POZDRAVY
Spolok slovenských knihovníkov srdeène pozdravuje vetkých èeských
kolegov, knihovníkov a informaèných profesionálov, a taktie èlenov
partnerských zdruení v Èeskej republike - SKIP a SDRUK!
V novom tisícroèí bude ma nesmierny význam, e sme v naej odbornej
komunite dokázali zachova úzke pracovné väzby a priate¾stvá, napriek
skutoènosti, e nás u delí tátna hranica. Nae pretrvávajúce vzahy sú ivým
dôkazom toho, e táto geografická skutoènos nie je pre nás iadnou prekákou.
Nesmierne radi Vás vidíme na naich odborných podujatiach na Slovensku a my
opaène ve¾mi radi prichádzame k Vám, do Èeskej republiky.
Som presvedèená, e nae spoloèné odborné a profesionálne väzby sa
v najbliej budúcnosti ete viac prehåbia. Znie to mono paradoxne, ale hovorím
o období vstupu naich krajín do Európskej únie. V tejto chvíli môeme len tui
prís¾ub obrovskej výhody, ktorú budeme ma pred knihovníckymi komunitami
iných tátov. Naa pretrvávajúca úzka spolupráca bez vzájomných jazykových
bariér nám toti umoní omnoho väèí odrazový priestor pre spoloèné projekty
a rieenia v rámci konkurenèného európskeho prostredia.
Máme spoloènú históriu, na ktorej môeme budova a otvára sa pred nami
budovanie spoloènej histórie novej!
Ing. Silvia STASSELOVÁ
predsedníèka Spolku slovenských knihovníkov
V Bratislave 28. januára 2003
Slovenská asociácia kniníc posiela srdeèné pozdravy Svazu kninièných
a informaèných pracovníkov. SAK je jedným z dvoch profesijných zdruení
pôsobiacich na Slovensku s cie¾om obhajova záujmy slovenského knihovníctva
a podporova vzájomnú odbornú spoluprácu kniníc. Nazdávame sa, e spoloèná
minulos s èeskými kninicami a rovnaké záujmy pokia¾ ide o medzinárodnú
spoluprácu a zaèlenenie sa do európskych kninièno-informaèných truktúr, sú
dobrým dôvodom na úzku vzájomnú spoluprácu, tvorbu spoloèných projektov,
podporovanie èo najrozmnanitejích foriem spolupráce a výmenu informácií.
SAK okrem iných príleitostí ponúka k takejto výmene informácií i svoj Bulletin.
Prajeme Svazu kninièných a informaèných pracovníku ve¾a úspechov
a entuziazmu v ïalej práci a vestrannú spoloèenskú podporu pri presadzovaní
vlastných zámerov.
PhDr. Mária Kadnárová
predsedníèka Slovenskej asociácie kniníc
V Bratislave 30. januára 2003
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ÚVOD
Veríme, e èeským kolegom nie je potrebné zvlá predstavova Slovenskú
republiku ako samostatný stredoeurópsky tát, ktorý vznikol rozdelením Èeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky 1. januára 1993, e jeho hlavným mestom je
Bratislava, má rozlohu 49 014 km2 a ije v òom cca 5,38 milióna obyvate¾ov.
Vzh¾adom na spoloèné korene, spoloèné východiská a spoloèné fungovanie kniníc
v bývalom spoloènom táte sa preto nehodláme v tomto struènom materiáli zaobera
históriou knihovníctva na území Slovenska, skôr prinies základné informácie
o súèasnom stave kninièného systému v Slovenskej republike a o okolnostiach, ktoré
jeho kreovanie za posledných nieko¾ko rokov najviac ovplyvòovali.
Keby sme mali struène a výstine charakterizova v prostredí slovenských
kniníc obdobie od novembra 1989, jednoznaène by sme pouili termín
transformaèné. Zmeny, sèasti prirodzené, sèasti vynútené okolnosami
technickými a technologickými, sociálnymi, politickými, ale aj ekonomickými,
zasiahli nielen oblas organizácie a riadenia kninièného systému ako celku
a jednotlivých kninièných intitúcií, ale nevyhli sa prakticky iadnej z fáz
vnútorného kninièného procesu. A postupujú tak rýchlo, e u nezaívame zmeny,
ale zmeny zmien. S poteením sme prijali radikálny zvrat politických pomerov, ale
s nástupom trhovej ekonomiky (nie takým pomalým, aby sme sa naò mohli
pripravi, ale nie dos rýchlym, aby ihneï priniesol finanèný efekt) sa väèina
kniníc financovaných z verejných zdrojov doteraz nevie vysporiada a neustále
musí znova a zas zápasi o svoju existenciu.
Napriek existencii zákona è. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave kniníc de iure a do
roku 2000, niektoré siete kniníc (napr. odborárske kninice) od roku 1989 postupne
zanikali, alebo sa výrazne redukovali. Zákon sa prakticky nedal uplatòova a tátne,
ale aj odborné intitúcie strácali svoje kompetencie, èo nie vdy bolo na osoh. Kým
v 90-tych rokoch v prostredí ve¾kých kniníc môeme nájs snahu o posilnenie
kooperácie (napr. vznik CASLIN - Czech and Slovak Library Information Network),
menie kninice boli èoraz viac izolované a, ostro povedané, vydané napospas svojim
zriaïovate¾om, ktorí zväèa nemali ambície poèúva u i tak nie príli silné hlasy
redukujúcich sa metodických pracovísk. Rôzne formy postupného odtátòovania
kniníc, resp. intitúcií, ktorých sú súèasou, pomyslené nonice medzi
administratívno-ekonomickým a odborným riadením kniníc roztváralo èoraz viac.
Odhliadnuc od vetkého mono kontatova, e procesuálna stránka
knihovníctva sa v poslednom desaroèí zmenila ve¾mi výrazne a spoloèenská
transformácia bola rovnako potrebná. Zmena postojov a myslenia býva spravidla
menej razantnejia.
U pred rozdelením Èesko - Slovenska sa objavuje snaha zmeni legislatívny
rámec fungovania kniníc. Predstavenie prvých verzií kninièného zákona rozvírilo
diskusiu o tom, èi sa má pripravi zákon o kniniciach alebo zákon o kniniènej
èinnosti. ia¾, knihovnícka obec dostala a príli dlhý èasový priestor na diskusiu.
Výkonná i zákonodarná moc v mladej Slovenskej republike sa prioritne venovala
iným problémom, problémy kniníc a knihovníctva museli poèka.
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Pri tejto príleitosti treba poveda, e pod¾a práva vlastne neexistoval ústredný
orgán tátnej správy pre knihovníctvo. Kompetenèný zákon ukladal Ministerstvu
kultúry SR povinnos stara sa o oblas krajiny a pamiatok, tátneho jazyka
a národného písomníctva, ale slovo kninice zákon nepoznal. Ministerstvo kultúry sa
staralo predovetkým o 4 tátne vedecké (vrátane Univerzitnej kninice v Bratislave)
a 36 okresných (¾udových) kniníc, ktoré zriaïovalo. Situáciu komplikovala aj
skutoènos, e národná kninica nemala právnu subjektivitu a bola súèasou Matice
Slovenskej. Ministerstvo kultúry na òu priamy vplyv nemohlo uplatni.
V rokoch 1995 - 1997 príprava kninièného zákona, na ktorom pracovala tzv.
tvorkoalícia (Slovenská národná kninica v MS v Martine, Univerzitná kninica
v Bratislave, Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia kniníc),
z poh¾adu knihovníkov u vrcholila. V tom èase aj vedenie MK SR na èele s Ivanom
Hudecom malo úmysel riei priame ingerencie tátu smerom k Slovenskej národnej
kninici v MS, ale pri schva¾ovaní zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej sa
s lídrami Matice nedokázalo dohodnú. Matica slovenská ako celok sa stala netátnou
(aj keï verejnoprávnou) intitúciou, ktorá z poverenia tátu plnila len isté, presne
definované úlohy. MK SR reagovalo na prijatie zákona o MS tým, e Slovenskej
národnej kninici v MS odobralo úlohy ústredného metodického pracoviska a poverilo
nimi Univerzitnú kninicu v Bratislave, ktorá sa stala národným kninièným centrom
(do roku 1999). Dialóg ústredného orgánu tátnej správy s knihovníckou obcou bol
naèas zastavený a obnovil sa a po roku 1998.
V roku 1999 minister kultúry Milan Kòako ustanovil Ústrednú kniniènú radu,
ktorej èinnos administratívne zabezpeèoval novovzniknutý odbor múzeí, galérií
a kniníc na sekcii kultúrneho dedièstva MK SR. Prípravu kninièného zákona, ako
základ pre fungovanie národného kninièného systému, si vzala za svoje vláda
Slovenskej republiky v jednej z téz svojho programového vyhlásenia.
V spomínanom èase sa stali prirodzenými autoritami a zástupcami knihovníckej
obce profesijné zdruenia Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia
kniníc. Aj z ich iniciatívy sa v máji 1996 v Nitre konal 1. slovenský knihovnícky
kongres 1), prvý v samostatnej Slovenskej republike. Zaoberal sa situáciou kniníc
a prijal závery a odporúèania, ktorých realizácia mala zabezpeèi prinajmenom
stabilizáciu kninièného systému. O rok neskôr v októbri 1997 sa v Sielnici uskutoènila
konferencia Slovenské kninice 97 2). Text deklarácie nitrianskeho kongresu nielen
potvrdila, ale aj pritvrdila. Úèastníci sa zaoberali predovetkým stavom verejných
kniníc, ktorý po ich nedobrovo¾nej integrácii do regionálnych kultúrnych centier
(spolu so tátnymi divadlami, múzeami, galériami, osvetou a hvezdáròami) vôbec nebol
lichotivý. Následne sa o rok neskôr konali v ôsmich krajoch krajské knihovnícke
1) BULLETIN Spolku slovenských knihovníkov 1996: materiály z 1. slovenského knihovníckeho
kongresu Kninice '96 v Nitre 14. a 15. mája 1996. Uspor. Duan Katuèák. Roè. 7. Bratislava:
Spolok slovenských knihovníkov, 1997. ISBN 80-967582-9-2.
2) BULLETIN Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie kniníc: materiály
z konferencie "Slovenské kninice '97"v Sielci 14. a 15. októbra 1997. Uspor. Daniela Gondová.
Roè. 8. Bratislava: STIMUL, 1997. ISBN 80-85697-73-4.
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konferencie, ktorých výsledky boli prezentované na 2. slovenskom knihovníckom
kongrese v Koiciach 3) v novembri 1999. Kongres mono povaova za prelomový
nielen v tom, e mu koneène bola venovaná pozornos zo strany kompetentných
úradov. Formulovali sa na òom základné tézy stratégie rozvoja slovenského
knihovníctva a formou otvoreného listu sa prijala výzva na podporu schválenia zákona
o kniniciach a kontituovania samostatnej Slovenskej národnej kninice s právnou
a hospodárskou subjektivitou a s priamym napojením na tátny rozpoèet.
Spoloèné úsilie ministerstva kultúry a knihovníkov bolo zavàené v máji 2000
prijatím zákona è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona SNR è. 27/1987
Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997
Z. z. o Matici slovenskej. Zákon upravil najmä postavenie a úlohy vetkých typov
kniníc, ich zriaïovanie a poskytovanie kninièno-informaèných sluieb verejnosti,
definoval povinnosti kninice aj zriaïovate¾ov a pôsobnos ministerstva ako
ústredného orgánu tátnej správy pre kninice. Zákonom bola zriadená Slovenská
národná kninica v Martine ako tátna organizácia, ktorá sa opä stala ústredným
metodickým pracoviskom pre kninice kninièného systému v SR a zaèala plni
úlohy, ktoré národná kninica tandardne plni má.
Po prvýkrát zákon ustanovil právnu ochranu, vyuívanie a sprístupòovanie
historických kninièných dokumentov a fondov ako osobitnej a pecifickej súèasti
národného kultúrneho dedièstva.
S odstupom istého èasu treba poveda, e zákon ako taký nie je univerzálnym
liekom na vetky bolesti, ktoré kninice trápia. Pôvodne ove¾a radikálnejie
formulované ustanovenia, ktorých cie¾om bolo predovetkým zabezpeèi ekonomické
nástroje a ochranné mechanizmy pre kninice, boli poèas legislatívneho procesu dos
obrúsené. Nemenej dôleitým ved¾ajím úèinkom boja o zákon (Matica slovenská
mala snahu prezentova osamostatnenie Slovenskej národnej kninice ako politickú
snahu o jej likvidáciu) bolo dosiahnutie jednoty a zvidite¾nenia knihovníkov, ktorí sa
(aspoò naèas) dávali za vzor ostatným profesiám v oblasti kultúry.
Keï spomíname legislatívnu oblas zabezpeèenia kniniènej èinnosti
osobitnými zákonmi, musíme spomenú zákon è. 212/1997 Z. z. o povinných
výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoenín
audiovizuálnych diel v znení zákona è. 182/2000 Z. z. (úplné znenie zákon
è. 32/2001 Z. z.). Knihovníci spoèiatku uvítali, e zákon je nadtandardný èo do
poètu kniníc ako odberate¾ov povinného výtlaèku. ia¾, súvisí to aj s akútnym
nedostatkom prostriedkov na nákup kninièných fondov, s ktorým sa kninice
potýkajú. Na druhej strane sa potýkajú s priestorovými problémami (musia
uchováva aj neprofilové tituly) a s obmedzeniami pri vyuívaní povinného
výtlaèku vo výpoièných slubách.
3) BULLETIN Spolku slovenských knihovníkov: materiály z rokovania 2. slovenského
knihovníckeho kongresu "Kninice pre 21. storoèie" konaného v Koiciach 22. - 24. novembra 1999:
materiály z rokovania mimoriadneho valného zhromadenia Spolku slovenských knihovníkov
konaného 24. novembra 1999 v Koiciach. Zost. Tibor Trgiòa. Roè. 9. Bratislava: Spolok
slovenských knihovníkov, 1999. ISBN 80-85165-79-1.
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Problémy nám robí aj ustanovenie zákona è. 383/1997 Z. z. Autorský zákon,
ktorým sa mení a dopåòa Colný zákon v znení neskôrích predpisov, v znení zákona
è. 234/2000 Z. z.. Kniniciam ukladá povinnos plati ochranným autorským
zväzom odmenu za vypoièiavanie rozmnoením autorských diel. Zákon de iure
platí, de facto sa nedodriava.
Texty vetkých vyie uvedených zákonov sa dajú nájs na stránkach
http://www.culture.gov.sk v èasti Kninièný systém alebo na http://www.zbierka.sk.
Z h¾adiska aktuálnej situácie v slovenských kniniciach, skôr, ako k jej
prezentácii pristúpime, stojí za zmienku skutoènos, e sa po mnohých rokoch
podarilo na úrovni vlády SR prerokova isté programové materiály. K Stratégii
rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 4) vláda prijala uznesenie
è. 310/2001 s mnohými úlohami pre jednotlivých èlenov vlády a odporúèaniami pre
lídrov územnej samosprávy. Následne na stratégiu vláda prerokovala a schválila
Program elektronizácie kniníc v Slovenskej republike 5) (uznesenie vlády
è. 801/2002), kde sa okrem iného pristupuje k opatreniam smerujúcim
k zjednoteniu softvérového prostredia v kniniciach.
Úspech oboch strategických dokumentov závisí od toho, v akom rozsahu sa
nájdu finanèné prostriedky na ich realizáciu. Vláda toti osobitné financie nad
rámec bených rozpoètov dotknutých rozpoètových kapitol nevyèlenila.
Práve financovanie je ve¾kou bolesou slovenských kniníc. Nemáme
legislatívu, ktorá by podporovala sponzoring, nie je vyrieené viaczdrojové
financovanie kultúry. Na rozdiel od Èeskej republiky u nás neexistujú úèelové
tátne grantové systémy pre kninice, s výnimkou (pôvodne tátneho fondu)
programu
Pro
Slovakia. Aj keï sa
úspenos kniníc pri
získavaní prostriedkov
z Pro Slovakia od roku
1999, kedy vznikla
samo-statná komisia
pre
knihovníctvo,
zlepila, zdroje sú viac
ne
nedostatoèné
(1999 - 2002 pre
knihovníctvo celkom
cca 4,5 mil. Sk).

