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NA PRAHU NOVÉHO FUNKČNÉHO OBDOBIA

Je to neuveriteľné, ale je to tak: uplynuli už celé štyri rolcy a s tým prišlo
nové funkčné obdobie pre riaditeľa Ústrednej knižnice SAV. Odvážny však
bol len jeden kandidát.
Po úspešnom konkurznom konaní pokračuje od 1. októbra 2006 vo funk
cii doterajšia riaditeľka Mgr. Andrea Doktorová. Gratulujeme a želáme,
aby sa všetky predsavzatia a plány na ďalšie roky podarili zrealizovať!
V súvislosti s nástupom ,,staronovej" riaditeľlcy na post riaditeľa Ústred
nej knižnice SAV som je položila dve zásadné otázky.
• Ako by ste zhodnotili - teraz s odstupom času — uplynulé štyri roky?
Čo sa podarilo a čo nie?
- Som rada, že som dostala možnosť zastávať funkciu riaditeľky kniž
nice. Spočiatku to nebolo vždy jednoduché, trochu predsa trvalo, kým som
si „zvykla". Treba povedať, že informačné prostredie ÚK SAV, ani jej le
gislatívna podpora sa počas štyroch rokov viditeľne nezmenili, s výnimkou
tej skutočnosti, že v rámci knižničného systému SR knižnica vystupuje ako
priamy, aktívny účastník projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém
tretej generácie) v súlade s vládnym Programom elektronizácie knižníc SR.
Základom systému je využitie spoločného knihovníckeho aplikačného softvéru VIRTUA, v ktorom sa spracováva knižničný fond a realizujú výpožičné
transakcie viacerých knižníc v jednej databáze, čo je veľmi náročné na pres
nosť, dôslednú štandardizáciu a kooperáciu operátorov - knihovníkov.
Z tohto pohľadu bolo a je manažovanie ľudských zdrojov mimoriadne
dôležitou oblasťou riadiacej práce, ale pravdepodobne aj najťažšou. Zvlášť
v čase, keď sa už nebudeme môcť skrývať za nedostatočné priestorové
zabezpečenie. Toto sa viditeľne zlepšilo v ostatných rokoch (2003 a 2004
sklady, 2005 a 2006 používateľské priestory) a, veríme, ani materiálne vy
bavenie, ak sa poradí za prostriedky zo štrukturálnych fondov realizovať
zámer projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,

5

akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie". In
formačné správanie používateľa knižnice - a tým aj jeho očakávanie - sa
mení veľmi prudko a knižničný pracovník by mal byť schopný na to reago
vať. Vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami. V tejto súvislosti je treba
spomenúť stále vyšší vekový priemer zamestnancov a skutočnosť, že 60%
členov vedenia je v dôchodkovom veku. Prirodzenej obmene zamestnancov
bráni najednej strane záväzný limit počtov, ale najmä nedostatočné mzdové
ohodnotenie a nedostatočný spoločenský status knihovníka vo všeobecnosti.
Napriek tomu je treba zamerať sa na riešenie nepriaznivej situácie, a to aj za
cenu organizačných zmien, ktoré by umožnili riaditeľovi reálnu výmenu za
mestnancov. Sú to veľmi nepopulárne opatrenia, ale je nutné predovšetkým
v oblasti knižničných služieb zrušiť stredoškolské miesta v nižších tarifných
triedach (manipulácia s primárnym fondom) a nahradiť ich funkčnými vyso
koškolskými miestami odborníkov pre oblasť využitia a technickej podpory
elektronických informačných zdrojov. Je to logické vzhľadom na ich rastúci
trend a pomôže to predovšetkým vedeckým pracovníkom.
• S čím vstupujete do nového funkčného obdobia?
- V prvom rade treba mnohé dokončiť. Konkrétne v organizačnej oblasti
treba dokončiť zmeny, ktoré vyplynuli z nového dispozičného riešenia pou
žívateľských priestorov na Klemensovej a mali by byť zavŕšené novým rie
šením interiérového a technického vybavenia knižnice po realizácii vyššie
spomínaného projektu viacerých vedeckých a akademických knižníc v SR,
s cieľom prispieť k rozvoju znalostnej ekonomiky a prepojeniu vedy a vý
skumu s podnikateľskou praxou. A k už v skladbe stavebných objektov SAV
nie sme schopní zabezpečiť sústredenie skladov U K SAV na jednom mieste,
mali by sme mať ambície sústrediť aspoň služby používateľom na jedno
miesto, t. j . presťahovať na Klemensovu ulicu aj študovňu dochádzajúcich
periodík z Patrónky. Obavy, že sa zhorší dostupnosť publikácií pre ústavy
z Dúbravskej cesty nieje opodstatnená a dá sa riešiť ponechaním vybraných
titulov v študovni viazaných ročníkov na Patrónke, príp. cirkulačnou služ
bou.
Ďalším aktuálnym problémom je budovanie bibliografickej databázy
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publikačnej činnosti SAV. Zastávam názor, že jej budovanie musí byť v SAV
záväzné. Za najefektívnejšie považujem centralizované spracovanie v UK
SAV, ktoré ale vedenie SAV v minulosti odmietlo. Akceptujem to, ale za
predpokladu, že budeme hľadať a presadzovať analógiu s univerzitným
prostredím, t. j . pokúsime sa maximálne priblížiť ustanoveniam Smernice
MŠ SR 13/2005 o bibliografickej registrácii a kategóriách publikačnej čin
nosti a ohlasov s tým, že povinnosti akademickej knižnice uchovávať pod
klady a budovať databázu na pôde SAV prevezmú ústavné knižnice. Tým
nebude dotknutá povinnosť autora priebežne im poskytovať informácie.
Spracovanie EPCA bude prioritou školiacej a metodickej činnosti UK SAV
vo vzťahu ku knižniciam ústavov, pričom nemám v úmysle narúčať ich au
tonómne postavenie, len prostredníctvom virtuálnych tímov zabezpečiť uni
fikáciu, štandardizáciu a kooperáciu pri získavaní a využívaní informačných
zdrojov.
Prioritou školiacej práce vo vzťahu k vedeckým pracovníkom bude jed
noznačne využívanie elektronických informačných zdrojov a nástrojov na
ich manažovanie. Tu treba klásť dôraz na individuálny prístup a individuálne
potreby používateľa, čo si však netreba zamieňať s obstarávaním jednoodborových elektronických periodík z centrálnych zdrojov. Centrálne zdroje,
ktoré P SAV knižnici účelovo poskytuje, treba využívať na multiodborové
a najviac využívané databázy. Individuálne požiadavky musí byť knižni
ca schopná zabezpečiť medziknižničnými službami, ktoré sa elektronizujú
a zbavujú časových i priestorových bariér. Informačné zabezpečenie špeci
fických úloh sa bude čoraz viac realizovať práve umožnením vzdialeného
prístupu k elektronickým zdrojom pre registrovaných používateľov vedec
kých a akademických knižníc. V tomto smere zastávam názor, že aj vedeckí
pracovníci SAV, predovšetkým tí, ktorí chcú využívať (z domu, z inej inšti
túcie) vzdialený prístup k elektronickým zdrojom, by sa mali stať registro
vanými používateľmi ÚK SAV (cez internetový formulár, bez poplatkov).
Pri takomto spôsobe využívania elktronických informačných zdrojov je totiž
nutná presná autentifikácia používateľa, za ktorú zodpovedá knižnica. Záro
veň sa tým UK SAV dostane viac do povedomia vedeckých pracovníkov,
ktorí nie vždy chápu jej opodstatnenie v SAV, lebo majú pocit, že tieto zdroje
sú jednoducho v ich PC bez manažovania knižnicou, čo však nieje pravda.
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Napriek tomu sa domnievam, že knižnica by mala byť oveľa aktívnejšia vo
vzťahu k verejnosti, ale aj do vnútra SAV, a mala by viac zviditeľniť nie
len seba, ale celú kooperujúcu sieť knižníc v SAV. Knihovníkom chýbajú
marketingové zručnosti, v SAV nieje dostatočná vedomosť o informačných
zdrojoch a službách, ktoré máme, chýbajú propagačné materiály etc.
Vo vzťahu k ústavným knižniciam je pred nami aj úloha dôsledne v odbor
ných evidenciách vyznačiť pohyby fondov, ktoré kedysi medzi organizácia
mi SAV nastali. Pri generálnej revízii fondu ÚK SAV sme zistili, že budeme
musieť realizovať fyzické overovanie existencie evidovaných knižničných
jednotiek aj v ústavoch a vyrovnať sa s tzv. nezvestnými dokumentárni.
Samozrejme otázok, ktoré bude treba vyriešiť je oveľa viac, ale dotkla
som sa tých najpálčivejších.
v

