, špeciali-
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zovaným zariadením na skenovanie rukopisov a starých a vzácnych tlačí, archivač-
ným jukeboxom na dlhodobú archiváciu, depozitným a prezentačným serverom.
Zároveň poskytuje digitalizačné služby čitateľom knižnice a spolupracuje na medzi-
národných projektoch.

Medzi základné služby, ktoré Odbor digitalizácie poskytuje, patria:

1. Scan&Go – samoobslužné skenovanie zdarma,

2. expresné skenovanie – doručenie skenov z viazaných periodík do 24 hodín,

3. elektronické doručovanie dokumentov – doručenie skenov až na obrazovku
používateľa,

4. elektronická kniha na objednávku – komplexná elektronická služba, poskytova-
ná bez geografických obmedzení a nutnosti navštíviť knižnicu.

Odbor digitalizácie sa podieľa na nasledujúcich medzinárodných a lokálnych projek-
toch:

1. ENRICH – medzinárodný projekt financovaný z európskeho programu
eContent+. Cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k digitalizovaným historic-
kým dokumentom európskych kultúrnych inštitúcií a vytvorenie virtuálneho báda-
teľského prostredia. UKB je asociovaným členom projektu a dlhoročným prispie-
vateľom do európskej digitálnej knižnice rukopisov (www.manuscriptorium.com),
prostredníctvom ktorej zabezpečuje prístup k viac ako 100 digitalizovaným ruko-
pisom. V rámci projektu sa pre digitalizované dokumenty generujú špecializova-
né metadáta v európskom formáte MASTER
na báze TEI (Text Encoding Initiative), výstupné formáty v HTML a vytvárajú sa
katalogizačné záznamy dokumentu do elektronického knižného katalógu UKB.

2. Tlač na objednávku – je mladším súrodencom medzinárodného Európskeho
projektu elektronická kniha na objednávku, ktorý zároveň inovuje a rozširuje.
Cieľom projektu je vytvorenie novej elektronickej knižnično-informačnej služby,
ktorej obsahom bude komplexný servis od vyhľadania a vypožičania dokumen-
tu, objednania, skenovania, grafických úprav, elektronickej platby až po doruče-
nie tradičnej tlačenej knihy na adresu objednávateľa.

3. World digital library – je to projekt celosvetovej digitálnej knižnice, ktorá má za
cieľ zdarma sprístupňovať digitálne zbierky rozličných krajín, kultúr a jazykov.
Obsahové zameranie digitálnej knižnice nie je striktne obmedzené, v jednotlivých
zbierkach bude možné nájsť mapy, rukopisy, staré tlače, filmy, zvuky a pod.
Cieľom celosvetovej digitálnej knižnice je podpora medzinárodného interkultúr-
neho porozumenia a povedomia a podpora výskumu. UKB prispela do projektu
najmä svojimi digitalizovanými dátami z Bašagićovej zbierky islamských rukopi-
sov a je oficiálnym partnerom tohto projektu.

4. DIFMOE – Digitálne fórum strednej a východnej Európy: zameriava sa na pas-
portizáciu, digitalizáciu a sprístupnenie periodík vydávaných v nemeckom jazy-
ku mimo územia Nemecka. UKB je aktívnym členom tohto združenia a podieľa
sa na digitalizácii, spracovaní a sprístupňovaní dokumentov. Kooperácia UKB v
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projekte DIFMOE je podporovaná aj bavorsko-slovenskou komisiou v projekte
bavorsko-slovenskej spolupráce. UKB operatívne pokračuje v digitalizácii
nemeckých periodík vydávaných na území dnešného Slovenska. Niektoré
naskenované periodiká z fondov UKB a Archívu mesta Bratislavy sú už dostup-
né prostredníctvom webového sídla www.difmoe.eu.

5. Pressburger Zeitung – je iniciatívou UKB, ktorá našla vhodných projektových
partnerov (DIFMOE, Národná Széchényiho knižnica v Budapešti, PIXEL-
PRINT). Cieľom projektu je digitalizácia, kompletizácia a sprístupnenie novín
Pressburger Zeitung, ktoré vychádzali v Bratislave v rokoch 1764-1944. V rámci
projektu sa vytvorila pracovná skupina Budapešť-Bratislava-Mníchov, ktorá sa
spoločne podieľa na pasportizácii, kooperatívnom skenovaní, archivácii a sprí-
stupňovaní. V roku 2007 bola s prispením Ministerstva kultúry Slovenskej repu-
bliky a Nadácie VÚB zdigitalizovaná časť periodika. Ku koncu roka 2008 bola
zdigitalizovaná približne jedna tretina všetkých strán periodika, ktorých je spolu
približne 350 000. V roku 2009 by sme chceli v rámci našej pracovnej skupiny
doskenovať zvyšné strany a spoločne s projektovými partnermi sprístupniť plno-
textovú verziu novín Pressburger Zeitung na internete.

6. ZDRAVIE – projekt sa rieši v spolupráci so Slovenským korpusom (Jazykovedný
ústav Ľudovíta Štúra SAV), s ktorým sme kooperatívne začali s digitalizáciou
časopisu Zdravie. Digitalizuje sa vrátane predchodcov súčasného časopisu
Zdravie od päťdesiatych rokov až po aktuálne čísla.

7. Bašagićova zbierka islamských rukopisov – je to dlhodobý projekt UKB. V rámci
projektu sa zdigitalizovalo približne sto zväzkov islamských rukopisov zo zbier-
ky dr. Safveta Bašagića, ktoré majú z hľadiska kultúry a histórie islamu nevy-
čísliteľnú hodnotu. Zbierka sa sprístupňuje prostredníctvom viacerých webových
sídel, napr. http://digitalna.kniznica.info a http://www.manuscriptorium.com. 

Sprístupňovanie a spravovanie digitálnych dokumentov sa zabezpečuje prostredníc-
tvom čiastkových projektov Odboru digitalizácie, do ktorých patria systémy digitálnych
knižníc Kramerius – http://rep.ulib.sk/kramerius, Greenstone a webové sídlo
www.kniznica.info.

Odbor digitalizácie UKB neodmysliteľne patrí (svojím vybavením, službami
a kvalitným flexibilným personálom) k špičkovým európskym digitalizačným pracovi-
skám. A to aj napriek tomu, že podobné procesy zabezpečuje v európskych knižni-
ciach niekoľkonásobne viac ľudí ako u nás.
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Fulltexty z časopisu Knihovník
Ing. Roman Milián – PhDr. Jana Amrichová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
vkjb@vkjb.sk

U nás – v knižnici sa vždy vieme nadchnúť pre nové myšlienky a k nim patria aj tie z
oblasti počítačovej technológie. A to predovšetkým vtedy, ak prinášajú osoh našim
používateľom. Tak je to aj v prípade sprístupňovania plných textov – fulltextov.

S myšlienkou digitalizácie, kde môžeme zaradiť aj tvorbu fulltextov, sme sa mali
možnosť podrobnejšie oboznámiť na Tatranských bibliografických dňoch koncom
decembra 2007 v Poprade. Popri načrtnutej vízii digitalizácie nastolili na tomto
stretnutí zástupcovia Slovenskej národnej knižnice myšlienku sprístupňovania full-
textov. Názorne nám prezentovali plné texty z periodika Knižnica a ich prepojenia
na bibliografické záznamy súbežnej článkovej bibliografie. Keďže sprístupňovanie
plných textov článkov naráža zatiaľ na mnohé nedoriešené otázky ohľadom auto-
rských práv, rozhodli sa sprístupniť práve texty z nimi vydávaného periodika.
Pretože sa nám táto myšlienka pozdávala, rozhodli sme sa vyskúšať si to v našich
podmienkach, vidiac paralelu medzi nimi zvoleným časopisom a naším periodikom
Knihovník.

Časopis Knihovník vydáva Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach nepretržite už
30 rokov. Jeho prvé číslo uzrelo svetlo sveta v roku 1979. Od roku 1997 sa časopis,
určený knihovníckej verejnosti, začal spracovávať v elektronickej podobe s využitím
programu Word. V nasledujúcich riadkoch by sme chceli demonštrovať postup, ktorý
sme zvolili pri jeho fulltextovom spracovaní. Ešte predtým niekoľko slov na vysvetle-
nie pojmov digitalizácia a fulltextový dokument, tak, ako sme s nimi pracovali my.

Digitalizácia dokumentov - ide prevod informácie z tlačenej formy do formy elektro-
nickej. Dôvody na vykonanie digitalizácie sú zrejmé: uchovávanie informácií bez stra-
ty ich kvality, jednoduchá distribúcia a zverejňovanie informácií, časovo a geograficky
neobmedzená dostupnosť informácií (všeobecne dostupné 24 hodín denne z ktoré-
hokoľvek miesta na Zemi) a lepšia orientácia používateľa pri získavaní potrebných
informácií („hľadanie ihly v kope sena“).

Fulltextový dokument pre potreby našich zámerov chápeme ako elektronický doku-
ment, ktorý sa so svojou tlačenou predlohou zhoduje výlučne po obsahovej stránke,
nie po stránke jeho výzoru. To znamená, že obsah e-dokumentu ako výsledku proce-
su digitalizácie je totožný s jeho tlačenou predlohou, ale má svoju osobitú formu, ktorá
sa vizuálne nezhoduje s tlačenou podobou predlohy. Vzhľadom na charakter infor-
mácií kladieme dôraz na maximalizáciu úspechu pri orientácii a vyhľadávaní v množ-
stve e-dokumentov, nie na zachovanie pôvodného obrazu tlačeného dokumentu.

Čo fulltextový prístup znamená pre používateľa, ktorý hľadá napríklad informácie o
činnosti verejných knižníc na východnom Slovensku? Pohodlný prístup nielen k zdro-
ju informácií, ktorý predstavuje počítačovo zostavená rešerš s bibliografickými zázna-
mami, ale aj priame sprístupnenie vybratého textu článku. Inými slovami povedané,
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používateľ má k dispozícii v reálnom čase bibliografické záznamy aj konkrétne texty
článkov zo zdrojového dokumentu, v našom prípade periodika Knihovník bez toho,
aby opustil svoje miesto pri počítači.

Na sprístupňovaní fulltextov zo spomínaného periodika sa podieľajú dvaja pracovní-
ci, a to bibliograf a správca knižničného systému, pričom si určili túto postupnosť kro-
kov:

� získanie textu (prepis, kopírovanie, OCR program ...),

� úprava textu v elektronickej podobe a jeho uloženie do vytvorenej šablóny (tu je
potrebné rešpektovať určenú normu, ako má daný digitalizovaný dokument
vyzerať),

� uloženie textu do univerzálneho elektronického formátu (napr. PDF),

� uloženie PDF dokumentu (fulltext) na internetový server na miesto v súlade s
dohodnutou konvenciou o ukladaní e-dokumentov,

� doplnenie bibliografického záznamu o pole 856,

� kontrola plných textov v programe, oprava chýb.

Samotný prevod dokumentu z jeho pôvodnej, tlačenej formy do elektronickej pred-
stavuje niekoľko samostatných činností, ktoré na seba logicky nadväzujú. Tieto čin-
nosti so sebou nesú niekoľko „problémov“, ktorých zvládnutie rozhoduje o kvalite e-
dokumentu na výstupe procesu digitalizácie. Jednotlivé činnosti tohto procesu struč-
ne predstavíme:

Prvým krokom je skenovanie tlačeného dokumentu. Nastavenie skenovania konkrét-
neho dokumentu môže niekedy predstavovať riadnu „fušku“, pretože kvalita skenova-
nia priamo ovplyvňuje kvalitu výsledku nasledujúceho kroku – „čítania“ dokumentu
OCR softvérom. Menej kvalitne naskenovaný dokument predstavuje vyššiu chybo-
vosť rozpoznávania textu softvérom OCR. V prípade neštandardného písma digitali-
zovaného dokumentu je možné OCR softvér „naučiť“ čítať použitý typ písma, ale chy-
bovosť pri jeho rozpoznávaní je aj tak o niečo vyššia ako pri písme tzv. štandardnej
typografie. V ďalšom kroku je potrebné rozhodnúť o tom, ako má samotný výstupný
e-dokument vlastne vyzerať a ktoré hľadisko konverzie uprednostniť. Ide o dokument,
pri ktorom je dôležité ako vyzerá originál? Je teda potrebné zachovať jeho pôvodný
výzor alebo je dôležitejšie maximalizovať požiadavku orientácie používateľa v texte?
Do akej miery je vlastne dôležité hľadisko vyhľadávania v texte tohto e-dokumentu?
A ďalšie otázky...

Ideálnym výstupom procesu digitalizácie je e-dokument vyzerajúci ako pôvodný doku-
ment so 100%-ným textom na bezchybné vyhľadávanie. Takýto dokument predstavu-
je špičku, ale aj najviac práce. Na ilustráciu si takýto dokument môžeme predstaviť
ako obrázkovú knihu, ktorej každú stranu tvorí obrázok – sken danej strany. Tieto
skeny sú spodnou vrstvou dokumentu, ktorá ukazuje používateľovi, ako vyzerá origi-
nálny tlačený dokument. Pre potreby vyhľadávania a orientácie v texte je nad touto
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vrstvou druhá vrstva – textová, v ktorej je stopercentne čistý, gramaticky správny text.
Táto textová vrstva umožňuje vyhľadávať v e-dokumente.

Samostatnou problematikou je vytvorenie normatívneho dokumentu – šablóny pre
daný typ dokumentov – ako má vyzerať e-dokument (ak nemá vyzerať ako tlačený ori-
ginál): formát strany, okraje, typ písma, nadpis, podnadpisy, odseky, stľpce, vodozna-
ky, ochrana dokumentu ...

Pôvodný, tlačený dokument je možné po vytvorení jeho e-formy odložiť do archívu a
zakonzervovať. Vytvorený e-dokument uložíme do skladu e-dokumentov, t.j. na ser-
ver, kde bude čakať na svoju realizáciu.

Ako sa môže realizovať e-dokument? Tak, že naň bude ukazovať hypertextový odkaz
v niektorom zdroji informácií, v našom prípade v článkovej bibliografickej databáze,
ktorú u nás budujeme v systéme Virtua. Hypertextový odkaz, t.j. adresa servera-úlo-
žiska, kde je elektronický dokument uchovávaný a cesta k nemu sa zapisuje vo for-
máte MARC21 do určeného poľa 856 s indikátormi: prvý indikátor určuje spôsob sprí-
stupnenia, v našom prípade má hodnotu 4, druhý indikátor vyjadruje vzájomný vzťah
a má hodnotu 1. Údaje zapisujeme do podpoľa „u“, ktoré je určené na adresu elek-
tronického zdroja.

Príklad: $u http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2008_01/07.pdf

Pri opakovaní tohto zápisu v ďalších bibliografických záznamoch sa v adrese menia
len číselné údaje, pričom v uvedenom príklade je to číselný údaj 2008=rok vydania
periodika, 01=číslo periodika, 07=údaj o strane, na ktorej sa článok začína. Pokiaľ sa
vyskytne prípad, že dva články sa nám začínajú na rovnakej strane, k číselnému
údaju priradíme písmeno, t.j. prvý článok na strane 7 budeme jednoznačne identifi-
kovať ako „07a“ a druhý článok ako „07b“, atď.

