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Vysoká ökola, univerzita a kni�nica sú pojmy, ktoré nerozluËne patria spolu.
VeÔ vzdelávanie bez ötúdia najnovöej  literatúry, je  nemyslite¾né. V zahraniËí
kni�nica tvorí nerozluËnú a významnú súËas� univerzity  a  aj pod¾a   postavenia
kni�nice na univerzite, jej personálneho, priestorového zabezpeËenia, obsahového a
typologického zlo�enia fondu, demokratiËnosti v prístupe k fondom a sekundárnym
informaËným zdrojom  sa posudzuje  úroveÚ vysokej ökoly, Ëi univerzity. Bolo by
ve¾mi zaujímavé  zisti�, ako by dopadlo hodnotenie naöich  univerzít pod¾a stavu a
vybavenia  ich kni�níc.  Predpokladáme,  �e v  rámci naöich snáh o integráciu do
európskych ötruktúr, sa aj  úroveÚ slovenských vysokých ökôl a univerzít  a ich
akreditácia bude posudzova� pod¾a európskych h¾adísk, a teda aj pod¾a kni�níc.

Ka�dá slovenská vysoká ökola, Ëi univerzita má svoju kni�nicu.  PoËet
akademických kni�níc sa za posledých desa� rokov znaËne zvýöil - v roku 1988
ötatistiky bratislavského Ústavu informácií a prognóz ökolstva  uvádzajú 18
ústredných kni�níc a v roku 1996 u� 37 kni�níc. (Výsledky ötatistických prieskumov
za rok 1997 sme nemali zatia¾ k dispozícii.) Uvedené zvýöené poËty sú zákonite
dôsledkom demokratizaËného procesu v riadení vysokých ökôl. Vydaním zákona o
vysokých ökolách Ë.  172/1990 Zb. získavajú jednotlivé fakulty vysokých ökôl právnu
subjektivitu, a tým prichádza aj k zruöeniu spoloËných Ëlánkov riadenia fakultných
kni�níc (napr. bývalá SVäT, dnes STU - Slovenská technická univerzita), resp. k
delimitácii kni�níc spoloËných pre viaceré fakulty (napr. na Univerzite Komenského).
Svoj podiel na zvýöení poËtu akademických kni�níc má aj vznik nových univerzít. Na
niektorých pracoviskách vöak dochádza aj k ne�iadúcemu deleniu kni�níc, resp. k
zruöeniu ústrednej kni�nice a vytváraniu menöích kni�níc, Ëo má za následok nielen
trieötenie pracovných síl, ale aj znásobenú duplicitu v spracovaní a pod.

Terminologická poznámka - pojmom akademické kni�nice súhrnne
oznaËujeme kni�nice  univerzít, vysokých ökôl a fakúlt. OznaËenie vysokoökolská
kni�nica je nedostatoËné, keÔ�e viaceré kni�nice presahujú rámec  prísluönej
vysokej ökoly. Pojem akademické kni�nice pova�ujeme za výsti�nejöí, keÔ�e
jednotlivé kni�niËné a informaËné pracoviská  pôsobia na akademickej pôde.
Dôvodom pre toto oznaËenie je aj stále pretrvávajúca ve¾ká rôznorodos� názvov
kni�níc na akademickej pôde - ötudijno-informaËné stredisko, ústredná kni�nica,
kni�nica, univerzitná kni�nica, vedecko-informaËné pracovisko a pod. Rozdielnos� v
názvoch pôsobí dezinformaËne, najmä voËi neinformovaným  alebo zahraniËiu a
vytvára dojem, akoby na vysokých ökolách pôsobili útvary s odliönými funkciami. V
tejto súvislosti je vöak ove¾a  dôle�itejöie, �e v doteraz platnom zákone Ë.  172/1990
Zb.  o vysokých ökolách a v jeho nedávnej novele  sa slovo kni�nica nevyskytuje,
uvádza sa len  informaËné pracovisko, prípadne úËelové zariadenie. (InformaËným
pracoviskom mô�e by� napríklad aj vrátnica a úËelovým pracoviskom je  napr. aj
jedáleÚ.)   Sekcia akademických kni�níc v tomto zmysle  spracovala pripomienky k
návrhu novely zákona o vysokých ökolách, ktoré boli, ako stanovisko Slovenskej
asociácie kni�níc, predkladate¾om novely zaslané ale neboli akceptované.  Veríme,
�e akademické kni�nice  nájdu svoje miesto v novopripravovanom zákone o



vysokých ökolách, resp,  v kni�niËnom zákone, ktorý bol  v marci t.r. prerokovaný v
Legislatívnej rade vlády SR.