Za rozhovor ďakuje L . Celková

PÄŤDESIAT R O K O V
KNIŽNIČNO-INFOMAČNEJ S I E T E SAV
Už počas pôsobenia Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU) sa stre
távame v archívnych dokumentoch s myšlienkou, budovať knižnice v rám
ci vedeckých ústavov akadémie. Riaditelia ústavov vtedy napríklad žiadali,
zlepšiť služby Knižnice SAVU a o. i . odporúčali poveriť v knižnici jedné
ho referenta, aby zadovažoval knihy z ústavov, vypožičiaval knihy v bra
tislavských knižniciach, prípadne v Brne, Prahe a pod. Knižnica súhlasila,
ale žiadala prijať,,mladého vybehávača". Niektoré ústavy sa zamýšľali nad
tým, aby každý ústav mal „svojho vybehávača". Vzhľadom na personál
nu nedobudovanosť sa tieto návrhy nerealizovali. Iný návrh hovoril o tom,
aby knižnica dislokovala svoje oddelenia v ústavoch podľa odborov, napr.
keby všetley jazykovedné publikácie boli uložené vslcriniach v Jazykovednom
ústave ako príručnej knižnici. Takéto príručné knižnice treba v každom prí
pade vybudovať a už dnes cítime ich veľkú potrebu. V knižnici by sa viedla
iba ústredná evidencia. Riaditelia ústavov by boli zodpovední za náležitý
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stav príručných knižníc a mali by evidenciu požičiavania zo svojej príručky. "
(Ústredný archív SAV, fond SAVU, K5 - Knižnica SAVU 11. 2. 1949 a 28.
11. 1949). Nasledujúci rok už Správny sbor SAVU na svojom zasadaní 13.
3. 1950 rozhodol, aby sa ,,všetka beletria, ktorú dochádza do do SAVU ako
povinný výtlačok, uložila v Liter ár nov ednom ústave, kde treba za týmto úče
lom obstarať príslušné zariadenie. " Knižnica už o tri mesiace informovala
prednostu vedeckých ústavov, že ,,v Literárnovednom ústave umiestni celú
skupinu III. knižnice, ktorá obsahuje približne 2 000 sväzkov. Bolo dohod
nuté s p. riaditeľom Kocholom, že túto skupinu kníh bude naďalej spracúvať
knižnica. Skrine budú zamknuté a kľúče v knižnici". (Ústredný archív SAV,
fond SAVU, K5 - Knižnica SAVU 20. 6. 1950). Vzhľadom na personál
nu nedobudovanosť a ďalšie naliehavé úlohy sa tieto návrhy neuskutočnili.
Realizácia myšlienky vybudovania knižníc v ústavoch akadémie sa v plnom
rozsahu uskutočnila až o niekoľko rokov neskôr na pôde Slovenskej akadé
mie vied.
Spočiatku sa knižnice a ich sieť v SAV vyvíjala nesystematicky. Vznik
nových vedeckých pracovísk si však vyžadoval ich zabezpečenie odbornou
literatúrou. Predsedníctvo SAV v roku 1955 rozhodlo, že „Ústredná kniž
nica SAV bude centrálne plánovať a zadovažovať vedeckú literatúru pre
všetky vedecké pracoviská." Organizáciu ÚK SAV a jej knižničnej siete sta
novil práve pred polstoročím Dočasný štatút z roku 1956. Tento určil cen
trálny systém financovania a budovania ústavných knižníc prostredníctvom
ÚK SAV a položil základ organizovaného vývoja knižničnej siete SAV. To
v praxi znamenalo, že ÚK SAV centrálne získavala, spracúvala vedeckú l i 
teratúru pre celú sieť, organizovala medzinárodnú výpožičnú službu a pride
ľovala literátům do knižníc vo forme depozita. Práve tento fond tvoril základ
budúcich samostatných knižníc ústavov SAV. Získané skúsnosti z centrálne
ho budovania sa mali vyhodnotiť, porovnať so zahraničnými skúsenosťami
a využiť pri definitívnom určení organizačného modelu siete knižníc v SAV.
ÚK SAV zbierala poznatky a už o niekoľko rokov sa ukázalo, že „veľkým ne
dostatkom centrálneho systému je obrovský rozsah evidencie. ÚK SA V musí
viesť množstvo evidencií, mnohé z nich duplicitne vedú i ústavné knižnice
a súhrnne sa v nich spracuje statisíce evidenčných záznamov ročne. Z toho
by bola nanajvýš potrebná určitá úprava terajšieho centrálneho systému fi-
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nancovania a evidovania fondov knižničnej siete SAV. Navrhujeme, aby od
r. 1960 prešlo financovanie nákupu odbornej literatúry pre jednotlivé vedec
ké pracoviská do ich vlastných hospodársko-rozpočtových
organizácií. Táto
čiastočná úprava doterajšieho systému by priniesla odbúranie duplicitných
prác, podstatne zmenšila rozsah evidencie v Ústrednej knižnici, ktorá by zís
kanú pracovnú rezervu mohla použiť na urobenie poriadku vo fondoch kniž
nice a na prehĺbenie odbornej práce. V ÚK SAV by sa konala koordinácia
nákupu literatúry, najmä zahraničnej, melodické usmerňovanie knižníc SAV,
centrálna zahraničná výmena pre vedecké pracoviská, zahraničné výpožičky,
rozdeľovanie povinného výtlačku, aktívna informačná služba a budovanie
vlastných fondov. Ďalšie zotrvávanie pri doterajšom systéme len zvýši ne
dostatky v evidencii a vo fondoch knižnice. Ústavné knižnice sa už dávnejšie
dožadujú väčšej samostatnosti a navrhovaná úprava by k tomu veľmi prispe
la. " (Materiál zo zasadania Predsedníctva SAV, 5. 12. 1959).
Na základe tohto návrhu ÚK SAV prijalo Predsedníctvo SAV zmenu pô
vodného centralizovaného systému budovania siete na decentralizovaný.
Podľa neho sa knižnice ústavov osamostatnili a začali si financovať i spra
cúvať literatúru sami, bez účasti ÚK SAV. Táto si voči sieti ponechala len
odborné usmerňovanie a plnenie úloh, ktoré zodpovedali vedúcej knižnice
siete. Spomínaný stav sa zachoval v podstate dodnes.
Budovanie siete knižníc SAV naďalej Predsedníctvo SAV sledovalo
a a otázkami jej rozvoja sa zaoberalo opätovne v predloženej správe ÚK
SAV ( Zpráva o činnosti Ústrednej knižnice SAV a súčasných problémoch
knižníc v SAV 13.11. 1961). Tá konštatovala, že ,, hlavnými problémami sú:
úplne nevyhovujúce priestorové vybavenie, nedostatočný počet a kvalifikácia
pracovníkov, nedoriešené odborné otázky. " Na základe rozboru vtedajšieho
stavu knižníc v SAV a porovnaní so zahraničím vyplynuli viaceré uznesenia,
medzi ktorými pre zaujímavosť treba upozorniť na:
•

