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NAMIESTO ÚVODU

Svet e-kníh a platforiem pre zdieľanie e-born (používa sa aj digital-born)
publikácií sa neustále vyvíja. Rovnako je to aj so softwérovými riešeniami
a teda aj možnosťou čítať e-knihu na rôznych zariadeniach, od PC, čítačky,
tabletu až po smartfón. Na jeseň v roku 2011 bolo značné miesto v dvoj-
týždenníku Knižná revue venované e-knihám a ich dostupnosti v komerčnej
aj nekomerčnej sfére na Slovensku. [1] Tematická časť niesla názov: 
“E! Kľúč do budúcnosti knihy?” a ako vo väčšine článkov na túto tému 
v názve nechýbal otáznik. Zrejme mal vyjadrovať, alebo o tom môžeme 
v tomto duchu premýšľať, neistotu, akési zneistenie, ktorú e-knihy pred-
stavovali a zdá sa, že na Slovensku stále aj predstavujú. Aj po troch rokoch.
Rastislav Šarišský a Sibyla Mislovičová pripravili v úvode tematickej časti
spomínanej revue výkladový slovník pojmov viažucich sa k e-knihám, 
čítačkam, ochrane autorských práv v digitálnom prostredí a jeho softvé-
rovým riešeniam a tiež obchodu s e-knihami. Rovnako v danom čase 
rezonovala táto téma aj v nekomerčnej oblasti a teda hlavne v knižni-
ciach. Bola témou Národnej komisie pre služby v rovnakom roku, ako aj
rokoch nasledujúcich a slovenské a aj hosťujúce české knižnice sa pokú-
šali na seminároch [2], ako aj v knihovníckej odbornej literatúre [3] túto
tému uchopiť.

Ako vyzerá problematika e-kníh vo vzťahu ku knižniciam na Slovensku
dnes, na sklonku roku 2013 a na začiatku roku 2014? Vedia si e-knihy na
Slovensku získať svojich čitateľov? Alebo naopak čitatelia svoje e-knihy?

Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave by chcel o tejto téme elektro-
nického publikovania priniesť viac informácií alebo aj rozvíriť diskusiu 
v knihovníckom éteri. Preto sa budeme obracať na odborníkov a na kolegov
z oblasti knihovníctva, manažérov vydavateľstiev a kolegov za hranicami
a budeme zisťovať čo sa v tejto oblasti v priebehu pár rokov zmenilo. Bu-
deme prinášať články a informácie z tejto oblasti a niektoré najzaujíma-
vejšie informácie priebežne dopĺňať aj na webovej stránke knižnice.



Čomu sa však budeme venovať prioritne v tomto čísle je legislatívny
rámec témy. Vybrali sme príklady legislatívneho ukotvenia e-povinného
výtlačku v niektorých európskych krajinách a tiež zmeny v autorskom
zákone v roku 2013. S témou tiež súvisí článok venovaný adresárom pre
otvorený prístup (Open Access). Tieto témy budú zrejme rezonovať v od-
borných knihovníckych kruhoch častejšie, preto je našim cieľom poskytnúť
priestor na vyjadrenie k problematike, ktorá sa v roku 2011 javila ešte ako
hudba budúcnosti [4]. No, za tak krátku dobu sa zdá, že problematika 
e-publikovania a e-kníh pokročila a bude sa ďalej vyvíjať rýchlejšie, ako
by sme chceli. Ba zdá sa byť jasné aj to, že sa bude vyvíjať aj bez nás, 
knihovníkov. A to by bola škoda. 

Mgr. Henrieta Gábrišová
redakcia Bulletinu UKB

Poznámky

[1] E! Kľúč do budúcnosti knihy? In: Knižná revue, roč. 21, č. 22, s. 11-14.

[2] Dostupné na stránkach Slovenskej národnej knižnice:
http://www.snk.sk/?narodna-komisia-pre-sluzby
http://www.snk.sk/?prezentacie.

[3] Časopis Knižnica, dostupný na: http://www.snk.sk/?casopis-kniznica, kde sa
objavujú články o e-knihách a elektronických knižniciach od r. 2010 a napr. 
časopis IKAROS, dostupný na: http://www.ikaros.cz/, kde sa nachádzajú články
o elektronických knihách od roku 1998, napr. Tkačíková, Daniela: Nahradí 
jediná „poslední kniha„ všechny ostatní?, In: Ikaros, roč. 2, č. 9., 1998:
http://www.ikaros.cz/node/469.

[4] E! Kľúč do budúcnosti knihy? In: Knižná revue, roč. 21, č. 22, s. 14.



SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2013

7. októbra 2013 sa na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave
uskutočnil siedmy ročník výročnej konferencie slovenskej zahranično-
politickej a bezpečnostnej komunity Slovenské bezpečnostné fórum. 
Podujatie tradične organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná
knižnica NATO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR, ako aj Euroatlantickým centrom. Na aktuálne témy
diskutovalo 151 zástupcov štátnej správy, súkromného sektora, akade-
mických kruhov a mimovládnych organizácií.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR Peter Burian v úvodnom príhovore zhodnotil dvadsaťročné pôsobenie
zahraničnej politiky SR, pričom zdôraznil jej najvýznamnejšie úspechy.
Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec vo svojom vystúpení
ocenil mimoriadne úsilie Ozbrojených síl SR, ktoré dokázali sprofesionali-
zovať vojenskú službu a zároveň napĺňať medzinárodné záväzky SR.

V prvej panelovej diskusii o globálnych partnerstvách a pozícii SR 
v meniacom sa medzinárodnom prostredí vystúpili František Lipka, veľ-
vyslanec SR v Čiernej Hore, Igor Kosír, prorektor Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre za-
hraničnú politiku a Stanislav Guláš, zástupca riaditeľa AquaSolutions s.r.o. 

Štruktúra globálnych partnerstiev v nasledujúcom období bude reflek-
tovať na rapídny ekonomický rast ázijských krajín. Orientácia USA na Čínu
by mala podnietiť EÚ k reformám, hospodárskej stabilizácii a zvyšovaniu
konkurencieschopnosti. EÚ zatiaľ nie je adaptovaná čeliť spomínaným
výzvam a preto je dôležité, aby si SR udržala pozíciu v jadre štátov EÚ,
ktoré budú rozhodovať o budúcich zmenách. Pridanou hodnotou SR v EÚ
je expertíza slovenských diplomatov v regióne západného Balkánu 
a Východného partnerstva. SR môže z týchto aktivít profitovať, ak budú
jej diplomatické aktivity nasledované podnikateľskými aktivitami. 
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Pozornosť druhej panelovej diskusie sa zamerala na postavenie SR 
v regionálnych partnerstvách. Vystúpil v nej Tomáš Valášek, veľvyslanec
a stály predstaviteľ Stálej delegácie SR pri NATO v Bruseli, Karla Wursterová,
riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu, Erich Hrehuš, náčelník
odboru koordinácie medzinárodnej vojenskej spolupráce ŠbSP GŠ OS SR 
a Vladimír Bilčík z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK.

Panelisti sa zhodli, že pre malé štáty je užšia regionálna spolupráca 
jedinou alternatívou ako konkurovať regionálnym hegemónom. Štáty V4
nie sú len geografickým zoskupením, ale zdieľajú spoločné zahranično-
politické záujmy, ktorých efektívne presadzovanie závisí od vzájomného
konsenzu. Prioritou ostáva vypracovanie spoločnej analýzy a prístupu 
k európskym a euro-atlantickým partnerstvám. V súčasnosti má SR uni-
kátne postavenie medzi krajinami V4 na základe jej príslušnosti k menovej
únii. Túto skutočnosť môže SR využiť najmä pri iniciovaní užšej spolu-
práce krajín V4 a napĺňaní jednotlivých európskych politík, z čoho jej
môžu plynúť významné benefity. 