Hlavným poslaním akademických kni�níc je informaËné zabezpeËenie
vedeckého výskumu a pedagogického procesu. Akademické kni�nice poskytujú
svoje slu�by nielen vedecko-výskumným pracovníkom a poslucháËom vysokej ökoly,
ale aj pou�ívate¾om z iných pracovísk. Akademické kni�nice sú súËas�ou vedecko-
výskumnej základne a viaceré z nich sa podie¾ajú  na rieöení rezortných, príp.
fakultných úloh.

V poslednom Ëase sa vöak mnohé akademické kni�nice ove¾a viac ako v
minulosti orientujú na prednáökovú a seminárnu Ëinnos� zameranú na výchovu
pou�ívate¾a, najmä v súvislosti s poskytovaním nových automatizovaných slu�ieb.
Kni�nice sú aktívne zapojené do informatickej výchovy poslucháËov denného i
postgraduálneho ötúdia. Na niektorých fakultách sa prednáöková Ëinnos�
neobmedzuje len na ötudentov, ale je poskytovaná aj kolegom pedagógom.

Ïalöou novou  a  významnou úlohou, na ktorej sa v preva�nej miere podie¾ajú
slovenské akademické kni�nice je spracovanie publikaËnej Ëinnosti pedagogických a
vedecko-výskumných pracovníkov. PublikaËná Ëinnos� vysokej ökoly je jedným z
dôle�itých hodnotiacich kritérií pri  jej akreditácii. Akreditácia  univerzít, resp.
jednotlivých fakúlt, sa uskutoËÚuje pravidelne  roËne  a  zadelenie  fakulty do
prísluönej skupiny má samozrejme vplyv na výöku pridelených finanËných
prostriedkov.

Akademické kni�nice majú v súËasnoti vo svojich fondoch viac ako 4,5 milióna
kni�niËných jednotiek.  PoËet získavaných kni�niËných jednotiek od roku 1987
(192.256) vöak  výrazne poklesol -  a� o 44% (108.697 kn.j. v roku 1996). Z h¾adiska
skladby kni�niËného fondu je zaujímavé, �e pokles sa prejavil  pri domácej produkcii
a to a� o 51 %, poËet získaných zahraniËných kníh je relatívne stabilný. Alarmujúca
je vöak situácia v poËte získaných titulov Ëasopisov, ktoré sa zredukovali  o 43% (rok
1987 - 15.267, rok 1986 - 8.843) a poËet exemplárov o  58% (rok 1987 - 25.737, rok
1996 - 10.820).  FinanËné náklady vynalo�ené na literatúru majú a� do roku  1991
vzostupný trend (1987 - 14,7 mil., 1991 - 32,9 mil.). Po tomto roku zaznamenávame
stagnáciu a náklady sa pohybujú v rozmedzí  28 - 32 mil. korún.

Napriek týmto málo otipimistickým údajom mo�no konötatova�, �e akademické
kni�nice poskytujú svoje slu�by pre viac ako 124 tisíc pou�ívate¾ov, roËne po�iËajú
viac ako 2.2 milióna dokumentov, pripravia  130 publikácií, temer 10.000 reöeröí.

Nemalý podiel na  nových aktivitách akademických kni�níc má skutoËnos�, �e
technické vybavenie pracovísk sa od roku 1990 podstatne zlepöilo. Dovtedy mali
kni�nice len reprografickú a mikrofiöovú techniku, príp. organizaËné automaty a
poËítaËe typu PMD a PP  01. Do roku 1990 len v 4 kni�niciach  bola kni�niËná
Ëinnos� ËiastoËne automatizovaná. V súËasnosti sú vo vöetkých kni�niciach osobné
poËítaËe, väËöina kni�níc má vlastnú poËítaËovú sie�, v porovnaní s ostatnými
kni�nicami, majú akademické kni�nice  v ove¾a vaËöom rozsahu mo�nos� vyu�íva�
elektronickú poötu, prístup do SANETu a INTERNETu. Napriek  týmto pozitívnym
informáciam  je  potrebné doda�, �e výpoËtová technika  je v kni�niciach v
nedostatoËnom poËte a rýchlo zastaráva.  Kni�nice nemajú dostatok finanËných
prostriedkov na jej doplnenie a obnovu, a tak zavádzanie, príp. rozöirovanie nových
automatizovaných slu�ieb napreduje pomalöie, ako je spoloËenská potreba.