•

,,bod 3 e - pri schvaľovaní systemizácie ústavov uplatňovať zásadu, že
1 kvalifikovaný knihovník má byť systematizovaný na 2-10 tisíc kn. j .
a 1 odborný dokumentátor na 7-10 vedeckých a odborných pracovníkov
v ústave,
bod 6 - Úrad SA V upozorní riaditeľov a vedúcich tých ústavov, ktorí zane
dbali budovanie knižníc a riadne obhospodarovanie knižničných fondov,
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že týmto zapríčinili vznik neporiadkov v ústavných knižniciach a vysoké
straty knižničných fondov. Ak títo vedúci nezabezpečia ihneď nápravu,
nepovolí sa ďalšie budovanie knižnice. "
Prvou kompelexnou informáciou o stave, organizácii siete knižníc v SAV
je publikácia J. Boldiša Vedecké knižnice Slovenskej akadémie vied (1963),
ktorá dokumentuje stav ku koncu roku 1961. Inovácie údajov prináša Infor
mačná príručka (1963), v ktorej J. Boldiš zoznamuje so stavom k prvému
polroku 1963. Obidva prehľady sú základným obrazom, ako sa formovala
a vyvíjala sieť v SAV. V tejto súvislosti treba poukázať na zaujímavú sku
točnosť - knižnice si vytvárali aj niektoré oddelenia ústavov a tak vznik
la situácia, že v SAV bolo viac knižníc (50) ako vedeckých ústavov (38).
Bol to odraz nezdravého úsilia „mať vlastný fonď\ čo spôsobilo neúmerný
nárast fondov knižníc v ústavoch, ktorý v tomto období tvoril 5 1 % fondu
kníh a periodík v SAV, ostatné fondy (fotokópie, separáty, správy, patenty,
mikrofilmy...) dosahovali v sieti až 2/3 celkového fondu v SAV Táto skutoč
nosť si vyžiadala posilnenie funkcie ÚK SAV a jej univerzálneho fondu. Ako
sa konštatuje v materiáli (Zpráva o vývoji a problémoch ÚK SAV a ústav
ných knižníc 11.3. 1963), komplikovala sa i kooperácia knižnice s ústav
nými knižnicami,,najmä, keď UK nemá metodické usmerňovanie ústavných
knižníc. V rámci svojich možností poskytuje UK pomerne rozsiahlu pomoc
hlavne na úseku získavania zahraničnej vedeckej literatúry. Súčasný vývoj
knižničnej siete si vyžaduje, aby sa vypracoval nový štatút knižníc SAV, ktorý
by rozpracoval systém, budovania vedecl<ých knižníc akadémie a spresnil
zásady ich vzťahov a kooperácie."
V 60-tych rokoch sa aj v SAV začali vytvárať pracoviská vedeckých
informácií v zmysle Smernice pre činnosť pracovísk vedeckých informácií,
ktorú pripravila Komisia pre vedecké informácie Prezídia ČSAV (1963).
Budovanie však nepostupovalo jednotne: niekde uprednostňovali knižničné
pracovisko a podceňovali dokumentáciu, alebo naopak a v niektorých ústa
voch dokumentačná práca patrila priamo výskumným kolektívom a odbor
ným pracovníkom. Na základe knižničného zákona a vládneho uznesenia
o VTEI vydal Úrad Predsedníctva SAV Štatút ÚK SAV a siete ústavných
knižníc (1964), v ktorom podľa par. 35, ods. 3 b je „ÚK SAV hlavnou vedec
kou knižnicou SAV a siete ústavných knižníc SAV." V systéme vedeckých
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informácií plnila knižnica funkciu špecializovaného útvaru vedeckých infor
mácií. V zmysle týchto úloh vypylnuli knižnici viaceré významné funkcie,
predovšetkým:
- zabezpečovanie úzkej vzájomnej kooperácie knižníc SAV, koordinácia
a metodické usmerňovanie činnosti ústavných knižníc SAV,
- budovanie ústredných katalógov a kartoték o knižničnom a časopisec
kom fonde SAV,
- výskum v oblasti knihovníctva a informatiky,
- vydávanie informačných materiálov o knižničnom a časopiseckom fonde
SAV.
Tieto úlohy si vyžiadali vytvorenie špeciálneho oddelenia v U K SAV.
V roku 1968 vzniklo stredisko vedeckých informácií. Jednou z jeho úloh
bola aj starostlivosť o sieť knižníc v SAV a ich pracovníkov. Od roku 1969
sa datuje aj systematické štatistické zisťovanie a spracúvanie údajov o sieti
(od roku 1975 sa spracúvali automatizovane v Prahe spolu s ČSAV podľa
spoločného dotazníka do roku 1990 vrátane, od roku 1991 sa údaje spracú
vajú len za SAV), budovanie odbornej príručky knihovníckej a informatickej
literatúry (vyhľadávanej záujemcami aj mimo rezortu SAV) i vydávanie In
formačného bulletinu ÚK SAV a metodických materiálov, zborníkov a pod.
Začiatkom 70-tych rokov mala SAV, ako aj ďalšie rezorty, na základe
vládneho uznesenia vypracovať prognózu racionalizácie a zdokonaľovania
vlastnej informačnej siete. Úlohou P SAV poverilo ÚK SAV a tá vypraco
vala Projekt zdokonaľovania a racionalizácie, ktorý predpokladal etapovité
riešenie informačného systému v SAV. Pri budovaní základných informač
ných stredísk v SAV (aj ujasnení pojmov a zložiek ZIS) pomáhal súbor or
ganizačných noriem, ktoré pripravila ÚK SAV. V praxi sa ZIS realizovali
postupne. Na základe štatistických prieskumoch vieme, že došlo k presunu
pracovníkov z knižníc do informačnej zložky (napr. v roku 1979 bola v SAV
prevaha ZIS a tento trend sa udržal do roku 1993, kedy opäť začali preva
žovať knižnice). ÚK SAV v tomto období vypracovala celý rad metodických
materiálov, smerníc, úprav, ktoré pomáhali usmerňovať vývin ZIS a knižníc
v SAV, ako aj zosúlaďovať rozpracúvame uznesení informačnej a knižničnej
sústavy, čím sa neraz prekonávali nevyjasnené vzťahy medzi oboma sústa
vami.
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Knižnično-informačnú sieť v SAV v 80-tych rokoch začali ovplyňovať
nové technológie, automatizácia knižničných procesov, využívanie zahranič
ných báz dát (najskôr magnetopáskových informačných služieb, neskôr vy
užívanie online databáz prostredníctvom Ústavu aplikovanej kybernetiky),
vytváranie vlastných databáz a pod. Tieto nové trendy výrazne pozmenili
doterajšiu klasickú činnosť siete. Nástup netradičných nosičov informácií
postupne „vytláčal" dovtedy zaužívanú bibligrafiu v tlačenej forme. Kniž
nice III. oddelenia vied sa však naďalej zapájali do spracúvania slovenskej
odbornej produkcie pre Slovenskú národnú bibliogeafiu aj do medzinárod
ných projektov (bibliografické prehľady v spoločenských vedách, MISON,
ECSSID a pod.). Nové prvky v informačnej činnosti si vlastne prirodzene
vyžiadali úzku spoluprácu knižnično-informačných pracovísk navzájom
a s Ústrednou knižnicou SAV, operatívnu výmenu skúseností, iný prístup
k informačnému zabezpečeniu výskumu, hlbšie sledovanie potrieb a požia
daviek používateľov a pod. (Táto činnosť sa ukončila roku 1992).
90-te roky boli vo vývoji siete SAV najkritickejšie a zodpovedali štruktu
rálnym zmenám v SAV, t. j . rušeniu vedeckých centier a niektorých ústavov,
vzniku nových ústavov a kabinetov, zlučovaniu knižníc príbuzných odborov,
resp. nevytvorenie knižníc v nových organizáciách. V tomto období ÚK SAV
čelila tlakom a snahám, ktoré sa usilovali ojej zrušenie s argumentom:,, má
me v SAV fungujúcu sieť, tak načo nám je Ústredná knižnica SAV?" Vtedy
podľa niektorých funkcionárov mala stačiť všetkým dobre fungujúca sieť.
Analýzy, zdôvodnenia a rázne riešenie kritickej situácie na úkor zrušenia či
zastavenia vybraných činností knižnice nakoniec priniesli výsledok - kniž
nica zostala, hoci oklieštená. Tlak reštrikcií však následne nevydržala sieť.
Organizačné zmeny ústavov sa premietli citeľne do stavu knižníc a počtu
pracovníkov v KIS SAV - od roku 1990 počet pracovníkov klesal nepretržite
celých cca 10 rokov. Táto skutočnosť ochromila rozvoj a funkčnosť siete.
Analýza stavu KIS SAV v súvislosti s auditom knižníc na Slovensku ukázala
napr., že:
-