O tom, ktoré články z časopisu spracujeme ako fulltext a umiestnime na serveri,
poskytne informáciu jeho spracovateľovi bibliograf.

V začiatkoch spracovávania fulltextov sa nám osvedčila kontrola linkového prepoje-
nia medzi bibliografickým záznamom a fulltextom. Sme tiež len ľudia a tu a tam aj
omylní. – Týmto spôsobom sme spracovali v uplynulom roku celkom 12 ročníkov
Knihovníka, a samozrejme každé novovydané číslo.

Perspektívne by sa mohli takto prepojiť bibliografické záznamy s fulltextami z obec-
ných periodík, ktoré u nás taktiež excerpujeme. Otázka autorských práv sa po roz-
hovoroch s niektorými starostami, kde obec vystupuje v úlohe vydavateľa, ukazuje byť
menej komplikovaná ako v prípade ostatných typov periodík.
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Z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
v roku 2008

Mgr. Marcela Domenová, Štátna vedecká knižnica v Prešove
domenova@svkpo.sk

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej ŠVK Prešov) predstavuje univerzálnu
vedeckú knižnicu; je kultúrnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižnič-
nej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnos-
ti.1 Jednou z hlavných činností knižnice je edičná činnosť, na ktorej participuje biblio-
grafické oddelenie, a to na úsekoch regionálnej, rusínskej a ukrajinskej bibliografie,
slavistiky, ale aj retrospektívnej bibliografie – historických fondov. Bibliografické odde-
lenie priebežne spracováva a sprístupňuje knižničný fond, podieľa sa na tvorbe a
využívaní súborných katalógov knižníc a plní aj úlohy v oblasti koordinácie a tvorby
bibliografie – vedného odboru slavistika.

Edičná a vydavateľská činnosť predstavuje jednu z odborných činností ŠVK Prešov.
Každoročný výber edičných titulov je na rozhodnutí vedenia knižnice, na základe
návrhov odborných pracovníkov bibliografického oddelenia. Návrhy nadväzujú na
plnenie prioritných úloh (výskum a spracovanie dejín knižnej kultúry, mapovanie kul-
túrneho dedičstva), rešpektujú poslanie a špecializáciu knižnice, vychádzajú z aktuál-
nych potrieb poznania regionálnych a miestnych pomerov, mapujú život a tvorbu
osobností z rôznych oblastí kultúry prostredníctvom bibliografií. V rámci retrospektív-
neho spracovania starých tlačí sa vydávajú bibliografické súpisy a katalógy starých
tlačí. V rámci organizovaných odborných podujatí – konferencií a seminárov celoslo-
venského či medzinárodného charakteru – knižnica vydáva zborníky v tlačenej podo-
be.

V roku 2008 sa v bibliografickom oddelení priebežne pracovalo na ôsmich tituloch. Z
nich vydala ŠVK Prešov vo vlastnej réžii päť titulov: jeden výber textov z regionálnej
literatúry, jeden zborník z medzinárodnej konferencie a tri tematické bibliografie –
bibliografické súpisy prezentujúce historický i slavistický fond knižnice. Väčšina pro-
dukcie bola následne prezentovaná v knižničných priestoroch.

Osobu a najmä tvorbu regionálneho spisovateľa, básnika, prozaika, dramatika, lite-
rárneho kritika, kultúrneho pracovníka a bohoslovca Jána Ihnáta predstavil PhDr.
Michal Socha výberom z jeho diela.2 Publikácia nadväzovala na starší titul ŠVK
Prešov z roku 2007, a to na personálnu bibliografiu Jána Ihnáta – tohto „slovenského
Wolkra“ (1918-1941, Hanušovce nad Topľou), zabudnutého spisovateľa, ktorého slo-
venská literárna história nezachytila či nechala doteraz nepovšimnutého. Bibliografia

1 O jej poslaní hovorí samotná zriaďovacia listina č. MK 557/2002-1 zo dňa 1. apríla 2002.
Bližšie čl. I.  Základný účel a predmet činnosti. – Dokument je dostupný na internetovej strán-
ke ŠVK Prešov, bližšie pozri: http:www.svkpo.sk/uplsub/z11_str.pdf, http:www.svkpo.sk/
uplsub/z12_str.pdf, http://www.svkpo.sk/uplsub/z13_str.pdf.   

2 Ján Ihnát : výber z diela. Ed. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2008. 140 s. ISBN 978-80-85734-72-0.
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spolu s biografickými údajmi poskytla aj krátky výber z Ihnátových básní a próz.3 -
Podnetom na vydanie ďalšieho knižného titulu venovaného tejto regionálnej osob-
nosti bol nielen ohlas na jeho personálnu bibliografiu, vydanú pri príležitosti 90. výro-
čia jeho narodenia, ale aj možnosť po prvýkrát ucelene vydať tlačou nepublikované
práce, zachované v jeho rukopisnej pozostalosti. Do zborníka sa zahrnuli všetky dote-
raz nepublikované Ihnátove prózy (11 poviedok) a drámy (2 divadelné hry).

ŠVK v Prešove uchováva vo svojom fonde a sprístupňuje jednu z najväčších zbierok
kníh a periodík ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie na území Slovenska. Z

čiastkových riešiteľských úloh, spojených s výskumom
samotnej emigrácie, usporiadala knižnica spolu s
Prešovskou univerzitou dve odborné podujatia (v r.
2005 a 2007), z ktorých vyšli zborníky v printovej
podobe.4 Aktivity v tejto oblasti sa spájajú s pôsobením
PhDr. Márie Ňachajovej v ŠVK Prešov. Systematické
a odborné spracovanie tlačí a danej problematiky
umožnilo v roku 2008 vydať ďalší titul – zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Osobnosti ruskej
a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku,5

venujúci sa mapovaniu života, osudov a priblíženiu
aktivít známych i doposiaľ menej známych predstavi-
teľov exulantov z radov emigrantskej komunity, usa-
denej v medzivojnovom Československu. Zborník
popri referátoch obsahuje aj spomienky na stretnutia s
poprednými predstaviteľmi emigrácie alebo výpovede
ich príbuzných či známych.

Z produkcie bibliografického oddelenia – na úseku slavistiky i rusínskej a ukrajinskej
bibliografie – vyšiel v roku 2008 aj tematický súpis Slovenské preklady spisovateľov
Ukrajiny, ktorý zostavili Mgr. Mária Dorčáková a PhDr. Jozef Šelepec.6 Obsahuje 264
záznamov o prekladoch prác ukrajinských básnikov a spisovateľov, pôsobiacich vo
východnej Haliči a Bukovine v 19. a 20. storočí. Sú to najmä práce básnika, spisovate-
ľa, vedca a kritika Ivana Franka, tvorba spisovateľky a feministky Oľhy Kobyľanskej –

3 SOCHA, Michal. Ján Ihnát : zabudnutý spisovateľ. Prešov : ŠVK, 2007. 90 s. ISBN 978-80-
85734-69-0.

4 Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 1919-1945. Eds. Ľubica
Babotová, Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2006. 166, [1] s. ISBN 80-
85734-63-X. – Zborník priblížil jednotlivé aspekty života a činnosti emigrantskej komunity
v uvedenom regióne.

5 Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Eds. Ľubica Babotová,
Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4. –
Zborník, rovnako ako predchádzajúci z r. 2007, vznikol ako súčasť inštitucionálneho projektu
Politická emigrácia z Ruska a východné Slovensko (1918-1945), riešeného na Filozofickej
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Evid. č. 10/IVP/2006.   

6 ŠELEPEC, Jozef, DORČÁKOVÁ, Mária. Slovenské preklady spisovateľov Ukrajiny. Prešov,
ŠVK, 2008. 51 s. ISBN 978-80-85734-73-7.
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autorky moderných poviedok, noviel a románov, ale aj
spisovateľa, poslanca, expresionistu Vasyľa Stefanyka.
Bibliografia popri prekladoch ich diel zachytáva aj ohla-
sy na ich diela, uverejnené v slovenskej odbornej tlači.

Posledné dva tituly z produkcie bibliografického odde-
lenia sa viažu na zriadenie novej študovne v ŠVK
Prešov – Info Biznis Centrum. Pri tejto príležitosti boli
zostavené, a to Mgr. Máriou Dorčákovou v spolupráci
s vysokoškolskými pedagógmi PhDr. Petrom
Dorčákom a JUDr. Máriou Strakovou, tematické publi-
kácie Marketing : vývoj od klasického k novodobému7

a Personálny manažment,8 ktoré celkovo obsahuju
430 bibliografických záznamov k danej problematike.
Publikácia Marketing ... obsahuje aj teoretické časti –
vznik a historický vývoj marketingu, podstatu, vývoj,
alternatívne metódy a techniky marketingu, nové tren-
dy (guerilla marketing, pay-per-click), návrhové časti,
pravidlá, ktoré by mohli pomôcť firme pri realizácii
marketingovej stratégie. Titul Personálny manažment
eviduje pramene k problematike, ale jeho cieľom bolo
aj poskytnutie základného prehľadu o funkciách a akti-
vitách personálneho manažmentu a jeho využitia pre
firemný prínos, predovšetkým pre malé, prípadne
stredné podniky.

Jednotlivé bibliografie, zborníky, súpisy a katalógy z
produkcie bibliografického oddelenia v ŠVK Prešov
predstavujú po obsahovej stránke kvalitné publikácie,
ktoré mapujú nielen dejiny knižnej kultúry Slovenska,
regionálnu či etnickú problematiku, ale aj súčasné a
aktuálne témy pre potreby čitateľov knižnice, čím si
zasluhujú pozornosť odbornej i širokej verejnosti.

7 Marketing : vývoj od klasického k novodobému. Eds. Peter Dorčák, Mária Dorčáková. Prešov
: ŠVK, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8. 

8 Personálny manažment. Eds. Mária Sýkorová, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 76 s.
ISBN 978-80-85734-75-1.
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25 rokov publikácie IFLA o novostavbách knižníc

Ing. Boris Procházka

Prvý raz som sa stretol s problematikou architektúry, výstavby a technickej moderni-
zácie knižníc roku 1970, keď sme sa viacerí zúčastnili na konferencii IFLA v
Budapešti. Na základe záverov tejto 4. medzinárodnej konferencia IFLA poverilo slo-
venské ministerstvo kultúry našu Ústrednú ekonomickú knižnicu v Bratislave funkciou
Národného koordinačného centra pre otázky výstavby, vnútorného vybavenia a tech-
nického zariadenia knižníc.

Tento nový organizačný útvar našej knižnice sme budovali v úzkej spolupráci s archi-
tektmi, stavbármi, ekonómami, a samozrejme knihovníkmi. Takými, ktorí boli nadšení
pre túto prácu a ochotní intenzívne sa zaoberať touto špeciálnou problematikou úče-
lových novostavieb, riešením ich exteriérov, interiérov, aj zavádzaním novej techniky
do prevádzky a služieb rôznych druhov a typov knižníc.

Tak vznikal, okrem iných, aj projekt novostavby Okresnej knižnice v Prievidzi od
akad.arch., Ing.Ivana Gürtlera a Ing. arch. Juraja Talaša, ktorý vyhral celoštátnu
súťaž. Ich progresívna koncepcia stavby aj systému organizácie a prevádzky knižni-
ce dosiaľ nebola prekonaná. Títo dvaja architekti navrhli tiež novostavbu našej
Ústrednej ekonomickej knižnice v poňatí ekonomického informačného centra federá-
cie (t.j. celoštátneho, československého – pozn. red.) a spracovali a u nás vydali kniž-
nú publikáciu o účelovom knižničnom nábytku.

V našej Ústrednej ekonomickej knižnici (dnes Slovenská ekonomická knižnica pri
Ekonomickej univerzite – pozn. red.) sme sa tiež zaoberali modernizáciou knižníc rôz-
nych veľkostí a typov. Problematikou organizácie knižničných fondov a knižničných
služieb sa zaoberala PhDr. Vlasta Kalinová, ktorá rozpracovala aj koncepciu rozvoja
a modernizácie všetkých okresných knižníc na Slovensku.

Chceli sme si aj v praxi vo forme experimentu overiť správnosť našich knižničných kon-
cepcií a tak sme rokovali s oddelením knižníc na ministerstve kultúry a ekonomickým
námestníkom ministra kultúry, a napokom priamo s ministrom kultúry, básnikom
Miroslavom Válkom. Ministra M. Válka táto myšlienka zaujala natoľko, že experiment
novostavby okresnej knižnice zaradil dokonca do rezortných priorít hospodárskeho plánu
ministerstva kultúry. Najprv sme uvažovali uskutočniť tento experiment na východnom
Slovensku. Jednotlivé okresy tam však neprejavili dostatočný záujem a iniciatívu popa-
sovať sa s takouto – pre nich celkom novou – úlohou. V tom čase bolo východné
Slovensko a Kysuce považované za menej vyvinuté regióny, ktorým vláda osobitne
finančne prispievala na rýchlejší rozvoj. Obrátili sme sa teda na kysucké okresné orgány
v Čadci, kde boli veľmi ochotní sa v tejto veci plne angažovať. Tu musím osobitne
vyzdvihnúť vedúceho oddelenia kultry dr. Rudolfa Geráta. Samozrejme aj pracovníci čad-
čianskej Okresnej knižnice sa do príprav plne zapojili.

Vedeli sme, že Pozemné stavby v Nitre vykonávajú stavebné práce kvalitne a že majú
skúsenosti aj so stavbou atypických budov, medzi ktoré sa radili aj knižnice. Tak sme
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s nimi uzatvorili zmluvu o postavení čadčianskej experimentálnej knižnice. Lenže v
tom istom čase federálna vláda vytýčila ako stavebnú prioritu realizáciu veľkého prie-
myselného kombinátu Stredoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku, ktorý sa
mal stavať v medzinárodnej spolupráci s Kanadou. Vláda poverila Pozemné stavby v
Nitre práve touto stavbou a my sme museli hľadať iný podnik, ktorý by stavbu knižni-
ce zrealizoval. Tu nám pomohli okresné orgány v Čadci, ktoré poverili realizáciou
stavby tamojší Okresný stavebný podnik a zaradili ju do plánu podniku. Stavba pre-
behla v rokoch 1979-1983 a slúži aj dnes ako vzor iným okresom a knižniciam svoji-
mi vysokými výkonmi a široko koncipovanými knižničnými a informačnými službami.

Naše skúsenosti sme sa snažili rozšíriť, okrem iného, aj naším členstvom vo svetovej
federácii IFLA, konkrétne v sekcii pre novostavby knižníc. Tam sme každoročne rozo-
berali skúsenosti z najnovších stavieb knižníc vo svete. A tam tiež vznikla myšlienka
i návrh spracovať a knižne vydať teoretické názory i praktické skúsenosti z projekto-
vania aj realizovania najnovších novostavieb knižníc z celého sveta. Zapojilo sa nás
do tejto práce osemnásť autorov (architektov, stavbárov, knihovníkov aj ekonómov)
z rôznych krajín. Pracovali sme v rokoch 1980-1984 na tejto vlastne prvej publikácii
tohto druhu na svete vôbec. Jednotlivé kapitoly sme prediskutovávali v uvedenej
sekcii IFLA. Knihu sa podujal vydať „dvorný vydavateľ“ IFLA, vydavateľstvo K.G.
Saur z Mníchova. Najprv vyšla na 386 stranách v nemčine s názvom Grundlagen des
Bibliotheksbaus : Bibliotheksgebäude (Základy výstavby knižníc : budovy knižníc).
Pre veľký záujem bola publikácia roku 1986 vydaná nanovo, a to v angličtine v New
Yorku a Londýne, v Paríži vo francúzštine a v Moskve v ruštine.