Konferenciu doplnilo niekoľko sprievodných podujatí. Výstava foto-
grafií mapovala dvadsaťročné pôsobenie Ozbrojených síl SR. Diskusné
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fórum mladých ponúklo študentom vysokých škôl a mladým profesioná-
lom živú diskusiu o multikultúrnom modele migračnej politiky a aktuálnych
skúsenostiach v oblasti azylovej politiky SR. 

Výstava kníh z fondu Depozitnej knižnice NATO, špecializovaného 
pracoviska UKB, ktoré už desiaty rok pôsobí v budove na Klariskej 5, 
ponúkla účastníkom konferencie výber najnovších titulov z produkcie 
popredných svetových vydavateľov v oblasti medzinárodných vzťahov 
a bezpečnosti. Účastníci Slovenského bezpečnostného fóra tiež získali 
informačné materiály o Univerzitnej knižnici v Bratislave, aby sa oboznámili
so širokým spektrom služieb, ktoré naša knižnica v súčasnosti poskytuje.

PhDr. Antónia Jasemová

EX LIBRIS SOLUTIONS DAY

Nadnárodná sofvérová firma Ex Libris (Ex Libris Group) nie je určite
slovenskej knihovníckej obci neznámym pojmom. Univerzitná knižnica 
v Bratislave je jej zákazníkom a dlhoročným užívateľom ich integrovaného
knižnično-informačného systému Aleph (1993 – 2006) a od roku 2008 aj
multivyhľadávača MetaLib a linkovača SFX, prípadne od roku 2012 
MetaLib Plus. A práve naša knižnica sa stala dňa 21. novembra 2013 
hostiteľom odborného seminára pod názvom Ex Libris Solution Day [1],
organizovaného firmou Ex Libris v spolupráci s distribútorom ich pro-
duktov pre ČR a SR, firmou MultiData Praha.

Jadrom a hlavnou témou seminára bola prezentácia ich najnovších pro-
duktov Alma a Primo, živé predvedenie týchto systémov ako aj prezen-
tácia niektorých skúseností z ich konkrétnej implementácie.
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V úvode hovoril Ullrich Jüngling, viceprezident pre predaj v strednej,
východnej a juhovýchodnej Európe, o novinkách spoločnosti Ex Libris a o ak-
tuálnom kontexte vývoja v oblasti softvérovej knižničnej automatizácie. 

Celková stratégia je určená nasledovnými globálnymi spoločensko-eko-
nomickými impulzmi:

• Svet sa stáva stále viac digitálnym: ťažisko publikovania sa presúva od tra-
dičných papierových dokumentov k elektronickým; vzniká čoraz viac ori-
ginálneho digitálneho a multimediálneho obsahu; rozbiehajú sa masívne
digitalizačné projekty pôvodných analógových dokumentov a archívov.

• Z toho plynie urgentná potreba tvorby digitálnych repozitárov a pri-
jatia opatrení na dlhdobú archiváciu rozsiahlych digitálnych knižníc.

• Internetová doba mení očakávania a potreby užívateľov, vzniká tzv.
Google/Facebook generácia, ktorá žije v mobilnom svete a chce mať
prístup „ku všetkému – zovšadiaľ – kedykoľvek“.

• Knižnice musia poskytovať neustále viac výkonu a služieb z limitovaných
(stagnujúcich alebo dokonca klesajúcich) rozpočtov; z toho vyplýva
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potreba investovania do kľúčových kompetencií a znižovania celko-
vých nákladov na vlastníctvo (Total Cost of Ownership [2]) v oblasti 
informačných technológií. 

Splnenie týchto požiadaviek sa Ex Libris snaží docieliť rozčlenením
svojho portfólia aplikácií do dvoch skupín a následným zlúčením apliká-
cií a služieb v jednotlivých skupinách do nových aplikácií a riešení. Ide
o členenie podľa vzťahu ku koncovému užívateľovi knižnice, na tzv.
front-office aplikácie, ktoré využíva čitateľská verejnosť a tzv. back-office
aplikácie [3], t.j. všetky ostatné neverejné interné knižničné činnosti. 
V rámci tejto dichótomie je Ex Libris Primo aplikácia poskytujúca služby
pre verejnosť a Ex Libris Alma je prostredie pre prácu knihovníkov a za-
mestnancov knižníc.

Z technologického hľadiska sú obe aplikácie ponúkané ako služby 
z tzv. výpočtového mraku (Software as a Service [4], Cloud Computing
[5]), ktoré Ex Libris na svojej strane vo vzťahu k zákazníkom rieši formou
multinájmu [6] a implementovaním centrálneho zdieľania technického 
a programového vybavenia, výpočtového výkonu, infraštruktúry a data-
bázového prostredia zákazníkmi, pričom každý z nich vidí a používa len
vlastné údaje, nastavenia a kustomizácie definované v implementačnej
fáze pripojenia. Príslušné dátové centrá má Ex Libris v Amsterdame 
a Chicagu, výhľadovo v Singapure.

V ďalšom vystúpení nazvanom Knižnica s Almou: služba novej generácie
hovoril bližšie o tomto produkte Roger Brisson, riaditeľ Ex Libris pre stra-
tegický rozvoj pre Európu. Predstavenie a živú ukážku Almy predviedol v po-
poludňajšom vystúpení zase Alan Oliver, riaditeľ pre vývoj pre Európu.

Čo to teda Ex Libris Alma [7] vlastne je?

Je to jednotné prostredie (platforma) umožňujúce knižnici vykonávať
širokú škálu prevádzkových knižničných operácií: od výberu dokumentov,
cez akvizíciu, spracovanie, digitalizáciu až po samotné sprístupnenie uží-
vateľom. Alma je výhodná ako:
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• Prostredie pre jednotnú správu knižničného fondu a budovanie 
a údržbu všetkých knižničných zdrojov. Súčasný stav je taký, že z dô-
vodu rôznorodosti charakteru zdrojov, zbierok a dokumentov (príp.
iných historických príčin daných postupným vývojom) knižnica 
používa na ich tvorbu a údržbu rôzne špecificky prispôsobené nástroje
a systémy, takže celková správa zdrojov je tak roztrieštená v rôznych
nezávislých a neprepojených sytémoch. Je potrebné dodatočne syn-
chronizovať údaje a manuálne zjednocovať rôzne vstupy a podklady
pre spoločné štatistiky a prehľady.

• Cesta k optimalizácii práce: Systém Alma je založený na presnom 
definovaní pracovných postupov a s nimi súvisiacich personalizovaných
kompetencií pracovníkov. Automatizácia pracovného procesu sa usku-
točňuje evidenciou krokov potrebných na dokončenie daného pracov-
ného postupu a prideľovaním zoznamov úloh pre každého prihláseného
pracovníka podľa jeho pridelených rolí a kompetencií. Na základe ana-
lýzy stavu systém optimalizuje tok úloh a automatizuje komunikáciu,
takže sa zvyšuje celková efektivita práce a znižuje chybovosť, ktorá
vzniká pri nedostatočnej osobnej komunikácii. Niektoré rozhodnutia
samozrejme ponecháva na ľuďoch. Aby boli kvalitnejšie, snaží sa po-
skytovať relevantné prehľady a indikátory, prípadne pomáha nájsť
miesta v pracovných postupoch, ktoré potrebujú zlepšiť.

• Nástroj na rozvoj a rozširovanie spolupráce: Spolupráca s čitateľmi
pri akvizičných procesoch iniciovaných reálnymi požiadavkami použí-
vateľov (Alma podporuje rôzne modely spolupráce, napr. aj komunitnú
zónu užívateľov a ich spoločný otvorený katalóg). A je to aj spolupráca
s inými knižnicami pri preberaní a spracovaní popisných metaúdajov,
s možnosťou automatickej aktualizácie bez nežiadúcej duplikácie
(napr. hybridný model správy metadát).

