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0 ÚVOD
Národné bibliografické služby sa definujú ako súbor èinností, ktoré sú zamerané na prípravu a
sprístupòovanie bibliografických záznamov v krajine (Vitiello, 1996, s. 97). Patria k tým druhom
knižnièných služieb, ktoré používate¾ská komunita prijíma ako stabilnú a solídne etablovanú službu.
1 CHARAKTERISTIKA NÁRODNÝCH BIBLIOGRAFICKÝCH SLUŽIEB
Významnou zložkou národných bibliografických služieb bola od prvopoèiatkov novšej bibliografie
ústredná katalogizácia. Knihovníci a bibliografi sa z ekonomických a praktických dôvodov venovali
rozpracúvaniu a implementácii ústrednej katalogizácie. Vèasná a úplná ústredná katalogizácia
znamená prípravu a poskytovanie bibliografických záznamov a patrí medzi k¾úèové otázky v rámci
knižnièného systému. Fungujúca ústredná katalogizácia umožòuje presúva• knižnièné zdroje a
zamestnancov z interných katalogizaèných èinností na externé služby knižnice orientované na
verejnos•.
Medzi prvé krajiny, v ktorých sa knihovníci usilovali o ústrednú katalogizáciu a jednotné katalogizaèné
pravidlá patrí Ve¾ká Británia. V roku 1877, na prvej konferencii britskej knihovníckej asociácie zazneli
hlasy, ktoré nasto¾ovali požiadavku tvorby národného resp. medzinárodného katalógu. Prvý praktický
krok však v roku 1901 ukutoènila Kongresová knižnica v USA, ktorá zaèala distribuova• abonentom
katalogizaèné lístky. V roku 1926 využívalo služby ústrednej katalogizácie asi 4000 knižníc a úspory na
katalogizácii predstavovali sumu asi 500 000 dolárov (Stephensen, 1989, s. 8-26).
Ïalšou formou poskytovania bibliografických služieb v rámci národných knižnièných systémov je
tlaèená národná bibliografia, prostredníctvom ktorej sa bibliografické informácie dostávajú širšiemu
okruhu používate¾ov a nie len knižniciam.
V dôsledku uplatòovania informaènej technológie v knižniciach však tradièná lístková ústredná
katalogizácia a tlaèené národné bibliografie ustupujú šíreniu bibliografických záznamov v elektronickej
forme.
Základom národných bibliografických služieb sa stala akvizícia dokumentov, ktoré sa pod¾a urèitých
zásad uchovávajú v národnej knižnici. Cie¾om týchto služieb sa stala príprava bibliografických
záznamov a ich distribúcia v národnom knižniènom systéme. Takéto poslanie bolo zrete¾ne
artikulované na medzinárodnej konferencii národných bibliografií a národných bibliografických agentúr
v Paríži v roku 1977 ( Bell, 1993, s. 29-33), (Bourne, 1994, s. 64-67). Konferencia zdôraznila okrem
iného potrebu výmeny bibliografických údajov na národnej úrovni. Táto tradièná paradigma
bibliografických služieb v mnohých krajinách doznieva, napriek tomu, že nie vždy sa ju podarilo naplni•
k spokojnosti samotných bibliografov a používate¾ov, medziiným aj knižníc, ktoré boli adresátmi týchto
služieb. Nastupuje paradigma nová.
Modernú paradigmu bibliografických služieb výstižne sformuloval v roku 1990 P. Lewis, generálny
riadite¾ Odboru bibliografických služieb Britskej knižnice (European, 1991, s. 11-19). Pod¾a neho je
úlohou bibliografických služieb „zostavovanie a distribúcia súbežnej národnej bibliografie a iných
služieb spojených s používaním súborov a databáz národných bibliografických záznamov popri ïalších
autoritatívnych bibliografických údajoch a katalogizaèných záznamoch“. Táto definícia zahàòa základné
èrty moderných bibliografických služieb. Ktoré sú to:
a) tvorba národnej bibliografie,
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b) možnos• výberu údajov z národnej bibliografie a príprava bibliografických produktov;
“špecializovaných výstupov“ pre skupiny klientov (deti, profesionálne skupiny...),
c) práca v sieti, prièom národná bibliografická agentúra funguje ako host vzh¾adom k iným klientom systémom, databázam a súborom, a to buï v „internom“ rámci systému katalogizácie v knižnici, alebo
v „externom“ rámci, ktorý predstavuje napríklad súborný katalóg.
G. Vitiello sa domnieva, že vyššie uvedenú definíciu je vhodné doplni• o vz•ah systému národných
bibliografických služieb o ïalšie dva susedné systémy: vydavate¾ský sektor a knižnice , s ktorými
národné bibliografické služby fungujú v totálnej synergii.(1996, s. 98). Komplexný model systému