Poèítaèová simulácia Centra vedecko-technických
informácií SR v Bratislave
4) http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/CCD98CC7DE36CE13C1256A2300400B14?
5) http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/BBD5C0CC0F4ACAD5C1256BF300466FB8?
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNINICA V MARTINE
Slovenská národná kninica v Martine 6), tátna rozpoètová organizácia, ktorú od
1.7.2000 zriaïuje Ministerstvo kultúry SR, je národnou kninicou Slovenskej
republiky a vrcholnou tátnou kultúrnou, informaènou, vedeckou a vzdelávacou
intitúciou v oblasti kniniènej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej
a biografickej èinnosti.
Jej základným poslaním je zabezpeèova slobodný prístup k informáciám íreným
na vetkých druhoch nosièov, budova, ochraòova a sprístupòova kninièné fondy,
archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzahom k dokumentácii vývoja
slovenskej literatúry, kninej kultúry a umenia, ako aj databázy z týchto oblastí.
Slovenská národná kninica je konzervaènou
a depozitnou kninicou Slovenskej republiky,
prednostne sa venuje slovacikálnym dokumentom. Je
národnou bibliografickou agentúrou, vedie národnú
bibliografickú registráciu slovacík a sprístupòuje
súbenú a retrospektívnu Slovenskú národnú
bibliografiu. Opätovne zastáva funkciu metodického,
koordinaèného, vzdelávacieho a tatistického
Interiér Slovenskej
pracoviska
pre kninièný systém. Je národnou
narodnej kniznice v Martine
agentúrou pre medzinárodné tandardné èíslovanie
kníh a hudobných dokumentov, vedeckovýskumným a tandardizaèným pracoviskom
a ústrednou tátnou intitúciou na ochranu a správu historických kninièných
dokumentov a historických kninièných fondov. Ve¾kú pozornos venuje oblasti
retaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie dokumentov,
spravuje súborný katalóg monografií kniníc a koordinuje tvorbu súborných katalógov
kniníc. Osobitné úlohy ako súèas SNK plnia Slovenské národné literárne múzeum,
Archív literatúry a umenia a Biografický ústav.
Nevyhnutnou podmienkou kontituovania samostatného právneho subjektu
bolo spoèiatku mnostvo administratívnych úloh, ktoré kninica musela zvládnu,
aby následne mohla zaèa plni tatutárne úlohy. Po dvoch rokoch fungovania sa dá
kontatova viacero pozitívnych skutoèností. Posilòuje sa odborná autorita intitúcie
v oblasti zavádzania nových technológií,
pristúpilo sa k systematickej starostlivosti
o historické kninièné dokumenty a fondy.
Archíve a múzejné pracoviská zaèali
s vyuívaním výpoètovej techniky. Sú
vidite¾né výsledky v oblasti digitalizácie
dokumentárneho dedièstva. Realizovali sa
organizaèné a priestorové zmeny v rámci
úèelovej budovy SNK. Vybudovaním Budova Slovenskej
veobecnej tudovne Zlatá ni sa otvorila narodnej kniznice v Martine
6) http://www.snk.sk
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monos výraznej prestavby pouívate¾ských priestorov v kninici vôbec. Posilnilo
sa poèítaèové a internetové vybavenie pre pouívate¾ov, zvýil sa rozsah
sprístupòovaných elektronických zdrojov. Predovetkým pre potreby kninièných
pracovníkov sa rekontruovali priestory na vzdelávacie podujatia, vrátane poèítaèovej
uèebne. Výrazne pokroèila retrokonverzia generálnej bázy slovacikálnych
bibliografických záznamov a práce na súbornom katalógu slovenských kniníc.
Z edièných poèinov mono spomenú Bibliografický lexikón Slovenska, Príruèku
historických kninièných fondov, Príruèku nemeckých historických kninièných
fondov èi Slovník slovenských spisovate¾ov 20. storoèia a mnohé ïalie.

VEDECKÉ KNINICE
Po druhej svetovej vojne vzniká na Slovensku viacero významných kniníc so
pecializáciou na konkrétne oblasti spoloèenského ivota - univerzálne
a pecializované vedecké kninice. V priebehu nasledujúcich rokov výsledkami
svojej práce potvrdili správnos tohto vývoja. Významnou mierou doplnili kninièný
systém Slovenska, ktorý do tohto obdobia tvorili predovetkým verejné (¾udové)
kninice, resp. kninice vysokých kôl, vedeckých ústavov, intitúcií a spoloèností.
Svojou èinnosou sa zamerali na uspokojovanie peciálnych kniniènoinformaèných potrieb vedeckých a odborných pracovníkov, vysokokolských
tudentov, a tak prispeli k rozvoju vzdelanostnej úrovne obyvate¾stva.
Ich funkcie definuje § 7 zákona è. 183/2000 Z. z. a spravidla ich zriaïuje
ústredný orgán tátnej správy:
Univerzitná kninica v Bratislave
(Ministerstvo kultúry SR)
Michalská 1, 814 17 Bratislava
E-mail: ukb@ulib.sk
http://www.ulib.sk

Centrum vedecko-technických
informácií SR (Ministerstvo kolstva SR)
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava
E-mail: cvti@tbb1.cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk

tátna vedecká kninica
(Ministerstvo kultúry SR)
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
E-mail: bibliotheca@svkbb.sk
http://www.svkbb.sk

Slovenská pedagogická kninica
(Ministerstvo kolstva SR)
Hálova 16, 851 01 Bratislava
E-mail: riaditel@spgk.sk
http://www.spgk.sk

tátna vedecká kninica
(Ministerstvo kultúry SR)
Hlavná 10, 042 30 Koice
E-mail: svkk@svkk.sk
http://www.svkk.sk

Slovenská lekárska kninica
(Ministerstvo zdravotníctva SR)
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
E-mail: zilova@sllk.sk
http.//www.sllk.sk

tátna vedecká kninica
(Ministerstvo kultúry SR)
Hlavná 99, 081 89 Preov
E-mail: hudakova@svkpo.sk
http://www.svkpo.sk

Ústredná kninica Slovenskej
akadémie vied (SAV)
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
E-mail: andrea.doktorova@savba.sk
http.//www.uk.sav.sk
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alebo ich funkcie plní akademická
kninica:
Slovenská ekonomická kninica
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 32 Bratislava 5
E-mail: su@sek.euba.sk
http://www.sek.euba.sk
Slovenská lesnícka a drevárska kninica
pri Technickej univerzite vo Zvolene