Publikácia sa člení na 8 kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými otázkami vzťa-
hu knižníc a spoločnosti, druhá vytváraním architektonických koncepcií exteriérov
novostavieb a ich organizačnou štruktúrou. V tretej kapitole sa riešia priestorové vzťa-
hy budovy s okolím dvoma metódami: normatívnou a „anglickou“ a členením plôch
rôznych druhov a typov knižníc – verejných mestských, oblastných, ako aj vedeckých
a vysokoškolských. Štvrtá kapitola sa venuje otázkam umiestnenia knižníc vo viacú-
čelových budovách. Piata kapitola hovorí o otázkach flexibility pri projektovaní, pri
prevádzke a službách knižníc, ako aj pri rekonštrukcii starších budov, ktoré predtým
slúžili na iné účely. V šiestej kapitole sa autori venujú odlišnostiam jednotlivých typov
a veľkostí knižníc – verejným, vedeckým, akademickým, detským, školským, oblast-
ným-regionálnym, národným a špeciálnym knižniciam. Osobitne sa riešia stavby kniž-
ničných skladov, a to ako sólových novostavieb, alebo ako súčasti účelových budov
rôznych typov knižníc. Siedma kapitola rozoberá vhodnosť konštrukčných systémov,
technického vybavenia a interiérov, problémy klímy v budove a protipožiarne opatre-
nia. Napokon ôsma kapitola analyzuje otázky plánovania, typového projektovania,
spolupráce knihovníkov s architektmi pred i počas projektovania novostavby, ako aj
problémy vedeckého výskumu a vývoja, ekonomiky a financovania knižníc. Publikácia
je doplnená rozsiahlou bibliografiou – súpisom najvýznamnejších publikácií podobné-
ho zamerania z celého sveta.

Tak sa táto publikácia stala vlastne prvou komplexnou a prehľadnou kvázi učebnicou
svojho druhu, spracovanou medzinárodným autorským kolektívom. Na túto prvú las-
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tovičku potom nadviazalo mnoho ďalších - aj našich – autorov. Veru, je to už vyše
štvrť storočia, čo sme sa podujali popasovať sa s takouto zložitou, ale zato krásnou
témou, ktorá poslúžila knihovníkom aj architektom v mnohých krajinách pri budovaní
a modernizácii knižníc a ďalšiemu rozvoju knihovníctva na celom svete.

Zo života mestskej knižnice vo Veľkom Šariši

PhDr. Iveta Hurná, Kultúrne a informačné centrum, Veľký Šariš

Rok 2008 bol pre mestskú knižnicu vo Veľkom Šariši veľmi bohatý a pestrý.
Odzrkadľovalo sa to nielen v množstve aktivít a podujatí, ale aj v počte nových kníh,
ktoré pravidelne obohacovali knižničný fond.

V nových priestoroch v opravenej budove starej školy sa vo februári 2008 konalo sláv-
nostné otvorenie presťahovanej a obnovenej mestskej knižnice. Pekné priestory
umožnili vytvoriť útulnú a príjemnú knižnicu, otvorenú pre všetkých obyvateľov mesta.

Internetová miestnosť je nenápadne prepojená s farebným detským oddelením, kto-
rého súčasťou je aj tvorivý kútik pre najmenších. Oddelenie pre dospelých čitateľov
sa využíva aj ako miesto rôznych besied, stretnutí a prezentačných akcií.

Veľmi dobrá spolupráca so Základnou školou sa prejavila nielen v kvantite, ale hlav-
ne v kvalite literárnych besied. Pravidelne každý mesiac sa deti stretli na moderova-
nej besede so spisovateľom, ktorého tvorbu poznali, jednotlivé knihy mali prečítané a
na spisovateľov mali pripravené množstvo otázok.

V máji vo Veľkom Šariši prebiehal literárny festival „Čítajme spolu“, organizovaný
občianskym združením Slniečkovo aj v mestách Sabinov a Lipany. Do mestskej kniž-
nice zavítali mnohí známi spisovatelia. Najväčšiu účasť mal Ľubomír Feldek s man-
želkou Oľgou a dcérou Katkou, ktorá svojím spevom spríjemňovala literárne večery.
Jednotlivé literárne akcie moderovali Zuzana Belková a Dado Nagy. V knižnici pred-
stavili slovenských autorov Rút Lichnerovú, Stanislava Rakúsa, Janu Bodnárovú,
Ľuba Dobrovodu, Petra Gajdošíka, Alžbetu Verešpejovú , Gabrielu Futovú, básnikov
Erika Ondrejička a Erika Jakuba Grocha, historika Pavla Dvořáka.

V letných prázdninových mesiacoch využili priestory mestskej knižnice deti z prí-
mestského tábora, pre ktoré tu boli pripravené literárne tvorivé dielne. Vznikol literár-
ny krúžok, ktorý naďalej aktívne pracuje a rozrastá sa o nových členov.

Zo života nečlenských knižníc
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V spolupráci s Úniou žien v septembri bolo v knižnici veľké vyhodnotenie súťaže O
najkrajšiu záhradku, balkón. Vystavené veľké fotografie tých najkrajších záhrad prilá-
kali do knižnice mnohých obyvateľov mesta.

Záver roka sa niesol v duchu vianočných stretnutí v knižnici. Pravidelne niekoľko ráz
do mesiaca začali knižnicu navštevovať deti z materskej škôlky a školského klubu.
Pracovníčky knižnice pre nich pripravili zaujímavý program, kde deťom čítajú, hrajú
sa s nimi a tak im pomáhajú na ceste ku knihám.

Aby bol fond knižnice aktuálny a reagoval na potreby čitateľov, do konca roka prebie-
hala v knižnici anketa „Čo v knižnici chýba“. Snahou bolo zapojiť čo najviac čitateľov,
preto sme zo zúčastnených troch vyžrebovali a dostali od nás zaujímavé knižné ceny.

Nové nápady a aktivity máme vymyslené a pripravené aj na rok 2009. Tešíme sa, že
knižnica sa stáva miestom, kde sa ľudia vzájomne stretávajú, nachádzajú informácie
a knihy, akcie a podujatia ktoré ich zaujmú a ktoré im pomôžu.
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O čom rokovala Správna rada SAK

V roku 2009 sa Správna rada stretla na dvoch zasadaniach. Prvé sa konalo 19. februá-
ra 2009 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Program rokovania bol mimoriadne bohatý.
Správna rada odsúhlasila definitívny návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2009; súčas-
ne sa dohodla na termíne, mieste konania a programe valného zhromaždenia. V súvi-
slosti s prípravou valného zhromaždenia bolo prijatých viacero úloh a uznesení (pripra-
viť správu o činnosti, o hospodárení, vykonať kontrolu hospodárenia a pod.). Na tomto
zasadaní Správa rada posúdila aj žiadosti knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo
spojme svoje sily a rozhodla, ktorá knižnica získa cenu SAKAČIK 2008 (podrobnejšie
pozri správu predsedníčky SAK na valnom zhromaždení).

Druhé tohtoročné rokovanie sa uskutočnilo bezprostredne pred valným zhromažde-
ním, 10. marca 2009 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Hlavným bodom roko-
vania bola pochopiteľne príprava valného zhromaždenia. Správna rada odsúhlasila
správu o činnosti za rok 2008, vypočula si informáciu o hospodárení za rok 2008 a
správu Kontrolnej a revíznej komisie z kontroly hospodárenia, pripravila návrh uzne-
sení. Ďalším bodom rokovania bola informácia o stave príprav akčného plánu
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013. Správna rada sa
dohodla, že vzhľadom na význam tohto dokumentu predsedníčka SAK požiada pred-
sedu Ústrednej knižničnej rady o jeho prerokovanie. V rámci rôzneho sa diskutovalo
o.i. aj o požiadavkách Ministerstva kultúry SR na povinné prílohy, ktoré bolo potrebné
predkladať k projektom v rámci Grantového programu na rok 2009. Správna rada ulo-
žila predsedníčke SAK osloviť sekciu ekonomiky MK SR a upozorniť, že povinné prí-
lohy by mali byť v súlade s platnou legislatívou. Správna rada sa zaoberala aj spôso-
bom zostavenia kandidátky na predsedu a do orgánov SAK, keďže v 2. polroku 2009
sa – v súlade so Stanovami SAK – musia uskutočniť voľby.

-dr-

INFORMÁCIE

Z valného zhromaždenia Slovenskej asociácie knižníc
(Martin 11.3.2009)

Správa o činnosti Slovenskej asociácie knižníc za rok 2008

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás informovala o činnosti Správnej rady Slovenskej asociácie
knižníc za rok 2008, resp. od posledného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v
Piešťanoch 27. februára 2008.
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Správna rada od posledného valného zhromaždenia zasadala trikrát, stretli sme sa
23. októbra 2008 v Levoči, 19. februára 2009 v Bratislave a posledné zasadanie sme
mali včera.

O hlavných bodoch rokovania Správnej rady, ako aj o všetkých uskutočnených podu-
jatiach pravidelne informujeme v Bulletine SAK. Na informovanie o našich aktivitách
sa snažíme – s väčším či menším úspechom – využívať aj webovú stránku asociácie,
o viacerých podujatiach sme informovali aj na knižničnom portáli InfoLib. Napriek
tomu si dovolím uviesť stručnú rekapituláciu vlaňajších aktivít.

Návrh plánu práce na rok 2008 sme odsúhlasili na februárovom valnom zhromažde-
ní. Z naplánovaných vlaňajších odborných podujatí sa realizovali všetky – okrem
seminára Skúsenosti zo získavania a čerpania európskych štrukturálnych fondov a
iných zdrojov, ktorý sme vzhľadom na finalizovanie národného projektu Vytvorenie
siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrá-
tane ich modernizácie preložili a uskutoční sa dnes, po skončení valného zhromaž-
denia. Srdečne Vás pozývame.

Azda najvýznamnejším vlaňajším podujatím, na ktorom sa Slovenská asociácia kniž-
níc, resp. sekcia verejných knižníc organizačne i obsahovo spolupodieľala, bola
medzinárodná konferencia na tému Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach.
Konferencia sa uskutočnila v Bratislave dňa 23. septembra 2008, hlavným organizá-
torom bol Goetheho inštitút v Bratislave a na príprave konferencie spolupracovali –
okrem už spomínanej asociácie - Slovenská národná knižnica, Spolok slovenských
knihovníkov, Centrum VTI SR.

Prečo sme sa venovali a aj naďalej chceme venovať problematike benchmarkingu?
Benchmarking považujeme za moderný nástroj riadenia, ktorý prostredníctvom mera-
nia výkonov a procesov pracoviska a ich systematickým porovnávaním s výkonom
ostatných umožňuje identifikovať silné a slabé stránky činnosti pracoviska a môže byť
podnetom pre postupné a neskôr i trvalé zlepšovanie. Odborná skupina Odboru pre
knižničný systém SNK v Martine v uplynulom období navrhla štandardy i indikátory
verejných knižníc, pomocou ktorých by bolo možné benchmarking realizovať. V spo-
lupráci s kolegyňami zo Žilinskej knižnice sme do grantového programu MK SR
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogramu Knižnice a knižničná
činnosť, pripravili projekt pod názvom Benchmarking verejných knižníc. Cieľom tohto
projektu je nadviazať na aktivity odbornej skupiny Odboru pre knižničný systém SNK
– vytvoriť tím špecialistov, vybrať indikátory pre proces benchmarkingu, zabezpečiť
hardvér, analyzovať SW možnosti benchmarkingu, pripraviť informačný seminár,
dohodnúť s MK SR a SNK návrh ďalšieho postupu, resp. návrh koncepcie ben-
chmarkingu. Nepochybujeme, že pri riešení nášho zámeru sa využijú aj poznatky z
vlaňajšieho seminára.

Pri výpočte vlaňajších aktivít asociácie nemožno nespomenúť tradičný Týždeň slo-
venských knižníc. Vlani to bol už 9. ročník a tradične sa konalo mnoho zaujímavých
podujatí. O viacerých prinieslo informácie 2. číslo Bulletinu SAK. V tejto súvislosti
musím spomenúť aj už tradičné odovzdávanie SAKAČIKa, ktorý vlani dostala
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Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deviaty ročník Týždňa slo-
venských knižníc bol zvláštny tým, že sme si počas neho pripomenuli 180. výročie
narodenia Pavla Dobšinského a zorganizovali sme 1. ročník Dňa ľudovej rozprávky.
Vďaka finančným prostriedkom z grantu MK SR sme pri príležitosti tohto výročia vyda-
li krásny plagát, ktorý sa dostal, najmä vďaka Vám, do mnohých knižníc. Verím, že ho
využijete aj pri tohtoročnom 2. ročníku Dňa ľudovej rozprávky.

Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj v úzkej spolupráci so Štátnou vedeckou knižni-
cou v Banskej Bystrici pripravila vlani zaujímavý seminár, ktorý bol venovaný stále
aktuálnej problematike public relations a lobovania pre knižnice. Podujatie sa usku-
točnilo 4. marca 2008. Organizátori oslovili osobnosti slovenského a českého knihov-
níctva, aby sa s pracovníkmi knižníc jednak podelili o svoje skúsenosti a poznatky a
taktiež aby prezentovali svoj pohľad na lobovanie a public relations v knižniciach (viac
pozri Bulletin SAK, 2008, č. 1, s. 51-54).        

Vlani sa uskutočnil už tretí seminár o projekte KIS3G, bolo to konkrétne 10. apríla
2008 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici; v rámci seminára bol podrobnej-
šie predstavený aj systém MaSK.

Ďalšími a taktiež tradičnými podujatiami sú celoslovenské semináre akademických
knižníc; vlani sa konali dva semináre. 3. júna v CVTI SR v Bratislave na tému
Perspektívy a zmeny v riešení projektov v akademickom prostredí verejných vyso-
kých škôl a 27. novembra 2008 v Knižnici a informačnom centre Stavebnej fakulty
STU v Bratislave, kde rezonovala pre akademické knižnice výsostne aktuálna téma –
centrálny register publikačnej činnosti. Prezentácie i záznam z oboch seminárov je na
webovej stránke SAK.

Sekcia verejných knižníc okrem už spomínanej konferencie o benchmarkingu a prí-
prave grantového projektu, v súlade s uznesením z vlaňajšieho valného zhromažde-
nia, iniciovala stretnutie SAK, SNK, MK SR so zástupcami regionálnych knižníc s
krajskou pôsobnosťou, na ktorom sa rokovalo o najvážnejších problémoch regionál-
nych knižníc. Medzi tieto problémy patrí nedostatočné doplňovanie knižnično-infor-
mačných fondov, problémy s implementáciou KIS VIRTUA (Trnavský a Nitriansky
kraj), redukcia pobočiek regionálnych knižníc, resp. ich delimitácia pod mestá, vzde-
lávanie pracovníkov knižníc. V rámci tohto stretnutia sa diskutovalo aj o otázke potre-
by výkonovej časti štandardov verejných knižníc.