J

sa zmenila vzdelanostná štruktúra: poklesol počet vysokoškolákov,
poklesol počet pracovníkov s odborným knihovníckym vzdelaním,
takmer štvrtina ústavov nemala knihovníka na celý úväzok, (0,10- 0,75),
len päť ústavov malo viac ako dvoch pracovníkov,
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-

mnohí knihovníci dostali aj iné pracovné náplne (administratívne, hospo
dárske, personálne, colné, tlmočnícke a i.).
Samozrejme, k tomuto obrazu treba pripočítať fluktuáciu, čiastočné obsa
dzovanie miest len na niekoľko mesiacov, či poverenie vedeckých pracovní
kov starostlivosťou o knižnicu. Organizačné, personálne zmeny a nedostatok
financií v SAV sa podpísali na budovaní, resp. nebudovaní knižničného fon
du, využívaní fondu a, prirodzene, aj na informačnom zabezpečení. Koniec
„zlatej éry" rozvoja informačného zabezpečenia nastal koncom roku 1990.
Príčinou bola zmena financovania prístupu k zahraničným bázam dát. Od
roku 1991 sa pristúpilo v SAV na poskytovanie služieb z citačných databáz
a Current Contents v sieťovej verzii, ktorú nadobudla ÚK SAV ako jediná
na Slovensku. Tento krok znamenal zmenu - tematické, priebežné a jedno
razové rešerše ustúpili citačným rešeršiam. Ďalším novým prvkom v infor
mačnom zabezpečení výskumu sa stal internet. Prístup vedeckých pracovní
kov k svetovým informačným prameňov touto formou v mnohých ústavoch
doslova „vyradil" knihovníkov z vyhľadávacieho procesu informácií, lebo
knižnice v ústavoch boli na poslednom mieste, ktoré sa na pracoviskách vy
bavovali vhodnou technikou a boli personálne zabezpečené. Toto bola nová
črta, s ktorou sme sa v sieti stretli a neraz prispela k spochybneniu existencie
knižnice a podceňovaniu knihovníkov („..veď to, čo chcem, si sám vyhľa
dám, stiahnem, uložím... "). Napriek nie najlichotivejším výsledkom činnos
ti siete, toto obdobie je obdobím automatizácie v SAV. Táto v sieti priniesla
kvalitatívnu zmenu (ešte v roku 1991 boli v knižniciach 59-ich ústavov nain
štalované programy na báza dát ASEP, KKF, PERIOD), ktorú však poznačili
nepriaznivé roky: zaškolení pracovníci odišli, rozbehnuté práce sa prerušili,
resp. stagnovali („budovanie" vlastných databáz prežilo len v 20-tich kniž
niciach), počítačové vybavenie knižníc neraz presunuli „tým potrebnejším",
iné zastaralo.
Od roku 2000 možno hovoriť o určitej stabilizácii v sieti - zastavil sa
prudký úbytok pracovníkov, hoci pohyb v knižniciach je neustály a cca tre
tina ústavov mala pracovníkov iba na čiastočné úväzky (od 0,10 0,75). Pri
budovaní fondov z foriem doplňovania dominovali dary a výmena. Celý rad
ústavov roky nekúpil ani jednu publikáciu. V sieti sme zaznamenali aj úbytok
titulov periodík, kde tiež boli ústavy, ktoré nekúpili nijaké periodikum, alebo
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len získali zahraničné periodikum zväčša z titulu členstva vo vedeckýeh spo
ločnostiach a pod. Štatistické údaje za rok 2003 prvýkrát po nepriaznivých
rokoch pre sieť ukázali, že najviac knižničných jednotiek sa v tomto roku
získalo kúpou, hoci stále 2 ústavy žiadnou formou nedoplňovali svoj fond.
Od toho istého roku knižnice prvý raz vypĺňali Ročný výkaz o knižnici,
ktorý je účasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní (dovtedy sa sle
dovali údaje len v rámci SAV) a od roku 2004 sú údaje za sieť spracúvajú aj
v elektronickej verzii.
To však už je súčasnosť a dosť známe skutočnosti z každoročných rozbo
rov stave knižnično-informačnej siete SAV.
Historická „prechádzka" po polstoročnej ceste formovania siete knižníc
v SAV tým starším pripomenie uplynulé rušné desaťročia s úspechmi i ne
úspechmi, mladším snáď pomôže pochopiť, že sieť a úlohy Ústrednej kniž
nice SAV nie sú „momentálny výmysel", ale výsledok vývoja knižníc na
Slovensku a bezprostredne zabezpečovania informačných potrieb a požiada
viek používateľov v SAV.
Ľudmila Celková

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÁ SIEŤ SAV
V R O K U 2005
Ročný výkaz o knižnici za rok 2005, ktorý je súčasťou Programu štát
nych štatistických zisťovaní a jeho vyplnenie vyplýva z paragrafu 18 zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, vypĺňali knižnice SAV tentokrát už len
v málo upravenej verzii z predošlého roku. Prepis klasicky vyplnených do
tazníkov zabezpečila U K SAV za celú sieť a výkazy spolu s e-verziou na CD
postúpila do Slovenskej národnej knižnice. Každý jeden zásah/oprava jed
notlivých údajov, či súčtov sa v origináli výkazu jednotlivých knižníc musel
podpísať tým, kto výkaz kontroloval.
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Modul 1 - sieť knižníc
V knižnično-informačnej sieti SAV (KIS SAV) pôsobilo vlani okrem
Ústrednej knižnice SAV 55 knižníc:
I.

II.

III.

IV.

Vedy o neživej prírode

15 ústavov - 14 knižníc (spoločná
knižnica: (Ústav materiálového
výskumu a Ústav geotechniky)
Vedy o živej prírode
21 ústavov - 20 knižníc
(Neuroimunologický ústav si nezaložil
knižnicu)
Vedy o spoločnosti a kultúre 20 ústavov - 19 knižníc (spoločná
knižnica: Ústav slovenskej literatúry
a Ústav svetovej literatúry)
Špecializované pracoviská
4 pracoviská - 2 knižnice
(Encyklopedický ústav a Výpočtové
stredisko = príručná knižnica).

55 knižníc v knižnično-informačnej sieti SAV má rôznu veľkosť, ktoré sa
líšia rozdielnou úrovňou i kvalitou služieb - od tých, čo stagnujú, neposky
tujú služby, alebo nevedú evidencie v súlade s platnou Vyhláškou M K SR č.
421/2003 až po tie, čo poskytujú rozmanité knižnično-informačné služby.
Výkaz v tomto module o sieti sledoval aj údaj, koľko knižníc v SAV má
internet prístupný pre verejnosť. V KIS SAV je to 8 knižníc.
Najčastejšie chyby, ktoré sa opakujú:
- nerešpektovanie skutočnosti, že knižnice ústavov patria medzi špeciálne
knižnice, t. j . nie sú vedeckou knižnicou,
- údaj o počte knižníc s internetom prístupných pre verejnosť v module 1
sa neraz líšil s tým istým údajom v module 6.
Modul 2 - knižničný fond
Ročný prírastok bol v KIS SAV vlani 8 647 kn. j . , čo znamená pokles
v porovnaní s predošlým rokom o vyše 1 000 kn.j. Prírastok tvorila:
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kúpa
3 973 k n . j .
(+)
dar
2 146 k n . j .
(-)
výmena
2 448 k n . j .
(+)
prevod
80 k n . j .
(-)
Z údajov vyplýva, že podobne ako vlani sa najviac knižničných jedno
tiek v KIS SAV získalo kúpou. Žiadnou formou nedoplňoval svoje fondy
vlani 1 ústav - Ústav pre výskum srdca.
V KIS SAV vykázali knižnice za rok 2005 nasledovný stav fondu:
247 739 (prírastok: 1 572, z toho najviac 290 Matematický ústav)
250 974 (prírastok: 1 272, z toho najviac 549 Botanický ústav)
391231 (prírastok: 5 558, z toho najviac 1 154 Archeologický
ústav)
III.
13 949 (prírastok: 245, z toho najviac 203 Inštitút jazykov)
spolu: 900 893
I.
I.
II.