T. G. Masaryka 20, 961 02 Zvolen
E-mail: sldk@sldk.tuzvo.sk
http://www.sldk.sk
Slovenská po¾nohospodárska kninica
pri Slovenskej po¾nohospodárskej
univerzite v Nitre
túrova 51, p. p. 20B, 949 59 Nitra
E-mail: slpk@uniag.sk
http://www.slpk.sk

Základné tatistické ukazovatele (rok 2001)
Kninica

Stav
Poèet
fondu
titulov
v tis. periodík

SNK
UKB
SVK BB
SVK KE
SVK PO
CVTISR
SLK
SLDK
SPgK
SpoK
UKSAV

4 404
2 321
1 643
3 886
448
900
132
358
289
532
505

2 286
2 821
1 219
1 299
1 037
1 317
279
281
733
546
945

Pouíva- Návtevtelia
níci
16 780
18 086
7 935
13 421
7 815
7 975
2 210
3 385
1 187
11 559
2 602

42 316
296 381
138 553
337 850
143 901
72 810
19 377
58 409
6 841
90 417
44 855

Výpo- Zamest- Nákup
ièky
nanci IZ v tis.
Sk
149 326
528 075
370 915
984 732
282 929
286 446
47 299
111 964
23 791
243 862
89 072

285
178
69
89
36
125
47
34
15
39
29

7 304
8 308
1 278
1 642
880
5 169
3 583
858
644
2 453
6 120

S výnimkou Univerzitnej kninice
v Bratislave,
ktorú
vdy
zriaïovalo
ministerstvo a ktorá poèas svojho pôsobenia
vykonávala aj funkcie národnej kninice, sa
vedecké kninice z èasu na èas ocitnú pod
tlakom zmeny zriaïovate¾a. Napríklad tátne
vedecké kninice boli roku 1996 integrované
tátna vedecká kninica v Koiciach do
regionálnych
kultúrnych
centier
a odovzdané do zriaïovate¾skej pôsobnosti
miestnej tátnej správy - krajských úradov. Zákonom è. 416/2001 Z. z., ktorým sa
z dôvodu reformy verejnej správy novelizoval zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach,
sa ich podarilo od 1. 4. 2002 opätovne vráti pod Ministerstvo kultúry SR. Problém
posunu vedeckých kniníc do akademickej (vysokokolskej) sféry je nekoneèným
príbehom, len je niekedy diskutovaný tichie, inokedy hlasnejie.
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Univerzitná kninica v Bratislave 7), najväèia a najstaria vedecká kninica na
Slovensku, realizuje koordinaèné, tatistické, vzdelávacie, odborno-poradenské
a metodické úlohy pre kninice v Slovenskej republike. Plní funkcie konzervaènej
kninice SR a depozitnej kninice OSN a UNESCO, je správcom súborného katalógu
seriálov, národnou agentúrou pre medzinárodnú identifikáciu seriálov
a medzinárodné oznaèovanie dokumentov (EAN-ISSN), výkonným pracoviskom pre
medzikniniènú výpoiènú slubu a pre medzinárodnú medzikniniènú výpoiènú
slubu, ako aj koordinaèným pracoviskom medzinárodnej kninièno-informaènej
spolupráce, ktoré sa zapája do viacerých európskych projektov z oblasti
dokumentárneho dedièstva. Osobitne sa zameriava na budovanie fondov najmä
z odborov spoloèenských a prírodných vied, ïalej dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príruèkového charakteru, ako aj z krásnej literatúry, spravuje
historický kninièný fond a buduje fond vedecko-kvalifikaèných prác.
V súèasnosti sa realizuje ve¾ká stavebná akcia s názvom Multifunkèné
a kninièné centrum - obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej
kninice v Bratislave, ktorú bolo moné zaèa nielen vïaka tátnym prostriedkom,
ale hlavne vïaka výhodným úverovým podmienkam zo strany Rozvojovej banky
Rady Európy, ktorá 50-imi percentami projekt financuje. Ukonèenie prác sa
predpokladá v roku 2004. Následne by sa 85-roèná Univerzitná kninica mala sta
skutoènou kniniènou intitúciou európskeho formátu.
Poslaním Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 8)
(bývalá Slovenská technická kninica) v Bratislave je prispieva v rozsahu svojej
pôsobnosti k rozvoju vedy, výskumu, vedecko-technickému rozvoju, podpore
malého a stredného podnikania, edukaèných procesov a k vytváraniu predpokladov
pre fungovanie poznatkovo orientovanej spoloènosti. V zmysle kninièného zákona,
ako aj osobitných poverení, plní CVTI SR významné celotátne a medzinárodné
úlohy, napr. koordinovanie spracovania sivej literatúry, spracovávanie súbenej
národnej bibliografie - normy, úlohy regionálneho patentového strediska, depozitnej
kninice OECD a EÚ, koordinaèného pracovisko pre normalizáciu v oblasti
terminológie, informácií a dokumentácie, Európskeho dokumentaèného
a informaèného strediska, v rámci ktorého pod zátitou EÚ pôsobí Európske
referenèné centrum, výhradného distribútora oficiálnych publikácií Európskej únie
pre SR, národného strediska pre IBIS (systém priemyselných a obchodných
informácií) iniciovaného UNIDOm na podporu malého a stredného podnikania a iné.
Rozvoj kninièno-informaèných sluieb CVTI SR podporí dostavba novej budovy
CVTI SR, spåòajúcej kritériá pre pôsobenie v podmienkach informaènej spoloènosti.
Slovenská pedagogická kninica v Bratislave je od roku 1956 ústrednou
vedeckou kninicou pecializovanou na pedagogiku - výchovu, vzdelávanie, kolstvo.
Od roku 1978 dochádza k zlúèeniu kninice s Ústavom kolských informácií pod
spoloèným názvom Slovenská pedagogická kninica a Ústav kolských informácií 7) Univerzitná kninica: osemdesiat rokov v slubách vedy a poznania. Zodp. red. Jozef Gerbóc.
Bratislava: Univerzitná kninica 1999. ISBN 80-85170-51-5.
8) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1938-1998, 60. Zost. Marta
Mandysová. Bratislava: Centrum VTI SR, 1998. ISBN 80-85165-72-4.
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neskôr Ústav informácií a prognóz kolstva, mládee a telovýchovy, dnes Ústav
informácií a prognóz kolstva Bratislava. V zmysle zákona è. 183/2000 Z. z.
o kniniciach a rozhodnutia vlády SR (január 2001) Ministerstvo kolstva SR zriadilo
k 1. júlu 2001 Slovenskú pedagogickú kninicu ako samostatnú rozpoètovú organizáciu.
Dlhoroènou pecializáciou na pedagogiku, kolstvo a príbuzné odbory,
systematickým a plánovitým doplòovaním domácimi i zahraniènými odbornými
monografickými i periodickými dokumentmi sa podarilo vytvori ojedinelú
kniniènú zbierku. Jej sprístupòovanie bolo v ostatnom období problematické kvôli
ványm priestorovým problémom. Napokon sa vak nalo rieenie. V posledných
rokoch sa opätovne rozvíja metodická èinnos kninice. Orientuje sa predovetkým
na spoluprácu s Ministerstvom kolstva SR so zameraním na vytváranie
legislatívneho rámca pre rozvoj kolských kniníc, vytváranie podmienok
neformálnej spolupráce akademických kniníc a priamu konzultaènú a poradenskú
èinnos predovetkým pre kolské kninice.
Slovenská lekárska kninica 9) v Bratislave (SlLK) od svojho vzniku (1951) má
nesporný podiel na rozvoji slovenskej medicíny a na výchove a vzdelávaní novej
generácie medikov a zdravotníckych pracovníkov. Ako verejne prístupná
pecializovaná vedecká kninica má celoslovenskú pôsobnos a v rámci svojho
profilu plní funkciu konzervaènú, ústrednej kninice lekárskych kniníc,
bibliograficky spracúva a uchováva národnú produkciu lekárskej a zdravotníckej
literatúry, má tatút depozitnej kninice Svetovej zdravotníckej organizácie
a dokumentaèného strediska Svetovej zdravotníckej organizácie.
Vzh¾adom na to, e v poslednom období nastal pokles v doplòovaní kninièných
fondov vo vetkých lekárskych kniniciach, SlLK sa snaí èiastoène eliminova tento
deficit slubami, ktoré umoòujú irí prístup k informaèným prameòom.
Vyuívanými bibliografickými bázami dát sú v súèasnosti BilioMedica, èeská národná
biomedicínska bibliografia. Vstupom do konzorcia Springer Link a Elsevier Sciense
získala SlLK prístup k odborným lekárskym periodikám. V rámci elektronických
bibliografických informácií sa buduje a vyuíva citaèná báza SlLK (CiBa). Ïalí vývoj
Slovenskej lekárskej kninice v Bratislave je úzko spätý s pozitívnou skutoènosou: po
50 rokoch èinnosti kninica dostala samostatnú (aj keï nie novú a úèelovú) budovu.
Ústredná kninica Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV) je charakterom fondov
univerzálnou vedeckou kninicou a v zmysle zákona è. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied pecializovanou organizáciou Slovenskej akadémie vied. Popri
informaènom zabezpeèovaní základného výskumu v SAV vykonáva osobitné
celoakademické úlohy, predovetkým pri implementácií integrovaného kniniènoinformaèného systému vrátane koordinácie a zabezpeèovania evidencie publikaènej
èinnosti. Rozsah prístupu k vonkajím informaèným zdrojom, ktoré zabezpeèuje
Ústredná kninica pre celú SAV, je jeden z najlepích v republike. ÚK SAV je
depozitnou kninicou Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu,
v Lyceálnej kninici spravuje historický kninièný fond a v jej truktúre pôsobí aj
Rakúska kninica. V tomto roku oslávi 50. výroèie svojho vzniku.
9) Kninica v slubách medicíny : 1951 - 2001: publikácia vydaná k 50. výroèiu vzniku Slovenskej
lekárskej kninice v Bratislave. Bratislava: SlLK, 2001. ISBN 80-88970-09-01.
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História Slovenskej ekonomickej kninice Ekonomickej univerzity (SEK EU)
v Bratislave (do r. 1993 pod názvom Ústredná ekonomická kninica) sa odvíja od
zaloenia Ústrednej kninice Slovenskej vysokej koly obchodnej. V r. 1959 sa
organizaène a právne osamostatnila a zaèala okrem funkcie vysokokolskej kninice
plni aj funkciu tátnej vedeckej kninice pecializovanej na celý komplex
ekonomických vied, interdisciplinárnych vedných disciplín a hospodársku prax. Ku
1.1.1983 bola kninica s nezmenenými funkciami integrovaná do organizaènej
truktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sídli v úèelových priestoroch pomerne
novej budovy univerzity.