VäËöina kni�níc automatizovane spracúva svoje kni�né a Ëasopisecké
prírastky, vytvárajú vlastné online katalógy, databázy o publikaËnej Ëinnosti fakulty a
pod. Najviac softvérových produktov  predstavujú aplikácie  pod  CDS/ISIS.  Vo
viacerých akademických  kni�niciach (napr. Slovenská ekonomická kni�nica EU



Bratislava, Trnavská univerzita, tri kni�nice  Univerzity Komenského) sa   vyu�íva  aj
Rapid Library,  v rámci  konzorcia koöických kni�níc KOLIN  (patria sem  o.i.
Univerzitná kni�nica Univerzity P.J.äafárika, Univerzitná kni�nica Technickej
univerzity) systém Aleph,  na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici  systém VTLS,
kni�nice Slovenskej technickej univerzity implementujú systém OLIB. Viaceré
kni�nice majú prístupné svoje katalógy prostredníctvom webovských stránok,
komplexne vöak automatizovaná nie je  t.Ë. �iadna kni�nica.

Práve oblas� informatizácie a automatizácie akademických kni�níc je azda
oblas�ou,   ktorej  sa  neprikladal dostatoËný dôraz. Napriek skutoËnosti, �e  v ka�dej
kni�nici  je nejaká agenda automatizovaná, projekty komplexnej automatizácie,
schválené na úrovni vedenia univerzity a poÚaté ako súËas� rozvoja univerzity, sú
skôr výnimkou. Pritom Ëinnos� akademických kni�níc  má väzby a je vzájomne
prepojená s mnohými  Ôalöími  pracovnými oblas�ami,  Ëi Ëas�ami celouniverzitného
systému ako napr.: oblas� správy finanËných zdrojov (zúËtovanie nákupu
dokumentov), oblas� vzdelávania (zoznamy ötudentov, diplomových a Ôalöích
kvalifikaËných prác), oblas� personálneho zabezpeËenia (zoznamy pracovníkov),
oblas� zahraniËných vz�ahov (sledovanie úËasti  na konferenciách  a akciách  v
zahraniËí), oblas� vedy (akreditácia, doktorandské ötúdium, habilitaËné a
inauguraËné konania, granty).

Sme radi, �e  mô�eme na príklade Univerzity Komenského  v Bratislave
dokumentova�   budovanie integrovaného informaËného systému, v ktorom od
zaËiatku majú kni�nice svoje významné miesto.
 Univerzita Komenského je najstaröou slovenskou univerzitou,  budúci rok
oslávi svoje  80. narodeniny.  Univerzita má dvanás� fakúlt,  20.000 poslucháËov,
4.800 zamestnancov.

 InformaËný a komunikaËný systém  Univerzity Komenského (IKS UK) sa
zaËal budova� na jeseÚ roku  1991.  Okrem slu�ieb pre riadiacich pracovníkov
priniesol vöetkým rozöírenie mo�ností komunikácie a prístup k ve¾kému  mno�stvu
informácií doma i v zahraniËí. Spôsob jeho budovania vychádzal z podmienok v
danom období. Obrovským pozitívom bolo vybudovanie celouniverzitnej poËítaËovej
siete,  vzájomné prepojenie vöetkých univerzitných zlo�iek, zabezpeËenie prístupu k
Internetu. Po öiestich rokoch jeho prevádzky nastal Ëas zhodnoti� dosiahnutý stav, a
najmä rozhodnú�  ako Ôalej.  Pre kni�nice je dôle�ité, �e jedným z podnetov bol
nárast po�iadaviek na informaËné zdroje a jednoznaËná potreba zlepöi�  elektronickú
podporu kni�niËných slu�ieb.

Po vypracovaní a schválení úvodnej ötúdie sa pristúpilo k vypracovaniu
strategickej ötúdie, v ktorej sa analyzuje súËasná I predpokladaná budúca Ëinnos�
univerzity a mo�nosti informaËného systému pre jej podporu. Výstupom strategickej
ötúdie je návrh mo�ných scenárov Ôalöieho vývoja informaËného systému.  Po
vyhodnotení jednotlivých  návrhov vedenie univerzity vyberie jednu z alternatív a
vypracuje sa podrobná stratégia informaËného systému.