V záveroch z rokovania prítomní navrhli ministerstvu kultúry, aby podpora projektov
regionálnych knižníc bola prioritou v grantovom systéme MK v podprograme 2.5 Akvizícia
knižníc. Dohodli sme sa, že SAK osloví generálneho riaditeľa SNK s požiadavkou na
vyvolanie rokovania so zástupcami ZMOSu ohľadom spolufinancovania nákupu knižnič-
ných fondov regionálnych knižníc a relevantného financovania nákupu knižničných fon-
dov obecných a mestských knižníc. Spoločné rokovanie zástupcov SNK, SAK, MK SR a
predstaviteľov Sekcie kultúry Rady ZMOS sa uskutočnilo 27. novembra 2008. Toto stret-
nutie vytvorilo predpoklady na ďalšiu spoluprácu.

Dohodli sme sa, že MK SR požiada generálneho riaditeľa SNK o predloženie časo-
vého harmonogramu implementácie KIS VIRTUA v zazmluvnených regionálnych
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knižniciach – dostali sme na vedomie vyjadrenie SNK, ktoré bolo zaslané v júli na MK
SR. Posledné informácie o projekte KIS3G sú teda z júla 2008, v prípade záujmu sú
predstavitelia SNK pripravení v diskusii informovať o súčasnom stave. – Súčasne
sme požiadali na stretnutí prítomnú riaditeľku Odboru pre knižničný systém SNK, aby
na najbližšej porade riaditeľov a metodikov slovenských knižníc informovala o akredi-
tovaných vzdelávacích programoch SNK.

Dohodli sme sa, že členky odbornej skupiny pre tvorbu štandardov zašlú regionálnym
knižnciam s krajskou pôsobnosťou navrhované indikátory hodnotenia výkonov a tieto
ich budú konzultovať s regionálnymi knižnicami v ich pôsobnosti, príp. s nižšie organi-
zovanými knižnicami. – V závere prítomní odporúčali Slovenskej asociácii knižníc orga-
nizovať podobné stretnutia pravidelne (realizácia stretnutia je v štádiu príprav).

Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj Ty! Správna rada každý rok diskutuje o tom, aký
význam má podpora projektu neziskovej organizácie Osmijanko. Vždy sa zhodla na
tom, že má zmysel podporovať aktivity, ktoré smerujú k čítaniu detí, ale názory na to,
či SAK má finančne pomáhať Osmijankovi, už neboli také jednoznačné. Aj z toho
dôvodu sme sa rozhodli takpovediac neúčelovú finančnú pomoc neziskovej organi-
zácii vo forme priamej dotácie zameniť za konkrétnu pomoc, a to za nákup súťažných
zošitov pre členské knižnice v počte 4000 kusov, vo výške 20 000 Sk. Následne sme
členské knižnice oslovili, aby nám nahlásili potrebné počty zošitov. Záujem zo strany
knižníc nebol rovnaký, výsledok bol ten, že sme požiadavky žiadnej knižnice nemu-
seli krátiť a po 50 ks sme poslali aj tým regionálnym knižniciam, ktoré sa presne nevy-
jadrili. Knižnice v Nových Zámkoch a Trnave už mali objednané zošity, knižnica vo
Veľkom Krtíši nám dala na známosť, že školy nemajú záujem o súťaž preto, lebo
chýba literatúra s ktorou majú pracovať. Petržalka a Ružinov sa vyjadrili, že do súťa-
že sa nezapoja, preto zošity nechcú. Distribúciu zabezpečila na svoje náklady Ústred-
ná knižnica SAV, vzhľadom na počasie v deň expedície síce iba do krajov, ale v rámci
kraja máte predsa len k sebe bližšie. Najviac zošitov odobrali knižnice z východu
Slovenska: Bardejov 420 kusov a Prešov dokonca 1000 kusov. Bilancia výsledkov
teraz možná nie je, lebo súťaž beží. Uvítame aj teraz, tu v diskusii Vaše názory. Zatiaľ
máme záujem pokračovať v podpore čítania detí a v návrhu rozpočtu na tento rok je
obsiahnutá čiastka vo výške 500 EUR (čo je asi 15 000 Sk, je to menej o cca 5 tisíc
ako vlani a o polovicu menej ako v predchádzajúcom období).

Dovoľte mi, aby som sa trošku pristavila pri Bulletine Slovenskej asociácie knižníc. V
roku 2007 sme si pripomenuli 15. výročie založenia Slovenskej asociácie knižníc, v
Bulletine č. 3/2007 sa po prvýkrát objavila rubrika Slovenská asociácia knižníc jubilu-
je. Celkom sme mali možnosť stretnúť sa s touto rubrikou v šiestich číslach Bulletinu,
t.j. v spomínanom čísle i v čísle 4/2007 a vo všetkých vydaných číslach roku 2008.
Chcem sa aj takto verejne poďakovať celej redakčnej rade a najmä výkonnej redak-
torke p. Kamile Fircákovej za skvelé zmapovanie histórie SAK. Mám veľmi dobrý
pocit, že minulosť asociácie je podchytená z viacerých, rôznych aspektov – máme
kalendárium uplynulých 15 rokov i prehľad všetkých odborných podujatí zorganizova-
ných v rokoch 1993-2007, poznáme názory na asociáciu troch doterajších predsedov,
ktorí odpovedali na päť otázok (spolu 15), zmapovala sa účasť SAK na knižnom veľ-
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trhu Bibliotéka, dokonca sa podarilo presne zosumarizovať personálne obsadenie
jednotlivých orgánov SAK – Správnej rady SAK, Kontrolnej a revíznej komisie, odbor-
ných skupín, oboch sekcií (verejných a akademických knižníc) i redakčnej rady.
Redakcia Bulletinu SAK robí skutočne veľmi dobrú prácu – bulletinu sa podarilo nie-
len podchytiť históriu SAK, ale darí sa mu aj reflektovať aktuálne aktivity asociácie.
Neviem, či bulletin nie je náhodou jediné súčasné odborné periodikum, ktoré sa sys-
tematicky venuje Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva a postupne od čísla
1/2008 jednotlivé čísla zameriava tematicky na monitoring jednotlivých strategických
úloh: v č. 1 to bola informatizácia knižníc, v č. 2 – zabezpečovanie informačných
zdrojov (príspevky o rôznych formách doplňovania), v č. 3 sa ťažiskové príspevky
venovali knižnično-informačným službám, témou č. 4 bola digitalizácia. V týchto
dňoch sa finalizuje akčný plán stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, ktorý by
mal spresniť, či konkretizovať jednotlivé úlohy i termíny ich plnenia. na včerajšom
zasadaní sme sa dohodli, že predsedu Ústrednej knižničnej rady požiadame, aby bol
akčný plán v krátkom čase predložený na rokovanie Ústrednej knižničnej rade.

Važené kolegyne, kolegovia, o 10 dní sa začne 10. Týždeň slovenských knižníc. Na
úvod TSK už po piatykrát slávnostne odovzdáme „Cenu Slovenskej asociácie knižnic
za aktívnu činnosť knižnice SAKAČIK 2008“. Správna rada chce takto zdôrazniť zaují-
mavý čin, udalosť alebo nejaké podujatie jednej z členských knžníc asociácie a odme-
niť ju. Tento rok to bolo veľmi ťažké rozhodovanie, dostali sme sedem nominácií na
SAKAČIKa 2008 pre 5 knižníc; z toho boli dva návrhy pre jednu knižnicu za rovnaké
podujatie, takže predmetom rozhodovania bolo 6 návrhov - a musím povedať, že
všetky nominované knižnice by si zaslúžili, aby túto cenu získali. Navrhnuté boli tieto
knižnice:

� Kysucká knižnica v Čadci za realizáciu 40. ročníka celoslovenskej literárnej
súťaže v próze Jašíkove Kysuce,

� Kysucká knižnica v Čadci za zorganizovanie 5. ročníka súťaže Kniha roka,

� Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave za prípravu Libriády – knižného veľtrhu (2-krát),

� Staromestská knižnica v Bratislave za spoločnú aktivitu 6 verejných knižníc
Bratislavského samosprávneho kraja Prieskum čítania na základných a stred-
ných školách BSK,

� Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za realizáciu projektu Poznávanie
Trenčanov,

� Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou za súbor výnimočných komu-
nitných projektov: Nebojte sa internetu, Čitateľský tábor, Knižnica v pohybe,
Klub priateľov internetu, Vranovské KORÁLKY, Najdrahšie sú vaše vrásky –
ktoré boli prezentované v rámci podujatia Komunitná knižnica II.

Po diskusii a na základe tajného hlasovania cenu SAKAČIK 2008 získala
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Na svojom tohtoročnom februárovom zasadaní sa Správna rada venovala aj žiados-
tiam knižníc v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“. Program



Partnerstvo sme vyhlásili s cieľom organizačne a finančne podporiť prípravu odbor-
ných podujatí pre knihovnícku verejnosť i kultúrne a propagačné podujatia pre širokú
verejnosť, presahujúce rámec jednej knižnice. Tento rok sme dostali 12 žiadostí. Žia-
dosti poslali:

� Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne – súťaž Múdry kráľ
čitateľov,

� Štátna vedecká knižnica v Košiciach – konferencia Rómovia medzi nami,
� Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – aktivita Čitateľský pas,
� Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – podujatie Komunikácia kni-

hovníkov verejných knižníc,
� Knižnica pre mládež mesta Košice – seminár Most do krajiny kníh,
� Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – podujatie Využitie grantového programu

MK SR v knižniciach Trnavského samosprávneho kraja,
� Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – Celoslovenský snem kráľov čitateľov,
� Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach – podujatie Od internetu k čítaniu,
� Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – podujatie Komunitná knižnica III,
� Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne – seminár na zefektívnenie práce

s KIS Clavius,
� Univerzitná knižnica Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – seminár Ako komuni-

kovať s porozumením,
� Miestna knižnica v Petržalke – Jarný maratón s knihou.

Tento záujem knižníc o spoluprácu nás teší, avšak vzhľadom na finančné možnosti a
podľa zásad programu Partnerstvo nebolo možné všetky žiadosti schváliť. Správna
rada navrhuje podporiť:

� Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – vo výške 80 EUR na kniž-
né odmeny pre finalistov,

� Knižnicu pre mládež mesta Košice – vo výške 100 EUR, odmena prednášateľom,
� Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave – vo výške 165 EUR, prenájom kina na sláv-

nostný program počas Celoslovenského snemu kráľov čitateľov,
� Verejnú knižnicu J. Bocatia v Košiciach – vo výške 100 EUR, odmena predná-

šateľom,
� Knižnicu A. Bernoláka v Nových Zámkoch – vo výške 160 EUR,
� Univerzitnú knižnicu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach – vo výške 100 EUR,

odmena prednášateľom,
� Miestnu knižnicu v Petržalke – vo výške 160 EUR, plagát, pozvánky, odmena

účinkujúcim.

Niektoré knižnice už dostali zmluvy, ostatné zmluvy mám tu, takže prosím, aby ste si
ich u mňa vyzdvihli. V zmluvách je presne uvedené, na aký účel a v akej výške sú
poskytnuté finančné prostriedky. Prosím, venujte pozornosť obsahu týchto zmlúv a
rešpektujte jednotlivé ustanovenia.

V decembri 2008 sme s p. generálnym riaditeľom Univerzitnej knižnice v Bratislave
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PhDr. Tiborom Trgiňom podpísali Memorandum o porozumení medzi UKB a SAK. V
rámci memoranda sa definuje postavenie a hlavné úlohy SAK i UKB, spolupráca
oboch subjektov; zdôrazňuje sa, že potreba súčinnosti je uvedená v tzv. Feasibility
Study na úver z Rozvojovej banky Rady Európy, ktorý SR použila v rokoch 2001-2003
na financovanie projektu „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revi-
talizácia priestorov Univerzitnej knižnice v Bratislave“. Uvedený projekt predpokladal
vytvorenie priestorových podmienok aj na pôsobenie Slovenskej asociácie knižníc a
Spolku slovenských knihovníkov. Podpísaním memoranda sa začala napĺňať aj táto
časť projektu, SAK má už presťahovaný archív i väčšiu časť administratívnej agendy,
ktorá bola doteraz na štyroch mioestach, na Pioniersku ulicu. Zatiaľ sme sa rozhodli
najmä kvôli podaným projektom do grantového systému MK SR nemeniť poštovú
adresu. Na zasadaní Správnej rady sme sa rozhodli, že by bolo rozumné, aby sa
zmena adresy uskutočnila až po voľbách nových orgánov, keď bude potrebné na
Obvodnom úrade vykonať zmenu osôb oprávnených konať v mene SAK; takto by sa
súčasne zaevidovala aj nová adresa SAK a následne urobili potrebné zmeny v banke.

Áno, tento rok sú nielen prezidentské voľby, ale aj voľby orgánov SAK. Na jeseň sa
stretneme na ďalšom valnom zhromaždení, ktoré bude volebné. Pred letnými prázd-
ninami Vás oslovíme a požiadame o zaslanie návrhov.

Vážené kolegyne a kolegovia, našu členskú základňu tvorí 87 knižníc. Minulý rok nám
pribudol jeden člen – knižnica Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave –
Bibiana. Veľmi nás teší, že všetky členské knižnice už niekoľko rokov platia bez pro-
blémov členské príspevky. Členské príspevky tvoria základ finančných prostriedkov
asociácie. Správna rada sa rozhodla rešpektovať želanie štátu a pri zmene meny
neupravovať sumy, takže výška členského príspevku pre rok 2009 ostáva nezmene-
ná a po prepočte na EUR je nasledovná:

SNK v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave
a CVTI SR 116,18 EUR

vedecké a akademické knižnice 82,98 EUR

verejné knižnice 66,39 EUR

špeciálne knižnice (lekárske, školské, poľnohospodárske) 19,92 EUR

verejné obecné knižnice 16,60 EUR

Súčasne sme sa rozhodli dať valnému zhromaždeniu na schválenie aj výšku člen-
ských poplatkov na rok 2010, keďže viaceré – najmä akademické – knižnice využíva-
jú možnosť platby členského formou predplatného na Bulletin SAK a objednávky
posielajú už koncom roka a aj žiadajú o vystavenie faktúry. Pre rok 2010 navrhujeme
nasledovnú výšku členských príspevkov:

SNK v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave
a CVTI SR 120 EUR (+3,82)

vedecké a akademické knižnice 85 EUR (+2,02)

verejné knižnice 70 EUR (+3,61)
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špeciálne knižnice (lekárske, školské, poľnohospodárske) 20 EUR (+0,09)

verejné obecné knižnice 15 EUR (-1,60)

Budem rada, ak sa v diskusii k tomuto vyjadríte – výšku členského nemeníme roky,
teraz tu nejaká tá zmena bude – necháme ju takto a či inak?