VEREJNÉ KNINICE
Týmto termínom oznaèujeme univerzálne kninice, ktoré slúia vetkým
demografickým skupinám a majú dominantné postavenie pri poskytovaní kniniènoinformaèných sluieb najirej verejnosti. tandardne ich zriaïuje miestna tátna
správa alebo územná samospráva. V terminológii zákona o jednotnej sústave kniníc
sme im hovorili krajské, okresné, mestské a miestne ¾udové kninice a zriaïovali
ich národné výbory.
Táto najpoèetnejia skupina kniníc, aj keï sa knihovníci maximálne usilovali
o nadstraníckos, poèas uplynulých 12 rokov najviac trpela politickými zmenami,
pretoe tie ovplyvòovali nielen územné a správne èlenenie Slovenska, ale aj reformu
orgánov verejnej správy ako kninièných zriaïovate¾ov.
V rámci dos komplikovaného vývoja môeme postihnú nieko¾ko prelomových
období. V roku 1991, nadobudnutím úèinnosti zákona o obecnom zriadení, tát
preniesol prevanú èas zriaïovate¾ských kompetencií v oblasti kultúry, teda aj
kniníc, na obce. Fondy i zamestnanci mestských a miestnych ¾udových kniníc
preli pod obce, ale 36 okresných kniníc bolo delimitovaných (na prechodné
obdobie) priamo pod Ministerstvo kultúry SR.
Samospráva reagovala na nové kompetencie rôzne. Aj
keï sa nevyplnili hrozivé prognózy o hromadnom
a zásadnom ruení obecných kniníc, èasto sme sa stretávali
so zniovaním úväzku profesionálneho knihovníka
a kumulovaním iných èinností. Nedostatok finanèných
prostriedkov na nákup fondu bol (a aj zostal) hlavným
problémom. Odovzdanie kompetencií toti prebehlo len
formálne, a nebolo sprevádzané presunom prostriedkov.
Chudobné obce (a obce s menej kultúrnym vedením) mali
iné priority. Druhým problémom bola takmer násilná
integrácia kniníc do miestnych a mestských kultúrnych
stredísk a obmedzenie metodickej èinnosti zo strany
Budova Verejnej
okresných kniníc, ktorej nerepektovanie si niektorí mylne
kninice Jána Bocatia
vysvet¾ovali ako prejav demokracie a liberalizácie
v Koiciach
prostredia.
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V okresných kniniciach bola situácia do roku 1996 ove¾a lepia. V roku 1996
rozhodlo Ministerstvo kultúry SR v rámci veobecnej transformácie tátnej kultúry
o vytvorení regionálnych kultúrnych centier (RKC), do ktorých boli zlúèené tátne
kultúrne intitúcie v regiónoch. Na èele jedného právneho subjektu stál tátny
intendant, ktorého menoval minister, ia¾, väèinou nie na základe odborných
predpokladov. Situácia sa skomplikovala tým, e paralelne vstúpilo do platnosti nové
územné èlenenie SR a vzniklo 8 miestnych orgánov tátnej správy na úrovni krajov krajských úradov, ale a 78 (z pôvodných 37) na úrovni okresov. Následne MK SR
realizovalo tzv. dekoncentráciu tátnej kultúry a odovzdalo RKC krajským úradom.
Posun sa vzahoval aj na tátne vedecké kninice. Nové okresy sa zaèali doadova
vzniku okresných kniníc, ani nie tak z potreby pouívate¾ov, ako z toho dôvodu, e
v tom okresné mestá videli dobrú príleitos, ako prenies staros o financovanie
mestskej kninice opä na tát. Zlé skúsenosti s intendantúrami ako generálnymi
riadite¾stvami, ktorých financovanie ilo na úkor odborných intitúcií, spôsobilo, e
kninice volali po navrátení právnej subjektivity. Miesto toho bolo ustanovených
8 krajských kniníc (5 bolo pôvodne okresných, 2 VK a 1 UKB). Poèas fungovania
RKC historicky poklesli objemy na nákup kninièných fondov v regionálnych
kniniciach. V tejto situácii ale bola transformácia verejných kniníc len na polceste.
V roku 1999, keï sa ukázala neúspenos experimentu RKC, krajské úrady vrátili
kniniciam, múzeám, galériám, divadlám, hvezdáròam a osvetovým zariadeniam
právnu subjektivitu.
Koncepcia modernizácie a racionalizácie verejnej správy v Slovenskej
republike rozhodla o tom, e u nás bude budovaný duálny systém verejnej správy,
t.j. e samostatne bude fungova tátna správa a samostatne regionálna samospráva.
V rámci reformy verejnej správy, sprevádzanej odovzdávaním kompetencií zo
tátnych orgánov na regionálnu samosprávu (vyie územné celky alias
samosprávne kraje) zákonom è. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov tátnej správy na obce a vyie územné celky, ktorým sa novelizovalo
viacero osobitných zákonov (aj zákon o kniniciach), boli krajské a regionálne
kninice odovzdané do majetku vyích územných celkov. Ministerstvo kultúry SR
si (popri Slovenskej národnej kninici v Martine, Slovenskej kninici pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoèi a Univerzitnej kninici v Bratislave) vzalo
opätovne do pôsobnosti tri tátne vedecké kninice.
K 31. 12. 2001 sme pod¾a tatistického zisovania, ktoré spracováva vo sfére
verejných a vedeckých kniníc Slovenská národná kninica, evidovali 2 562
verejných kniníc (r. 1995 - 2 710), z toho 5 krajských kniníc, 31 regionálnych
kniníc, 102 mestských kniníc, 293 obecných kniníc s profesionálnym
zamestnancom, min. 0,5 úväzku, (v r. 1995 - 343) a 2 225 obecných kniníc
s neprofesionálnym zamestnancom.
Preh¾ad a tendenciu výkonov verejných kniníc mono najlepie sledova pod¾a
grafov.
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SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV
Kontakt na nás
Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1
814 17 Bratislava, Slovenská republika
Predsedníèka
Ing. Silvia Stasselová
Tel. / Fax: 004212-59274494, Mobil : 00421904 694 054
E-mail : stassel@svf.stuba.sk
Tajomníèka
Marta Weissová
Tel. / Fax: 004212-52636391, Mobil : 00421905 758099
E-mail : weissova@sllk.sk

Kto sme
dobrovo¾né profesijné obèianske zdruenie
slovenských kniníc, informaèných pracovísk,
knihovníkov, bibliografov a informaèných pracovníkov
od roku 1946
·
aktivity na podporu èinnosti a rozvoja kniníc,
dbá o zvyovanie autority a ocenenia
profesie kninièných a informaèných pracovníkov
·
individuálne a kolektívne èlenstvo
·
640 individuálnych èlenov, 60 kolektívnych èlenov
·
sekcie : knihovnícka, bibliografická, sekcia pre informaènú vedu
·
8 krajských poboèiek
·
spolupráca s profesijnými spolkami a intitúciami v odbore
·
èlen IFLA - Svetová federácia knihovníckych asociácií,
spolkov a kninièných intitúcií od roku 1969

Ukazovatele 10) :

1990

1993

1996

1999

Poèet kniníc
2627
2683 2706 2696
Poèet kn. jednotiek*
20291 19675 19414 19223
Poèet pouívate¾ov*
953
711
766
726
Poèet výpoièiek *
29550 23979 25922 25422
Prírastok*
Úbytok*
Návtevníci*
Nákup fondu v Sk*
Nákup na 1 obvvate¾a
% pouívate¾ov z poètu obyvate¾ov
Poèet zamestnancov

2001 rozdiel
%
90/01
2656
29 101,1
18954 -1337 93,4
679
-274 71,2
24702 -4848 83,6
408
471
6843
36370
6,57
12,61
1796

* vyjadrené v tisícoch
Fondy verejných kniníc poklesli za jedenás rokov o 7%. Aj keï sa zdá, pod¾a
výsledku z r. 2001, e sa tento trend spomalil (pokles v r. 2001 oproti r. 2000 bol
18 400 kn. j.), ete stále sa nezastavil.
Pokles prírastkov v r. 2001 oproti r. 1990 je 58%. V r. 2001 predstavovala
obnova fondu 0,17%. Nielene východiskový stav fondu v r. 1990 nebol optimálny
z h¾adiska pouívate¾a, ale za desa rokov sa podstatne zhoril. Na ilustráciu v r. 1990 pripadlo na nákup fondov na obyvate¾a 5,7 Kès, v r. 1995 8,62 Sk
a v r. 2001 6,57 Sk. V r. 1990
bol prírastok 795 426 kn. j.,
v r. 1995 489 874, ale
v r. 2001 u len 334 372 kn. j.
Z h¾adiska rozdelenia
fondov pod¾a urèenia, t.j. pre
dospelých a pre deti zmeny
nie sú podstatné, udriava sa
pribline rovnaká hladina:
66,7%
pre
dospelých,
31,25% pre deti a 2%
peciálne dokumenty.
Analýza
finanèných
zdrojov na doplòovanie
Oddelenie literatury pre deti a mláde
fondov za r. 1990-2001 je
Krajské kninice ¼udovíta túra vo Zvolene
irelevantná, èi u vzh¾adom
10) SLÍOVÁ, Daniela a spoluaut. tatistický preh¾ad èinnosti verejných a vedeckých kniníc
v Slovenskej republike za rok 2001. Martin: Slovenská národná kninica 2002. ISBN 80-89023-24-X.
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na
vytvorenie
samostatného tátu, ale
najmä vzh¾adom na
skutoènú
hodnotu
koruny.
Pre
zaujímavos: v r. 1990
sa vynaloilo 30,3 mil.
Kès, v r. 1995 46,28
mil. Sk a v r. 2001
36,37 mil. Sk na nákup
fondu. Zníenie medzi
rokom 1995 a 2000
bolo 12 mil. Sk.
Oddelenie elektronickych zdrojov
Poteujúce
vak je, e
Krajské kninice ¼udovíta túra vo Zvolene
v r. 2001 bolo na nákup
fondu oproti predchádzajúcemu roku o 2 mil. Sk viac, aj táto suma je vak oproti
r. 1995 o 21,5% niia, nehovoriac o devalvácii, ktorá pri ve¾mi optimistickom
odhade bola asi 8% kadý rok. Ak to zjednoduene prepoèítame, keby sa bol udral
základ z r. 1995 a zoh¾adnila sa inflácia, mali ma kninice v r. 2001 na nákup 64,8
mil. Sk, teda skoro dvojnásobok reálneho stavu.
Verejné kninice vypoièali v r. 1990 29,57 mil. kninièných jednotiek,
v r. 2001 24,70, èo je pokles o 16%. Deti do 15 rokov si poièali v r. 1990 11,72
mil. kninièných jednotiek, v r. 2001 u len 6,83 mil., èo je pokles o 42%. Toto èíslo
je alarmujúce, aj keï sa zdá, e v posledných dvoch rokoch sa pokles spomalil a bol
okolo 5% (u dospelých èitate¾ov bol tento medziroèný pokles 1%).
Neustále klesá i podiel poètu pouívate¾ov z celkového poètu obyvate¾ov.
V r. 1990 to bolo 17,94%, v r. 2001 u len 12,61%. Aj keï sa v posledných dvoch
rokoch pokles zastavil, strata 5% je ve¾mi vysoká. Nevieme stanovi o ko¾ko sa
zníil poèet pouívate¾ov z celkového poètu obyvate¾ov do 15 rokov, nemáme
prísluné tatistiky. Vieme vak, e v r. 1990 bolo vo verejných kniniciach 44,9%
pouívate¾ov do 15 rokov a v r. 2001 to bolo 42,65%.