• Dokonalé sprístupnenie pre používateľa: Alma je prepojená so sys-
témom Primo pre vyhľadávanie a dodávanie dokumentov. A keďže
Alma vie, ako má knižnica budované fondy a aké sú podmienky 
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sprístupnenia každého dokumentu, dokáže konkrétnemu užívateľovi
podľa jeho kategórií a oprávnení zoradiť ponuku všetkých možných
spôsobov dodania dokumentu (tlačeného, elektronického, digitálneho)
s ohľadom na licenčné a akvizičné podmienky.

• Brána k otvoreným rozhraniam: Alma používa otvorené komunikačné
štandardy a protokoly, takže je flexibilná a konfigurovateľná na spo-
luprácu s externými systémami v reálnom čase.

Záverečné dve prednášky sa týkali druhého z prezentovaných produktov
– Ex Libris Primo [8]. Martin Vojnar z Multidata Praha priamo predviedol
niekoľko ukážok práce s týmto systémom a neskôr Mandy Stewart, 
manažérka projektov pre vyhľadávanie zdrojov v Britskej knižnici, oboz-
námila so skúsenosťami z jeho použitia v Národnej knižnici Spojeného
kráľovstva. Primo nie je celkom neznáme ani užívateľom UKB: jeho 
užívateľské rozhranie a mnohé podstatné črty sú totiž implementované
v multivyhľadávači MetaLib Plus, ktorého implementačná fáza prebehla 
v decembri 2012, čiže je už v prevádzke viac než rok [9].

V stručnosti sa dá systém Ex Libris Primo charakterizovať ako pokročilý
vyhľadávací (discovery) systém, ktorý na jednom mieste poskytuje verejným
užívateľom všetky služby knižnice, teda predovšetkým funkcie vyhľadáva-
nia nad všetkými zdrojmi knižnice a sprístupňovania všetkých typov do-
kumentov. Medzi jeho pokročilé funkcie z pohľadu čitateľa patrí napr.
personalizácia radenia výsledkovej množiny, deduplikácia výsledkov, 
nastaviteľné filtre a fazety, e-schránka, možnosť ukladania dotazov 
a výsledkov, aktuálna informácia o dostupnosti, integrácia s čitateľským
kontom, doporučovanie, citační manažéri, mobilné rozhranie, napojenie na
sociálne siete, komentovanie, tagovanie, atď. Z pohľadu knižnice je dôležitá
možnosť automatického periodického zberu metadát (harvesting) zo všet-
kých nakonfigurovaných zdrojov, ktorý prebieha na pozadí, integrácia s lin-
kovacím serverom a možnosť umiestniť vlastné repozitáre do tzv. Primo
Central Indexu a takto ich sprístupniť iným knižniciam, ktoré využívajú túto
centrálnu databázu. V súčasnosti využíva tento produkt okolo 2000 knižníc
a konzorcií po celom svete.
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Jednou z takýchto knižníc je aj spomenutá Britská národná knižnica
[10] vlastniaca vyše 150 milónov dokumentov, s ročným počtom vyhľa-
dávaní v online katalógu okolo 6 miliónov. Podľa Mandy Stewart, analýza
strategických priorít knižnice sa uskutočnila v roku 2008, na jej základe
sa rozhodlo použiť ako discovery systém Ex Libris Primo. Ďalšie 3 roky
prebiehala implementácia systému a migrácia údajov, takže v januári 2012
mohli vypnúť ich starý online katalóg v Alephe. Ako každá náhla zmena,
aj táto bola pre čitateľov určitým šokom. Ale už po roku používania sa
podľa prieskumu miera spokojnosti používateľov dostala nad úroveň 
z minulosti. Prechod na nový jednotný systém bol zároveň akousi revíziou,
ktorá ukázala veľa nekonzistentností a chýb v starých katalógoch a tie
bolo potrebné vyriešiť. Súčasný zjednotený index obsahuje vyše 63 milió-
nov záznamov rôznych druhov dokumentov, v rôznych formátoch a na
rôznych nosičoch, vrátane harvestovaných webových stránok celej brit-
skej internetovej domény.uk

Odborný seminár Ex Libris Solution Day v UKB spojený s diskusiou bol
prvým takýmto podujatím na Slovensku, ktorým firma Ex Libris pred-
viedla Almu ako svoj najnovší produkt a zároveň knižničný systém novej
generácie. Na základe informácií, ktoré mali možnosť pracovníci UKB 
a iných slovenských knižníc získať, sa budú môcť lepšie orientovať medzi
ponukami komerčného knižničného softvéru a služieb, na trhu s ktorým
zaujíma firma Ex Libris nepochybne jednu z vedúcich svetových pozícií.

Referencie na niektoré implementácie Ex Libris Alma:
Knižnice Bostonskej univerzity: http://www.bu.edu/library
Konzorcium Orbis Cascade Alliance: http://www.orbiscascade.org
Knižnica Univerzity v Mannheime: http://www.uni-mannheim.de/1

Referencie na niektoré implementácie Ex Libris Primo v ČR:
Univerzita Pardubice: http://primo.upce.cz
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha: http://primo.uzei.cz
Vysoké učení technické v Brně (v implementácii): http://primo.vutbr.cz
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Obrazová príloha:

Mgr. Jozef Kmeť

Poznámky a odkazy:

[1] Program a fotogaléria podujatia: http://www.multidata.cz/novinky/akce-
zdroje/ex-libris-solution-day niektoré powerpointové prezentácie:
http://www.multidata.cz/novinky/akce-zdroje/soubory

[2] Viac o TCO na http://en.wikipedia.org/wiki/Total_cost_of_ownership

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Back_office_application

[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service

[5] http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

[6] Tzv. Multi-tenancy, http://whatis.techtarget.com/definition/multi-tenancy

[7] Podrobnejšie na http://www.ikaros.cz/ex-libris-alma-aneb-co-byste-meli-vedet-
o-pristi-generaci-knihovnich-sluzeb

[8] Základné vlastnosti podrobnejšie na http://www.multidata.cz/produkty/primo

[9] http://metalibplus.ulib.sk

[10] Hlavný katalóg Britskej knižnice: http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/ac-
tion/search.do?vid=BLVU1
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Primo predstavuje zjednotený vyhľadávač 
a sprístupňovač dokumentov rôznych 
formátov a rôzneho pôvodu 
(autor: Ullrich Jüngling)



PROJEKT EUROPEANA 1914 – 1918 NA SLOVENSKU: 
SLOVENSKÉ KNIŽNICE AKO PARTNER 
VÝZNAMNÉHO EURÓPSKEHO PROJEKTU

V roku 2014 si bude svet pripomínať významné celospoločenské 
jubileum, 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Hoci spomienky na
túto vojnu už takmer vybledli, nedá sa uprieť fakt, že 1. svetová vojna 
zasiahla aj do životov obyvateľov dnešného Slovenska – v mnohých mestách
a dedinách na Slovensku túto udalosť pripomínajú pamätníky padlým.
Do vtedajšej Rakúsko-uhorskej armády narukovalo viac ako 400 000 mužov
(takmer 15 % z vtedajšieho počtu obyvateľstva). Ich rodiny zápasili s ne-
dostatkom jedla, úroda sa znížila o polovicu a keď očakávali na návrat 
živiteľov rodín, takmer 70 000 z nich sa nikdy nevrátilo a vyše 61 000 zos-
talo doživotne zmrzačených. 