Na čitateľa pripadá v KIS SAV 256,1 kn. j . (Ak prirátame fond ÚK SAV
- 524 786, tak knižničný fond v SAV tvorí 1 425 679 kn. j . )
Formy doplňovania fondov:
Kúpa: 3 973
Ako forma budovania knižničného fondu dominuje v III. oddelení vied
(2 669 kn. j . ) a spomedzi ostatných foriem doplňovania je v KIS SAV na
prvom mieste, hoci po celý rok n e k ú p i l i ani jedinú knihu 2 ústavy - Ústav
experimentálnej endokrinológie, Ústav pre výskum srdca (II.).
Najviac knižničných jednotiek kúpou nadobudli tieto ústavy:
I.
ÚMMS
210
II.
Ústav zoológie
117
III.
Spoločenskovedný ústav
740
V porovnaní s rokom 2004 sme v sieti zaznamenali mierny nárast o 329
kn.j.
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Dar: 2 146
Dar sa usilovali získať knižnice v každom oddelení, ale iba v I I I . oddelení
vied túto formu realizovali všetky knižnice.
Najvyšší počet dokumentov formou daru dosiahli tieto knižnice:
I . Astronomický ústav
158
I I . Ustav ekológie lesa
139
I I I . Ekonomický ústav
238
V porovnaní s rokom 2004 sme zaznamenali pokles o 407 kn. j .
Výmena: 2 448
Najaktívnejšia výmena bola v I I I . oddelení (1 497 kn.j.). Najviac knižnič
ných jednotiek získali tieto knižnice:
I.
Matematický ústav
263
II.
Botanický ústav
420
III. Archeologický ústav
1 046
Celkove v roku 2005 sme zaznamenali mierny n á r a s t v tejto forme do
plňovania fondov (o 458 kn. j . ) .
Bezodplatný prevod: 80
Toto formou nadobudli knihy knižnice najmä z III. oddelenia (77 kn. j . ) .
Úbytok: 3 161
Vlani sa nevyraďovalo iba v I I . oddelení. Najviac sa vyradilo v knižni
ciach I . oddelenia (2 812).
Vo voľnom výbere je v KIS SAV 252 810 kn. j . , z toho najviac v I. odde
lení (109 065 kn. j . ) a automatizovane spracovaných je 240 001 kn.j.
Periodiká
Počet titulov dochádzajúcich periodík do KIS SAV je 2 188 a z toho 1 702
titulov (77,7 %) tvoria periodiká zo zahraničia. Vlani sme zaznamenali opäť
pokles (o 293 titulov). Výkaz sledoval aj počet dochádzajúcich exemplárov
jednotlivých titulov, ktorý je 2 425.
Celkove najviac periodík odoberali knižnice ústavov v I I I . oddelení 914, z toho 711 zo zahraničia, ale nevieme akou formou ich ústavy získali,
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lebo výkaz túto skutočnosť nesleduje. Najviac získavaných titulov periodík
uviedli knižnice týchto ústavov:
I.
720 najviac Geografický ústav
(174, z toho 148 zahr.)
I I . 552 najviac Ústav anorganickej chémie
(108, z toho 107 zahr.)
III. 914 najviac Archeologický ústav
(366, z toho 344 zahr.)
V roku 2005 existovalo v KIS SAV 1 pracovisko (II.), ktoré neodoberalo
ani 1 titul periodika: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín. Neurobiologický ústav je jediným pracoviskom, kde neodoberajú žiadny zahraničný časo
pis. (ÚK SAV vlani odoberala 859 titulov, t. j . spolu v SAV je používateľom
k dispozícii 3 047 titulov periodík.)
Najčastejšie chyby:
- nesprávne rozpísaný počet jednotlivých foriem prírastku knižničných jed
notiek, ktorý musí „sedieť", t. j . súčet riadkov 15 až 19 sa musí rovnať
riadku 14,
- nepochopenie výrazu „voľný výber". Správne: fond, ku ktorému má či
tateľ fyzicky prístup. Niektoré knižnice uviedli vyšší počet knižničných
jednotiek vo voľnom výbere, ako bol stav celkového fondu,
- údaje o počte automatizovaných knižničných jednotiek v porovnaní s ro
kom 2004 sú nereálne — došlo k úbytku o 40 tisíc záznamov, čo dokumen
tuje vykazovanie len odhadov a nie skutočnosť,
- odpoveď na otázku o počte exemplárov dochádzajúcich periodík, kde
niektorí spočítavali Čísla jednotlivých periodík. Správne: ak knižnica
odoberá napr. 2 tituly periodika (riadok 11) len jeden raz, tak v riadku
13 bude číslo 2. Keď jeden z dvoch titulov periodík odoberá knižnica ešte
raz, napr. pre pobočku, oddelenie
v riadku 13 bude číslo 3.
Modul 3 - výpožičky a služby
Celkove sa v KIS SAV realizovalo o 10 tisíc výpožičiek viac v porovnaní
s predošlým rokom, t. j . 114 857 výpožičiek, pričom najvyšší počet vykázali
knižnice I I I . oddelenia 83 554.
Z uvedeného celkového počtu tvorili výpožičky periodík viac ako polovicu
- 52 168. Najviac sa opäť požičiavali periodiká v III. oddelení - 37 466. Prezenč
ne sa vypožičalo o vyše 12 tisíc dokumentov menej ako v roku 2004 - 62 689.
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Údaje sú orientačné, pretože nie všetky knižnice evidujú sledované údaje.
Na registrovaného čitateľa pripadlo vlani 32,6 výpožičky.
Medziknižničné výpožičné služby z iných knižníc (2 303) prevyšujú
nad MVS iným knižniciam (1 405). Aj v medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej službe je obraz podobný: z iných knižníc sa realizovalo 1 639
výpožičiek a iným knižniciam sa poskytlo z fondov KIS SAV len 76 doku
mentov. Vo všetkých oddeleniach sa využívali tieto služby (okrem špeciali
zovaných pracovísk - IV).
Ďalej výkaz sledoval počet poskytnutých registrovaných bibliogra
fických a faktografických informácií - 425 a najviac informácií poskytli
knižnice I I . oddelenia (319). Knižnice KIS SAV spracovali vlani 1 170 re
šerší, z toho automatizovane 706. Počet vyhotovených rešerší v KIS SAV
dokumentuje zásadný presun tejto činnosti z ÚK SAV (vlani: 56 rešerší) do
knižníc, resp. ústavov v súlade s rozširujúcimi sa možnosťami prístupu k za
hraničným bázam dát (bibliografickým i plnotextovým).
V tomto module sa zisťoval i počet študovní a čitární. Celkove ich je
v KIS SAV 47 (najviac je v I . oddelení -17), v ktorých je spolu 514 miest
(opäť najviac v I . oddelení 202 a žiadnu študovňu/čitáreň nemajú knižnice
špecializovaných pracovísk I V ) . Dva ústavy v Košicicach majú spoločnú
študovňu ÚFHZ a NBÚ. Niektoré knižnice majú časť fondov i v zasadač
kách ústavov, ktoré príležitostne slúžia aj ako študovne.
Celková plocha knižníc v KIS SAV je 4 944 m a z toho priestory pre
používateľov sú 2 583 m . Najvyššiu plochu knižníc vykázali knižnice I I .
oddelenia - 1 613 m , ako aj plochu pre používateľov - 1 045 m . Pri zisťo
vaní týchto údajov sa ukázalo, že niektoré knižnice vôbec nemajú samostat
ný priestor pre knižnicu. Knihy sú uložené v práčovniach a chodbách ústavu:
Geofyzikálny ústav, Inštitút jazykov, Slavistický ústav J. Stanislava.
Najčastejšie chyby:
— nesprávne vyplňovanie riadkov o výpožičkách periodík a stave prezenč
ných výpožičiek, ako aj nerešpektovanie výrazov,,v tom " a ,,z toho ",
- niektoré knižnice pri údajoch o študovniach, počte miest a plochách ne
vychádzali z platnej metodiky STN EN ISO 2789, na ktorú sme upozor
ňovali.
2