Správna rada aj v tomto roku, presne ako po uplynulé roky, sa snaží získať dodatoč-
né finančné prostriedky – už som spomenula grantovú žiadosť na projekt benchmar-
king, pripravili sme aj projekt na vydávanie Bulletinu SAK. Myslím, že všetci viete, že
termín na podávanie žiadostí bol posunutý, menili sa aj požiadavky na povinné prílo-
hy a žiaľ, musím konštatovať, že požiadavky MK SR boli zvláštne – žiadali sa doku-
menty, ktoré sú nezmyselné, napr. v prvom kole vysoké školy mali predkladať
potvrdenie, že nie sú v konkurze – podľa zákona vysoká škola nemôže ísť do kon-
kurzu. V druhom kole, resp. po opätovnom otvorení grantového systému musela aso-
ciácia predložiť doklad z Inšpektorátu práce o tom, že nebolo zistené porušenie záka-
zu nelegálneho zamestnávania – hoci tento doklad má predkladať len podnikateľ ...
Ale zdarne sme prekonali tieto prekážky a žiadosti sme odovzdali v termíne a v
úplnosti. Veríme, že budú obe podporené v plnej výške.

Vážené kolegyne a kolegovia, hoci budeme ešte len schvaľovať návrh plánu na
tento rok, už sú viaceré podujatia rozbehnuté. Najmä podľa informácií z InfoLibu
vidno, že máte o ne záujem. Myslím, že sa nám celkom darí pozitívne zviditeľ-
ňovanie knižníc, zrejme začíname byť zaujímavými partnermi aj pre komerčné
organizácie – napr. manažmentu bratislavského Auparku sa naše aktivity v rámci
Týždňa slovenských knižníc veľmi páčili a výsledkom je naša participácia na pro-
jekte V Auparku ožívajú knihy, kde bude Osmijanko s Osmidunčom, Mestská
knižnica v Piešťanoch i Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. LUDUS sa predstaví
s dramatizáciou viacerých rozprávok Márie Ďuríčkovej. Podujatie v Auparku zho-
dou okolností časovo zapadá aj do osláv, ktoré sa budú konať pri príležitosti 90.
výročia menín Bratislavy, preto jedna z rozprávok LUDUSu bude aj o Bratislave.
Event v Auparku sa koná na záver 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc, takže
azda to bude zvláštne a zaujímavé ukončenie TSK. Oficiálne TSK ukončíme 29.
marca 2009 popoludní v Univerzitnej knižnici v Bratislave koncertom Divých
makov, v rámci ktorého sa predstavia mimoriadne talentované rómske deti (pod-
pora zo strany UNESCO).

Verím, že bude úspešné aj budúcopondelkové veľké hľadanie kníh Pavla
Dobšinského – pre troch vylosovaných sú pripravené krásne knižné odmeny. Verím,
že počas Týždňa slovenských knižníc sa podarí ustanoviť slovenský rekord o
Najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorého konanie SAK už druhýkrát morálne
a organizačne podporila. Všetky akcie – nielen teraz vymenované – majú za cieľ
navrátenie detí a mládeže k čítaniu, zvýšenie záujmu o knižnice, kultúru. Azda sa raz
tieto naše snahy premietnu aj do výsledkov prieskumov čítania a informačnej gra-
motnosti, ktoré plánujeme robiť.

Na záver mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na prí-
prave jednotlivých podujatí, ďakujeme Vám za spoluprácu, podporu, za názory a
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ďakujem aj mojim najbližším spolupracovníkom, ostatným členom Správnej rady za
vykonanú prácu.

Snáď bolo v mojej správe zopár podnetov, nad ktorými ste sa zamysleli a v diskusii
sa k nim vyjadríte.

PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc
Daniela.Gondova@rec.uniba.sk
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Plán práce a aktivít na rok 2009

1. Organizačné úlohy

1.1. Predpokladané zasadnutia Správnej rady SAK
02/2009, 03/2009, 06/2009, 09/2009 Zodp.: predseda SAK

1.2. Valné zhromaždenie
11.3.2009, Martin Zodp.: predseda SAK

1.3. Volebné valné zhromaždenie
09/2009 Zodp.: predseda SAK

2. Odborné aktivity

2.1. Týždeň slovenských knižníc, 10. ročník – motto: „Knižnice pre všetkých“
23.3.-29.3.2009 Zodp.: sekcia verejných knižníc

2.2. Skúsenosti zo získavania a čerpania európskych štrukturálnych fondov a iných
zdrojov
03/2009 Zodp.: OS pre informatizáciu

2.3. Deň ľudovej rozprávky (2. ročník)
16. 3. 2009 Zodp.: sekcia verejných knižníc

2.4. Úloha knižnice v oblasti získavania kľúčových kompetencií jednotlivca
22.4.2009 Zodp.: OS pre dlhodobý rozvoj

2.5. Dni detskej knihy – Kysucká knižnica v Čadci
04/2009, Čadca Zodp.: sekcia verejných knižníc

2.6. Informačná gramotnosť používateľov verejných knižníc – príprava koncepcie a
návrh dotazníka
02-06/2009 Zodp.: sekcia verejných knižníc

2.7. Seminár pre riaditeľov a metodikov o skúsenostiach s implementáciou
benchmarkingu v Českej republike
05/2009 Zodp.: sekcia verejných knižníc



2.8.  Projekty pre vedu a výskum na vysokých školách SR a nové úlohy
akademických knižníc na roky 2009-2013 (seminár akademických knižníc SR)
05/2009 Zodp.: sekcia akademických knižníc

2.9. Informačné vzdelávanie na vysokých školách II - pokračovanie (seminár
akademických knižníc SR)
11/2009 Zodp.: sekcia akademických knižníc

2.10. Prieskum o informačnej gramotnosti poslucháčov vysokých škôl (IGPAK 2) – 
druhá etapa prieskumu v akademických knižniciach
23.3.-30.4.2009 Zodp.: sekcia akademických knižníc

2.11. Legislatívne otázky – práce na zákonoch a vyhláškach súvisiacich s knižnicami
priebežne Zodp.: OS pre legislatívne otázky

3. Edičná činnosť a propagácia

3.1. Vydávanie Bulletinu SAK 
štvrťročne Zodp.: redakčná rada, OS pre propagáciu a edičnú činnosť

3.2. Vydanie aktualizovaného adresára SAK
09/2009 Zodp.: OS pre informatizáciu

4. Zahraničná spolupráca

4.1. Zabezpečenie účasti zástupcov SAK na podujatiach EBLIDA, ALA, ZDRUK, SKIP
priebežne Zodp.: predseda SAK, OS pre zahraničnú spoluprácu

4.2. Príprava zájazdu na medzinárodnú konferenciu INFORUM
27.-29.5.2009, Parha Zodp.: OS pre zahraničnú spoluprácu

Uznesenia z valného zhromaždenia Slovenskej asociácie
knižníc, Martin, 11.3.2009

Valné zhromaždenie

1. berie na vedomie

� správu o činnosti SAK od posledného valného zhromaždenia,

� nových členov asociácie:
knižnicu Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave – Bibiana

2. schvaľuje

� Správu o hospodárení SAK za rok 2008

� Správu Kontrolnej a revíznej komisie SAK

� Plán činnosti a rozpočet na rok 2009

� výšku členských poplatkov na rok 2009 nasledovne:
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� SNK Martin, UK Bratislava, CVTI SR 116,18 EUR

� vedecké a akademické knižnice 82,98 EUR

� verejné knižnice 66,39 EUR

� špeciálne (lekárske, školské, poľnohospodárske) 19,92 EUR

� verejné obecné 16,60 EUR

� výšku členských poplatkov na rok 2010 nasledovne:

� SNK Martin, UK Bratislava, CVTI SR 125 EUR

� vedecké a akademické knižnice 90 EUR

� verejné knižnice 75 EUR

� špeciálne (lekárske, školské, poľnohospodárske) 20 EUR

� verejné obecné 15 EUR

3. ukladá

� predsedníčke SAK upozorniť Sekciu ekonomiky MK SR na zosúladenie požia-
daviek na povinné prílohy v rámci Grantového systému 2009 s platnou legisla-
tívou,

� Správnej rade zaoberať sa návrhmi z diskusie.

Na začiatku 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc
odovzdáme 5. SAKAČIKa

Správna rada SAK v roku 2004 vyhlásila súťaž o cenu Slovenskej Asociácie
Knižníc za Aktívny ČIn Knižnice – SAKAČIK 2004. Pri vyhlásení súťaže dúfala,

že sa SAKAČIK stane tradíciou. Rok 2009 a odovzdávanie už piateho SAKAČIKa
dokazuje, že tento predpoklad bol správny, SAKAČIK bol zo strany členských knižníc
prijatý veľmi pozitívne a o sovičku každoročne „bojuje“ viacero členských knižníc.

Cieľom súťaže bolo ocenenie netradičných a neštandardných činov či podujatí,
vďaka ktorým sa dosiahli výrazné pozitívne zmeny v činnosti knižníc. Súčasne sa
sledovalo zaktivizovanie knihovníkov na dosahovanie novej kvality v ich činnosti,
zmobilizovanie ich profesionálnych, občianskych, ľudských kvalít. Správna rada
túto súťaž vyhlásila cielene len pre členské knižnice Slovenskej asociácie knižníc,
v snahe podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť osobnú iniciatívu zamest-
nancov knižníc i zriaďovateľov knižníc. Knižnicu môže do súťaže nominovať aká-
koľvek fyzická alebo právnická osoba. Nomináciu je potrebné doručiť Správnej
rade SAK do 15. februára nasledujúceho roka po ukončení súťaže. V nominácii
navrhovateľ uvedie oficiálny názov nominovaného subjektu a čin alebo činnosť, za
ktorú odporúča cenu udeliť.

Všetky víťazné knižnice vždy doteraz dostali diplom, sovičku SAKAČIKa (originál zho-
tovený cielene na tento účel) a finančnú odmenu vo výške 20 000 Sk, resp. 650 EUR,
určenú účelovo na nákup knižničného fondu.
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Prvého SAKAČIKa, t.j. SAKAČIKa 2004 dostala Považská knižnica v Považskej
Bystrici za prípravu sprievodných odborných podujatí v rámci medzinárodného kniž-
ného veľtrhu Bibliotéka 2004. Správna rada vyberala zo štyroch návrhov.

Spomedzi siedmich návrhov na SAKAČIKa 2005 ocenenie dostala Žilinská knižni-
ca v Žiline – dnes Krajská knižnica v Žiline – za vytvorenie Literárneho parčíka.

Na cenu SAKAČIK 2006 dostala Správna rada SAK deväť návrhov. Cenu sa rozhodla
udeliť Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove za zorganizovanie 2. ročníka festivalu
Prešov číta rád. Podujatie bolo pripravené na vynikajúcej úrovni a malo výrazný ohlas
nielen medzi obyvateľmi Prešova a celého kraja, ale aj v Čechách.

SAKAČIK 2007 prevzala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
za realizáciu projektu Spoločný slovensko-poľský rok; v tomto roku Správna rada
vyberala zo štyroch nominácií.

V rámci 5. ročníka súťaže Správna rada SAK dostala sedem návrhov na SAKAČIKa
2008 pre 5 knižníc, z toho 2 návrhy boli na jednu knižnicu za rovnaké podujatie, takže
predmetom rozhodovania bolo šesť návrhov. Cenu SAKAČIK 2008 získala
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou za súbor výnimočných komu-
nitných projektov: Nebojte sa internetu, Čitateľský tábor, Knižnica v pohybe, Klub pria-
teľov internetu, Vranovské KORÁLKY, Najdrahšie sú vaše vrásky. Projekty boli pre-
zentované v rámci podujatia Komunitná knižnica II.

Správna rada SAK ešte raz všetkým víťazom blahoželá a ďakuje za všetky poslané
návrhy, ďakujeme za vynaliezavosť, za skvelú prácu mnohých kolegýň a kolegov kni-
hovníkov!

PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc
Daniela.Gondova@rec.uniba.sk

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 1 39

Len čítať z pier nestačí

odborný seminár o práci knižníc so sluchovo znevýhodnenými
používateľmi

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 v oblasti Knižnično-
informačné služby určuje venovať osobitnú pozornosť dostupnosti knižnično-infor-
mačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov. S týmto zreteľom sa uskutoč-
nil v dňoch 15.-16. októbra 2008 v Lučenci celoslovenský odborný seminár pod
názvom Len čítať z pier nestačí. Hlavnými organizátormi boli Slovenská národná
knižnica v Martine - Odbor pre knižničný systém (OKS SNK), Pracovná skupina pre
prácu so znevýhodnenými používateľmi pri OKS SNK, Občianske združenie
Slniečkovo, Banskobystrický samosprávny kraj - Novohradská knižnica v Lučenci a
Mesto Lučenec. Partnerskou inštitúciou bola Základná internátna škola pre sluchovo
postihnutých a žiakov s chybami reči (ZIŠ), ktorá v roku 2009 oslávi 60. výročie svoj-
ho založenia.



Seminár bol tematicky zameraný na získanie nových poznatkov a výmenu informácií
a skúseností knižničných pracovníkov, ktorí pracujú s komunitou sluchovo postihnu-
tých používateľov, s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných knižničných služieb z hľa-
diska personálneho, aj budovania primeraného zastúpenia relevantných dokumentov.

Na seminári bolo prítomných 52 zástupcov – knihovníci verejných knižníc a pedagó-
govia škôl so zameraním na prácu so sluchovo postihnutými. Osobitnými hosťami boli
Zlata Houšková z Národnej knižnice Českej republiky v Prahe a PaedDr. Ondrej
Matuška, CSc., dlhoročný pedagóg a 28 rokov riaditeľ ZIŠ v Lučenci, ktorý sa
významne zaslúžil o výstavbu účelovej budovy ZIŠ v 70. rokoch.

Program seminára:

15. októbra 2008:

� Len čítať z pier nestačí – Barborka Pfundtnerová, nedoslýchavá čitateľka a
študentka 3. ročníka liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave

� Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota odděluje lidi odi lidí – Zlata Houšková,
Národná knižnica ČR v Prahe

� Rozvoj čítania u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou z pohľadu logo-
péda – PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, riaditeľka Základnej školy internátnej
pre žiakov so sluchovým postihnutím a ZIŠ pre žiakov s narušenou komuni-
kačnou schopnosťou

� Skúsenosti pedagóga s prácou so sluchovo postihnutými – Mgr. Martin
Ondrejička, Gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež, Kremnica

� Skúsenosti knihovníka z aktivít so sluchovo znevýhodnenými – Mgr. Eva
Priadková, Novohradská knižnica v Lučenci

� Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné :  výsledky průzkumu Národní
knihovny ČR – Zlata Houšková, Národná knižnica ČR

� Služby knižníc pre sluchovo postihnutých v SR : výsledky prieskumu v SR –
Mgr. Marta Skalková, vedúca Pracovnej skupiny pre znevýhodnených použí-
vateľov pri OKS SNK

� Obrázkové a spievajúce písmenká : workshop – PhDr. Katka Jancurová, Špe-
ciálna základná škola, Bratislava

� Dievča, ktoré videlo dotykom a počulo srdcom : príbeh – Mgr. Viera Lozinská,
Prešov

16. októbra 2008:

� Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých a žiakov s chybami reči:

- Praktické cvičenia v skupinách

- Moderovaný blok k spoločným záverom

- Exkurzia v Novohradskej knižnici v Lučenci.