Europeana 1914 – 1918 vznikla ako iniciatíva Univerzity v Oxforde,
keď ľudia z celej Británie boli vyzvaní, aby priniesli rodinné listy, foto-
grafie a spomienkové predmety z obdobia 1. svetovej vojny na zdigitali-
zovanie. Úspech tohoto nápadu vo Veľkej Británii – z ktorého vznikol
Archív Veľkej vojny – podnietil Europeanu, európsky digitálny archív,
knižnicu a múzeum, aby zapojili ďalšie národné alebo lokálne inštitúcie
naprieč Európou, na základe spomenutej iniciatívy Oxfordskej Univerzity.

Europeana, európske digitálne múzeum, knižnica a archív sa rozhodli
pri príležitosti tohto výročia zozbierať a rozpovedať osobné príbehy ľudí
z celej Európy z obdobia prvej svetovej vojny. Slovenská národná knižnica
v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Štátnou vedeckou
knižnicou v Košiciach sa stali hlavným partnerom európskeho projektu 
s názvom Europeana 1914 – 1918. Slováci dostali príležitosť, aby sa aj ich
dokumenty a spomienky stali súčasťou unikátnej paneurópskej digitálnej
knižnice. 
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Zažltnuté pohľadnice, listy z frontu, fotografie z vojny, či zo života,
drobné predmety, ktoré skrývajú svoj príbeh prinášali ľudia na tzv. Zberné
dni do Bratislavy, Košíc a Martina. Pripomenuli si tým nielen nadchádza-
júcu storočnicu od vypuknutia tzv. Veľkej vojny, ale zároveň umožnili
pracovníkom knižníc uchovať tieto predmety a spomienky v inej forme.
Bola to príležitosť, ako si uctiť česť tých, ktorí padli, alebo zachovať 
príbeh a spomienku na tých, ktorí v tej dobe žili.

Zberné dní predmetov a memorabilií viažucich sa k obdobiu 1. svetovej
vojny sa v priebehu rokov 2011 – 2013 konali už v desiatkach európskych
miest. Boli určené pre všetkých, ktorí vo svojej domácnosti vlastnia 
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s prispievateľom 
vo Všeobecnej 
študovni UKB
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na digitalizáciu do
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odložené fotografie, listy, denníky či akékoľvek iné predmety z obdobia

rokov 1914 – 1918, ktoré zaznamenávajú život na fronte alebo bežného

obyvateľstva v zázemí. Tieto predmety experti digitalizovali a fotogra-

ficky zaznamenávali, aby ich takto uchovali pre ďalšie generácie. Zberné

dni sa na Slovensku konali v troch mestách – v priestoroch Univerzitnej

knižnice v Bratislave (29. – 30. 11. 2013), v Štátnej vedeckej knižnici 

v Košiciach (6. – 7. 12. 2013) a Slovenskej národnej knižnici v Martine

(14. – 15. 12. 2013).

Na mieste boli v knižniciach počas zberných dní prítomní aj odborníci

z oblasti histórie, ktorí odborne posúdili relevanciu predmetov a ich vzťah

k danému obdobiu, ktoré návštevníci priniesli. Spolu s prinesenými pred-

metmi sa autenticky zaznamenával aj príbeh, ktorý sa s nimi spájal.

Jill Cousins, výkonná riaditeľka Europeana vyzývala na stránke Euro-

peana 1914 – 1918 účastníkov projektu týmito slovami: 

„Mnohé rodiny si uchovávajú svoje spomienky a príbehy. Tvoria tak

akési skryté archívy veľmi osobných príbehov s obrovským historickým

významom. To je dôvodom, prečo je náš online archív, ktorý zbiera pred-

mety počas série zberných dní po celej Európe, tak dôležitý. Europeana

predstavuje nový prístup ku kultúrnej histórii, prepája skutočné príbehy

jednotlivcov s oficiálne známymi historickými faktami a ukazuje tak, aké

rozmanité stránky môže mať rovnaké historické obdobie. Radi by sme 

vyzvali všetkých, aby sme spoločne vytvorili akúsi kolektívnu pamäť na

vojnu, ktorá sa dotkla priamo či nepriamo života každého Európana, bez

ohľadu na to, na ktorej strane frontu vtedy žil.“

Katarína Krištofová, generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice

na tlačovej konferencii v Univerzitnej knižnici v Bratislave 19. 11. 2013

uviedla: „Slovenská národná knižnica je veľmi hrdá, že sa stala partnerom

tohto unikátneho paneurópskeho projektu. Dáva ľuďom žijúcim na Slo-

vensku možnosť zaznamenať svoje osobné príbehy, ktoré možno ešte stále

ležia ukryté a nepoznané v rodinných archívoch alebo možno v nená-
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padnej škatuli či kufri na povale starých rodičov. Je to príležitosť, ako
ukázať 1. svetovú vojnu z celkom iného pohľadu – nielen z toho vojenského,
ale aj života bežných ľudí, ktorých otcovia, bratia, manželia narukovali
a tisíce z nich sa už nikdy nevrátili naspäť. Veľmi dúfame, že sa podarí
nájsť veľa tých, ktorí prinesú svoje spomienky a podelia sa o príbehy,
vďaka ktorým spoznáme dosiaľ nepoznanú stránku mimoriadne význam-
nej časti našej histórie.“

V Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde sa konali Zberné dni ako 
v prvom z troch miest na Slovensku, navštívilo zberné miesto počas dvoch
dní takmer 120 návštevníkov a bolo zaregistrovaných 69 prispievateľov
do digitálnej knižnice Europeana 1914 – 1918. Zdokumentovalo sa viac
ako 400 predmetov. Za šesť Zberných dní v Bratislave, Košiciach a Martine
sa zaznamenalo spolu 1 216 predmetov od 150 prispievateľov. 

Projekt, ktorý sa postupne realizuje vo viacerých európskych kraji-
nách, však nekončí. Ak ľudia, ktorí majú doma predmety z obdobia 1.
svetovej vojny, nestihli či nemohli prísť na Zberné dni a sú schopní digi-
tálne zaznamenať (oskenovať) svoje dokumenty sami, stále majú mož-
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Prvý návštevník zberných dní v UKB

foto: SNK



BULLETIN UKB2/2013

19

nosť obohatiť digitálnu knižnicu aj online priamo na webovej stránke 
projektu: www.europeana1914-18.eu. Vďaka tomu, že prispejú materiálom
do projektu, ich dokumenty budú k dispozícii tisícom návštevníkom tejto
stránky, umožnia učiteľom, študentom, genealógom, historikom, ale aj
celej širokej verejnosti spoznávať cez príbeh možno našich prastarých 
rodičov komplexnosť ľudskej histórie a jej rozmanité – smutné aj pekné
stránky.

Registrácia účastníkov v UKB

Tím digitalizátorov Slovenskej národnej knižnice v Martine v UKB

foto: SNK

foto: SNK



Viac o projekte Europeana 1914 – 1918:

Projekt Europeana 1914 – 1918 je spoločnou iniciatívou európskej digi-
tálnej knižnice Europeana, Oxfordskej univerzity a mnohých lokálnych part-
nerov. V rámci neho vyzýva verejnosť v európskych mestách, aby sa o svoje
rodinné predmety a spomienky z 1. svetovej vojny podelili na webe. 

Môžu to byť fotografie, listy, denníky, krátke filmy, audio nahrávky,
predmety a príbehy s nimi spojené, ktoré budú profesionálne zdigitalizo-
vané a stanú sa súčasťou online archívu po spracovaní a katalogizácii.
Nezávisle od Zberných dní môže každý prispieť na webovej stránke pro-
jektu. Do konca roku 2014, kedy si pripomíname 100. rokov od vypuk-
nutia 1. svetovej vojny, sa takto budú zbierať spomienky po celej Európe. 