2

2

2
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Modul 4 - používatelia
V KIS SAV knižnice zaregistrovali vlani 3 517 používateľov (najviac
v III. - 1 478) a 33 082 návštevníkov (najviac čitateľov a návštevníkov mali
knižnice III. oddelenia - 20 602). V porovnaní s rokom 2005 v počte použí
vateľov ide o takmer zhodný údaj (+8), ale pri návštevníkoch knižníc sme
zaznamenali mierny pokles (o 950).
Najčastejšie chyby:
- nevyplňovanie požadovaných údajov.
Modul 5 ďalšie činnosti
V KIS SAV zorganizovali knižnice 9 podujatí (výstavy a 1 informatická
výchova).
Najčastejšie chyby:
- knižnice vykazovali edičnú činnosť ústavu a nie činnosť knižnice.
Modul 6 - informačné technológie
V KIS SAV majú knižnice 88 PC, z toho je 15 prístupných pre verejnosť.
PC s pripojením na internet je 73 a z toho je 8 prístupných pre verejnosť.
Jedna knižnica v SAV v Arboréte Mlyňany nemá žiadny počítač. Samostat
né www stránky knižnice nemajú.
Najčastejšie chyby:
- uvedenie rozdielnych údajov o počte PC s internetom pre verejnosť v tom
to module a v module 1 pri tej istej otázke,
- nedôsledné údaje v module, napr. vyšší počet PC s pripojením na internet
ako vôbec počet PC v knižnici,
- niektoré knižnice uvádzali, že majú samostatnú www stránku, hoci túto
má iba ústav.
Modul 7 - zamestnanci knižnice
Vlani pracovalo v KIS SAV 74,33 zamestnanov (čo je o 0,20 viac ako
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v roku 2004), z toho bolo 71,33 žien. S vysokoškolským vzdelaním praco
valo v sieti 34,45 zamestnancov (čo znamená n á r a s t o 4), z toho 32,65 žien.
Najviac zamestnancov už tradične mali pracoviská I I I . oddelenia -32,70.
Len na úväzok pracovali knihovníci v 12-tich ústavoch SAV (21,80%):
I.
0
I I . 6 (najnižší úväzok 0,10 - Ustav pre výskum srdca, Ustav molekulárnej
biológie)
I I I . 5 (najnižší úväzok 0,20 - Kabinet divadla a filmu, Slavistický ústav
J. Stanislava)
IV. 1 (najnižší úväzok 0,60 - Inštitút jazykov).
Najčastejšie chyby:
- nevyplnenie údaja o vykonávaní knihovníckych činností, alebo vyplnenie
celkového počtu osôb, t. j . v knižnici napr. bol prepočítaný stav pracov
níkov 0,80, ale z toho vykonávajú knihovnícke činnosti už 2 pracovníci,
resp. uvedenie len vzdelania.
Modul 8 - hospodárenie knižnice
V tomto module nás zaujímala predovšetkým položka - náklady na nákup
knižničného fondu. Nevyplnilo j u 5 knižníc: Ústav experimentálnej endo
krinológie, Ústav experimentálnej onkológie a knižnica Ústavu pre výskum
srdca, ktorá stagnuje (II.), Archeologický ústav, Slavistický ústav J. Stani
slava (III.). Na základe získaných údajov vieme, že sa v KIS SAV celkove
vynaložilo na nákup knižničného fondu 6 486 tisíc Sk (o 1 053 tisíc Sk
viac ako v roku predošlom:
I.
oddelenie
2 218 tisíc SK
I I . oddelenie
1180 tisíc Sk
III. oddelenie
2 991 tisíc Sk
IV. oddelenie
97 tisíc Sk.
Najčastejšie chyby:
- pri mzdách takmer všade chýbal údaj - z toho ženy,
— čiastočné vyplnenie údajov, o ktorom ešte nevieme, aké opatrenia prijmú
pracovníci, čo sumarizujú údaje za SR.
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Záver
Nový spôsob vykazovania priniesol pre knižnice SAV rozšírenie sledo
vania základných ukazovateľov, ako aj novú titulnú stranu výkazu. Napriek
tomu, že knižnice mali „prax" už z roku 2004 vyskytli sa nezrovnalosti, iný
výklad pojmov, nedôslednosť a neúplnosť vyplnených riadkov, koloniek, ne
raz ignorácia kontrolných súčtov. Potvrdila sa známa skutočnosť, že knižnice
- napriek upozorneniam - naďalej nesledujú určené štatistické ukazovatele
a preto mnohé získané údaje zostávajú opäť iba v orientačnej rovine, bez
možnosti seriózneho porovnania s inými rezortami.
Na vyhodnotenie elektronického vyplňovania výkazov, upresnenia me
todiky a celoslovenských skúseností čakáme. Po eliminovaní chýb z tohto
roku sa iste dočkáme včasnej a presnejšej metodiky, ktorá je dôležitá práve
pri elektronickom spracovaní dát. Treba sa pripraviť, že od budúceho roku
začnú aj knižnice v KIS SAV vypĺňať výkazy nielen klasicky, ale aj elektro
nicky.
Ľudmila Celková

KNIŽNICA ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV
V NITRE
Knižnice sú základne vedy.
A úlohou vedy je, aby slúžila

človeku.
L. N . Tolstoj

Srdcom každej vedeckej inštitúcie je knižnica. Tak je tomu aj v Archeo
logickom ústave SAV, ktorý predstavuje najväčšie archeologické pracovisko
na Slovensku a jedno z významných pracovísk svojho druhu v strednej Eu
rópe.
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Knižnica sa začala budovať už od samotného vzniku Štátneho archeolo
gického ústavu v roku 1939. Podstatnú zásluhu na tvorbe knižničného fon
du mal riaditeľ ústavu Vojtech Budinský-Krička. Neskôr v tom pokračoval
i vtedajší riaditeľ Anton Točík. Vďaka jeho činorodej aktivite sa podarilo
z rôznych slovenských i zahraničných inštitúcií získať základnú monogra
fickú i periodickú archeologickú literatúru. V roku 1953, keď sa Štátny ar
cheologický ústav začlenil do novovzniknutej Slovenskej akadémie vied,
mala knižnica už 4 050 kn. j . Tento počet sa potom v ďalších rokoch rýchlo
zväčšoval. V súčasnosti jc to takmer 31 000 kníh, viac ako 41 000 časopisov
a 6 200 separátov.
Akvizícia knižného fondu sa realizovala a naďalej realizuje niekoľkými
spôsobmi. Dominantné je získavanie literatúry formou výmeny za knižnú
i časopiseckú produkciu nášho pracoviska. Veľký počet výmenných partne
rov skoro z celého sveta zaručuje, že knižnica má možnosť získavať odbornú
literatúru pre potreby vedeckej práce pracovníkov ústavu. Minimálna časť
kníh sa získava nákupom, ďalšie darom. Na ilustráciu uvediem príklad: za
posledné tri roky sme získali 3 422 publikácií, z toho 3,3 % nákupom, 2,7 %
darom a zvyšok 94 % výmenou. Výmenní partneri sú prevažne inštitúcie
archeologického zamerania, univerzity, štátne vedecké knižnice, nakladateľ
stva, redakcie archeologických časopisov, ale i jednotlivci. Knižnica evidu
je okolo 500 výmenných partnerov zo 46 štátov sveta. Výborné kontakty,
pokiaľ ide o výmenu publikácií, máme s okolitými štátmi, zvlášť s Českou
republikou.
Knižnica Archeologického ústavu SAV plní v sústave knižníc Slovenskej
republiky funkciu špecializovanej knižnice, ktorá zabezpečuje prierezovú
informačnú činnosť v oblasti archeológie. Knižničné fondy okrem pracovní
kov ústavu využívajú aj čitatelia z iných pracovísk podobného zamerania tak
na Slovensku, ako aj z iných štátov, a to prostredníctvom medziknižničnej
výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej výpožičnej služby (MMVS).
Knižničný fond je uložený systémom numerus eurrens, čiže prírastkové
číslo je aj signatúrou knihy. O výhode či nevýhode tohto systému sa na praco
visku už dlhšie diskutuje. Jeho veľká výhoda sa ukázala pri niekoľkonásob
nom sťahovaní knižnice a pri revíziách fondu. Nevýhodou je, že používateľ
musí pracovať s katalógmi. Na druhej strane, knižnica je tak špecifická, že
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veľká väčšina návštevníkov knižnice prichádza s presnou citáciou či údajom,
t. j . nieje problém dopracovať sa k žiadanej informácii.
Z fondu sú vyčlenené nearcheologické publikácie - encyklopédie, slov
níky, atlasy, bibliografie, populárno-vedecká literatúra, geológia, zoológia,
botanika, medicína, fyzika, technika, umenie, vlastiveda ktoré majú vzťah
k základnej charakteristike knižnice. Tieto sú uložené v samostatnej miest
nosti príručnej knižnice.
Publikácie, ktoré je možno požičiavať iba prezenčne, sú špeciálne ozna
čené. Spravidla ide o základné archeologické časopisy a monografie, ktoré
sú vo fonde len v jednom exemplári, alebo - pri kľúčových publikáciách
vo viacerých exemplároch jeden z nich. Zo súboru sú tiež vyčlenené a vo
zvláštnej miestnosti uložené knihy tzv. historického fondu. Ide o publiká
cie vydané pred rokom 1900 a podľa predpisov o chránených pamiatkach sa
môžu požičiavať iba prezenčne.
Periodiká sú uložené podľa štátov, pričom určujúce je miesto vydania.
Uloženie je abecedné tak podľa štátov, ako aj podľa jednotlivých titulov
v rámci jedného štátu. Predradené sú časopisy slovenské a české, lebo sú
najpoužívanejšie.
Do roku 1992 sídlil Archeologický ústav SAV na Hrade v Nitre, kde mala
knižnica dosť stiesnené podmienky. Koncom roka 1992 sa ústav presťahoval
do novej budovy a priestorové potreby knižnice sa vyriešili. V súčasnosti má
na prízemí areálu SAV sedem miestností s celkovou plochou viac ako 300 m
štvorcových, ktoré sú vybavené vyhovujúcimi regálmi a knižničným nábyt
kom. Vďaka tomu bolo možné prehľadne umiestniť celý fond aj s rezervou
pre ďalších niekoľko rokov a vytvoriť optimálne študijné podmienky pre uží
vateľov knižnice a dobré pracovné podmienky pre pracovníčky knižnice.
Knižničný fond sa spracováva systémom ISIS 233, pretože na iné, vyhovujúcejšie programy sa zatiaľ nenašlo dosť finančných prostriedkov. Napriek
tomu väčšina fondu je už spracovaná a vďaka počítaču v študovni je sprí
stupnená všetkým návštevníkom. Knižnica takisto spracováva publikačnú
činnosť pracovníkov ústavu v systéme EPCA pre potreby SAV.
Každý mesiac knižnica eviduje a poskytuje novinky, t. j . novú literatú
ru, ktorú získala za posledný kalendárny mesiac. Sú na zvláštnych policiach
a záujemcom ich zoznam poskytuje knižnica e-mailovou poštou.
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Výmenný fond knižnice, ktorý je základom tvorby knižničného fondu,
tvoria publikácie ústavu. Sú to štyri tituly periodík - Slovenská archeológia,
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, Študijné zvesti, Východo
slovenský pravek a 7-8 monografií ročne. Za tieto tituly sa z finančného hľa
diska veľmi efektívne získavajú zahraničné publikácie, ktoré by sme bežným
nákupom nemohli pre ich cenu získať. Limitujúcim faktorom je v posled
ných rokoch stále sa zvyšujúce poštovné, ktoré je v niektorých prípadoch už
vyššie ako cena knihy. Preto veľmi často využívame služobné cesty a študij
né pobyty pracovníkov ústavu na prepravu kníh k našim výmenným partne
rom a naopak.
Integrálnou súčasťou knižnice je aj knižnica vysunutého výskumného
pracoviska A U SAV v Košiciach. Toto pracovisko má k dispozícii základnú
literatúru, ktorá sa priebežne dopĺňa.
Záverom by som chcela zdôrazniť, že knižnica Archeologického ústavu
SAV je špecializovanou knižnicou a interným pracoviskom ústavu. Avšak
pri rešpektovaní a dodržiavaní Štatútu a Výpožičného poriadku knižnice po
skytuje svoje služby aj externým záujemcom.
Helena Halmcšová