Autorka prvého príspevku na seminári – Len čítať z pier nestačí, Barborka
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Pfundtnerová, sa zaoberala jedným zo základných problémov, ktorým sú komunikač-
né bariéry u nepočujúcich a nedoslýchavých. Bolo by prirodzené a prospešné, keby
počujúci v každej verejnoprospešnej službe mali aspoň základné vedomosti pre
komunikáciu s nepočujúcimi. Komunitu nepočujúcich treba chápať nie ako komunitu
handicapovaných ľudí ktorých treba ľutovať, ale ako jazykovú a kultúrnu menšinu s
vlastnou kultúrou a spôsobom vnímania sveta, spôsobenú absenciou sluchového vní-
mania. Spomenula posunkovú reč, ktorá predstavuje jedinečný spôsob kompenzácie
hluchoty pri základnej ľudskej potrebe komunikovať s okolím. Za smutný prípad pova-
žuje absenciu skrytých titulkov v televíznom vysielaní.

V príspevku Zlaty Houškovej z Národnej knižnice ČR odzneli názory na problémy,
kedy by knižnica podľa príslušného zákona mala zaručovať rovnaký a rovný prístup
ku knižnično-informačným službám, a rozpor medzi touto úlohou a realitou osobitne
pre ľudí so sluchovým znevýhodnením. Autorka príspevku zovšeobecnene uviedla
problémy spojené s neschopnosťou majoritnej skupiny komunikovať s týmito osoba-
mi. Cestami ku zmene sú ochota, poučenosť a profesionalita personálu, vrátane
používania technických prostriedkov. Uviedla pozitívne príklady z prostredia českých
knižníc.

Rozvoj čítania u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou z pohľadu logopéda –
téma a obsah rovnomenného príspevku Ľuboslavy Porubovičovej, je výsledkom výsku-
mu, ktorého cieľom bolo overenie možností diagnostiky u slabých čitateľov a jej využiteľ-
nosti so zreteľom na porozumenie prečítaného, ale aj vplyv vzdelanostnej úrovne rodi-
čov, osobitne matky, na úroveň ich čitateľských schopností. Autorka podrobne uviedla
úlohy a metódy výskumu, zistenia v priebehu výskumu, teoretické východiská problému
aj so závermi a odporúčaniami pre žiakov mladšieho školského veku.

So skúsenosťami pedagóga z práce so sluchovo postihnutou mládežou – žiakmi gym-
názia v Kremnici sa podelil pedagóg Martin Ondrejička. V sugestívnom príspevku
oboznámil prítomných s takmer desaťročnou pedagogickou praxou, počiatočnými
problémami, hľadaním a nachádzaním vhodných metód a kontaktov so svojimi žiak-
mi na hodinách literárnej výchovy.

Skúsenosti knihovníka pri aktivitách sluchovo znevýhodnených prezentovala Eva
Priadková z Novohradskej knižnice v Lučenci. Predstavila hľadanie vhodných foriem
spolupráce so školami a prehľad konkrétnych podujatí, ktoré sa realizovali v období
rokov 2002-2007. Osobitnou a stálou formou je činnosť HEVI klubu, spočívajúca v
stretávaní sa žiakov s regionálnymi spisovateľmi a osobnosťami. Cenné boli aj skú-
senosti zo stretnutia HEVI klubu so žiakmi Základnej školy Haličská 7 v Lučenci.

Príspevok Zlaty Houškovej Služby knižníc pre zdravotne znevýhodnených bol pre-
zentáciou výsledkov prieskumu Národnej knižnice ČR v roku 2007 s otázkami na
repertoár poskytovaných služieb. Respondentmi boli pracovníci profesionálnych
verejných knižníc, na prieskume sa zúčastnilo 113 knižníc v Českej republike.

Výsledky prieskumu Služby knižníc pre sluchovo postihnutých v SR prezentovala
Marta Skalková, vedúca Pracovnej skupiny pre znevýhodnených používateľov pri
OKS SNK. Prieskum bol zameraný na poskytovanie služieb všetkým kategóriám zne-
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výhodnených používateľov. Týkal sa však len základných typov služieb poskytova-
ných verejnými knižnicami, s odpoveďou áno-nie bez kvalitatívnych charakteristík.
Zisťovala sa tvorba webových stránok podľa zásad Blindfriendly web, služby hudob-
ného oddelenia, prístup na internet pre slabozrakých, organizovanie vzdelávacích a
spoločensko-kultúrnych podujatí pre jednotlivé vekové kategórie, existencia spolu-
práce s organizáciami združujúcimi používateľov, existencia a rozsah špeciálnych
dokumentov, bezbariérového prístupu.

Workshop s názvom Obrázkové a spievajúce písmenká, ktorý viedla Katka
Jancurová, predstavil možnosti, ako pútavým spôsobom priblížiť učenie sa symbo-
lom, pomocou ktorých je možné získať vedomosti a spoznávať svet okolo nás.

Záverečným príspevkom prvého dňa seminára bolo predstavenie knižnej publikácie s
príbehmi z histórie výchovy a vzdelávania tej najťažšie postihnutej skupiny – hlucho-
slepých jedincov. Publikáciu vydalo Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí,
vyšla v Prešove roku 2000. – Program prvého dňa ukončili deti zo Združenej inter-
nátnej školy v Lučenci vystúpením, v ktorom predviedli ukážky pantomímy.

Druhý deň bol venovaný návšteve ZIŠ a praktickým ukážkam pedagógov školy na
hodinách literárnej výchovy, praktickým cvičeniam v skupinách s moderovaným slo-
vom a spoločným záverom. Odborným hostiteľom bola Novohradská knižnica v
Lučenci. Seminár bol ukončený exkurziou po priestoroch knižnice a jej službách.

Obsah a priebeh odborného seminára Len čítať z pier nestačí ukázal na nové mož-
nosti a potreby rozširovať služby knižníc a na ich nezastupiteľné poslanie v službách
verejnosti.

PhDr. Pavol Urbančok, Novohradská knižnica v Lučenci
pavol.urbancok@stonline.sk

Prezentácia knižnej novinky v Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave privítali zaujímavého hosťa: po dvanástich
rokoch svojich trnavských priaznivcov opäť navštívil spisovateľ, dramaturg, textár,
scenárista, moderátor a cestovateľ Boris Filan, aby im predstavil svoju najnovšiu
knihu. Kniha má názov Bratislavské krutosti a vyšla vo vydavateľstve Slovart.

V preplnenej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho sa zišlo asi 70 záujemcov o prezentá-
ciu tejto knižnej novinky. Podujatie moderovala Alena Beňová. Najnovšia Filanova
kniha je tentoraz ukotvená výlučne doma – v Bratislave a tvorí ju prúd krátkych pro-
zaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Ide predo-
všetkým o strhujúce vyrozprávanie autorových spomienok a spomienok jeho blízkych,
hlavne jeho matky. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské
figúry a figúrky. Kniha príbehov z Bratislavy a o Bratislave je opisom najsilnejších oka-
mihov zo života Borisa Filana, ktoré zažil v rodnom meste, ale je aj o Borisovi Filanovi
– malom chlapcovi, dospievajúcom mládencovi, študentovi, televíznom dramaturgovi,
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textárovi a básnikovi, scenáristovi a moderátorovi televíznych a rozhlasových progra-
mov. Poviedky majú svoj zmyselný humor, nájde sa v nich každý vnímavý pozorova-
teľ. Filan nám znovu ukázal, že je famózny rozprávač príbehov o veciach, ktoré sme
všetci spoločne prežili a rovnako precítili, len sme ich nedokázali presne a výstižne
pomenovať.

Tak ako vo svojej knihe, i počas besedy zaujal
všetkých od prvej chvíle. neváhal použiť i sil-
nejšie slová. Tie však nepôsobili neprime-
rane ale ako korenie, ktoré dáva myšlienkam
ostrejšiu chuť a výstižnejšie odráža skutoč-
nosť. Bratislavské krutosti sú už treťou
Filanovou knihou, ktorá zaznela najskôr v roz-
hlasovej Pálenici. Kto si ju však prečíta zistí,
že ani jedna strana nenudí, mnohé očaria,
poučia a hlavne zabavia. Na záver podujatia
sa uskutočnila autogramiáda. O tom, že knihy

B. Filana sú medzi čitateľmi veľmi žiadané svedčí i fakt, že výtlačkov, ponúkaných na
predaj počas konania podujatia, bolo málo, ako sa hovorí: „len sa tak po nich zaprá-
šilo ...“

Alena Beňová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Robotofutbal sa Prešovčanom páčil

V poslednom novembrovom týždni uplynulého roka, ktorý sa niesol v znamení vedy a
techniky, pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove jedinečné podujatie svojho
druhu. Pozvaní hostia z Katedry výrobnej techniky a robotiky Strojníckej fakulty
Technickej univerzity v Košicich (TUKE) si pripravili prednášku, po ktorej nasledovali
ukážky modelov mobilných robotov.

Profesor Juraj Smrček vo svojom úvodnom vstupe prešiel v skratke jednotlivé etapy
vývoja robotov, zmienil sa o ich rozdelení, využití a nasadení v rôznych odvetviach.
Naznačil trendy, ktorými sa robotika bude ďalej uberať. Spomenul rozmáhajúci sa
automobilový priemysel na Slovensku, ktorý dáva nové možnosti a poskytuje nové
nasadenia a využitia robotických systémov. Zaujímavé sú najmä aplikácie robotov v
nebezpečných prostrediach, bezpečnostných robotov na zneškodňovanie podozri-
vých predmetov, či chirurgických robotov, ktoré dokážu operovať.

Veľký úspech mal tím TUKE Robotics s ukážkami futbalového zápasu robotov, ktorý
doslova zdvihol študentov prešovských stredných škôl zo stoličiek. Počas niekoľkých
minút bola postavená celá konštrukcia ihriska a hraciu plochu snímala kamera, ktorá
bola pripojená k počítaču. Obidva tímy mali svoj vlastný riadiaci počítač. Roboty boli
na vrchnej strane farebne rozlíšené, aby ich kamera dokázala identifikovať. Podľa
pravidiel robotofutbalu predpísané rozmery hrajúceho robota sú 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.
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Po zápase nasledovali ďalšie ukážky kráčajúcich a kolesových mobilných robotov.
Predvedený model kráčajúceho mobilného robota, vybavený senzormi a kamerou,
využíva lokomóciu pomocou šiestich nôh, ktorých konštrukcia vychádza z biologickej
inšpirácie živočíchov. Model kolesového mobilného robota zasa využíva princíp vše-
stranného kolesa. Všetky predvádzané modely sú z dielne Katedry výrobnej techniky
a robotiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Valéria Ferková, Štátna vedecká knižnica v Prešove

Pripomíname si ... významné výročia s „deviatkovým“
letopočtom

Býva niekedy zvykom, obzrieť sa do minulosti a pripomínať si výročia a udalosti z
rokov, ktorých letopočet sa končí tou istou číslicou ako súčasný rok. Rok 2009 je na
takéto výročia veľmi bohatý. Vyberáme z nich niekoľko:

1829 – Vznikla Slovenská požičovacia bibliotéka v Liptovskom Mikuláši, prvá slo-
venská verejná knižnica. Jej zakladateľ Gašpar Belopotocký (Fejérpataky) o
tom napísal: „Dňa 1. novembra 1829 som založil slovenskú bibliotéku na
požičiavanie kníh. Nakúpil som do nej československých kníh asi za päťsto
zlatých ... Pripájal som k nim vysvetlenie nejasných slov a požičiaval som
knihy každému, kto chcel čítať, až do roku 1843, keď mi prišiel od kráľovskej
rady zákaz verejne požičiavať z bibliotéky knihy, len ak si vykonám výsadu
na to od kráľovskej rady ...“ (FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÝ, G. Vlastný
životopis. Bratislava : Tatran, 1975, s. 57-58.) – Knižnica plnila významné
poslanie v čase svojej existencie a slúžila ako nasledovaniahodný príklad pri
zakladaní ďalších knižníc.

1919 –  V novovzniknutej Československej republike bol prijatý prvý knižničný zákon,
Zákon o verejných knižniciach obecných č. 430/1919 Sb. Na Slovensku vstú-
pil do platnosti až v r. 1925. Zákon ukladal obciam povinnosť zakladať a
udržiavať knižnicu. V Matici slovenskej sa zriadila výpravňa kníh, ktorá mala
pre slovenské obecné knižnice pripravovať kolekcie knihovnícky už spraco-
vaných a viazaných kníh podľa ich objednávok. Podobné výpravne kníh sa
zriadili pre nemecké a maďarské obecné knižnice.

1959 –  Národné zhromaždenie ČSR prijalo nový knižničný zákon – Zákon o jednot-
nej sústave knižníc č. 53/1959 Zb. Na rozdiel od zákona z r. 1919 vzťahoval
sa už na všetky druhy a typy knižníc, združoval ich do knižničných sietí a
upravoval budovanie národnej knižničnej sústavy. Na čele jednotlivých sietí
stáli ústredné knižnice sietí s metodickou pôsobnosťou. Funkciu ústrednej
knižnice celej sústavy plnila Matica slovenská, v spolupráci s Univerzitnou
knižnicou v Bratislave (pre oblasť práce so zahraničnou literatúrou).
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1999 -   Zavŕšila sa takmer desaťročná práca na príprave nového knižničného záko-
na. Zákon, upravujúci postavenie, poslanie a úlohy knižníc a fungovanie kniž-
ničného systému v nových spoločensko-politických podmienkach a v samo-
statnej Slovenskej republike, bol prijatý roku 2000 (Zákon o knižniciach č.
183/2000 Z.z.).
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Z nových vydaní

�
Adresár knižníc a informačných inštitúcií SR / Zost. Lýdia Sedláčková. – Bratislava : 
Univerzitná knižnica, 2008. - 285 s.
ISBN 978-80-89303-5-2, EAN 978808930352
Aktualizovaný, periodicky vydávaný adresár knižníc a inštitúcií prispievajúcich do súbor-
ného katalógu periodík SR. Obsahuje vyše 600 adries, usporiadaných podľa sigiel
(kódov) inštitúcií a je doplnený registrami názvov a skratiek inštitúcií.
�
Hudobná ikonografia na Slovensku : zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov /
Zost. Dana Drličková. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. – 95 s.
ISBN 978-80-89303-11-3, EAN 9788089303113
Obsah: Drličková, D.: Úvod. – Mikušák, A.: Hudobná ikonografia a jej súčasný stav na
Slovensku. – Lengová, J.: K problematike hudobných prameňov na Slovensku v rokoch
1830-1918 z aspektu hudobnej ikonografie. – Bárdiová, M.: Hudobná ikonografia v Biblii
Martina Luthera. – Mészárosová, K.: Ikonografia hudobných motívov emblémových tlačí
16. storočia z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. – Urdová, S.: Notovaný breviár z
Prešova z pohľadu hudobnej ikonografie. – Grich, S.: Internet dáva silu individualite.
�
Kniha 2008 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry / Zost. a red. Miroslava
Domová. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2008. – 444, [11] s.
ISBN 978-80-89301-22-5, ISSN 1336-5436
Obsah zborníka: Štúdie a materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice v deji-
nách knižnej kultúry na Slovensku (13.-15.11.2007). – Správy. - Recenzie. - Menný regis-
ter. – Resumé k jednotlivým príspevkom a obsah aj angl., nem.
�
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia / Augustín Maťovčík, Peter Cabadaj, Pavol
Parenička. 2 vyd. – Bratislava : Literárne informačné centrum; Martin : Slovenská národ-
ná knižnica, 2008. – 576 s.
ISBN 978-80-89222-48-3, 978-80-89301-12-6
Slovník je spracovaný ako literárno-kultúrny lexikón biograficko-bibliografického charakteru
a je adresovaný širokému okruhu používateľov. Prináša heslá nielen významných spisova-
teľov, ale aj menej známych či neprávom obchádzaných tvorcov, exilových autorov aj repre-
zentantov nastupujúcej generácie, spolu vyše 1200 hesiel. Heslá obsahujú priezvisko a
meno osobnosti, jej charakteristiku, základné biografické údaje, významné pseudonymy,
životopisný prehľad, prehľad literárnej tvorby a výber literatúry o osobnosti.