Digitálna knižnica Europeana

Europeana (www.europeana.eu) je európskou digitálnou knižnicou, 
archívom a múzeom. Od roku 2008 zbiera a sprístupňuje digitalizovaný
materiál z európskych knižníc, archívov, audiovizuálnych archívov 
a múzeí. Spolupracuje už s viac ako 1 500 inštitúciami a jej webová
stránka je prístupná v 27 európskych jazykoch. Europeana dovoľuje 
verejnosti objavo-vať a spoznávať kultúrne a duševné vlastníctvo Európy
prostredníctvom jednoduchého spôsobu vyhľadávania a tzv. virtuálnych
výstav. Od svojho založenia Európskou komisiou v roku 2008 Europeana
postupne rástla až na súčasný počet viac ako 20 miliónov dokumentov,
ktoré sú bezplatne dostupné na internete. Portál navštívi ročne viac ako
3 milióny návštevníkov. 

Mgr. Henrieta Gábrišová
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Odkazy a zdroje:

[1] Park, Jane: Europeana Licensing Framework Published. 2011.

[2] http://www.europeana1914-1918.eu/sk

[3] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-europeana
http://pro.europeana.eu/web/guest/technical-requirements

[4] http://www.europeana.eu/

[5] http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/299953-europeana-zbiera-spo-
mienky-slovakov-na-prvu-svetovu-vojnu/

[6] http://sk.wikipedia.org/wiki/Europeana

[7] http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/network

Niektoré z príbehov zozbieraných na Slovensku si už môžete prečítať na stránke projektu
(ostatné budú pribúdať v priebehu prvých mesiacov roku 2014 po katalogizácii):

http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/11116 
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/11094
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/11102
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/10828
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/10846 
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/10850
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/10495 
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/10485 
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/contributions/10487

PUBLIKÁCIE VYDANÉ UNIVERZITNOU KNIŽNICOU 
V ROKU 2013

1. Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodpovedná redaktorka
Mgr. Henrieta Gábrišová. Bratislava : UKB, 2013. (2 čísla).
Periodikum obsahujúce informácie zo seminárov a podujatí v UKB, 
zaujímavosti zo zahraničia, personálie, ocenenia, kalendár akcií a pod.

2. Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave 1952 – 2012. 32.
seminár hudobných knihovníkov. Zost. Dana Drličková. Bratislava:
UKB, 2013. 106 s. 
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Zborník z 32. seminára hudobných knihovníkov pri príležitosti 60. vý-
ročia hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave obsahuje
referáty zamerané na: vznik, vývoj a súčasnosť hudobného kabinetu,
osobnosť Ota Ferenczyho, spomienku na profesora Vladi-míra Dvořáka,
sprístupňovanie a získavanie hudobných náhravok na internete, dejiny
klarisiek a ich vzťah k hudbe, hudba a hudobné divadlo v Bratislave
pred prvou svetovou vojnou a po nej, hudobné pramene – kultúrne
dedičstvo Slovenska, život a dielo Albrechtovcov a albrechtovský dom
v Bratislave.

3. Július Špaňár – univerzitný profesor klasickej filológie. Personálna bi-
bliografia. Zost. Jana Bartosiewiczová, Daniel Škoviera. Bratislava:
UKB, 2013. 31 s.
Bibliografia publikovaných prác Júliusa Špaňára.

4. Kalendár výročí 2014. Hudba. Zost. Dana Drličková. Bratislava : UKB,
2013. 60 s .
Informácie pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov, dra-
maturgov o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevá-kov,
inštrumentalistov, pedagógov, hudobných knihovníkov, ale aj vý-
znamných dramatikov, teoretikov, estetikov a filozofov.

5. Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2013. Sprac. Mgr. Henrieta
Gábrišová a pracovníci UKB. Bratislava : UKB, 2013. 68 s.
Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činností UKB za 1. polrok 2013.

6. Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava:
UKB, 2013. 192 s.
Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila v poradí ôsme číslo zborníka
Studia Bibliographica Posoniensia. Zborník obsahuje štúdie zamerané
na problematiku čítania a čitateľov, venované metodologickým aspek-
tom čítania od konca 15. storočia ako aj tri recenzie. V nich ide o naj-
novší zväzok maďarskej národnej retrospektívnej bibliografie – 4. zväzok
Régi Magyaországi Nyomtatványok, registrujúci tlače vydané na území
bývalého Uhorska v rokoch 1656 – 1970, 4. zväzok Sprievodcu po his-
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torických knižniciach na Slovensku a Knihu 2012: zborník o problé-
moch a dejinách knižnej kultúry.

7. Súpis článkov o masmédiách za roky 2012. Zost. Terézia Kamenická.
Bratislava: UKB, 2013. 15 s.
Súpis obsahuje články o masmédiách uverejnené vo vybraných perio-
dikách v roku 2012. Články sú zoradené do šiestich tematických 
skupín, v rámci ktorých sú zoradené chronologicky.

8. Výročná správa za rok 2012. Sprac. Tatiana Popová a pracovníci UKB.
Bratislava : UKB, 2013. 197 s.
Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie, poslanie a stredno-
dobý výhľad organizácie, činnosti organizácie, rozpočet, personálne
otázky, ciele a prehľad ich plnenia, hodnotenie a analýzu vývoja 
organizácie, hlavné skupiny používateľov.

Mgr. Táňa Popová

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013
(21. konferencia)

Konferenciu „Knihovny současnosti“ organizuje od roku 1993 Sdružení
knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR. Tento rok sa konferencia
presunula do rozsiahleho areálu Univerzity Palackého v Olomouci a konala
sa v dňoch 10. – 12. septembra 2013. Táto hojne navštevovaná a obľúbená
knihovnícka konferencia je zameraná v prvom rade na poskytovanie 
najrôznejších služieb knižníc. V troch programovo nabitých dňoch sa ve-
novala témam a projektom, ktorých úlohou je riešiť informačné zázemie
pre poskytovanie služieb, knihovnícke a aj celoživotné vzdelávanie ako
také, poskytovanie služieb rôznym vekovým skupinám, ale aj sociálnym
skupinám so zvláštnymi potrebami. Časť pozornosti konferencie bola 
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v rámci tematického bloku venovaná aj problematike menšín a problé-
movým používateľom v knižniciach. Program ponúkal prednášky zaobe-
rajúce sa priestorovým usporiadaním knižníc a novými projektmi knižníc
v zahraničí. 

Nebola opomenutá aj už „stálica“ digitalizácia a nové typy služieb, ako
napríklad e-knihy a ich výpožičky v knižniciach. Pozvaní zahraniční hos-
tia prezentovali realizované a pripravované novostavby a prestavby kniž-
níc, ktoré stoja za pozornosť v rámci európskeho priestoru ako
architektonicky zaujímavé diela, ale aj ako nové riešenia a vízie posky-
tovania knižnično-informačných služieb v budúcnosti.

21. ročník konferencie otvorila Ing. Lea Prchalová, predsedkyňa Sdru-
žení knihoven ČR (ďalej len SDRUK). Úvod konferencie bol venovaný odo-
vzdávaniu medailí Z. V. Tobolky za prínos pre české knihovníctvo. Medaily
nesú meno podľa Zdenka Václava Tobolku (1874 – 1951), ktorého pozná
česká knihovnícka verejnosť ako autora Pravidiel popisov prvotisku a tzv.
Knihopisu, ale tiež ako zakladateľa Státní knihovnické školy a presadzo-
vateľa knihovníctva ako študijného odboru na Karlovej univerzite. Me-
daily udeľuje SDRUK a Nadace knihoven na základe návrhov členov
SDRUK, raz ročne pri príležitosti konania konferencie Knihovny součas-
nosti, a to v dvoch kategóriách:
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Právnická fakulta Univerzity Plackého v Olomouci, miesto konania konferencie

foto: Tedmek pod licenciou Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported



• za významný prínos k rozvoju českého knihovníctva,

• za celoživotnú prácu v českom knihovníctve.