AKADEMICKÉ KNINICE
V súèasnosti je v SR 34 akademických (vysokokolských) kniníc. Ich poèet
v priebehu rokov klesá (v r. 1998 ich bolo 42) a to napriek tomu, e vznikli nové
vysoké koly. Súvisí to s tým, e na viacerých univerzitách vznikajú ústredné
univerzitné kninice. Dolo napr. k zlúèeniu kniníc na Univerzite Komenského
v Bratislave, konkrétne na Prírodovedeckej fakulte, a na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
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Zo tatistických ukazovate¾ov by sme mohli uvies napr. údaje zo zaèiatku
a konca predchádzajúceho volebného obdobia. Prvým údajom bude údaj z roku
1998, druhým údaj z roku 2001. Poèet kninièných jednotiek 4 663 015
(4 613 211), poèet titulov odoberaných periodík 7 561 (8 646), finanèné náklady na
nákup dokumentov 35 641 984 (39 869 602), výpoièky 2 594 041 (2 497 920),
registrovaní pouívatelia 145 708 (143 811), priestory v m2 - 39 365 (40 980),
pracovníci 649 (668). Pri porovnaní so stavom kolských kniníc sa nám stav
akademických kniníc môe zda ideálny, ale údaje nepustia. Stav sa v porovnaní
s r. 1998 nezlepil, ale opaène, keï berieme do úvahy aj vzrastajúci poèet
potenciálnych pouívate¾ov, minimálne stagnuje, èo je vzh¾adom na význam
informácií vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej èinnosti vysokých kôl
alarmujúce. Naïalej sa zniuje schopnos týchto kniníc zabezpeèi dostatok
informaèných zdrojov, hlavne tudijnej literatúry pre poslucháèov a vedeckej
odbornej literatúry pre uèite¾ov. Je moné, e národnými licenciami zabezpeèený
prístup k zahranièným databázam ovplyvnil výku prírastku (hlavne pri
periodikách), ale klasické dokumenty sú ete stále hlavným zdrojom
najkomplexnejích informácií.
V roku 1999 Slovenská pedagogická kninica v spolupráci so Slovenskou
asociáciou kniníc vypracovali Analýzu stavu akademických kniníc, ktorú
predloili ministerstvu kolstva spolu s návrhmi rieení. U vtedy sa kontatovalo,
e existujúci stav, personálne, priestorové, materiálne zabezpeèenie, organizaèná
truktúra, ale aj rozsah a obsah poskytovaných sluieb, nemôe pokry a uspokoji
ani bené, a tým menej nároènejie poiadavky moderných vedeckých pracovísk
vysokokolského typu. Pozitívnym výsledkom bolo napr. získanie finanèných
zdrojov na zaplatenie licencie Web of Science, získavanie finanèných zdrojov na
informaèné technológie prostredníctvom grantov a pod., èo sa vak objemom nedá
porovna s Èeskou republikou.
Zlepujúcim sa javom je úroveò elektronizácie - vetky akademické kninice
spracúvajú svoje kninièné prírastky prostredníctvom výpoètovej techniky,
vytvárajú vlastné web stránky, on line katalógy a rôzne databázy, osobitne bázy dát
publikaènej èinnosti pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov príslunej
vysokej koly. V porovnaní s rokom 1998 sa zvyuje aj miera integrácie
automatizovaných kninièných èinností. Vytvárajú sa tak predpoklady pre väèiu
kooperáciu týchto kniníc. Uspokojivá je aj úroveò internetizácie - kninice majú
bezplatný a relatívne bezproblémový prístup k internetu (SANET), èím je
zjednoduený a u¾ahèený prístup k externým informaèným zdrojom. Podmienky,
ktoré im iné kninice v SR môu aj trocha závidie. Práve úroveò elektronizácie
a internetizácie výrazne zmenila charakter akademických kniníc a posunula ich na
popredné miesto v kniniènom systéme SR. Je to predovetkým výsledok
maximálneho nasadenia personálneho a odborného potenciálu týchto kniníc. Túto
zmenu by ale nebolo moné realizova bez zmeny v prístupe k týmto kniniciam na
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vysokých kolách, èo ale mohla spôsobi aj skutoènos, e vysoké koly sa vo svete
hodnotia aj pod¾a postavenia kninice na vysokej kole, jej personálneho,
priestorového zabezpeèenia, obsahového a typologického zabezpeèenia fondu,
demokratiènosti v prístupe k primárnym fondom, sekundárnym informaèným
zdrojom a plnotextovým dokumentom.

KOLSKÉ KNINICE
kolské kninice, napriek tomu, e sú ako akademické kninice súèasou rezortu
kolstva, líia sa od nich ve¾mi výrazne. Ich úroveò je neporovnate¾ne niia. tátna
kolská inpekcia, ktorá zisovala personálne, priestorové, materiálno-technické
a organizaèné zabezpeèenie a stav èinnosti kolských kniníc v 51 základných kolách
na prelome rokov 2000 - 2001 kontatovala, e kolské kninice len v malom rozsahu
plnia svoje základné funkcie vo vyuèovacom procese a e súèasný stav má negatívny
dosah na vytváranie základov èitate¾skej kultúry, na rozvoj osobnosti iakov, ale najmä
na vytváranie predpokladov pre ich celoivotné vzdelávanie.
Stav kolských kniníc plone dokumentujú výsledky tatistických zisovaní,
ktoré realizuje Ústav informácií a prognóz kolstva Bratislava. Systém tatistického
zisovania v kolstve je maximálne anonymný a individuálne údaje za jednotlivé
koly nie sú prístupné. A tak informácia, kde a ako funguje kolská kninica, je skôr
vecou náhody ako systémovej spolupráce. V roku 2001 bolo napr. na základných
a stredných kolách 5 916 kolských kniníc (6 159), kninièný fond bol 10 092 770
k. j. (10 354 066), 441 343 (472 381) registrovaných pouívate¾ov z celkového poètu
potenciálnych pouívate¾ov 941 337 iakov a (856 621 iakov a 84 716 uèite¾ov),
1 378 433 (1 801 824) výpoièiek. Na èinnos kolských kniníc bolo vynaloených
13 788 211 (13 986 942). Údaje v zátvorke sú pre porovnanie z r. 1998. Pozoruhodný
je pokles výpoièiek, ktoré ete stále ostávajú základnou a èasto aj jedinou slubou
týchto kniníc, a poèet registrovaných pouívate¾ov z celkového poètu potenciálnych
pouívate¾ov. Dôvod vidíme hlavne v neaktualizovaných kninièných fondoch
a v celkových priestorových, personálnych a materiálno-technických podmienkach
zabezpeèujúcich ich èinnos. kolské kninice sú neprofesionalizované, výkon
èinnosti zabezpeèujú uèitelia bez odborného knihovníckeho vzdelania, mimo svoj
pracovný úväzok, èasto bez finanèného ocenenia.
Záujem Ministerstva kolstva SR o rieenie problému sa v r. 1999 prejavil
zriadením poradného orgánu Rady ministra kolstva pre kninice so samostatnou
komisiou pre kolské kninice a samostatnou komisiou pre akademické kninice,
poverením pracovníèky Sekcie základných kôl, stredných kôl a kolských
zariadení usmeròovaním kolských kniníc a pracovníèky Sekcie vysokých kôl
usmeròovaním akademických kniníc.
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Problematika kolských kniníc sa dostala do Koncepcie rozvoja výchovy
a vzdelania a Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike
a do Návrhu zákona o výchove a vzdelávaní v kolách a v kolských zariadeniach.
kolské kninice sa tak ako kolské úèelové zariadenia opätovne dostávajú aj do
legislatívy rezortu kolstva. Svojou èinnosou by vak mali by vzh¾adom
k realizovanej informaènej výchove zaradené medzi kolské výchovno-vzdelávacie
zariadenia. Znenie návrhu zároveò predpokladá vydanie veobecne záväzného
právneho predpisu vydaného ministerstvom kolstva, ktorý by nahradil dnes ete stále
platné, ale zastaralé a obchádzané smernice M SSR z 31. 07. 1979 è. 3769/1979-21
o kolských kniniciach a metodické pokyny M SSR z 12. 05. 1980 è. 18697/197921 o práci kolských kniníc a informaènej výchove iakov a uèite¾ov.
kolské kninice majú podporu aj v koncepèných a legislatívnych materiáloch
pripravovaných Ministerstvom kultúry SR. Je moné, e doterajie kroky ete
výrazne neovplyvnili postavenie a èinnos kolských kniníc na konkrétnych
kolách. Legislatívnymi a strategickými opatreniami sa ale vytvára rámec pre ich
rozvoj. Realizácia cie¾ov, ktoré si kladú, vak bude závisie aj od ¾udského faktora
- postoja zriaïovate¾ov kolských kniníc a ich pouívate¾skej verejnosti nevieme, ako sa prejaví na rozvoji kolských kniníc napríklad prechod riadiacich
právomocí v oblasti kolstva na územné samosprávy.

PECIÁLNE KNINICE
Súèasou kninièného systému Slovenskej republiky sú aj peciálne kninice.
Svojimi fondami sú spravidla zamerané na úzko pecializovanú oblas poznania,
prièom slúia hlavne (ale nie výluène) na uspokojovanie informaèných potrieb
svojich zriaïovate¾ov, alebo ide o kninice, ktoré majú charakter verejných
kniníc, ale poskytujú sluby pecifickej pouívate¾skej skupine, ktorá si vyaduje
osobitný prístup. Tento typ kniníc je ve¾mi obtiane charakterizova en bloc.
Rok 2002 by sa mal sta prelomovým rokom v oblasti tatistického zisovania.
V rámci programu tátnych tatistických zisovaní schváleného na rok 2002
vykonávacím opatrením k zákonu è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike (aj z dôvodu
úsilia o zosúladenie tatistického zisovania s poiadavkami Európskej únie) sa
systematicky budú sledova (vyuívajúc rovnaký tatistický výkaz) aj údaje za
peciálne kninice. Kniniènú tatistiku komplexne spracuje Slovenská národná
kninica v Martine.
Technické kninice zamerané na technické odbory a príbuzné oblasti
prírodných vied, priemyslu a remesiel sú desaroèia predmetom záujmu
a tatistického zisovania Centra vedecko-technických informácií SR.
A do roku 1990 sa èinnos technických kniníc realizovala v rámci
èeskoslovenskej sústavy vedecko-technických informácií. Technické kninice boli
súèasou stredísk VTEI. V 70-tych rokoch sa u nás vytvoril ve¾mi dobre
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organizovaný systém odvetvových, odborových a základných stredísk VTEI
riadených nieko¾kými nadodborovými ústrednými informaènými intitúciami. Ich
èinnos bola determinovaná príslunými rezortnými a odborovými úlohami plánu
technického resp. ekonomického rozvoja a základného výskumu, financovaného
tátom. Úspenos fungovania tohto striktne hierarchicky usporiadaného systému
vedeckých, technických a ekonomických informácií bola daná skutoènosou, e
celý systém bol financovaný tátom.
V roku 1989 Slovenská technická kninica (teraz CVTI SR) evidovala 336
informaèných stredísk, z toho 3 odvetvové (ODIS), 87 odborových (OBIS)
a ostatné základné IS (ZIS). Mnohé zo ZIS vak existovali len formálne, èo
znamená, e neboli funkèné. aisko pri rieení predmetných otázok ostávalo vdy
na vlastnej organizácii (podniku). Navye mnohokrát ústredné orgány
nerepektovali ani vzájomné legislatívne úpravy, èo sa prenáalo aj na niie èlánky
riadenia, a tým sústava VTEI vlastne nefungovala ako skåbený celok. Snahy
o úprimnú spoluprácu sa neprejavovali ani medzi rezortmi riadiacimi kninice
(obdoba situácie dnes) a sústavou VTEI, a medzi ostatnými rezortmi u vôbec.
V takejto situácii prili spoloèenské zmeny roku 1989, ktoré následne vyvolali u
od roku 1990 aj zmeny ekonomické. Novo sa formujúca truktúra hospodárstva
vyvolala rozpad vedecko-výskumnej základne, generálnych a podnikových
riadite¾stiev, v dôsledku èoho sa stratili hierarchické väzby nielen medzi
organizáciami, ale aj medzi strediskami VTEI. Nové ekonomické podmienky
otvorili pred informaènými strediskami priestor, v ktorom sa snaili preukáza
svoju opodstatnenos a konkrétny prínos pre rozvoj ekonomiky podniku.
Naznaèené zmeny nepreila väèina výskumných ústavov, ale ani ústredné orgány
tátnej správy, ktoré vedecko-technický rozvoj financovali. Boli zruené tátne
výskumné úlohy a väèinou i rezortné. Strediská VTEI sa stali súèasou podnikovej
sféry. Väèina podnikov sa dostala do situácie, keï bojovala o svoje preitie,
a poiadavky na informácie sa dostali na perifériu nevyhnutných spoloèenských
potrieb. Z pôvodných 336 informaèných stredísk v roku 1989 nám po tatistickom
zisovaní v roku 2001 zostalo len 214, prièom z oslovených 232 (18 technických
kniníc bolo poèas roka zruených) zareagovalo len 75. Celkovo mono poveda,
e situácia v práci s technickými kninicami po vydaní zákona è. 183/2000 Z. z.
zostala rovnako zloitou; jednoducho sa v òom explicitne nenali, a to hlavne tie,
ktoré sa nechceli nájs. Argumentujú ustanovením, e zákon sa vzahuje na
kninice, ktoré poskytujú kninièno-informaèné sluby verejnosti, èo ony nerobia.
V mnohých prípadoch ide o stanovisko vedení firiem.
Fungujúce technické kninice sú ve¾mi rôznorodé, aj èo do spôsobu
zaraïovania kninièných èinností do organizaèných útvarov. Medzi
zamestnancami prevládajú tí, ktorí nemajú knihovnícke vzdelanie. Neraz pracujú
v kumulovaných funkciách. Ve¾kým problémom je medziroèná neporovnate¾nos
tatistických súborov ako celkov, pretoe vzorka vykazujúcich kniníc sa z roka na