Zahraničná spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

Spolupráca knižníc je dnes viac než samozrejmosťou, či už sa týka oblasti medzik-
nižničných výpožičných služieb, výmeny publikácií alebo iných úsekov knižničnej
práce. Najintenzívnejšia spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (ŠVK) pre-
bieha v oblasti medziknižničných výpožičných služieb a najmä za posledné tri roky
zaznamenala obrovský nárast. Realizuje sa takmer výhradne na poli domácom, so
zahraničím ide len o ojedinelé prípady priamej spolupráce, najmä s knižnicami z
Českej republiky.

Oblasť výmeny publikácií je naopak viac zameraná na partnerov zo zahraničia. Ide
najmä o okolité štáty Česko, Poľsko a Maďarsko, ale v posledných rokoch sa ŠVK
znova obracia na knižnice na Ukrajine ako na výmenných partnerov (po niekoľko-
ročnom prerušení spolupráce v 90. rokoch).1 ŠVK ako knižnica s dlhoročnou špe-
cializáciou na ukrajinskú a neskôr aj rusínsku literatúru sa v istom nedávnom obdo-
bí rozhodla ísť ešte ďalej a rozšíriť svoju špecializáciu aj na budovanie fondov lite-
ratúry ostatných slovanských národov. Od roku 2006 sprístupňuje slovanskú štu-
dovňu, ktorej súčasťou je fond knižných a periodických dokumentov nielen sloven-
skej, českej, ruskej, poľskej a ukrajinskej literatúry, ale aj rusínskej, bulharskej, bie-
loruskej, srbskej, chorvátskej, macedónskej literatúry. Aj preto v roku 2008 podpí-
sala spoluprácu s ďalšou východoeurópskou knižnicou – s Národnou knižnicou
Bieloruska a dohodla sa na pravidlách výmeny dokumentov. Rovnako chce v
budúcnosti postupovať aj pri hľadaní partnerov na spoluprácu v iných slovanských
krajinách.

Pokiaľ ide o spoluprácu ŠVK na poli medzinárodnej výmeny alebo medziknižničných
služieb, jej partnermi sú knižnice ako samostatné subjekty alebo knižnice ako súčas-
ti iných organizácií. Vcelku však možno povedať, že zahraničná spolupráca sa začí-
na ešte len rozvíjať a ŠVK stále hľadá témy možných projektov a hľadá partnerov, kto-
rými nemusia byť zákonite len knižnice, ale aj iné kultúrne inštitúcie, resp. jednotlivci
– odborníci v danej oblasti.

ŠVK má vo svojich fondoch najväčšiu zbierku kníh a periodík ruskej, ukrajinskej a bie-
loruskej emigrácie na území Slovenska. Časť fondu nadobudla z inštitúcií ako je
Slovanská knižnica pri Národnej knižnici Českej republiky (Národní knihovna ČR -
Slovanská knihovna), z Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity a menšie dary od jednotlivcov, aj zo zahraničia (napr. prof. A.
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Luzhnycky z USA, O. Pelenská z ČR). Jednou z takých tém teda bola emigrantská
literatúra a práve v tejto oblasti ŠVK pomaly začala hľadať partnerov na organizova-
nie odborných podujatí. Domácimi partnermi sa už dvakrát v krátkom čase stali Inštitút
histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Asociácia Ukrajincov Slovenska, v
spolupráci s ktorými knižnica realizovala dve odborné podujatia s medzinárodnou
účasťou.

Prvým podujatím bolo v novembri 2005 vedecké kolokvium Ruská a ukrajinská emi-
grácia na východnom Slovensku v rokoch 1919-1945. V roku 2007 – v roku osláv 55.
výročia založenia ŠVK - to bola dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia
Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Obidve podujatia
boli zastúpené odborníkmi zo zahraničia – z Ruska a Ukrajiny, ale aj z Čiech a z
oboch knižnica vydala printový zborník príspevkov, ktoré na nich odzneli.

Propagácia ukrajinistiky a ukrajinskej literatúry je knižnici blízka nielen z dôvodu jej
špecializácie, ale aj z dôvodu dlhoročných tradícií vysokoškolského štúdia ukrajin-
ského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, predtým
Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Ukrajina a jej kultúra a literatúra je knižnici blíz-
ka geograficky a jazykovo, preto je pochopiteľné, že ŠVK realizuje prezentácie ukra-
jinskej literatúry vydanej doma i v zahraničí. Takým príkladom bola v roku 2007 pre-
zentácia bohatej vydavateľskej produkcie knižníc v Užhorode, s ktorými má ŠVK pod-
písanú dohodu o spolupráci. Nevyhýbame sa ani aktivitám pre zahraničných návštev-
níkov, akými boli študenti z Ukrajiny a práve slovanská študovňa a jej služby boli pred-
metom prednášky, ktorá bola pre nich realizovaná v tom istom roku.

Obdobne postupovala ŠVK v minulých rokoch aj pri propagácii literatúry rusínskeho
etnika, napr. prezentáciou publikácie Národ odnikadiaľ autora Paula Roberta
Magocsiho, profesora Torontskej univerzity a člena Kanadskej kráľovskej akadémie
vied, ktorý sa na prezentácii osobne zúčastnil, ako aj titulu Bibliografia vydaní v rusín-
skom jazyku z rokov 1989-2004 autorky Larisy Ilčenko, žijúcej na Ukrajine.
Príležitostne knižnica vo svojich priestoroch prezentuje aj tvorbu regionálnych autorov
daných menšín a vydáva z vlastnej produkcie knižné tituly, vzťahujúce sa k výskumu
rusínskej a ukrajinskej problematiky v podobe bibliografických súpisov, katalógov atď.

Oblasť výskumu dejín knižnej kultúry je druhou témou, v ktorej má knižnica ambície
organizovať odborné podujatia a najmä vytvoriť priestor na stretnutia, prezentáciu a
komunákáciu odborníkov – knihovníkov, bibliografov, historikov, archivárov a i. zo
Slovenska a zo zahraničia. Zatiaľ usporiadala dva odborné semináre z oblasti knižnej
kultúry Prešova a východného Slovenska (v rokoch 2006 a 2008), so zastúpením slo-
venských odborníkov. Do budúcnosti plánujeme aj v tejto oblasti rozšíriť spoluprácu
na zahraničie a ponuknúť možnosť zahraničným odborníkom prezentovať sa na
Slovensku.

Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove
zavadska@svkpo.sk
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Informačná gramotnosť v Maďarsku

Poznámka redakcie: Príspevok zabezpečila Odborná skupina SAK pre zahraničnú
spoluprácu.

1. Úvod

Johnston a Weber uvádzajú vo svojej fundamentálnej práci (2003) nasledovnú defi-
níciu: „Informačná gramotnosť je osvojenie si vhodného informačného správania sa
za účelom získavania informácií, plne zodpovedajúcich informačným potrebám, pro-
stredníctvom akéhokoľvek zdroja alebo média, zároveň s kritickým uvedomením si
dôležitosti rozumného a etického využívania informácií v spoločnosti“ (s. 335).
Prehľad literatúry týkajúcej sa tejto problematiky, spracovaný Bawdenom (2001) a
Virkusom (2003), neobsahuje žiadnu maďarskú štúdiu, nakoľko tieto boli buď publi-
kované v maďarčine, alebo sa objavili až po ukončení prieskumu.

2. Terminológia

Termín „information literacy“ (informačná gramotnosť) úzko súvisí s gramotnosťou (v
maďarčine „írástudás“) v jej pôvodnom význame a tiež s funkčnou gramotnosťou. Je
preto vhodné prekladať tento termín do maďarčiny ako „információs írástudás“, čo
predstavuje viac-menej jeho doslovný preklad. V maďarskej literatúre z oblasti kniž-
ničnej a informačnej vedy možno nájsť tiež termín „információs kultúra“ (informačná
kultúra). Hlavným dôvodom prekladania termínu týmto spôsobom je fakt, že pojem
gramotnosť zahŕňa tiež oblasť kultúrneho poznania (Báthory, 1997). –
Najprijateľnejším a najväčšmi akceptovaným termínom v maďarčine je termín „infor-
mációs műveltség“ (informačná vzdelanosť).

3. Nasledovanie medzinárodných trendov

Maďarská literatúra týkajúca sa problematiky informačnej gramotnosti vo veľkej miere
nasleduje a odráža medzinárodné trendy. Potvrdzuje to aj fakt, že sa v neustále pre-
biehajúcej diskusii snaží nájsť odpovede na otázky, či bol termín informačná gramot-
nosť zadefinovaný jasne a adekvátne (Owusu-Ansah, 2003), či je vzdelávací a kniž-
nično-informačný sektor schopný prispôsobiť sa kultúrnym, ekonomickým a kvalifi-
kačným požiadavkám, vyvstávajúcim z rastúcej informačnej gramotnosti (Lloyd a
Williamson, 2008). Maďarskí autori sa pri hľadaní odpovedí na tieto otázky zhodujú v
názore, že informačná gramotnosť je „základom pre učenie sa v našom súčasnom
prostredí neustále prebiehajúcich technologických zmien” (Bruce, 2002).

4. Literatúra z oblasti informačnej gramotnosti v Maďarsku

Literatúra týkajúca sa problematiky informačnej gramotnosti v Maďarsku sa zameria-
va najmä na vzdelávací aspekt. Dôraz sa kladie na neustále sa zvyšujúce uvedomo-
vanie si významu informačnej gramotnosti. Zrejme ako prvý sa vo svojej práci zmie-
nil o informačnej gramotnosti Karvalics (1997), zdôrazňujúc jej súvislosť s celoživot-
ným vzdelávaním a pokladajúc ju pritom za základ informačnej spoločnosti. Pojem
informačná gramotnosť sa objavuje tiež v krátkej pasáži učebnice o vedecko-výskum-
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ných metódach a knižnično-informačnej vede (Tóth, 1999). Téglási (2002) diskutuje o
vzťahu medzi vzdelávaním v oblasti knižnično-informačnej vedy a informačnou gra-
motnosťou.

Prvý príspevok publikovaný v odbornom časopise pre oblasť knižnično-informačnej
vedy, ku ktorému mal potenciálny prístup široký okruh odborníkov v tejto oblasti, bol
príspevok Tibora Koltaya (2004). Práca rozoberá základné problémy informačnej gra-
motnosti. Rozsiahly prieskum zahraničnej literatúry uskutočnil vo svojej publikácii
Csík (2006). Práca obsahuje najdôležitejšie informácie z nasledovných dokumentov:

� Pražská deklarácia

� Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach

� Smernice IFLA/UNESCO pre školské knižnice

� Information Power: Building Partnerships for Learning – publikácia Združenia
pre vzdelávaciu komunikáciu a technológiu (Association for Educational
Communications and Technology) a Americkej asociácie školských knižníc
(American Association of School Librarians)

� Štandardy kompetencií informačnej gramotnosti pre vysoké školy (ACRL)

� Informačná gramotnosť: definícia; zručnosti; stručný úvod do informačnej gra-
motnosti (CILIP)

� Štandardy pre akreditáciu magisterských programov v oblasti knižnično-infor-
mačných štúdií (ALA)

� Štandardy ALA/AASL pre začiatočnícke programy na prípravu odborníkov v
školských výchovno-vzdelávacich centrách (v Spojených štátoch sa skvalitňo-
vanie činnosti školských knižníc prejavilo najmä úsilím transformovať školské
knižnice na interdisciplinárne výchovno-vzdelávacie centrá School Library
Media Center (pozn. prekl.)

Názor, že informačná gramotnosť a (najmä) verbálna komunikácia sú pojmy v mnohých
ohľadoch úzko prepojené, nakoľko informačná gramotnosť zahŕňa schopnosti a aktivity
súvisiace s písaním a čítaním, bol vyjadrený v práci T. Koltaya (2007a). Pedagogická
komunita v Maďarsku mala možnosť stretnúť sa s problémom informačnej gramotnosti
v publikácii Dömsödyho (2005), kde autor prízvukuje dôležitosť predovšetkým školských
knižníc. Frank (2006) sa dotkol problematiky informačnej gramotnosti na platforme
vzdelávania používateľov a zostavil zoznam kompetencií.

Informačná gramotnosť predstavuje samostatnú kapitolu publikácie, ktorá sa zame-
riava na aktuálne témy súčasnosti a je adresovaná knižniciam a knihovníkom 21. sto-
ročia (Koltay, 2007b). Inovovaný prístup k problematike informačnej gramotnosti
naznačuje výstižný názov príspevku v jednom z najprestížnejších periodík z oblasti
knižnično-informačnej vedy: Informačná gramotnosť : pedagogická revolúcia v knižni-
ci? (Koltay, 2007c). Najnovšia publikácia o informačnej gramotnosti je elektronická
kniha vydaná Inštitútom knižničnej vedy pri Univerzite v Pécsi. Zaoberá sa pojmom
informačná gramotnosť, jeho chápaním a úlohou v európskych a iných kultúrach.
Poskytuje empirické údaje o možnostiach vývoja informačnej gramotnosti v rámci
vzdelávacieho systému (Varga, 2008).
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5. Informačná gramotnosť v rámci knižnično-informačného vzdelávania

Univerzita Sv. Štefana v Jászberény a Univerzita v Szombathelyi stanovili pre štu-
dentov knižnično-informačnej vedy v Maďarsku nasledovný minimálny rámec základ-
ných pojmov:

� gramotnosť, funkčná gramotnosť (v pôvodnom význame),

� rozličné druhy gramotnosti (internetová, digitálna atď.),

� gramotnosť ako všeobecný pojem,

� definícia informačnej gramotnosti (napr. definícia ALA),

� význam informačnej gramotnosti pre informačných špecialistov v kontexte
meniacej sa úlohy knižnice a celoživotného vzdelávania (Koltay, 2007a).

Na Univerzite v Pécsi existuje študijný odbor, ktorý sa v rámci knižnično-informačné-
ho vzdelávania sústreďuje okrem iného na kritický prístup k informáciám a informač-
ným zdrojom, na rôzne stratégie vyhľadávania informácií a tiež na právne a etické
otázky využívania informácií (Zsák, 2008).
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S Ladislavom Oslancom pri jeho životnom jubileu

Začiatkom tohto roka oslávil svoje prvé oficiálne „okruhlice“ (50) PhDr. Ladislav
Oslanec.