V roku 2013 SDRUK udelil ocenenia za významný prínos pre rozvoj 
českého knihovníctva Sylve Šimsovej, Děvane Pavlíkovej a RNDr. Mirosla-
vovi Bartošekovi z Ústavu výpočetní techniky Masarykové univerzitě 
v Brně. Za celoživotnú prácu v českom knihovníctve PhDr. Michaele 
Řehákové z Národní knihovny ČR a Mgr. Ladislave Zemánkové taktiež 
z Národní knihovny ČR.

Prvý blok konferencie bol zameraný na Trendy v knihovníctve.
V rámci zahraničných hostí ako prvá predstavila Mestskú knižnicu v Stutt-
garte pani Judith Gregor, manažérka IT oddelenia s prednáškou: 
„1997-2011 The long way towards the City Library at Mailänder Platz“. [1]
Nová stuttgartská mestská knižnica bola na námestí Mailänder Platz otvo-
rená 24. októbra 2011 pri príležitosti nemeckého Dňa knižníc. Predstavila
novú budovu Mestskej knižnice v Stuttgarte na Mailänder Platz, ktorá sa
pretransformovala na naozaj živé kultúrne centrum s novým prístupom 
k službám. Zaujímavé je využitie technológií vrátane RFID na samoob-
služné požičiavanie a vracanie dokumentov a požičiavanie notebookov 
s pripojením na internet v priestoroch knižnice. Prednáška zachytila 
náročnú koncepciu tejto knižnice, technické a organizačné zmeny, ktoré
si vyžadovalo spustenie novej knižnice v roku 2011. Napriek istým 
obavám v roku 2012 knižnica po otvorení skončila s nasledujúcimi vý-
sledkami: 1 372 524 knižných jednotiek vo fonde, 6 574 129 výpožičiek,
čo predstavuje 11,4 výpožičky na obyvateľa mesta, 2 691 892 návštevní-
kov, 4 117 podujatí (výstav a iných druhov kultúrnych akcií), 464.888 ko-
mentárov v médiách. Tieto úžasné čísla a úroveň poskytovania služieb,
ktoré sa knižnica neustále snaží zlepšovať priniesol Mestskej knižnici 
v Stuttgarte aj v roku 2013 ocenenie Knižnica roka v rámci celého 
Nemecka. Viac informácií je dostupných na webovej stránke knižnice [2].
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Simon May, manažér knižničných služieb knižnice v Southend-on-Sea
predstavil v stručnosti fungovanie a štatistiky tejto mestskej knižnice 
v juhovýchodnom Anglicku. V širšej miere sa však venoval knižničnému
systému v celej Veľkej Británii, ktorý sa snažil popísať, priblížiť jeho 
špecifiká a hlavne výzvy, pred ktorými knižnice a knižničný systém vo
Veľkej Británii stojí. Maija Berndtson, emeritná riaditeľka a konzultantka
Mestskej knižnice v Helsinkách predstavila víziu a projekt budúcej Mestskej
knižnice mesta Helsinky, ktorá by mala byť dokončená v roku 2017. Vý-
razne sa venovala hľadaniu nových stratégií v poskytovaní služieb pre
knižnice. Jej prednáška bola skutočne podnecujúca svojou energiou 
a plná optimizmu čo sa týka budúcnosti knižníc [3].

Blok prednášok s názvom Knihovna je služba hovorí sám za seba. 
Bol venovaný aktuálnym problémom a príkladmi ich riešenia v českých
knižniciach.

„Vysokoškolská knihovna a "kniha přání a stížností" aneb Kudy, kudy,
kudy cestička...“ riešenie problematiky špecifického druhu spätnej väzby
od používateľov predstavila Mgr. Alena Matuszková z Univerzity Karlovej 
v Prahe a Knižnice spol. vied TGM v Jinonicích. Prezentovala spôsob a skúsenosti
s novou hravou formou písania sťažností, či skôr komunikácie s používate-
ľom knižnice mimo elektronické formuláre a médiá, ale zároveň nie pro-
stredníctvom návratu ku knihe prianí a sťažností, naopak, k ich inovovanej
verzii tohto tradičného nástroja komunikácie s používateľom. „Na cestě po
Nizozemsku – co mi otevřelo oči.“ prezentovala Mgr. Pavlína Lonská z Mestské
knihovny v Praze. Predstavila svoje postrehy z pobytu v Holandsku a tiež
stručne popísala fungovanie systému knižníc v tejto krajine. PhDr. Radka
Římanová a Bc. Eliška Veselá z Národní technické knihovny v Praze prezento-
vali svoje výskumy a poznatky do podoby, ktorú nazvali „Efektní a efektivní
knihovna“. Jednalo sa o výskumy v rámci projektov „Efektivní informační
služby pro veřejnost a státní správu reg. Č. CZ. 1.04/4.1.00/59.00019, 
v skratke EFI a tiež projektu DiXL (Dissemination and exploitation via 
Libararies: for Success and Sustainability of LLP Results), ktorý je podporo-
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vaný Európskou komisiou. Ing. Petr Žabička z Moravské zemské knihovny pre-
zentoval veľký pripravovaný projekt v rámci Českej republiky s názvom Cen-
trální portál knihoven v prednáške „Centrální portál knihoven a knihovní
systémy“. Mgr. Lenka Šatavová z Národní technické knihovny predniesla pred-
nášku „Čtečky v českých knihovnách“, kde prezentovala na základe prieskumu
v českých knižniciach skúsenosti knižníc s požičiavaním elektronických 
čítačiek e-kníh. Bol zisťovaný status týchto výpožičiek v rámci štatistického
vykazovania, problematika obsahu – dostupnosti digitálnych kníh pre čí-
tačky a záujem používateľov spolu s ich názormi na tento nový druh služieb
v ČR. Prieskum bol doplnený dotazníkom medzi používateľmi NTK, ktorí
túto službu v roku 2012 využili. 

Mgr. Pavla Švástová z Moravské zemské knihovny, Ing. Martin Lhoták 
a Ing. Martin Duda z Knihovny Akademie věd ČR hovorili o novej verzii 
digitálnej knižnice Kramerius a jej funkcionalite vo verzii K4, migrácii
dát do tejto verzie. Ing. Jiří Nechvátal z Jihočeské vědecké knihovny v Če-
ských Budějovicích sa vrátil k nie novej téme skenovania a zverejňovania
obálok kníh v rámci knižničných katalógov v prednáške „Obálky knih zas
a znova“. Projekt skenovania obálok kníh vznikol už v roku 2008 vďaka
iniciatíve Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jeho 
pôvodným cieľom bolo stať sa centrálnym repozitárom (databankou) 
naskenovaných obálok kníh určených pre integrovanie do katalógov jed-
notlivých knižníc. V súčasnosti prevzala iniciatívu Jihočeská vědecká kni-
hovna v Českých Budějovicích ako portál obalkyknih.cz [4] s cieľom
prispôsobiť túto „službu“ novým nárokom a požiadavkám na dostupnosť
a stabilitu služby, optimalizáciu API rozhrania a podporu ďalších funkcií.
Služba obalkyknih.cz je pre Jihočeskou vědeckou knihovnu dôležitá a je
žiadaná v rámci ostatných knižníc, preto má táto knižnica záujem v nej
pokračovať aj napriek nemalým finančným a personálnym nárokom. 