20

rok mení. Napríklad z vykazujúcich 75 kniníc za rok 2001 iba 21 kniníc vykazuje
nepretrite, len 32 vykazovalo aj v predolom roku. Pravdivou sa ukazuje
skutoènos, e technické kninice ostali v tých odvetviach, kde ostal ústredný orgán
tátnej správy (ministerstvo), a potom v podnikoch, pre ktoré sú informaèné sluby
nenahradite¾né. Najviac technických kniníc sa nachádza v rezorte Ministerstva
hospodárstva SR, nako¾ko do tohto rezortu sa transformovali (okrem iných) aj také
ve¾ké odvetvia ako sú strojárstvo a elektrotechnika. Pomerne ve¾kú skupinu
technických kniníc dnes vak u tvoria kninice bez rezortu - v samostatných
akciových spoloènostiach alebo v spoloènostiach s ruèením obmedzeným a iné,
ktoré s kninièným systémom naïalej dobrovo¾ne spolupracujú, èi u v rámci
zachovania tradície, vzájomne dobrých vzahov spolupráce alebo presvedèenia
o potrebe tejto aktivity.
Lekárske kninice metodicky usmeròuje Slovenská lekárska kninica. Pod¾a
zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike vykonáva tatistické zisovanie
a spracovanie v 157 lekárskych kniniciach SR. Z uvedeného poètu v roku 2001
bolo 22 kniníc mimo rezortu zdravotníctva. V ïalom postupe privatizácie
zdravotníckych zariadení sa bude poèet zdravotníckych zariadení mimo rezortu
zdravotníctva zvyova. Pod¾a zoznamu zdravotníckych zariadení zostávajúcich
v zriaïovate¾skej pôsobnosti MZ SR od 1. 1. 2003 je to 38 zariadení, z ktorých dve
nemajú lekársku kninicu.
Výsledky èinnosti lekárskych kniníc v SR za rok 2001 boli spracované
a publikované v tatistickom preh¾ade 11).
Pri hodnotení èinnosti lekárskych kniníc je v súèasnosti najväèím problémom
nedostatok finanèných prostriedkov na nákup kninièných dokumentov. Kninice,
ktoré majú monos vyuívania poèítaèovej techniky a internetu, sa orientujú na
poskytovanie nových, kvalitnejích sluieb, vrátane vyuívania elektronických
èasopisov. Kniniciam, ktoré prístup na internet nemajú, poskytuje Slovenská
lekárska kninica informaèné zdroje v rámci reprografickej informaènej obsahovej
sluby (RIOS). Z celkového poètu 157 kniníc má 78 lekárskych kniníc technické
vybavenie na úrovni PC, tlaèiarní a CD prehrávaèov, z nich má 63 napojenie na
internet. 79 kniníc, ktoré poskytujú kninièné sluby 6 169 registrovaným
pouívate¾om, nemajú iadnu techniku. Pouívatelia sú odkázaní len na vyuívanie
základných kninièných sluieb.
tatistika za rok 1990 vykazovala na Slovensku 163 po¾nohospodárskych
kniníc. Ich fond tvorilo 798 226 kninièných jednotiek, mali 21 540
registrovaných èitate¾ov a roène poskytovali takmer 200 000 výpoièiek. Pribline
40 kniníc boli profesionalizované pracoviská s kvalitným kninièným fondom
a slubami. Prevaná väèina registrovaných kniníc boli neprofesionalizované
11) tatistický preh¾ad èinnosti lekárskych kniníc za rok 2001. Zost. Marta Weissová. Bratislava:
SlLK, 2001. ISBN 80-88970-12-1.
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pracoviská - kninice stredných odborných uèilí po¾nohospodárskych,
veterinárnych správ, po¾nohospodárskych podnikov a pod.
Nasledujúce desaroèie prinieslo výrazné zmeny pre celé hospodárstvo a pre
rezort pôdohospodárstva zvlá. Menila sa organizaèná truktúra vedeckovýskumnej základne, mnohé podniky sa privatizovali, ïalie výrazne
racionalizovali svoju èinnos, iné zanikali. Toto vetko významne negatívne
ovplyvnilo ïalí vývoj po¾nohospodárskych kniníc. Bolo prirodzené, e zanikli
málo ivotaschopné kninice. Tie kninice, ktoré neboli zruené, museli výrazne
redukova poèty zamestnancov a rozirova pracovné èinnosti o ïalie úlohy. Iné
kninice sa stali archívmi. Prestali sa nakupova nové knihy, boli zruené miesta
knihovníkov, kninièný fond sa uschoval do jednej uzamknutej miestnosti a tak sa
jeho vyuitie úplne minimalizovalo.
Procesu automatizácie kniníc vedecko-výskumnej základne v rezorte
pôdohospodárstva ve¾mi pomohol projekt integrovaného informaèného systému
VTI . Zaèal sa realizova v roku 1993 a jeho výsledkom bola aplikácia kninièného
softvéru PROFLIB vo viacerých kniniciach, vytvorenie centrálneho katalógu
informaèných fondov rezortu - AGROKATALÓG-u a jeho sprístupnenie
v internete. Koordinátorom projektu integrovaného informaèného systému VTI bol
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre. Okrem
poskytovania tandardných kninièno-informaèných sluieb v rámci neho pracuje
depozitná kninica FAO, informaèné stredisko pre EÚ a stredisko pre AGRIS FAO
(International Information System for Agricultural Sciences and Technology)
CARIS (Current Agricultural Research Information Systems).
V súèasnosti stále platí, e po¾nohospodárske kninièné pracoviská na
Slovensku, ktorých je 60, sú ve¾mi rôznorodé. Naïalej prevaujú neprofesionalizované kninice odborných uèilí (36). Nosnými kninièno-informaènými
pracoviskami rezortu zostali kninice výskumných ústavov. Väèina týchto kniníc
má vïaka projektu integrovaného informaèného systému kvalitne vyrieenú otázku
automatizácie. Pracoviská sú pripojené na internet. Chýba im vak primerané
technické vybavenie (napr. poèítaèe pre pouívate¾ov) a najmä prostriedky na nákup
literatúry. Ustaviène sa zniuje poèet odoberaných periodík a kninice si nemôu
dovoli zaplati prístup k plnotextovým databázam a ïalím elektronickým zdrojom.
Ve¾kým problémom (nielen po¾nohospodárskych kniníc) je aj otázka ¾udských
zdrojov. Kninice takmer nemajú monos získa mladých kvalifikovaných
pracovníkov, o. i. aj z dôvodov ich pomerne nízkeho finanèného ohodnotenia.
Paradoxne najväèou po¾nohospodárskou kninicou je pracovisko rezortu
kolstva - Slovenská po¾nohospodárska kninica pri Slovenskej
po¾nohospodárskej univerzite v Nitre. Je to pecializovaná vedecká kninica,
ktorej fond s poètom 520 000 kninièných jednotiek slúi tudentom,
vysokokolským pedagógom a odbornej verejnosti.
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Problematika slovenských kniníc múzeí a galérií mnohé desaroèia dozadu
nebola príli pertraktovanou témou. V uvedenom èasovom úseku sa uskutoènilo
pribline es prieskumov muzeálnych kniníc, ktoré ale neboli vyhodnotené pre
ich neúplnos. Z fragmentárne publikovaných informácií sa dozvedáme, e v roku
1967 muzeálne kninice vlastnili 364 644 kninièných jednotiek, v roku 1974 v 72
kniniciach slovenských múzeí bolo 474 232 kninièných jednotiek.
Najvierohodnejím dokladom o stave kniníc múzeí sú èíselné ukazovatele
kniniènej práce v múzeách uverejòované vo výroèných správach múzeí za
jednotlivé roky. Do roku 1994 sa sledovali tri ukazovatele: poèet kninièných
jednotiek, poèet starých tlaèí a prírastok kninièného fondu. V roku 1995, po
zavedení jednotného automatizovaného systému spracovania a predkladania
výroèných správ múzeí, sa poèet sledovaných ukazovate¾ov rozíril o ïalie:
dochádzajúce periodiká, návtevníci, výpoièky, bibliografie, priestorové kapacity
a finanèné náklady na nákup kninièných fondov.
Poèet múzeí za sledované obdobie sa podstatne nemenil. Medziroène
zaznamenávame mierny nárast. Konkrétne v rokoch 1994-2001 sa poèet pohyboval
v rozpätí 65-75 múzeí. Adekvátne tomu zodpovedá aj poèet vykázaných kninièných
jednotiek. V roku 1994 63 múzeí evidovalo 954 086 kninièných jednotiek (dve
múzeá stav kninice nevykázali) a v roku 2001 64 múzeí vykázalo 968 674
kninièných jednotiek (11 múzeí stav kninice nevykázali). Kadoroène mierne
klesá stav prírastkov kninièných fondov. Kým v roku 1994 do kniníc múzeí
pribudlo 14 502 kninièných jednotiek, v roku 2001 to bolo 10 697 kninièných
jednotiek. Situácia na úseku materiálno-technického a finanèného zabezpeèenia
kniníc múzeí je nasledovná: plocha, na ktorej sa nachádzajú priestory kniníc
múzeí, presahuje 6 tisíc m2, pouívatelia majú k dispozícii 300 miest na túdium a zo
75 múzeí v 37 sú tudovne. Náklady na nákup kninièných fondov sa s malými
odchýlkami pohybujú na hranici pol milióna korún roène.
Na Slovensku v roku 2001 bolo 20 galérií, ktoré vlastnili 166 652 kninièných
jednotiek. Samotná kninica Slovenskej národnej galérie v Bratislave evidovala
92 211 kninièných jednotiek. Po odèítaní uvedeného kninièného fondu na
19 galérií pripadá v priemere 4 000 kninièných jednotiek, ktoré mono
charakterizova ako kninice s nízkym poètom kninièných fondov. A na tri
galérie s poètom starých tlaèí do 50, zvyok (6 000) vlastní Slovenská národná
galéria v Bratislave. V roku 2001 do fondov kniníc galérií pribudlo necelých 3 000
kninièných jednotiek v hodnote takmer rovnajúcej sa pol milióna korún, èo je
rovnaká suma ako v kniniciach múzeí za takmer 11 000 kninièných jednotiek.
Uvedená skutoènos nás upozoròuje na pecifickos skladby kninièných
fondov zdanlivo príbuzných intitúcií, akými sú múzeá a galérie.
Pôvodný centralizovaný systém budovania kninièno-informaènej siete
Slovenskej akadémie vied (KIS SAV) sa v roku 1959 zmenil na decentralizovaný
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a tento stav sa zachoval dodnes. Èinnos kniníc ústavov SAV sa pravidelne
sledovala od roku 1969 (v rokoch 1975 -1990 spoloène s ÈSAV). Získané údaje sa
vyhodnocovali z rôznych h¾adísk a pod¾a aktuálnych potrieb. Stali sa napr.
podkladom pre audit kniníc (roky 1990, 1996, 1997) a desaroènú analýzu
vývoja KIS SAV za roky 1989 - 1998 12), ktorá podrobne dokumentovala výrazné
zmeny v sieti v súvislosti so spoloèenskými zmenami a tlakmi riadiacich orgánov
zaèiatkom 90-tych rokov na Ústrednú kninicu Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (ÚK SAV), jej opodstatnenie i význam pre sie. Tieto sa premietli do
výraznej redukcie pracoviska a neskôr rovnako razantne zasiahli aj sie samotnú.
Poèet kniníc SAV zodpovedal v 90-tych rokoch trukturálnym zmenám
v SAV, t.j. rueniu vetkých vedeckých centier, niektorých ústavov, zluèovaniu
kniníc príbuzných odborov, vzniku nových ústavov a kabinetov a nevytváraniu
nových kniníc. Vzh¾adom na pohyb vzniku a zániku ústavov sa neustále menil
poèet kniníc. Ak do roku 1994 vidie tendenciu zvyovania poètu kniníc, potom
dochádza k jeho poklesu. Dnes (31.12.2001) pôsobí v SAV 58 kniníc (vrátane ÚK
SAV). Spomínané organizaèné zmeny sa premietli aj do stavu pracovníkov KIS