národných bibliografických služieb znázoròuje obrázok. (Lewis, 1991).
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3 NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA
Termín národná bibliografia sa používa spravidla na pomenovanie špecifického bibliografického
systému a cie¾avedome organizovanej a riadenej bibliografickej èinnosti, ktorú v jednotlivých štátoch
vykonávajú národné bibliografické agentúry, pôsobiace ako súèasti národných knižníc.
Základným cie¾om národnej bibliografie je registrova• multiplikované a zverejnené dokumenty
(monografie, seriálové publikácie, hudobniny, audiovizuálne dokumenty, kartografické dokumenty,
multimédiá a pod.) a prostredníctvom analyticko-syntetických metodologických postupov pripravova• o
nich bibliografické informácie pre využívanie v spoloèenskej praxi.
V národných bibliografiách sa môžeme dozvedie•, ktoré knihy, èasopisy, hudobniny a iné dokumenty
boli vydané v danej krajine.
Národná (štátna) bibliografia v zhustenej forme odráža materiálnu a duchovnú kultúru urèitého národa
a obèanov urèitého štátu. Je pamä•ou národa a odrazom jeho kultúrno-civilizaènej úrovne a vývoja.
Základným druhom národnej bibliografie je súbežná národná bibliografia a retrospektívna národná
bibliografia.
Do národných bibliografií sa zaraïujú záznamy o dokumentoch, ktoré sa územne, jazykovo, autorsky a
obsahom dotýkajú danej krajiny. Národné bibliografické agentúry sprístupòujú èitate¾om a
používate¾om diela národnej bibliografie buï v tradiènej, papierovej forme alebo vo forme poèítaèových
súboroch a na kompaktných diskoch.
Narodné bibliografické agentúry pôsobiace v rámci národných knižníc tvoria súbežnú národnú
bibliografiu na základe povinného výtlaèku, ktorý dostáva národná knižnica.
Súbežná národná bibliografia je publikovaná periodicky vo väèších alebo menších intervaloch,
registruje a popisuje dokumenty súbežne s ich vydaním alebo bezprostredne po ich vydaní (napr.
súbežná slovenská národná bibliografia).
Retrospektívna národná bibliografia registruje a popisuje dokumenty publikované v uplynulom období a
spravidla staršie než sú dokumenty vydávané a bibliograficky zaregistrované v bežnom. Národná
retrospektívna bibliografia registruje staré tlaèe od toho roku, v ktorom bola v danej krajine vytlaèená
prvá tlaè (Francúzsko 1470, Dánsko 1482, Spojené štáty 1620 atï.). Príkladom národnej
retrospektívnej bibliografie je slovenská národná retrospektívna bibliografia.
3.1 Súbežná národná bibliografia
Súbežná národná bibliografia je jedným z hlavných druhov všeobecnej bibliografie. Pojem zahàòa
jednak vedecko-výskumnú a vedecko-organizaènú stránku špecifickej bibliografickej èinnosti a
osobitného javu a jednak konkrétne bibliografické súpisy, ktoré sa vytvárajú v rámci systémov
súbežných národných bibliografií v jednotlivých krajinách. Systémy súbežných národných bibliografií
tvoria základ celosvetového programu univerzálnej bibliografickej registrácie (UBC - Universal
bibliographic control). Súpisy súbežnej národnej bibliografie sú publikované periodicky vo väèších
alebo menších intervaloch, registrujú a bibliografické záznamy v nich obsiahnuté popisujú dokumenty
súbežne s ich vydaním alebo bezprostredne po ich vydaní (napr. súbežná slovenská národná
bibliografia). Súpisy môžu vychádza• napr. mesaène, štrv•roène, alebo roène, a to v papierovej, okom
èitate¾nej alebo digitalizovanej, strojom èitate¾nej forme.
Predmetom spracovania v systéme súbežnej národnej bibliografie sú pod¾a stupòa dôležitosti najmä
tieto úrovne:
• monografie, seriálové publikácie, oficiálne publikácie;
• tlaèené hudobniny, kartografické materiály, normy, patenty, dizertácie, meteriály z konferencií,
vedeckovýskumné správy;
• audiovizuálne dokumenty, neknižné materiály, poèítaèové súbory, exteritoriká.
V niektorých systémoch súbežný národných bibliografií sú predmetom spracovania aj èlánky z novín a
èasopisov.
Jednotlivé druhy dokumentov sa dostávajú do systému súbežných národných bibliografií spravidla na
základe zákona o povinnom výtlaèku. Predmet spracovania na medzinárodnej úrovni upravujú
medzinárodné odporúèania, ako napr. medzinárodná konferencia UNESCO o zdokonalení
bibliografických služieb (1950) a Medzinárodný kongres o národných bibliografiách (1977).