Univerzitný systém tvoria nasledovné oblasti:
- vzdelávacia,
- vedecká,
- vz�ahov s verejnos�ou,
- zahraniËných vz�ahov,
- zabezpeËenia vnútorného chodu univerzity,
- podnikate¾skej Ëinnosti,
- rozvoja.
Problematika kni�níc je  súËas�ou oblasti zabezpeËenia vnútorného chodu univerzity.



V súËasnosti je ukonËené spracovanie strategickej ötúdie,  hodnotia sa
jednotlivé pracovné alternatívy. Koncom  júna by malo by� rozhodnuté o Ôalöom
postupe.  Predpokladáme a veríme,  �e pre kni�nice UK bude  Ôalöia etapa
budovania integrovaného informaËného a komunikaËného systému prínosom a
zlepöí sa súËasná situácia a postavenie kni�níc.

Ako z analýzy vyplynulo, Univerzita Komenského nemá jednu univerzitnú
kni�nicu. Vzh¾adom na rôznorodos�  fakúlt  a ich zameranie si ka�dá fakulta buduje
vlastnú kni�nicu.  PoËet ústredných kni�níc na UK predstavuje 40% z celkového
poËtu ústredných akademických kni�níc SR. Spolupráca medzi kni�nicami je vo¾ne
koordinovaná Kni�niËnou radou UK, ktorá je poradným orgánom preroktora pre
vedecko-výskumnú Ëinnos�. »lenmi Kni�niËnej rady sú vedúci pracovníci  fakultných
kni�níc a zástupca   Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty
UK.

Rozsah kni�niËného fondu na UK  je viac ako  1 milión kni�niËných jednotiek,
Ëo v rámci vysokých ökôl SR je 23%.  RoËný prírastok  sa pohybuje v rozsahu cca
20.000 kni�niËných jednotiek, v celoslovenskom priemere je to cca 19%. Kni�nice UK
v roku 1996 vynalo�ili na nákup kníh, Ëasopisov a iných druhov dokumentov
8.570.000.- Sk, Ëo je  v celoslovenskom  poh¾ade (len akademické kni�nice) 26%.
PoËet registrovaných Ëitate¾ov predstavuje cca 30.000 osôb (24% z
celoslovenských),  kni�nice roËne po�iËajú 600.000 dokumentov (28% z
celoslovenských).

Okrem základných slu�ieb, medzi ktoré patrí poskytovanie absenËných a
prezenËných výpo�iËiek, pracovníci fakultných kni�níc poskytujú bibliograficko-
informaËné slu�by, spracovávajú reöeröe klasické i z rôznych databáz a svojich
online katalógov, monitoring dennej a odbornej tlaËe pre potreby vedenia fakulty.
Ako u� bolo vyööie spomenuté, venujú zvýöenú pozornos� prednáökovej Ëinnosti,
zapájajú sa do informaËnej výchovy a prípravy Ëitate¾ov.  Viaceré fakultné kni�nice
zabezpeËujú napr. aj predaj uËebnicovej a skriptovej literatúry, administratívne práce
spojené s vydavate¾skou Ëinnos�ou fakulty.

Kni�nice UK ako celok predstavujú obrovskú mno�inu informaËného materiálu
a svojimi slu�bami  sa  významne podie¾ajú na celoslovenských  výsledkoch.

UK sa u�  pri zaËiatku budovania informaËného a komunikaËného systému, v
roku 1991 - 1992,  sna�ila  postupova�  v oblasti automatizácie kni�níc jednotne a
získa� komplexný kni�niËno-informaËný systém. Bol spracovaný projekt, avöak UK
nedisponovala potrebnými finanËnými prostriedkami. Optimálnym rieöením bolo
pokúsi� sa získa� ich pomocou nadaËného príspevku.  Projekt  bol    zaslaný na
posúdenie do Mellon Foundation, napriek poËiatoËným  prís¾ubom, vöak v
závereËnej etape  schva¾ovania  bol zamietnutý, keÔ�e v tom Ëase bol schválený
znaËný finanËný príspevok pre projekt CASLIN (Czech and Slovak Library
Information Network) a podpora pre Ôalöie kni�nice v »SFR bola podmienená
výsledkami projektu CASLIN. Azda i táto skutoËnos� bola dôvodom, �e Ôalöia
spolupráca a spoloËná aktivita fakultných kni�níc v oblasti  elektronizácie bola
utlmená. Automatizácia bola  na úrovni jednotlivých  fakúlt rieöená náhradným
spôsobom,  zväËöa aplikáciami systému CDS/ISIS, resp.  vlastným sofvérom.