SAV. Z celkového poètu pracovníkov (r. 1989 - 268,20) zaèalo ubúda (r. 2001 105,10). Aj na kniniènom fonde sa podpísali reorganizácie v SAV, rozsiahle
vyraïovanie, nedostatok finanèných prostriedkov na budovanie fondov (niekde
úplný útlm, stagnácia). Prírastok fondu neustále klesá (z vye 21 tisíc kn. j. r. 1993
na 14 tisíc kn. j. r. 2001). Pokles poètu titulov periodík trval nepretrite do roku
1997. Potom nastalo zlepenie, ale vzápätí sme zaznamenali opä pokles, ktorý trvá.
Teraz má KIS SAV k dispozícii pre pouívate¾ov 3 503 titulov (na porovnanie
v r. 1989 ich bolo 8 647). 67,30% z celkového poètu tvoria zahranièné periodiká.
Od roku 1991 sa pristúpilo v SAV na poskytovanie reerných sluieb z citaèných
databáz a CC na disketách. Stúpajúcu tendenciu má vak vyuívanie informaèných
sluieb online. Budovanie vlastných databáz zostalo funkèné len v niektorých
ústavoch a ,,lastovièkou, ktorá by mala oivi túto èinnos v KIS SAV, je
v ostatných dvoch rokoch budovanie databázy evidencie publikaènej èinnosti
v systéme Rapid Library.
Za peciálne kninice povaujeme aj Slovenskú kninicu pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoèi 13) a Parlamentnú kninicu. Poteite¾ne sa zaèala
rozvíja spolupráca väzenských kniníc, ktoré spravuje Zbor väzenskej a justiènej
stráe SR, a armádnych kniníc pod gesciou Armádnej ústrednej kninice
v Trenèíne s kninièným systémom. Viac informácií prinesie a tatistické
zisovanie za rok 2002.
12) ÈELKOVÁ, ¼udmila. Kninièno-informaèná sie SAV za uplynulých desa rokov. I. èas. In
Informaèný bulletin ÚK SAV, 1999, roè. XXVIII, è. 2, s. 9-15.
ÈELKOVÁ, ¼udmila. Kninièno-informaèná sie SAV za uplynulých desa rokov. II. èas. In
Informaèný bulletin ÚK SAV, 2000, roè. XXIX, è. 1, s. 31-34.
13) http://www.skn.sk
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Slovenska kniznica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoci - tlaciarenský stroj
Braillo 400RS (1), zvukove túdio (2) a budova SKN (3).
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PROFESIJNÉ ASOCIÁCIE
V Slovenskej republike paralelne existujú dve organizácie - Spolok slovenských
knihovníkov a Slovenská asociácia kniníc, ktorá je výrazne mladia.
Spolok slovenských knihovníkov 14) (SSK) je obèianskym zdruením prioritne
urèeným na zdruovanie individuálnych èlenov - knihovníkov, bibliografov
a informaèných pracovníkov, ale akceptuje aj tzv. kolektívne èlenstvo kninièných
a informaèných intitúcií. Rodokmeò slovenskej knihovníckej spolkovej èinnosti
historicky vychádza zo Zväzu slovenských knihovníkov (1946), jeho
pokraèovate¾om bol Zväz slovenských knihovníkov, bibliografov a informaèných
pracovníkov (1968) a Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (1973).
Poslaním spolku je vytvára platformu na vestranný odborný, kultúrny
a spoloèenský rozvoj èlenstva a zastupova jeho záujmy, vytvára podmienky na
èinnos kninièných pracovísk a odbornú prípravu knihovníkov, bibliografov
a informaèných pracovníkov, stara sa o zlepenie ich pracovných, sociálnych
a ivotných podmienok a rozvíja styky s profesijnými spolkami v medzinárodnom
meradle. Základ truktúry SSK tvoria 3 sekcie: knihovnícka, bibliografická
a informatická, viacero klubov a komisií (Klub detských knihovníkov, Komisia pre
historické kninièné fondy, Klub mestských kniníc, Komisia pre hudobné
kninice) a 8 krajských poboèiek.
Sekcie a kluby majú dlhoroènú tradíciu, celoslovenskú pôsobnos a prioritný
záujem vytvára priestor pre komunikáciu pracovníkov, ktorí sa vecne venujú úzko
alebo irie pecializovanej problematike. Pravidelne realizujú cykly profilových
vzdelávacích podujatí, prièom najznámejie a najväèie je medzinárodné podujatie
informatickej sekcie INFOS, ktorého 32. roèník na tému Kninice - mosty
informaènej spoloènosti sa bude kona 7. - 10. apríla 2003 v Starej Lesnej vo
Vysokých Tatrách. Èo do poètu podujatí je zaruèene najaktívnejou sekciou sekcia
bibliografická, ktorá úzko spolupracuje najmä s Národným bibliografickým
ústavom SNK v Martine. Ve¾kej ob¾ube sa teia kadoroèné semináre detských
knihovníkov zamerané na kreatívne formy práce s demi a mládeou, ktorých
úbytok, ia¾, v kniniciach v ostatných rokoch zaznamenávame. Dejiny kniníc
a kninej kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska sú predmetom záujmu
pecialistov z oblasti starých a vzácnych tlaèí a historických dokumentov.
Práca v sekciách, ale ani kreovanie volených orgánov spolku, pod¾a vyjadrení
èlenov dostatoène neakcentovali regionálne záujmy knihovníkov. Viacroèná
diskusia v roku 1998 vyústila do vzniku krajských poboèiek SSK s ambíciou zlepi
úprimnú spoluprácu a komunikáciu medzi kninicami vetkých typov, viac sa
stretáva, vzájomne poznáva a ovplyvòova. Ukázalo sa, e regionálne truktúry
môu kadého, kto má chu stara sa o svoje odborné napredovanie, ove¾a
14) http://www.ssk.sk (na stránke sa t. è. pracuje)
55 rokov knihovníckej spolkovej èinnosti. Zost. Marta Weissová. Bratislava: Spolok slovenských
knihovníkov, 2002. ISBN 80-968675-3-9.
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adresnejie oslovi. Najrôzneie podujatia, ktorých spoloèným znakom je len to, e
sa nedajú oznaèi slovami formálne a fádne, na jednej strane suplujú po
retrukturalizácii kninièného systému diery v oblasti, ktorej tradiène hovoríme
metodická èinnos, na druhej strane vytvárajú pre knihovníkov aj istú spoloèenskú
platformu, ktorá je pre nae humanitné povolanie ve¾mi potrebná. Výmenné
návtevy, exkurzie, medzi ktorými zo známych dôvodov jednoznaène víazili
moravské, resp. brnenské kninice, oslavy dobrovo¾níctva v kniniènej práci,
seniorkluby a mnohé iné, aj odborné a vzdelávacie podujatia organizované
v regionálnom meradle boli ove¾a efektívnejie, a to nielen finanène.
Spolok slovenských knihovníkov tradiène vydáva Bulletin SSK, v ktorom sú
zvyèajne okrem informácií zo spolkového ivota publikované aj zásadné materiály
z celého odboru (napr. u spomínané kongresové dokumenty), ako aj Zborník
INFOS s ve¾kou informaènou hodnotu. Aktivity bratislavskej poboèky SSK
dokumentuje Obèasník knihovníkov Bratislavského kraja, ktorý je prístupný na
stránkach Kninice Ruinov 15).
Je nesmierne dôleité, e sa podarilo Spolok slovenských knihovníkov dovies
do tretieho tisícroèia ako zdravú a fungujúcu organizáciu, napriek vetkým
úskaliam, ktoré spolkovú èinnos sprevádzali v priebehu jednotlivých
spoloèenských podmienok doby. Spolok slovenských knihovníkov dosiahne v roku
2003 u úctyhodný 57. rok svojho pôsobenia. V decembri 2001 sme si pripomenuli
55 rokov knihovníckej spolkovej èinnosti. Nesmierne si váime osobnú úèas PhDr.
Jarmily Burgetovej, oficiálneho hosa z naej partnerskej organizácie v Èeskej
republike - SKIP ÈR, ktorá v svojom slávnostnom prejave pripomenula dlhú
históriu naej vzájomnej a naïalej trvajúcej spolupráce.
Slovenskú asociáciu kniníc 16) (SAK) ako nezávislé, dobrovo¾né záujmové
zdruenie kniníc sa rozhodli zaloi tri najväèie slovenské kninice (vtedy
Slovenská národná kninica MS, Slovenská technická a Univerzitná kninica
v Bratislave). Bola zaregistrovaná dòa 1. 10. 1992 ako záujmové zdruenie
právnických osôb pod¾a §20 i ods. 2 zákona è. 509/91 Zb. (Obèiansky zákonník).
K zakladate¾om sa postupne pridávali ïalie kninice, ktorým rovnako chýbala
úèinná spolupráca, dobrovo¾ná koordinácia a vzájomná neformálna podpora.
V súèasnosti Slovenská asociácia kniníc zdruuje 84 kniníc (30 vedeckých
a akademických, 43 krajských, regionálnych a mestských a 11 peciálnych kniníc).
Cie¾om asociácie je podporova rozvoj kniníc a ich odbornú spoluprácu najmä
spoloèným formovaním a presadzovaním na princípoch demokracie utváranej
modernej kniniènej politiky vo vzahu k orgánom tátnej správy a samosprávy,
osobitne v oblasti prípravy právnych a organizaèných noriem, ktoré sa dotýkajú
profesionálnej èinnosti kniníc, ako aj ich materiálneho a technického rozvoja,
obhajova kninice ako intitúcie vytvárajúce a ochraòujúce národný kninièný
15) http://www.kniznica-ruzinov.sk/index.php?cast=5
16) ÈELKOVÁ, ¼udmila. 10 rokov Slovenskej asociácie kniníc: hodnotiaca správa. In Bulletin
Slovenskej asociácie kniníc. ISSN 1335-7905, 2002, roè. 10, è. 2, s. 36-45.
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fond a budujúce národný kninièno-informaèný a bibliografický systém
a nastolova a presadzova program technického a technologického rozvoja
kniníc, podporova ich technologické prepojenie, ako aj výstavbu a modernizáciu.
SAK svojou èinnosou a postupmi nenaruuje postavenie, funkcie a pôsobnos
èlenských kniníc, ani nenahrádza èinnos národného kninièno-informaèného
systému alebo jeho èastí. Obsahové zameranie èinnosti asociácie je iroké
a orientuje sa na aktuálne problémy.
Pre jednotlivé oblasti èinnosti zriaïuje SAK odborné skupiny. Môu by stále,
alebo sa vytvárajú pod¾a potreby. V súèasnosti má stálu odbornú skupinu pre
dlhodobý rozvoj kniníc, pre legislatívu, pre informatizáciu, pre ediènú
a propagaènú èinnos a pre zahraniènú spoluprácu. Èlenské kninice rovnakého
zamerania môu v rámci asociácie vytvára sekcie; v súèasnosti pôsobia dve: sekcia
akademických kniníc a sekcia verejných kniníc.
SAK ve¾mi úzko spolupracuje s èeskými profesnými zdrueniami - Zdruením
kniníc ÈR (SDRUK) a Zväzom knihovníkov a informaèných pracovníkov Èeskej
republiky (SKIP).
Je asociovaným èlenom EBLIDA (European Bureau of Library, Information
and Documentation Associations) a aktívne sa podie¾a na jej èinnosti o. i. úèasou
v projekte CELIP.
Jednou z významných aktivít, ktoré SAK iniciovala, je organizovanie podujatia
zameraného na propagáciu kniníc a kninièných sluieb pod názvom Týdeò
slovenských kniníc. Z h¾adiska propagácie asociácie a jej èlenských kniníc je
dôleitým podujatím medzinárodný kniný ve¾trh BIBLIOTÉKA, ktorého sa SAK
tradiène zúèastòuje. Mnostvo iných podujatí sa orientuje na vzdelávanie
pracovníkov kniníc. Okrem odborných seminárov a konferencií zabezpeèuje SAK
prípravu podujatia orientovaného na potreby kniníc sa univerzitách a vysokých
kolách pod názvom Dni akademických kniníc.