Bibliografické spracovanie dokumentov v súbežných národných bibliografiách výrazne ovplyvòuje
medzinárodný program IFLA UBCIM. Zásadný význam majú odporúèania a konkrétne štandardy,
ktorých cie¾om je zjednotenie spracovate¾ských postupov a tým u¾ahèenie medzinárodnej výmeny
bibliografických informácií v digitalizovanej forme (UNIMARC, ISBD, normy a štandardy, ktoré sa
týkajú kódov krajín, kódov jazykov, transliterácie, kódových tabuliek, nosièov informácií a mnohé
ïalšie). V systéme súbežnej slovenskej národnej bibliografie sa používa ako klasifikaèný systém
Medzinárodné desatinné triedenie. V AIS SNB sa spoèiatku (od r. 1976 asi do r. 1991) používal vlastný
programový systém MIPS, potom (1990-1995) systém CDS/ISIS. V r. 1995 sa zaèal používa• systém
ALEPH.
3.1.1 Slovenská národná bibliografia na CD-ROM
Poèas seminára knižnièných a informaèných pracovníkov INFOS 97, ktorý sa konal v apríli 1997 v
Jasnej pod Chopkom, Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav a Albertina icome
Bratislava uviedli na trh oèakávaný CD-ROM Slovenská národná bibliografia. Prvý disk, ktorý bol
distribuovaný od apríla 1997, obsahuje viac ako 60 000 záznamov o slovacikálnej produkcii kníh od
roku 1976 do roku 1997. Ïalšie aktualizácie a vydania disku sav prienehu roku 1997 rozširovali aj o
záznamy slovacikálnych špeciálnych dokumentov zo série B-J súbežnej slovenskej národnej
bibliografie s retrospektívou od roku 1981. Dôležitou súèas•ou bázy údajov na CD-ROM sú záznamy o
èlánkoch zo seriálov za roky 1978-1997. V roku 1997 sa uvažovalo o mesaèných a štvr•roèných
prírastkoch.
CD-ROM s èeskou národnou bibliografiou obsahuje kompletnú bibliografickú produkciu od roku 1983,
prièom sa ponúka produkt aktualizovaný štyri krát do roka alebo dvanás• krát do roka.
4 ÚLOHY A FUNKCIE NÁRODNÝCH BIBLIOGRAFICKÝCH SLUŽIEB
4.1 Znižovanie nákladov na katalogizáciu
Prvoradou a najdôležitejšou internou úlohou bibliografických služieb je pomôc• znižova• náklady na
katalogizáciu v knižniciach. Na katalogizáciu sa v knižniciach vynakladajú znaèné prostriedky z
rozpoètov knižníc. Náklady pochopite¾ne stúpajú, ak sa jeden dokument katalogizuje mnohonásobne
vo viacerých knižniciach. Mnoho knižníc nemá kvalifikovaný personál, ktorý by bol schopný pripravova•
pod¾a štandardov a pravidiel bibliografické záznamy minimálnej úrovne. Medzi ciele bibliografických
služieb patrí znižovanie poètu katalogizátorov a súèasné zlepšenie úrovne katalogizácie dokumentov.
Na Slovensku nemáme dostatok spo¾ahlivých odborných štatistík, o ktoré by sme sa mohli oprie• pri
kvalifikovanom odhade nákladov na katalogizáciu a viacnásobnú katalogizáciu v celoslovenskom
meradle. Je to zarážajúce, pretože vyèíslenie finanèných nákladov na katalogizáciu v projektoch
automatizácie je pod¾a nášho názoru jedným z najzávažnejších vnútorných vecných argumentov v
prospech informatizácie knižnièno-bibliografických procesov. Napriek tomu sa takýmto argumentom
prakticky v projektoch automatizácie èi informatizácie v knihovníctve nestretávame.
Kvalifikované odporúèania oh¾adom zis•ovania nákladov na budovanie katalógov a spracovanie
dokumentov sú v našej literatúre ojedinelé a o to vzácnejšie. Jurèacková a Krištofièová (1997, s. 281282) uvádzajú s odvolaním sa na normu ISO 11620 všeobecné zásady zis•ovania nákladov na
katalogizáciu. Pod pojmom náklady (recurrent expenditure) rozumejú peniaze vynaložené na
zamestnancov a zdroje, ktoré sa využívajú a uhrádzajú pravidelne.
V Slovenskej národnej knižnici sa tvoria záznamy vlastnými silami pracovníkov knižnice. Derivovaná
katalogizácia sa nepoužíva. Na tvorbe bibliografických záznamov sa podie¾ajú kvalifikovaní pracovníci
akvizície, katalogizácie a bibliografie. Spracovanie dokumentov je organizované ako technologická
linka. Záznam vzniká spôsobom „naba¾ovania“ údajov na kostru záznamu, ktorá sa tvorí v akvizícii. K
tomuto „základu“ záznamu sa pridávajú v katalogizácii ïalšie bibliografické údaje, údaje v útvaroch
vecnej a mennej katalogizácie a v útvare súbežnej národnej bibliografie. Súèasne sa pridávajú aj údaje
o exemplároch, vlastnícke údaje a pod. Spracovanie dokumentov sa nachádza v prechodnom období,
èo súvisí s implementáciou softveru ALEPH. Doèasne sa naïalej budujú a udržiavajú popri
elektronickej forme aj lístkové katalógy. V samotnej katalogizácii sa v roku 1996 skatalogizovalo v
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IISO/DIS 11620 : Information and documentation - Library performance indicators (1997-02-06 rev.)