Druhý deň konferencie zaštítil tematický blok Koncepce rozvoje kni-
hoven, garantom ktorého bol PhDr. Vít Richter. V rámci tohto bloku 
vystúpil garant PhDr. Vít Richter s prednáškou „Implementace Koncepce
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rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015“, kde informoval o aktuálnych
problémoch koncepcie. Veľmi zaujímavým v tomto bloku bol príspevok
Prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, MBA pod názvom „Čtenáři a čtení v České re-
publice 2013.“ Priniesol prvé čiastkové výsledky tretieho reprezentač-
ného prieskumu čítania a čitateľov v ČR u čitateľov starších ako 15 rokov.
Prieskum organizovala Národní knihovna ČR a Ústav pro českou litera-
turu AV ČR a nadväzoval na dva predošlé prieskumy, z roku 2007 a 2010.
Hlavnou témou tohoročného prieskumu bol knižný trh a hlavne úloha
verejných knižníc vo vzťahu k čítaniu. Tohoročný prieskum bol realizo-
vaný pod hlavičkou nového dodávateľa a celkové výsledky sú v českej
knihovníckej obci netrpezlivo očakávané. Zaujímavým bola aj príspevok
„Služba pohledem uživatele, Aneb proč se nebát mystery shoppingu 
v knihovnách?“ od Magdalény Jiráskové, Moniky Machovské, Tomáše Mes-
serschmidta, Anny Mikuláškové, Hany Ohlídalové a Ladyslavy Zbiejczuk
Suché z Kabinetu informačních studií a knihovníctví FF MU v Brne. Mystery
shopping je v zahraničí obľúbená metóda marketingového výskumu, kedy
„fiktívny zákazník“ podľa dopredu daných parametrov a metód ohodnotí
kvalitu služieb zamestnancov. Táto metóda sa používa menej často ako
dotazníky, no je zaujímavou pre použitie aj v knižniciach. Je ňou možné
napríklad hodnotiť chovanie referenčných knihovníkov a informačných
pracovníkov. Takýmto spôsobom boli hodnotené napríklad knižnice na
Novom Zélande, Vo Veľkej Británii (University of York, University Library)
a tiež v USA. Metóda mystery shoppingu sa často dopĺňa metódou focus
group, alebo dotazníkovou metódou. Inštitúcia tak môže získať veľmi
komplexný pohľad na kvalitu poskytovaných služieb.

Všetky uvedené príspevky z konferencie, a aj tie, ktoré som v článku
nespomenula, sú voľne dostupné v online v zborníku, ktorý je prístupný
(vrátane archívu) na stránkach SDRUK-u. [5]

Účasť na konferencii Knihovny současnosti bola pre mňa veľmi obohacu-
júca, príspevky poskytovali prehľad o aktuálnom dianí v českom knihov-
níctve a stave projektov prebiehajúcich v knižniciach v Českej republike.
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Sú na nej vždy vítaní zástupcovia slovenských knižníc. Je však škoda, že
majú naše knižnice čoraz menší záujem alebo azda aj možnosti sa zú-
častniť tejto koncepčne kvalitne pripravenej a obsahovo vyčerpávajúcej
knihovníckej konferencie u našich susedov, ktorá u nás čo do prezentá-
cie v oblasti služieb poskytovaných knižnicami chýba.

Mgr. Henrieta Gábrišová

Poznámky a odkazy:

[1] Gregor, Judith: „1997-2011 The long way towards the City Library at Mailänder
Platz“. In: Knihovny současnosti 2013. Sborník z 21. konference, konané ve
dnech 10. – 12. září 2013 v Olomouci. Ostrava 2013. 244 s. ISBN 978-80-
86249-68-1, ISSN 1805-6962. s. 12.

[2] http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/.

[3] Berndtson, Maija: „The New Library“. In: Knihovny současnosti 2013. Sborník
z 21. konference, konané ve dnech 10. – 12. září 2013 v Olomouci. Ostrava
2013. 244 s. ISBN 978-80-86249-68-1, ISSN 1805-6962. s. 33 – 44.

[4] http://obalkyknih.cz/.

[5] Knihovny současnosti 2013. Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10.-
12. září 2013 v Olomouci. Ostrava 2013. 244 s. ISBN 978-80-86249-68-1, ISSN
1805-6962, dostupný na: 

http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/

Konferencia „Bibliotheca antiqua 2013“

Stalo sa už tradíciou, že naša knižnica je pravidelne zastúpená na 
medzinárodnej vedeckej knihovníckej konferencii s názvom „Bibliotheca
antiqua“, organizovanou Vědeckou knihovnou v Olomouci. V roku 2013
(30. – 31. októbra) sa konal už jej 22. ročník, ktorý si za hlavnú tému 
vybral problematiku knižnej väzby. Táto zaujímavá téma stále absentuje
v programoch súčasných knihovníckych podujatí, preto som využila mož-
nosť prezentovať knižnú väzbu 16. storočia z fondov UKB a so záujmom
očakávala, aké nové poznatky a trendy z výskumu knižnej väzby pred-
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nesú ostatní účastníci konferencie. Ako ukázal už program konferencie,
tejto téme sa ani v Čechách nevenuje dostatočná pozornosť, preto orga-
nizátori zaradili do programu aj príspevky mimo hlavnej témy, vzťahujúce
sa k problematike historických a vzácnych knižných fondov. 

Príspevky s témou historickej knižnej väzby sa zaoberali nielen 
činnosťou kníhviazačských dielní, typmi a výzdobou knižných väzieb, ale
aj makulatúrami (zlomkami tlačí, či rukopisov) objavenými v knižných 
väzbách pri reštaurovaní, preväzbami pôvodných väzieb, funkčnými 
doplnkami väzieb, úpravami a zjednocovaním knižných väzieb (napr. pre-
tieraním chrbta väzby rôznymi farbami) i odstraňovaním kovových prvkov
väzieb, z doposiaľ neznámych dôvodov. Do programu konferencie dobre 
zapadli aj príspevky o vzdelávaní súčasných kníhviazačov a reštaurátorov
v Čechách (v Ateliéri reštaurovania papiera, knižnej väzby a dokumentov
na univerzite v Pardubiciach) a o možnosti vyhľadávania a štúdia zdigita-
lizovaných knižných väzieb a kovaní v novej verzii Manuscriptória. Prí-
spevky z oblasti výskumu historických knižničných fondov priblížili
knižnice významných osobností a zbierky starých tlačí, rukopisov i grafiky
v rôznych vedeckých knižniciach. Na podujatí odznel aj príspevok o deji-
nách knižného obchodu v Čechách i príspevok o českoslovanskom národ-
nom hnutí na stránkach olomouckých periodík z 19. storočia. 

Celkovo zaznelo na tejto dvojdňovej, kvalitne zorganizovanej konfe-
rencii 25 príspevkov, z ktorých 20 uverejňuje zborník z konferencie a sú
k dispozícii tiež v plnom znení na webovej stránke Vědecké knihovny 
v Olomouci.[1] Medzi asi 60 účastníkmi konferencie z Čiech, Slovenska, 
Maďarska a Poľska boli zastúpení hlavne knihovníci a vedeckí pracovníci
z Národní knihovny a Městské knihovny v Prahe, Vědecké knihovny 
v Olomouci, Moravské zemské knihovny v Brne, Knihovny Národního
muzea v Prahe, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Slovenskej pedago-
gickej knižnice a z Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti.

Na tejto zaujímavej vedeckej konferencii som ocenila mladé vekové
zloženie účastníkov aj precízne zorganizovaný priebeh konferencie 
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(dodržanie časového limitu na prednesenie príspevku, zborník s príspev-
kami bol k dispozícii už počas konferencie).