DATABÁZA SCOPUS V SAV
Prístup k informačným zdrojom je nevyhnutnou podmienkou tvorivej
práce vedeckých pracovníkov. Dostupnosť bibliografických, ale najmä plnotextových databáz, sa v ostatnom období výrazne zlepšila vďaka pochopeniu
a podpore P SAV, ktoré vyčlenilo finančné prostriedky na elektronické infor
mačné zdroje, špeciálne na databázu SCOPUS. Vedeckí pracovníci ústavov
a pracovísk SAV tak budú mať možnosť využívať kvalitné elektronické in
formačné zdroje, rozšírené o sofistikované nástroje, podporujúce využívanie
ich digitálneho obsahu a interaktivitu.

L
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Ústredná knižnica SAV v spolupráci so spoločnosťou SUWECO umožni
la vedeckým pracovníkom SAV skúšobný prístup do bibliografickej databázy
SCOPUS, produktu vydavateľstva Elsevier. Databáza SCOPUS sa zame
riava na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, ekono
mické a enviromentálne vedy. Obsahuje bibliografické záznamy s abstraktami od roku 1965 (27 miliónov), referencie v nadväznosti na spracované
dokumenty (230 miliónov) z viac než 16 000 periodík od 4 000 vydavateľov.
Ďalej obsahuje 4 patentové databázy a množstvo odborných selektovaných
webových stránok. Okrem toho sprístupňuje aj citačné ohlasy na časopisecké
články. Stáva sa tak dôležitým zdrojom informácií o citovanosti v európ
skom vedeckom priestore, pretože na rozdiel od databázy Web of Science
spracováva viac než 60 % titulov časopisov vydávaných mimo USA. V kaž
dom zobrazenom bibliografickom popise, v abstrakte, v článkuje možnosť,
prejsť prostredníctvom hyperlinky do abstraktov citačných ohlasov (citácií),
prelinkované sú aj vydavateľstvá, autori, referencie... Ako jediná z abstraktových databáz, dostupných prostredníctvom ÚK SAV, má v sebe
zabudovanú funkciu prepojenia na plné texty do vydavateľských plnotextových databáz, predplácaných ÚK SAV. Dôležitá je taktiež funkcia
vyhľadávania z jednoho rozhrania (kľúčové slová, autor...)
Súčasťou databázy SCOPUS sú integrované nástroje Open URL, EZB
(portál voľne dostupných časopisov na internete), SCIRUS (špeciálne vy
vinutý vyhľadávač na indexovanie vedeckých informácií v prostredí webu
a linkovacie nástroje (napr. Article Linker, SFX...), ktoré výrazne rozširujú
poskytované služby.
Veľkou prednosťou databázy SCOPUS je „otvorenosť", zaraďovať ďalšie
vedecké časopisy do databázy. Podmienkou je anglická mutácia časopisu,
alebo aspoň abstrakt v anglickom jazyku a online prístup. Do databázy
je zaradených už 30 titulov vedeckých časopisov zo Slovenska (ČR - 120
titulov), vrátane niektorých titulov vydávaných ústavmi SAV. O zaradenie
titulu do databázy sa žiada vyplnením formuláru, ktorý sa nachádza na www
stránkach databázy (http://info.scopus.com/etc/suggesttitle/). Dňa 2.10. 2006
zasadala komisia, ktorá posúdila oprávnenosť žiadostí. Novozaradené tituly
by sa mali objaviť v databáze v januári 2007.
Vedeckým pracovníkom SAV sa núka jedinečná príležitosť zviditeľniť
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ÁNO
Archeologický ústav
Astronomický ústav
Botanický ústav
Ekonomický ústav
Elektrotechnický ústav
Etnologický ústav
Filozofický ústav
Fyzikálny ústav
Geofyzikálny ústav
Geografický ústav
Geologický ústav
Historický ústav
Chemický ústav
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
Kabinet divadla a filmu
Kabinet výskumu sociálnej a biol. komunikácie
Matematický ústav
Neurobiologický ústav
Ncuroimunologický ústav
Parazitologicky ústav
Prognostický ústav
Slavistický ústav Jána Stanislava
Sociologický ústav
Spoločenskovedný ústav
Ustav anorganickej chémie
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Ústav
Ustav
Ústav
Ústav
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experimentálnej endokrinológie
experimentálnej farmakológie
experimentálnej fyziky

NIE
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NIE
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nevyužili
za ústav

za ústav
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2
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2
za ústav

2
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1

2
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1
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HAN

Scopus

Ústavy
ÁNO
Ustav experimentálnej onkológie
Ústav experimentanej psychológie
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Ústav geotechniky
Ústav hudobnej vedy
Ústav hydrológie
Ústav informatiky
Ústav krajinnej ekológie
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Ústav matieriálového výskumu
Ústav merania
Ústav molekulárnej biológie
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Ústav orientalistiky
Ústav politických vied
Ústav polymérov
Ustav pre výskum srdca
Ústav slovenskej literatúry
Ústav stavebníctva a architektúry
Ústav svetovej literatúry
Ústav štátu a práva
Ústav zoológie
Virologický ústav
Dobrá voda
Arborétum
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nereagov.