mennej katalogizácii 4.276 dokumentov, vo vecnej katalogizácii 4.562 dokumentov. Vyhotovili 141
nových záznamov o nových seriáloch. Lístkové katalógy si vyžadujú zakladanie nových lístkov a
celkové spravovanie. V tom istom roku sa v generálnom katalógu, mennom èitate¾skom katalógu, v
katalógu ŠVK, vecnom katalógu a katalógu periodík manipulovalo celkom s 50.032 lístkami. Celkove
sa do elektronickej formy previedlo v r. 1996 v procese retrokonverzie 3.683 záznamov a celkove je
skonvertovaných v retrokonverzii 35.000 záznamov.
Tabu¾ka 1 Porovnanie nákladov na katalogizáciu v British Library (BL), Biblioteca Nazionale
Centrale (BNCF) vo Florencii a v Slovenskej národnej knižnici v Martine (SNK)
Poèet záznamov
Poèet pracovníkov
Poèet záznamov na
pracovníka
Mzdy za rok
Cena za záznam
priemer
národná bibliografia
(maximálny záznam)
minimálna úroveò
záznamu

x

BL
98.276
31
3.160

BNCF
54.463
38
1.433

SNK
70.000
25
2.800

1.395.000 ECU

7.829.000 ECU

2.250.000 Sk

14,18 ECU
33,1 ECU

14,3 ECU
19 ECU

6,88 ECU

x

Ceny sú uvedené v ECU v kurze, ktorý platil v roku 1991.
V poète záznamov sú zahrnuté všetky záznamy v elektronickej forme, ktoré pribudli do bázy za rok. Z poètu
70.000 bolo 5.461 monografických publikácií. Vzh¾adom na technológiu spracovania dokumentov a metódu
„naba¾ovania“ údajov od akvizície, cez katalogizáciu a bibliografické spracovanie je poèet pracovníkov stanovený
odhadom.
xx

Na národnej úrovni, teda na celom Slovensku však katalogizáciu nerobí len SNK, ale aj ïalšie, najmä
univerzálne vedecké knižnice, akademické knižnice, mestské, okresné, krajské a špeciálne knižnice a
dokumentaèné strediská.
Môžeme predpoklada•, že pre strednú knižnicu, ktorá má knižnièný fond cca 1 milión dokumentov sa
pre všetky druhy katalógov roène vyhotovuje cca 10 000 katalogizaèných záznamov v okom èitate¾nej
forme, s ktorými sa ruène manipuluje (zakladanie do katalógov, výmena lístkov, údržba katalógov a
pod.). Roène sa musí ruène prepisova• a nahrádza• cca 5 - 6 000 opotrebovaných katalogizaèných
záznamov v èitate¾ských katalógoch.
Pri prepoèítaní mzdových nákladov spojených so základným spracovaním dokumentu, sme v roku
1995 odhadli priemerné náklady na 1 katalogizaèný záznam na sumu 51 Sk.
V roku 1996 sme v rámci projektu Model knižnièného systému zadali úlohu týkajúcu sa nákladov na
katalogizáciu. Výsledky prieskumu Krištofièovej - Jurèackovej uskutoèneného v roku 1996 v podstate
potvrdili náš odhad z roku 1995. Priemerne sa jeden záznam pripraví za 80 minút a jeho priemerná
cena je 44,80 Sk. Autorky uskutoènili prieskum formou rozhovorov. Výsledky ukazuje tabu¾ka.

Slížová, Daniela - Prokop, Igor: [Štatistika... ]. (Ústna informácia podaná dòa 12.05.1997).
Model knižnièného systému. Manažér projektu Dušan Katušèák. Grant Nadácie pre obèiansku spoloènos•. Financované
Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID). Zmluva DN/16; Projekt 9501/133. Riešenie 1996-1997.
Katušèák, Dušan: Informatizácia Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici : Návrh projektu. [Martin], 1995. 20 s. - Pracovný
materiál u autora.
Krištofièová, Eva - Jurèacková, Zora: Hodnota katalogizaèného záznamu. 1997. 4 s. Rukopis èlánku.

Tabu¾ka 2 Náklady na 1 katalogizaèný záznam na Slovensku
È.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KNIŽNICA

OK Spišská Nová Ves
SNK MS Martin
ŠVK Banská Bystrica
OK Banská Bystrica
MsK Ružomberok
OK Liptovský Mikuláš
ÚPK Nitra
OK Nitra
Knižnica PF Bratislava
UK Bratislava
PRIEMERNÉ HODNOTY

MINÚTY/ZÁZNAM

CENA/1 ZÁZNAM

45
150
74
40
26
78
60
60
116
150
80 MINÚT/ZÁZNAM

26,10
87,00
40,70
21,20
13,78
39,80
35,40
30,60
60,50 75% zahr.lit.
93,00
44,80 SK/ZÁZNAM