ODBORNÉ KOLSTVO
Tradícia knihovníckeho kolstva je viac ne polstoroèná. Vzdelanie v odbore
mono na Slovensku získa na stupni úplného stredokolského vzdelania, ako aj
vysokokolského vzdelania, ktoré sa realizuje od roku 2002/2003 na dvoch
univerzitách.
kola knihovníckych a informaèných túdií 17) je jediná stredná odborná
kola svojho druhu v Slovenskej republike, poskytujúca úplné stredné odborné
vzdelanie s cie¾om pripravi kvalifikovaných odborníkov pre poskytovanie sluieb
v rôznych typoch informaèných pracovísk, systémov a sietí. V priebehu takmer
50 rokov svojej existencie sa neustále prispôsobovala meniacim sa spoloèenským
podmienkam. Po roku 1993 sa zmenou názvu, otvorením pomaturitného
kvalifikaèného túdia, zavedením nového tudijného odboru a odborných zameraní
17) http://www.skis.sk
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a následne vypracovaním základných pedagogických dokumentov, postupne
pretransformovala na moderný typ strednej koly. V tudijnom odbore informaèné
systémy a sluby poskytuje KI tvorroèné vzdelávanie pre absolventov
základnej koly a dvojroènú odbornú prípravu pre absolventov stredných kôl. Na
spoloènú prípravu v prvej polovici túdia nadväzujú vo vyích roèníkoch volite¾né
odborné zamerania orientované na verejné kninice a hospodárske informácie.
túdium sa ukonèuje maturitnou skúkou.
túdium kniniènej a informaènej vedy sa otvorilo na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave v kolskom roku 1951/5192 na Katedre
slovenèiny. O rok neskôr vznikla Katedra knihovedy a novinárstva. Samostatná
Katedra knihovníctva bola otvorená v roku 1961 a jej prvým vedúcim bol tefan
Pasiar. V roku 1967 sa premenovala na Katedru knihovedy a vedeckých informácii,
od roku 1991 na Katedru knihovníctva a vedeckých informácií. Názov odboru
i katedry sa menil pod¾a poiadaviek doby a vývoja odboru. Súèasný názov,
Katedra kniniènej a informaènej vedy 18), vychádza z pomenovania odboru
kninièná a informaèná veda, ktorý je v súlade s nomenklatúrou odborov
univerzitného túdia vydanou UNESCO. Vývoj odboru a poiadavky praxe sa
odráajú v truktúre a obsahu túdia. túdium, pôvodne jednoodborové, postupne
prechádzalo na dvojodborové v kombinácii s cudzími jazykmi a nefilologickými
odbormi. Od kolského roku 1998/1999 sa tudijný plán zmenil na jednoodborové
magisterské túdium s rozírenou výuèbou angliètiny a ïalieho cudzieho jazyka.
Postgraduálne doktorandské túdium sa realizuje od kolského roka 1994/1995 ako
samostatný vedný odbor 72-10-9 Kninièná a informaèná veda. Predtým sa vedecká
príprava a doktorandské túdium realizovali v rámci vedného odboru Pomocné
vedy historické. Poèas vye 40 roèného pôsobenia katedry ukonèilo túdium okolo
1300 absolventov a viac ako 30 vedeckých apirantov.
U nieko¾ko rokov sa kvôli potrebám praxe vynárala mylienka zaloi ïaliu
katedru kniniènej a informaènej vedy, ktorá by ponúkla vzdelanie adeptom
knihovníctva v prostredí mimo hlavného. Na rozhraní rokov 2001/2002 dostala táto
mylienka zelenú na Katedre humanitných vied ilinskej univerzity v iline 19)
v podobe dohody tejto univerzity so Slovenskou národnou kninicou v Martine
o vybudovaní tudijného odboru dokumentácia kultúrneho dedièstva, ktorý
saturuje i poiadavku na vzdelávanie v odbore kniniènej a informaènej vedy. Je
vak koncipovaný irie - prihliada aj na vzdelávanie v oblasti múzejníctva,
archívnictva a biografistiky, a tým aj na perspektívu istej kooperácie týchto
disciplín a intitúcií v celosvetovom meradle. Certifikát o akreditácii odboru bol
vydaný v júli 2002 od septembra 2002 na ilinskej univerzite tuduje
25 poslucháèov bakalárskeho túdia dokumentácie kultúrneho dedièstva. ilinská
univerzita oceòuje vývoj túdia a výsledky v odbore, èo sa prejavilo v návrhu
garantova namiesto dosiahnutého bakalárskeho túdia túdium magisterské. Tento
18) http://www.fphil.uniba.sk/~kkvi/
19) http://www.utc.sk
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krok by sa mal uskutoèni
v priebehu roka 2003.
Súèasne sa bude usilova
o to, aby sa interné túdium
èím skôr rozírilo o externú
formu túdia, o ktorú je
v národnom
kniniènoinformaènom
systéme
Slovenskej republiky ve¾ký
záujem.

Budova Krajské kninice ¼udovíta túra vo Zvolene

ZÁVER
Je ve¾mi aké odpoveda na otázku, aký je stav kninièného systému
v Slovenskej republike. Za uspokojivý ho pravdepodobne povaova nemôeme.
Nejde len o finanènú krízu, ale aj o krízu v oblasti ¾udských zdrojov. Prestí
profesie sa výrazne nezvyuje, ani uplatnenie tzv. pedagogických tabuliek pre
knihovníkov vo verejnej slube nevyrovnalo znaèný schodok, ktorý nám chýba, aby
sme dosiahli v platoch aspoò celoslovenský priemer. Kvalitných a erudovaných
¾udí, ktorí chcú za týchto okolností pracova v kniniènom sektore, ubúda.
Celému neutíchajúcemu procesu transformácie kniníc by bezpochyby prospelo,
keby niekto kompetentný zrete¾ne vyslovil spoloèenskú objednávku na zabezpeèenie
kninièno-informaèných sluieb, aby sa skutoène stali verejným záujmom.
Sme vak optimisti. H¾adiac na iné európske krajiny (vrátane Èeska), ktoré
pochopili úlohu kniníc v informaènej spoloènosti a sú ochotné do nich investova,
lebo vedia, e sa im výdavok bude nieko¾konásobne rentova, veríme, e aj
v Slovenskej republike nastane zlepenie.
Kontakt na konkrétne kninièné intitúcie môu prípadní záujemcovia nájs
v elektronických adresároch kniníc, ktoré sú dostupné na stránkach
SNK v Martine (http://alpha1.snk.sk/ALEPH èas Databázy),
CVTI ST (http://www.cvtisr.sk/kniznice.htm)
a Ministerstva kultúry SR (http://www.culture.gov.sk).
Ïakujeme vetkým èeským kolegom, ktorí sú ochotní a pripravení podeli sa
s nami o svoje skúsenosti a výsledky svojej práce a neprekáa im, e formálne
neijeme v jednom táte.
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* Pri spracovaní materiálu boli vyuité podklady Slovenskej národnej kninice,
vedeckých kniníc a Kninice Slovenského národného múzea v Bratislave.

POZNÁMKA REDAKCE
Mgr. Andrea Doktorová je absolventka Støední knihovnické koly v Bratislavì
a Filozofické fakulty UK v Bratislavì, obor vìdecké informace a knihovnictví.
Pracovala v rùzných funkcích v Krajské knihovnì v Trenèínì, jako ústøední
metodièka Slovenské národní knihovny v Matici slovenské v Martinì a po necelých
dvou letech strávených na odboru kultury Krajského úøadu v ilinì zastávala post
øeditelky odboru muzeí, galerií a knihoven na Ministerstvu kultury Slovenské
republiky. Vìnovala se zvlátì knihovnické legislativì. Je pøedsedkyní
Knihovnické sekce Spolku slovenských knihovníkù. V souèasnosti pracuje jako
øeditelka Ústøední knihovny Slovenské akademie vìd v Bratislavì.
Redakce vìøí, e vydání tohoto zvláního èísla prohloubí vztahy mezi naimi
knihovnickými spolky, pøinese výmìnu spolkových publikací a vyvolá dalí kroky,
které pomohou na èeské i slovenské stranì.
Redakce úmyslnì text vydává ve slovenském jazyce, protoe vìøí, e
sloventina zùstala èeským knihovníkùm stále blízká.
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