K tým, ktorí mu prišli zablahoželať, sa pripája redakcia Bulletinu SAK. Chceme záro-
veň využiť túto príležitosť a spoločne si pripomenúť pôsobenie jubilanta v knihovníct-
ve. Pripravili sme preňho niekoľko otázok.

1. V knihovníctve ste sa pohybovali vo viacerých oblastiach. Tou prvou bola oblasť kni-
hovníckeho školstva, presnejšie vysokoškolskej prípravy knihovníkov. Vstúpili ste do
nej ako študent: na vtedajšej Katedre knihovedy a vedeckých informácií (dnes
Katedra knižničnej a informačnej vedy) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
ste absolvovali štúdium v rokoch 1978-1982. Ako si spomínate na toto obdobie – na
svojich pedagógov, spolužiakov, na samotné štúdium i celkovú atmosféru, ktorá
vtedy vládla?

Spomienky nás sprevádzajú po celý život, študentské roky sa mi premietajú v mysli
ako okamihy, na ktoré sa nikdy nezabúda. Veľmi rád sa vraciam k tomuto šťastnému
a veselému obdobiu života, ktoré bolo prirodzene popretkávané miestami určitých
obáv zo skúšok, ale taký je už osud študentov. Na Katedre knihovedy a vedeckých
informácií FF UK sme sa štyri roky stretávali, študovali. Získal som v tomto období
veľa dobrých priateľov, či už spolužiakov študentov, alebo pedagógov. Pamätám si na
vášnivé debaty, ideály, ale i na úspechy, ktoré sme dosahovali v prvých prácach
„ŠVOČ“. Naši pedagógovia, napr. pán profesor Štefan Pasiar a pani dr. Marta
Matthaeidesová, nám vštepovali lásku ku knihe a knihovníctvu. Nemôžem spomenúť
všetkých, ktorí nám otvárali obzory teoretickej a vedeckej práce odboru, ale osobitne
by som sa rád zmienil o našej ročníkovej vedúcej, pani dr. Anne Čabrunovej, ktorú si
veľmi vážim, nielen ako vynikajúcu odborníčku, ale predovšetkým ako človeka s poro-
zumením pre študentské problémy a starosti.

2. V oblasti knihovníckeho vysokého školstva ste zostali aj po ukončení štúdia: v nasle-
dujúcich rokoch ste na KKVI pôsobili ako asistent a odborný asistent. Venovali ste
sa pedagogickému procesu, výskumu, publikačnej práci. Čo bolo konkrétnou
näplňou Vašich úloh?

Po absolvovaní štúdia na vysokej škole som nastúpil do zamestnania v Študijnom a
informačnom stredisku spoločenskovedných pracovísk Univerzity Komenského v
Bratislave. Mojou prvou vedúcou bola pani dr. Melánia Majeríková, ktorá viedla moje
prvé kroky na poli knižničnej praxe a na ktorú si veľmi rád spomínam. Po návrate zo
základnej vojenskej služby som v roku 1984 nastúpil na Filozofickú fakultu UK ako
asistent; v tom čase sme boli na fakulte len dvaja asistenti. Neskôr som pôsobil ako
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odborný asistent. V pedagogickej a výskumnej oblasti som sa zameriaval predovšet-
kým na oblasť teórie a metodológie knihovníctva, metodológiu výskumu v knihovníct-
ve, viedol som výberové semináre a bol som i členom komisie pre štátne záverečné
skúšky, atď. Popri tom som bol dlhoročným tajomníkom katedry, ktorej vedúcim bol
vtedy doc. Eugen Mešša.

3. V roku 1993 ste odišli takpovediac „do praxe“ a Vaším pracoviskom sa stala
Univerzitná knižnica v Bratislave.

Do Univerzitnej knižnice som nastúpil v období, keď bol jej riaditeľom dr. Emil
Vontorčík. Pracoval som v metodickom oddelení.

4. Po kratšom pôsobení v Univerzitnej knižnici ste v roku 1995 odišli pracovať na
Ministerstvo kultúry SR, do Odboru národného písomníctva. To bol vstup do novej
sféry – do sféry riadenia. V čase Vášho príchodu sa zavŕšila prvá etapa transfor-
mácie knižničného systému, a to už v podmienkach samostatnej Slovenskej repu-
bliky. Ako sa to premietalo do Vašich úloh? Čo boli vtedy prioritné úlohy?

Na Ministerstvo kultúry SR som nastupoval v mimoriadne zložitom období. Oblasť
knižníc bola zaradená do kompetencie nového Odboru národného písomníctva v
rámci Sekcie štátneho jazyka a národného písomníctva. Generálnym riaditeľom sek-
cie bol známy spisovateľ Milan Ferko, riaditeľkou Odboru štátneho jazyka pani doktor-
ka Daniela Števčeková. Spočiatku som bol – pomerne dlho – na odbore sám, neskôr
prišla ako stážistka výborná posila Mgr. Monika Lopušanová, ktorá mi veľmi pomáha-
la. Teší ma, že sa nedávno stala riaditeľkou Odboru múzeí, knižníc a galérií. Pod pria-
me riadenie sekcie vtedy patrili okresné a krajské knižnice, Univerzitná knižnica v
Bratislave, štátne vedecké knižnice v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove a Ústred-
ná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pôsobenie v sekcii bolo spo-
jené s riešením odborných, legislatívnych a organizačných úloh. V legislatívnej oblas-
ti sekcia pripravila návrhy zákona o štátnom jazyku, zákona o povinných výtlačkoch a
začali sa práce na knižničnom zákone. Obdobne ako v iných oblastiach prebiehali
zásadné zmeny v procese transformácie kultúry. Dosť ťažko sme niesli, spolu s riadi-
teľmi knižníc a odbornou knihovníckou verejnosťou, rozhodnutie vedenia ministerstva
kultúry o zriadení regionálnych kultúrnych centier, ktoré pripravili knižnice, múzeá,
galérie a divadlá o právnu subjektivitu. Napriek tomu práca na ministerstve kultúry
bola pre mňa cenná životná a odborná skúsenosť, mal som možnosť navštíviť množ-
stvo našich knižníc, stretol som sa s vynikajúcimi riaditeľmi knižníc a obetavými kni-
hovníkmi, ktorí boli hrdí na svoju knižnicu a svoju prácu, mali veľa plánov a entuziaz-
mu. Vždy ma poteší, keď ich stretávam v Bratislave.

5. Súčasťou zmien, prebiehajúcich v rámci novoformovaného knižničného systému
bolo aj prenesenie ústredného metodického pracoviska knižničného systému SR do
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Mnohí z nás si pamätajú, že k názvu tejto knižni-
ce pribudla vtedy skratka NKC – Národné knižničné centrum. Vás vymenovali za ria-
diteľa tohto metodického pracoviska. Čo bolo jeho poslaním, aký bol okruh jeho úloh
a Vašich úloh?

Bulletin SAK, ročník 17, 2009, číslo 1 53



Vznik Národného knižničného centra bol priamym dôsledkom prijatia poslaneckého
návrhu zákona o Matici slovenskej z 13. februára 1997. Vedenie ministerstva kultúry
interpretovalo tento zákon ako oklieštenie kompetencií a vplyvu ministra kultúry na
Slovenskú národnú knižnicu. Reakcia ministra bola veľmi rýchla, výsledkom bolo
poverenie Univerzitnej knižnice v Bratislave funkciou národného metodického centra
pre knižnice (Národného knižničného centra) v júni 1997. NKC plnilo koordinačné,
štatistické, vzdelávacie, odborno-poradenské a metodické úlohy pre knižnice v
Slovenskej republike až do prijatia nového knižničného zákona. Do NKC boli zarade-
ní aj jazykoví poradcovia, ktorých činnosť priamo riadil Odbor štátneho jazyka MK SR.

6. Univerzitnej knižnici ste zostali verný aj potom, keď prestala plniť funkciu ústredné-
ho metodického pracoviska. V súčasnosti pôsobíte v oblasti personálneho manaž-
mentu. Je to oblasť, o ktorej sa až tak veľa nehovorí a nepíše. Čo pokladáte za pers-
pektívne, dlhodobé úlohy v tejto oblasti a čo je takzvaná „operatíva“?

Riadenie ľudských zdrojov alebo personálny manažment je veľmi zaujímavá oblasť a
môžem povedať, že ma skutočne táto práca oslovila. Mal som možnosť byť pri tom,
keď sme spolu s predstaviteľmi Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských kni-
hovníkov, Slovenskej národnej knižnice museli „tvrdo bojovať“ na medzirezortnej
komisii za spravodlivé ocenenie knihovníckej profesie a priznanie čo najvyšších pla-
tových tried v katalógu pracovných činností. Výsledkom bolo, že sme dosiahli pre kni-
hovníkov možnosť zaradenia do 11., 12. a 13. platovej triedy. Napriek tomu musím,
žiaľ, konštatovať, že nízke finančné ohodnotenie práce knihovníkov naďalej pretrvá-
va a ráta sa v tisícoch korún pod priemernou celoštátnou mzdou. Dôsledkom toho je,
že ťažko do knižníc získavame absolventov s úplným stredným odborným a vysoko-
školským knihovníckym vzdelaním. Domnievam sa, že musíme sústavne pracovať na
zlepšovaní „imidžu“ knihovníckej profesie v našej spoločnosti, podporovať snaženia
našich profesných združení SAK a SSK pri presadzovaní odborných a profesných
záujmov knižnično-informačných pracovníkov, sústavne sa vzdelávať a odborne rásť.

7. Na záver ešte jedna otázka: v čase vzniku Slovenskej asociácie knižníc a rozvoja
jej činnosti ste sa aktívne zúčastňovali na práci v asociácii. V rokoch 1994-1996 ste
boli vedúcim Odbornej skupiny pre propagáciu a edičnú činnosť. Ako si spomínate
na túto svoju prácu?

Moje pracovisko – Univerzitná knižnica v Bratislave bola jednou zo zakladajúcich
inštitúcií Slovenskej asociácie knižníc a tak je prirodzené, že popri aktívnej účasti na
profilovaní odbornej činnosti SAK prevzala na seba aj veľkú časť organizačnej práce
a administratívnych úloh spojených s jej založením a fungovaním. Výkonným praco-
viskom knižnice v tomto smere bolo jej metodické oddelenie, ktorého som bol pra-
covníkom. Odborná skupina pre propagáciu a edičnú činnosť sa sformovala ako
jedna z prvých organizačných zložiek SAK. K našim prvým úlohám patrilo spracovať
a vydať informačno-propagačnú brožúru o Slovenskej asociácii knižníc (1993), pri-
praviť expozíciu SAK na 1. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka (1993,
následne aj na ďalšie ročníky), zorganizovať konferenciu Slovenské knihovníctvo v
čase spoločenských premien a do roku 2000 (1994). A, prirodzene, začať vydávať
bulletin asociácie (1993-, spočiatku vychádzal s názvom Slovenská asociácia knižníc
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: bulletin). Prakticky od prvých ročníkov svojho vychádzania bulletin prinášal aktuálne
materiály týkajúce sa knihovníctva v Slovenskej republike a neskôr poskytoval
významný publikačný priestor aj pre NKC.

Osobitne rád si spomínam na prípravu bulletinu SAK s Ing. Jožkom Hajduškom. V tom
čase už nemohol chodiť, tak som mu nosieval texty na korektúry domov. Jožko bol
ohromný pedant a čísla bulletinu, ktoré redigoval, boli skutočne na úrovni. Veľa mi
rozprával o svojom živote, o knižniciach a osobnostiach v knihovníctve. Teraz trochu
nostalgicky na neho myslím a ľutujem, že som si nezapísal jeho spomienky, naprík-
lad na Jána Smreka a ďalších. Tak ako vtedy, aj teraz sa teším, keď vychádza každé
nové číslo Bulletinu SAK a dúfam, že bude ešte dlho vychádzať a redakcia bude mať
veľa prispievateľov a čitateľov, veľa dobrých a zaujímavých článkov.

PhDr. Ladislavovi Oslancovi ďakujeme za tento jubilejno-nejubilejný rozhovor a želá-
me všetko najlepšie do ďalších rokov života a práce v knihovníctve.

Redakcia Bulletinu SAK
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Výročia osobností z dávnejšej i nedávnej minulosti

V tomto roku si pripomíname viaceré výročia osobností, spojených s knižnicami a kni-
hovníctvom v minulosti. Vyberáme niektoré z nich:

215. výročie narodenia Michala Rešetku (1794-1854), významného zberateľa
kníh, náboženského spisovateľa a literárneho historika. M. Rešetka žil a pôsobil na
Považí (bol katolíckym kňazom). Vlastnil azda najúplnejšiu zbierku slovenských kníh
(rukopisných a tlačených) a jednu z najpozoruhodnejších dobových knižníc. Budoval
ju vyše tridsať rokov. Zhromaždil do nej viac ako 1600 zväzkov kníh, z nich vyše 1000
zv. tvorili slovenské knihy. Knižnica slúžila čitateľom aj zo vzdialenejšieho okolia. Po
smrti majiteľa a po vzniku Matice slovenskej dostala sa do matičnej bibliotéky a vytvo-
rila jednu z jej základných zbierok. – Po M. Rešetkovi bola pomenovaná verejná
(krajská) knižnica v Trenčíne.

160. výročie narodenia Ľudovíta Vladimíra Riznera (1849-1913), mnohostrannej
osobnosti slovenskej kultúry. Ľ.V. Rizner je známy predovšetkým ako autor
Bibliografie písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do
konca r. 1900. Menej sa spomína jeho knižnica, ktorú zhromažďoval taktiež po celý
život a ktorá sa stala základom pre spracovanie jeho bibliografie. Obsahovala vyše
6,5 tis. zväzkov, všetky knihy boli označené pečiatkou „Z kníh Ľud. Vlad. Ríznera“.
Riznerova knižnica sa nezachovala v úplnosti: jej časť sám rozdal –daroval (tak napr.
okolo 2 tis. zväzkov tlačí a všetky rukopisy daroval Muzeálnej slovenskej spoločnos-
ti), časť sa roztratila ako nevrátené výpožičky. Po Riznerovej smrti knižnicu kúpilo
Združenie výtvarných umelcov moravských v Hodoníne a od tohto združenia ju r.
1921 odkúpila Knihovňa Univerzity Komenského – dnešná Univerzitná knižnica v



Bratislave. Najcennejšiu časť tejto zbierky tvorí takmer kompletná produkcia sloven-
ských periodík 18.-19. storočia. – Riznerovo meno má vo svojom názve mestská kniž-
nica v Novom meste nad Váhom.

90. výročie narodenia Jozefa Bánskeho (1919-1956), literárneho vedca, knihov-
níka a bibliografa. Napriek svojmu pomerne krátkemu pôsobeniu v oblasti knihovníct-
va a bibliografie (v r. 1948-1956 bol pracovníkom dnešnej Univerzitnej knižnice v
Bratislave) vykonal J. Bánsky na tomto poli veľa záslužnej práce – praktickej, kon-
cepčnej, publicistickej. Zahynul pri leteckej havárii v januári 1956, keď cestoval na 1.
slovenskú bibliografickú konferenciu do Košíc. Záhorská knižnica v Senici systema-
ticky pripomína svojim používateľom i širšej verejnosti tohto svojho rodáka.
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