Ak by sme chceli vyèísli• reálnu cenu jedného katalogizaèného záznamu v jednotlivých druhoch
knižníc, museli by sa do uvedenej sumy premietnu• ešte materiálové náklady, rozmnožovanie na
kartón, rezanie záznamov na normalizovaný formát, ako aj mzdové náklady na úpravu a zakladnie
záznamov do katalógov, plus premietnutie podielu režijných nákladov spojených so zabezpeèovaním
prevádzky pracovísk, náklady na technológiu a pod.
Vrá•me sa k úvahám o kvantifikácii nákladov na Slovensku. Prevažná èas• katalogizaèných záznamov
sa v rámci pôsobnosti urèitej knižnice tvorí v jednotlivých odborných, okresných a mestských knižniciach multiplicitne. Ten istý dokument sa spracúva pre knižnièný katalóg nieko¾konásobne.
Odhadujeme cenu jedného multiplicitne vyhotoveného záznamu na cca 300 Sk.
Z uvedeného odhadu nákladov na spracovanie dokumentov v knižniciach vyplýva, že na budovanie
klasických katalógov, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie strednej knižnice sa v nej každý rok vynaloží
minimálne 1, 5 milióna Sk a v širšom regióne, napríklad v bývalom jednom kraji, približne 10 - 15
miliónov Sk (vyhotovenie, opravy, zakladanie, údržba....). Odhadujeme, že v celoslovenskom meradle
sa na katalogizáciu a multikatalogizáciu vynaloží približne 30 - 45 miliónov Sk.
Presnejší výpoèet nákladov na katalogizáciu, vyhotovovanie bibliografických a kartoteèných záznamov
rôznych typov knižníc si vyžaduje podrobnejšie ekonomické analýzy. V každom prípade je index
nákladovosti na katalogizáciu dostatoèným argumentom na realizáciu projektov informatizácie knižnice
a stimulovanie kooperácie knižníc. Pravdaže za predpokladu, že knižnice môžu normálne doplòova•
svoje fondy o nové dokumenty, majú dostatok prostriedkov na nákup literatúry, a teda „je èo
spracúva•“. To sú však otázky presahujúce do knižniènej politiky, ktoré nie sú predmetom tohto
výkladu.
4.2 Organizaèná štruktúra
Dôležitým faktorom pri vyèís¾ovaní nákladov na katalogizáciu je konkrétna organizaèná štruktúra a
technológia spracovania dokumentov. Ve¾mi záleží na tom, èi je práca centralizovaná alebo
decentralizovaná.
V zásade sa celá národná bibliografická služba spravidla uskutoèòuje v rámci národnej bibliografickej
agentúry, ktorá je súèas•ou národnej knižnice. Národnú bibliografickú službu realizujú v národnej
bibliografickej agentúre hlavné organizaèné útvary: a) útvar pre povinný výtlaèok, ktorý býva èas•ou
útvaru akvizácie depozitnej knižnice; b) útvar katalogizácie; c) útvar vydávania a marketingu.
Všimnime si útvar katalogizácie.
Všeobecne sa dá poveda•, že ak katalogizáciu robí ve¾ký poèet samostatných organizaèných
jednotiek, proces katalogizácie sa spoma¾uje. Potvrdzujú to skúsenosti z viacerých krajín.
Zavádzanie informaèných technológií nasto¾uje závažné otázky, ktoré sa týkajú manažmentu
informatizovanej knižnice. O všeobecných zásadách manažmentu v knižniciach existuje dostatok
literatúry aj u nás. Nepodarilo sa nám však nájs• konkrétne odporúèania a modely riadenia tvorby
bibliografického záznamu v podmienkach informatizovanej knižnice. Pritom ide o najpodstatnejšiu a
Vitiello, G: The Production and Marketing ... 1996, s. 107.

základnú vnútroknižniènú èinnos• knižníc, ktorá zásadne podmieòuje úroveò informaèného prieskumu
a využite¾nosti knižnièného fondu.
Vo vz•ahoch fenoménu informatizácie a organizaènej štruktúry knižnice možno pozorova• zaujímavý
jav. Zdá sa totiž, že informatizácia knižníc v našich podmienkach nemá zásadný vplyv na organizaènú