Osobitnú pozornos� si vöak zaslú�i  projekt celouniverzitného spracovania
publikaËnej Ëinnosti, budovanie databázy EVIPUB  a jej  sprístupnenie na Internete.
V súËasnosti báza EVIPUB obsahuje viac ako  50.000 záznamov o publikovaných
prácach vedecko-pedagogických pracovníkov UK.

Jednotlivé automatizované agendy vöak nie sú prepojené,  Ôalöí vývoj
doterajöích  softvérových prostriedkov nebol dostatoËne efektívny, po�iadavku



spracovávania dokumentov  v súlade s  medzinárodnymi ötandardami (formát
UNIMARC, katalogizaËné pravidlá, ISBD)  umo�Úujúcimi výmenu záznamov  nebolo
mo�né akceptova�. Ïalöiu etapu budovania IKS a najmä skutoËnos�,  �e  je
kni�niciam venovaná zvýöená pozornos�, univerzitní knihovníci privítali s nádejou.
Na realizáciu projektu bolo toti� cielene rezervované urËité percento z
celouniverzitného rozpoËtu, tak�e  tá nádej má aj svoje  finanËné zabezpeËenie.

Na základe prieskumov  a analýzy súËasného stavu kni�níc,  stanovenia
cie¾ov a priorít univerzity, interview s  pracovníkmi  vöetkých fakultných kni�níc a
prísluönými akademickými funkcionármi, mo�no základné ciele a priority univerzity v
oblasti chodu kni�níc sformulova� nasledovne: vybudovanie virtuálnej kni�nice s
prístupom do zahraniËných databáz odborných informácií a publikácií.

Pod virtuálnou kni�nicou pracovne rozumieme také technické, softvérové a
organizaËné rieöenie a usporiadanie informaËných zdrojov (elektronických katalógov,
báz dát a elektronických dokumentov) ktoré:
- umo�Úujú pou�ívate¾om prístup k informaËným zdrojom kni�nice zo vzdialených
miest prostredníctvom poËítaËovej siete,
- umo�Úujú rezervova� si dokumenty vo vzdialených kni�niciach a ich spätné
doruËenie (elektronické dokumenty prostredníctvom siete, klasické poötou),
- prepájajú elektronické katalógy, bázy dát, resp. súbory elektronických dokumentov
viacerých kni�níc do virtuálnych báz dát, ktoré sa javia ako jedna báza s rovnakým
prístupovým mechanizmom.

Na úrovni Univerzity Komenského by sa atribúty virtuálnej kni�nice mali
odrazi� v jednotlivých rozmeroch takto:
1. Prepojenie elektronických katalógov, báz dát a elektronických dokumentov
fakultných kni�níc, prípadne aj Ôalöích zlo�iek UK, do spoloËného virtuálneho
priestoru v univerzitnej sieti so ötandardizovaným prístupom a zlo�kami.
2. Vytvorenie reprezentaËných báz dát UK (katalógy kni�níc, báza publikaËnej
Ëinnosti a ohlasov, katalóg, príp. aj elektronické kópie kvalifikaËných prác -
habilitaËné a dizertaËné práce) ako  virtuálneho katalógu na serveri UK. Tento
virtuálny katalóg by mal by� repezentaËnou výkladnou skriÚou UK smerom do sveta.
3.  Cielená koncentrácia finanËných prostriedkov a koordinácia akvizície vedúca k

zakúpeniu multilicencií na dôle�ité informaËné zdroje typu Current Contents,
Citation Index a bázy abstraktov, príp. plných textov a vystavovanie týchto
informaËných zdrojov v sieti. SúËasne je potrebné podrobnejöie rozpracova� a
zabezpeËi�  bezprostredné väzby  na externé informaËné zdroje v internetovskom
prostredí.

 
Na záver si dovo¾ujem odcitova� motto, ktorým zaËína úvodná ötúdia

Integrovaného informaËného a komunikaËného systému: "Nový informaËný systém
Univerzity Komenského nemá by� len skupinou jednotlivých programov vytváraných
izolovane pod tlakom denných problémov, ale integrovaným informaËným systémom,
ktorý bude v rámci daných mo�ností maximálne podporova� dneöné i budúce ciele
naöej univerzity. V dobe, keÔ sa informácie stávajú najdôle�itejöím kapitálom, má by�
základom nielen elektronického, ale i úzkeho funkËného prepojenia fakúlt a
ostatných súËastí univerzity, a tak prispie� k jej vnútornému otvoreniu a zomknutiu."
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