1

1
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8+mnohí
za ústav
2
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slovenskú vedu vo svete a dopad na citačný index tiež nieje zanedbateľný.
Databáza SCOPUS vznikla iba pred necelými dvomi rokmi a neustále sa
zdokonaľuje. Účasť sa na jej budovaní je už teraz záslužná.
Ústredná knižnica SAV zorganizovala desať školení a informačných se
minárov o práci v databáze SCOPUS, ktorých sa zúčastnilo približne 200 ve
deckých pracovníkov a zamestnancov SAV. V prieskume názorov sa väčšina
oslovených vedeckých pracovísk SAV vyslovila kladne o kvalitách databázy
a zároveň podporili návrhu na zakúpenie databázy SCOPUS, čo dokumen
tujú tabuľky.
Eva Králikova

P O D I E L SAV NA BUDOVANÍ DATABÁZY
SPOLOČESKOVEDNEJ P R O D U K C I E C E J S H
V tomto roku zaznamenal internetový časopis C E J S H - The Central
European Journal of the Social Sciences and Humanities už tretí rok svojej
existencie. Pre osvieženie pamäte uvádzame, že časopis sprístupňuje sveto
vej vedeckej verejnosti na internete produkciu spoločenskovedných inštitú
cií krajín Višcgrádskcj štvorky - V4. K spoločnému projektu akadémií vied
Poľska, Česka a Maďarska sa Slovenská republika aktívne pripojila na jeseň
v roku 2005 abstraktami časopisov vydávanými niektorými spoločensko
vednými ústavmi Slovenskej akadémie vied.
Treba povedať, že termín „časopis" v názve tohoto projektu je do istej
miery mätúci. Ide totiž v pravom zmysle slova o databázu abstraktov. Dá
sa predpokladať, že terminus technieus „databáza", by bol nielen výstiž
nejší, ale by aj podstatne zvýšil záujem zo strany tých používateľov, ktorí
spoločenskovednú produkciu inštitúcií krajín V4 hľadajú.
Do budovania C E J S H sa za SAV aktívne zapojili redakcie týchto spo
ločenskovedných periodík:
ARS (2004, 2005- 4 abstrakty)
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Asian and African Studies ( 2004, 2005, 2006 - 36 abstraktov)
Ekonomický časopis (2005, 2006 - 78 abtraktov)
Ethnomusicologicum ( 2004, 2005 - 16 abstraktov)
Etnologické rozpravy (2004, 2005, 2006 - 87 abstraktov)
Filozofia (2006 - 18 abstraktov)
Musicologica Slovaca et Europaena (2005 - 7 abstraktov)
Organon F ( 2005, 2006 - 19 abstraktov)
Slavica Slovaca (2004, 2005, 2006 - 35 abstraktov)
Slovak Review ( 2004, 2005- 29 abstraktov)
Slovenská literatúra (2005, 2006 - 28 abstraktov)
Slovenská reč (2005 - 14 abstraktov)
Slovenské divadlo (2005 17 abstraktov)
Slovenský národopis (2004, 2005, 2006 - 26 abstraktov)
Sociológia (2004, 2005, 2006 - 44 abstraktov)
Studia psychologica (2003, 2004, 2005, 2006 - 65 abstraktov)
Slovenská akadémia vied prispela do spoločnej databázy spoločensko
vedných periodík krajín Višegrádskej štvorky v období od októbra 2005 do
augusta 2006 533 abstraktami.
Vyhľadávací aparát databázy CEJSH je porovnateľný s podobnými da
tabázami, ktoré sa vyskytujú sa na internete.
Možnosti volieb:
- Všetky zdroje - zobrazia sa názvy všetkých periodík nachádzajúcich sa
v databáze v abecednom poradí,
- Vyhľadávanie podľa meno autora (meno autora treba uviesť bez dia
kritiky)
- podľa kľúčových slov
- podľa jednotlivých disciplín: Antropology, Archeology, Arts and Ar
chitecture, Economics, Ethnology, Education, History, Law and Admi
nistration, Library and Information Science, Media and Communication,
Philology and Linguistics, Political Sciences, Psychology, Sociology,
Science of Science, Theology, Other Social Sciences
- podľa roku publikovania
- podľa typu dokumentu: článok, communication, review
- v kombináciách jednotlivých volieb.
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Edičnej rade CEJSH v SAV sa zatiaľ nepodarilo presvedčiť o užitočnosti
aktívnej spolupráce na tomto projekte redakciu ani jedného z historických
časopisov (História, Historický časopis, Historické štúdie) a ani redakcie
časopisov z oblasti archeológie (Slovenská archeológia. Východoslovenský
pravek). Veríme však, že ešte v tomto roku budú spoločenskovednú produk
ciu SAV reprezentovať v CEJSH aj tieto disciplíny.
Marcela Horváthova
redakcia C E J S H

SPRACOVANIE PRIDEĽOVANÝCH PERIODÍK
V ÚK SAV
V zmysle nových zásad spracovania prideľovaných periodík pokračuje
oddelenie periodík v katalogizácii ďalších ročníkov všetkých titulov, ktoré
objednávame pre pracoviská SAV formou priamej a zľavnenej kúpy.
Tituly získavané formou priamej kúpy dochádzajú do knižníc ústavov
SAV priamo od vydavateľa. Katalogizátorka oddelenia periodík s nimi ne
prichádza do styku priebežne, ale iba po vyzvaní zodpovednej pracovníčky
danej knižnice, ktorá jej pošle po skompletizovaní celého ročníka vždy prvé
číslo daného titulu. Do čísla sa poznačia všetky potrebné údaje (signatúra,
prírastkové číslo, spôsob nadobudnutia, cena a pečiatka UK SAV), vytvorí
sa záznam v online katalógu, aktualizuje sa záznam v Súbornom katalógu
periodík a prírastok sa zaznamená v prírastkovom zozname UK SAV. Potom
sa vytlačí katalogizačný lístok pre menný lístkový katalóg periodík, ktorý sa
buduje v časopiseckej čitárni na Patrónke. Takto spracované číslo sa vráti na
späť do príslušnej knižnice, kde sa pripojí k ostatným číslam ročníka a musí
byť trvalo archivovaný. V prípade neaktuálnosti ho vráti knižnica naspäť
do ÚK SAV, ako jej majetok.
V roku 2005 sme začali spracovávať prírastky z priamej kúpy spätne do-
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zadu za roky 2002 až 2004. Do konca roku 2005 bolo spracovaných všetkých
15 titulov a ich prírastok bol zaevidovaný v prírastkovom zozname v počte
213 knižničných jednotiek. Vzhľadom na to, že v prvej polovici roku 2006
bol skompletizovaný aj rok 2005 a vďaka výbornej spolupráci so zodpoved
nými pracovníčkami knižníc, pre ktoré priamu kúpu realizujeme, mohlo byť
už všetkých 15 titulov kompletne spracovaných. Spolu to bolo 45 knižnič
ných jednotiek.
Periodiká získavané formou zľavnenej kúpy pre ústavy SAV dochádzajú
od vydavateľa priebežne do UK SAV, tu sa v prvotnej evidencii zaevidujú v
systéme Rapid Library (tak prvé číslo ročníka, ako aj všetky ostatné), a po
tom ich postúpime do knižnice príslušného ústavu. Na rozdiel od priamej
kúpy, v tomto prípade nečakáme na skompletizovanie celého ročníka, ale
skatalogizujeme ročník hneď po získaní prvého čísla, do ktorého vpisujeme
všetky potrebné údaje tak, ako v prípade priamej kúpy. Vyhneme sa tomu,
že nemusíme dané číslo žiadať ešte raz z príslušnej knižnice po skomple
tizovaní celého ročníka, ale potom už len uzatvoríme interval dochádzania
o posledné číslo ročníka. Aj v tomto prípade sa vytvorí záznam o každom
novom prírastku do online katalógu UK SAV, do Súborného katalógu pe
riodík, vytlačia sa katalogizačné lístky a prírastky sa zaevidujú v prírastko
vom zozname ÚK SAV. Aj v tomto prípade nesmú byť jednotlivé knižničné
jednotky bez vedomia ÚK SAV vyradené, ale musia byť trvalo uchováva
né. So spracovaním všetkých titulov zľavnenej kúpy sme začali v roku 2006,
a to priebežne, ako začali dochádzať prvé čísla tohto roku. Zároveň sme na
spracovanie spätne vyžiadali aj prvé čísla ročníkov 2003 až 2005, aby sme
podchytili všetky ročníky, ktoré boli pre ústavy SAV zaobstarané prostred
níctvom ÚK SAV a hradené z finančných prostriedkov v jej rozpočte. Do
polovice septembra 2006 bolo spracovaných a v prírastkovom zozname za
evidovaných spolu 164 knižničných jednotiek. Počet titulov sa od roku 2003
menil, postupne pribúdali stále ďalšie tituly a v roku 2006 dochádza pre 21
ústavov SAV spolu 53 titulov periodík.
Aj v roku 2007 budú dochádzať všetky tituly formou priamej kúpy a rov
nako plánujeme pokračovať v predplácaní všetkých titulov aj prostredníc
tvom zľavnenej kúpy. Oceňujeme doterajšiu dobrú spoluprácu s väčšinou
knižníc tak pri spracovaní prideľovaných periodík, ako aj pri ich následnom
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preberaní do fondov ústavných knižníc. Dúfame, že ich maximálne využí
vajú vedeckí pracovníci príslušných ústavov, lebo na ich zabezpečenie sa
každý rok vynakladá stále viac finančných prostriedkov.
Mária Vaľovská
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