štruktúru knižnice. Pretrváva starý predinformatizaèný tradièný model riadenia. Knižnice združené v
projekte CASLIN nie sú výnimkou. Pritom sú už u nás dostupné integrované knižnièno-informaèné
systémy tretej generácie, ktoré umožòujú informatizova• prakticky všetky profesionálne procesy v
knižnici vrátane manažmentu knižnice ako celku.
Býva skôr pravidlom, ako výnimoèným javom, že automatizáciu sa snažíme prispôsobi• existujúcej
organizaènej štruktúre, a pritom maximálne zachova• administratívnu autonómiu pracovísk akvizície,
vecnej katalogizácie, mennej katalogizácie, bibliografického spracovania a pod. Dominujú sklony k
administrovaniu a príznaèný je tiež nedostatok kooperatívnosti medzi útvarmi, na èele ktorých sú
vedúci, ktorý sú si navzájom rovnocenní a nikto z nich fakticky nie je zodpovedný za celý proces.
Môžeme sa síce stretnú• s argumentom, že v rámci technologickej linky sa dokumentuje cesta
dokumentu, jeho odovzdávanie a preberanie z útvaru do útvaru. Je však evidentné, že táto
dokumentácia je súèas•ou administrácie a nemá priamy vplyv na rýchlos•, kvalitu a cenu záznamu.
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VEDÚCI ÚTVARU
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Obrázok 2 Tradièný model riadenia spracovania dokumentov v podmienkach informatizácie
V tejto hierarchii vedúci vyššej úrovne, ktorý je nad vedúcimi útvarov, riadi svojich vedúcich, ale neriadi
technologický proces. Je dokonca možné, že vedúci spracovate¾ských pracovísk patria do úplne iných
útvarov vyššej úrovne. Vytvára sa tak priestor pre administrovanie, zdåhavé riešenie praktických
problémov, možnos• obštrukcií, nejasné stanovenie spracovate¾ských lehôt a pod. Domnievame sa, že
tento stav treba zmeni•.
Podstatnou je, pod¾a nášho názoru, otázka ceny záznamu a rýchlos• vyhotovenia záznamu od dodania
dokumentu po jeho sprístupnenie používate¾om v lokálnej báze, v súbornom katalógu alebo v tlaèenej
forme. Bibliografický záznam je štandardný výrobok, produkt spracovania dokumentu v knižnici.
Otázka ceny a rýchlosti kvalitného spracovania patrí medzi najdôležitejšia. Osvojenie si tejto myšlienky
môže ma• svoj význam. Pritom sme sa u nás nestretli s tým, že by sa tieto aspekty systematicky a
cielene monitorovali, vyhodnocovali, alebo že by boli kritériom hodnotenia kvality a efektívnosti
informatizácie spracovate¾ských procesov. Táto úloha je spoloènou pre všetky útvary, ktoré sa na
spracovaní dokumentov podie¾ajú. Východiskom môže by• organizaèné zlúèenie spracovate¾ských
pracovísk, aby sa celý technologický proces mohol riadi• ako jednotný systém. Na spracovaní
dokumentov sa u nás ani v najväèších knižniciach nepodie¾a spravidla viac ako 25 pracovníkov. To je
útvar, ktorý môže riadi• jeden vedúci. Hierarchia môže existova• vo vnútri pracoviska. Je však daná
pracovným zaradením a pracovnými náplòami pracovníkov. Vedúci takto môže garantova• najlepšie aj
plynulé, rýchle a efektívne fungovanie technologickej linky. Aj voèi tomuto návrhu možno namieta•, že
dotyèní pracovníci robia aj iné veci. Otázka však potom znie, preèo to iné nerobia iní, keï práve títo sú
zodpovední za tú najdôležitejšiu vec - vèasné, kvalitné a efektívne spracovanie dokumentov,
sprístupnenie záznamov ako podmienka na sprístupnenie dokumentov.
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Obrázok 3 Netradièný model riadenia spracovania dokumentov v podmienkach informatizácie

S organizáciou práce v súvislostiach s informatizáciou je spojený aj ïalší, pre slovenské knižnice
typický prechodný jav. Po nasadení informaènej technológie a po spustení prevádzky technologickej
linky knižnice naïalej pokraèujú vo vyhotovovaní tisícov papierových katalogizaèných lístkov. S
nesmiernym úsilím musia udržiava• množstvo èitate¾ských a pracovných katalógov, vymieòa• lístky,
doplòova• nové lístky a pod. Takto sa vlastne tradièná organizaèná štruktúra, prispôsobená papierovej
ére dostáva do konfliktu s požiadavkami na zmeny, ktoré si vyžaduje elektronická éra. Knižnice
paralelne pracujú tradiène napriek tomu, že majú k dispozícii nákladnú a efektívnu informaènú
technológiu.
Tradièné organizaèné štruktúry majú pôvod aj v tom, že pracovníci knižníc si nedostatoène uvedomujú
možnosti moderných databázových systémov. Naše skúsenosti z ostatných štyroch-piatich rokov
ukazujú, že spracovatelia sa pri prvých kontaktoch s automatizáciou potrebujú predovšetkým
presvedèi•, èi poèítaè dokáže urobi• presne to, èo dovtedy robili manuálne. Ve¾kú pozornos• pritom
venujú otázke, èi poèítaè dokáže zabezpeèi• presne takú formu výstupu na papieri, na akú si zvykli
predtým. Stále akoby cie¾om informatizácie nebolo tvori• a sprístupòova• informácie a poznatky z
databáz, ale kopírova• neefektívne procesy. Dalšia naša skúsenos• tiež hovorí, že akonáhle sa
knihovníci presvedèia, že poèítaè dokáže robi• presne to, èo predtým robili ruène, sú ochotní
akceptova• efektívnejšie a logickejšie riešenie, ku ktorému navádza samotná informaèná technológia a
technologická metóda spracovania dokumentov.
Charakter práce sa pri spracovaní dokumentov po zavedení formátov MARC zásadne zmenil.
Tradièné rozde¾ovanie na katalogizaèné a bibliografické spracovanie prestalo ma• zmysel. Rovnako
delenie záznamov na bibliografické a katalogizaèné z h¾adiska ich štruktúry je málo dôležité. Hlavným
nástrojom spracovate¾ov sa stáva bibliografický formát MARC a formát MARC pre autority.
Dominantnou kategóriou nie je na vstupe varieta záznamov, ale práca s údajmi - po¾ami, podpo¾ami,
kódmi v štruktúre MARC. V prieskume už nedominuje len autor, názov, MDT, predmetové heslo a
signatúra. Tieto tradièné prieskumové prvky sú síce naïalej zachované. Poèítaèové spracovanie však
umožòuje uskutoèòova• prieskum pod¾a ¾ubovo¾ného re•azca znakov nachádzajúcich sa v
indexovaných položkách, poliach a podpoliach v báze údajov a pod.
4.3 Pomoc knižniciam pri akvizícii
Súèinnos• a kooperácia knižnièného a vydavate¾ského sektora na Slovensku je, pod¾a nášho názoru,
nedostatoène rozvinutá už nieko¾ko desa•roèí. Celkom uvedomele sme sa snažili o zaèatie postupnej
zmeny tohto stavu pri koncipovaní programu Prvého slovenského knihovníckeho kongresu. Ïalej by
mala nasledova• konkrétna kooperácia so Združením vydavate¾ov a kníhkupcov a spoloèné riešenie
viacerých koncepèných a praktických otázok, ktorých je mnoho, a pre knižnièný sektor sú neobyèajne
závažné. V súlade s odporúèaniami programu UBC je napríklad potrebné realizova• Program CIP tak,
aby èo najväèšie množstvo kníh vydávaných v urèitej krajine malo predbežný bibliografický záznam už
pri svojom vydaní. Praktickou ukážkou spolupráce knižnièného a vydavate¾ského sektora je program
CIP (Cataloging in Publication). V júli 1971 zahájila program CIP Congress Library. Spoèiatku sa
programu zúèastòovalo 27 vydavate¾ov a v súèasnosti má okolo 4 000 úèastníkov. Roène sa v
programe CIP skatalogizuje asi 50 000 dokumentov.
Optimálnejší a ústretovejší vz•ah je potrebné ustáli• pri poskytovaní povinných výtlaèkov nielen pre
ve¾ké knižnice, ale aj pre verejné knižnice v okresoch, krajoch a mestách.
Rovnaká ústretovos• a súèinnos• je potrebná pri riešení zložitých problémov copyrightu v súvislostiach
s poskytovaním knižnièno informaèných služieb. V tejto otázke existuje u nás právne nejasný stav,
napríklad pri kopírovaní dokumentov, prehrávaní audiálnych a audiovizuálnych dokumentov, pri
akvizícii poèítaèových súborov a iných nepapierových dokumentov. Iným aspektom copyrightu je
problém právneho postavenia kooperaèných združení knižníc a integrovaných knižnièno-informaèných
systémov, napríklad pokia¾ ide o vlastníctvo poèítaèových súborov právnickými a fyzickými osobami,
práva a povinnosti partnerov a tretích osôb pri výmene a využívaní bibliografických údajov, vz•ahy
verejného a súkromného sektora pri výmene bibliografických údajov a pod.

Srnèík, Jozef: Vydavatelia - kníhkupci - knižnice. In: Bulletin spolku slovenských knihovníkov : Materiály z 1. slovenského
knihovníckeho kongresu [Nitra, 14.-15. máj 1996]. Ed. Dušan Katušèák. Roè. 7(1996). Bratislava : Spolok slovenských
knihovníkov, 1997, s. 186-192.
Making Cataloging Hum : CIP Celebrates 25th Anniversary. LC Information Bulletin, 55(1996), 15, s. 322-323.

Z h¾adiska ochrany a konzervovania dokumentov národného kultúrneho dedièstva by bolo vhodné, aby
èas• nákladu slovacikálnych dokumentov bola vytlaèená na deacifikovaný papier, aby sa neskôr na ich
záchranu nemuseli vynaklada• ïalšie prostriedky.
Bibliografické služby by mali s vydavate¾ským sektorom dohodnú• intenzívnejšie praktické vz•ahy pri
informovaní o knihách v tlaèi. Vydavate¾ské katalógy kníh v tlaèi sú ve¾mi úèinným nástrojom efektívnej
akviziènej politiky knižníc. Tieto katalógy môžu slúži• ako alternatívny zdroj katalogizácie. Pokia¾ je
tlaèená národná bibliografia vydávaná vèas a v úplnosti, alebo ak sú príslušné nové bibliografické
informácie dostupné v elektronickej forme, môže národná bibliografia rovnako dobre slúži• ako zdroj
doplòovania knižnièných fondov.
Z h¾adiska spracovania dokumentov by vydavate¾ský sektor mal rešpektova• oprávnenú požiadavku
knihovníkov, aby všetky vydávané dokumenty obsahovali štandardné vydavate¾ské prvky, ako je
správny titulný list, oznaèenie poradia vydania, vydavate¾ské údaje, dôkladne pripravenú tiráž a pod.
4.4 Povinný výtlaèok
Predpokladom kvality bibliografických služieb je fungovanie systému povinného výtlaèku. V mnohývh
krajinách je povinný výtlaèok upravený zákonom.
Na Slovensku sa Zákonom o povinnom výtlaèkom, platnom od 1. septembra 1997:
“upravuje povinnos• vydavate¾a periodických publikácií, vydavate¾a neperiodických publikácií a
výrobcu rozmnoženín audiovizuálnych diel odovzda• výtlaèok periodickej publikácie,
neperiodickej publikácie a rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela urèeným
právnickým osobám ... “ (Zákon 212, 1997)
pod¾a osobitných zoznamov organizácií, ktoré sú vymenované v zákone.
Vydavate¾ má bezplatne a na vlastné trovy odovzda• urèitej organizácii v deò zaèatia distribúcie 1
alebo 2 exempláre vydania periodickej publikácie a 10 dní od zaèatia distribúcie neperiodickej
publikácie a audiovizuálneho diela pod¾a špecifikácie v zákone. Okrem toho má odovzda• jeden
exemplár toho istého vydania periodickej a neperiodickej publikácie v elektronickej forme. Spôsob
odovzdávania exemplárov v elektronickej forme má upravi• všeobecne záväzný právny predpis
Ministerstva kultúry SR.
Zákon o povinnom výtlaèkom je dôležitým zdrojom doplòovania knižnièných fondov, hoci v našom
zákone sa to priamo neuvádza. Rovnako je základòou pre poskytovanie bibliografických služieb a pre
bibliografickú registráciu. Inštitút povinného výtlaèku priamo súvisí so vznikom a rozvojom
bibliografických služieb a budovaním fondu depozitnej knižnice, èo sa však, žia¾, v našom zákone tiež
nenachádza.
Pod¾a zákona je knižnica, ktorá získava povinný výtlaèok povinná jedine zapožièa• ho, a to v
priestoroch knižnice, okrem SNK a UK Bratislava, nie však registrova• v rámci èinnosti národnej
bibliografickej agentúry (UBC). Absentuje teda aspekt kultúrno-historickej a registraèno-evidenènej
funkcie povinného výtlaèku v spojitosti s bibliografiou. Mimo toho, spomínaný zákon vychádza z
prekonanej typológie dokumentov a ich delenia na periodické a neperiodické publikácie, napríklad na
zákon è. 81/1966 o periodickej tlaèi, respektíve zo starej definície neperiodickej publikácie v starom
autorskom zákone 35/1965. V zákone sa mala použi• všeobecne uznávaná typológia dokumentov
vypracovaná v rámci IFLA UBCIM (monografie, seriálové publikácie, kartografické materiály,
poèítaèové súbory, neknižné materiály apod). Žia¾, i tento zákon ukazuje nedostatoènú úroveò
teoretickej prípravy, kompetencie a rozh¾adu subjektov, zodpovedných za knihovnícku legislatívu.
4.5 Pomoc pri vyh¾adávaní a prieskume
Tre•ou úlohou bibliografických služieb je napomáha• pri bibliografickom prieskume a vyh¾adávaní
dokumentov a ich poskytovaní. Najlepším tradièným praktickým nástrojom realizácie tejto úlohy je
súborný katalóg. Práve súborný katalóg umožòuje efektívne uskutoèòova• medziknižniènú výmenu a
pomáha pri poskytovaní samotných dokumentov, nako¾ko sú v òom informácie o lokáciách
dokumentov, teda o tom, kde sa ktorý dokument v danom kooperaènom systéme nachádza, a kde je
dostupný pre používate¾a.
Ïalšie ciele národných bibliografických služieb sú:
a) príprava autoritatívneho úplného bibliografického popisu;
Zákon 212 z 3. júla 1997 o povinných výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel. In: Zbierka zákonov è. 212/1997, èiastka 94 , s. 1930-1935.

b) úplnos• bibliografickej registrácie pod¾a odporúèaní UBC
c) vèasnos•;
d) štandardnos• (rešpektovanie národných a medzinárodných štandardov).
Autoritatívnos•, úplnos•, vèasnos• a štandardnos• sú hlavné kritériá hodnotenia efektívnosti a kvality
národnej bibliografie.
5 TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY NÁRODNÝCH BIBLIOGRAFICKÝCH SLUŽIEB
Úlohy a ciele národných bibliografických služieb sa nevyhnutne musia uskutoèòova• s využívaním
informaènej a komunikaènej technológie. Informaèná technológia umožòuje najmä:
a) spracova• rýchlo bibliografické informácie,
b) pripravova• rýchlo a efektívne rozlièné kumulácie a špecializované výstupy,
c) sprístupòova• bibliografické informácie z vonkajších informaèných zdrojov, nachádzajúcich sa mimo
národnej bibliografickej agentúry.
Automatizácia zvyšuje výrobné náklady na bibliografiu. Predpokladá špeciálny personál a
informaèných technikov. Vzrast nákladov, ktorý je spojený so zavádzaním informaèných technológií a s
nákladmi na komunikáciu sa kompenzuje viacerými výhodami. Je to možnos• zverejòova•,
sprístupòova• a vymieòa• súbory bibliografických údajov v rôznych formách, v strojom èitate¾nej forme,
na magnetických páskach, na ve¾kokapacitných disketách, prostredníctvom on-line služieb,
prostredníctvom prenosu dát na mikrofiše, a, ak je to nevyhnutné, pripravova• širokú paletu tradièných
tlaèených výstupov v okom èitate¾nej forme.
V ostatnom èase sa populárnou formou sprístupòovania národných bibliografií stáva jej rozširovanie na
CD-ROM.
Informaèná a komunikaèná technológia v bibliografických službách pozitívne vplýva na zmenu obsahu
práce bibliografa. Charakter práce bibliografa sa presúva smerom od statickej tvorby bibliografických
záznamov k riadeniu výmeny bibliografických údajov a k navigovaniu používate¾ov v informaènom
prieskume v bázach údajov národnej bibliografickej agentúry a v súbornom katalógu, v lokálnych
sie•ach (OPAC) a globálnych sie•ach, ako je Internet a WWW.