Mgr. Michaela Sibylová, PhD.
Poznámky:

[1] Príspevky sú dostupné na adrese:
http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/22--rocnik-od-
borne-konference/clanek/program-konference-2013/

ZAUJÍMAVÉ PODUJATIA VO VZŤAHU KU KNIŽNEJ 
KULTÚRE V PREŠOVE A TRNAVE

Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
pripravil v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
konferenciu pod názvom Spoločnosť a knižná kultúra: (knižnice – osob-
nosti – udalosti). Konala sa v priestoroch univerzity dňa 11. 11. 2013. 

Podujatie bolo súčasťou prezentácie príspevkov riešených v rámci 
projektov VEGA č. 1/0278/12 Šľachtické knižnice na východnom Slo-
vensku a VEGA č. 1/0115/12 Historický vývin východného Slovenska 
v kontexte moderného národného vývinu Slovákov v 19. a v prvej polo-
vici 20. storočia. 

Príspevky boli v prevažnej miere orientované na región Šariša a mesto
Prešov. Autori spracovali chronologicky široký úsek kultúrnych dejín od
16. až do prvej polovice 20. storočia. Pozornosť venovali najmä vzniku,
vývoju a analýzam osobných i inštitucionálnych knižničných zbierok, 
priblížili pôsobenie významných osobností regiónu a činnosť kultúrnych
a osvetových inštitúcií. V rámci bloku venovaného knižničným zbierkam
odzneli príspevky prezentujúce výsledky výskumov šľachtických knižníc
príslušníkov rodov Szirmay, Piller, Benický, Zamoyský, ako aj inštitucio-
nálnych zbierok – napr. Spišskej kapituly, školských knižníc mesta Rož-
ňava, prešovského kolégia, či knižnice Hornouhorského maďarského
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vzdelávacieho spolku. Rady by sme upozornili na príspevok doktorky 
H. Žažovej, v ktorom sa venovala pohnutým osudom historických knižníc
na východnom Slovensku na základe autentických správ pamiatkových
orgánov z rokov 1919 – 1951. Aktivity významných osobností z oblasti
kultúry, vzdelávania a osvety v regióne v prvej tretine 20. storočia spra-
covali autori na príkladoch pôsobenia školského inšpektora Pavla Gallu,
J. G. Tajovského a jeho manželky Hany (rod. Lilgovej), ako i ruského emi-
granta, básnika a žurnalistu N. Mazurkoviča. 

V priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola 
9. 12. 2013 slávnostne predstavená publikácia „Ave Tyrnavia: Opera 
impressa Tyrnaviae Typis Academicis 1648 – 1777“. Ako výsledok niekoľ-
koročnej intenzívnej práce autorskej dvojice István Käfer – Eszter Kovács
eviduje vydania jezuitskej Akademickej tlačiarne v Trnave v uvedenom
období. Vydanie tejto bibliografie podporili Péter Erdő – kardinál, prímas,
ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup, László Boka – vedecký riaditeľ
Národnej Széchényiho knižnice, Marek Šmid – rektor Trnavskej univerzity
v Trnave a János Székely – ostrihomsko-budapeštiansky pomocný biskup,
rektor vysokej školy teológie v Ostrihome. Ich pozdravné príhovory tvo-
ria úvod publikácie, za ktorým nasleduje stručné zhodnotenie významu
Akademickej tlačiarne v kultúrnych dejinách. Samotnej bibliografickej
časti predchádzajú zoznamy excerpovaných primárnych (slovenské a ma-
ďarské bibliografie) a sekundárnych prameňov (súpisy), nasleduje meto-
dika prepisu titulných listov, osobných mien a geografických názvov.
Záznamy v bibliografii sú zoradené chronologicky a v rámci jednotlivých
rokov abecedne. Poskytujú kompletný prehľad typografickej produkcie
jednej z najvýznamnejších tlačiarní na území súdobého Uhorska. Tento
rozsiahly a obsahovo rozmanitý materiál bol určený rôznym vrstvám 
obyvateľstva, čo dokladá aj jazyk tlačí. Hoci dominantným jazykom bola
latinčina, tlačiareň produkovala aj diela v národných jazykoch (sloven-
skom, maďarskom, nemeckom a i.). Podstatnú časť tejto produkcie tvorila
rozličná teologická a náboženská literatúra. Druhým výrazným segmentom
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bola literatúra určená vzdelávaciemu procesu (učebnice, slovníky, 
divadelné hry..). Súčasťou vydavateľského programu bola aj odborná 
literatúra (právo, história, prírodné vedy), promočné tézy a dizertácie. 
Z tlačiarne vychádzala aj početná príležitostná spisba, kalendáre, vydania
pre náboženské rehole a bratstvá, úradné nariadenia, zbierky snemových
výnosov. Publikácia ako výsledok spolupráce slovenských a maďarských
odborných pracovísk predstavuje dôležitý doplnok k národným retros-
pektívnym bibliografiám a poskytuje ďalšie možnosti výskumu a analýz
v oblasti dejín knižnej kultúry.

Mgr. Miriam Poriezová, PhD., Mgr. Petronela Bulková, PhD.

MOSTY PRIATEĽSTVA 
Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím

Názov tohto príspevku bol témou jubilujúcej 10. bibliografickej konfe-
rencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou predsedníčky Národnej rady SR
Jany Laššákovej, v termíne od 15. – 17. októbra 2013 v Banskej Bystrici.
Dve domáce inštitúcie – Štátna vedecká knižnica a Katedra histórie 
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, spolu s Historickým
ústavom SAV v Bratislave a Národným bibliografickým ústavom SNK 
v Martine, pripravili bohatý program vedeckej konferencie so zaujímavými
sprievodnými podujatiami. Prvý deň sa uskutočnila lektorovaná prehliadka
hradu Ľupča a prezentácia monografie Slováci v Srbsku z aspektu 
kultúry, za účasti predsedníčky Národnostej rady pani Anny Tomanovej-
Makanovej a zostavovateliek Miliny Sklabinski a Kataríny Mosnákovej,
ktoré predstavili monografiu aj formou prezentácie power-point.

Počas ďalších dvoch dní odznelo od domácich i zahraničných histori-
kov, vedcov a pedagógov 25 odborných prednášok, ktoré budú vydané aj
vo forme samostatného zborníka ešte v tomto kalendárnom roku. Medzi
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prvými vystúpil Augustín Maťovčík zo SNK v Martine so sumarizáciou 
výsledkov biografického výskumu osobností Slovenska za rok 2012. Hosť
z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Marián
Srvátka, informoval o diele Slovákov v zahraničí a slovenskej diplomacii.
Pedagóg Miroslav Kmeť z domácej Univerzity M. Bela oboznámil účastníkov
konferencie s dolnozemskými Slovákmi s dvojitou identitou – Ľudovítom
Haanom a Michalom Žilinským. Ďalšia zahraničný hosť, Anna Kováčová,
z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku z Békešskej Čaby, sa venovala
J. A. Wagnerovi ako reprezentantovi slovenských vzdelanostných kruhov
v Budapešti. Prednášateľ z Bratislavy, Ferdinand Vrábel, priblížil život 
a osudy Jozefa Honzu-Dubnického, ktorý bol predstaviteľom Slovenskej
Ligy a priamym účastníkom rokovaní o Clevelandskej dohode. Slavomír
Michálek z Historického ústavu SAV v Bratislave sa venoval činnosti 
Vladimíra Palica, ktorý zastával funkciu československého diplomata 
a patril k americkým bibliografom. Milan Hudaček zo Spoločnosti Ježišovej
v Bratislave podal biografický medailón misionára pátra Pavola Bajana.
Dvom ženským biografickým portrétom sa venovali dve ďalšie prednáša-
teľky. Ľubica Kázmerová z Historického ústavu SAV v Bratislave zoznámila
účastníkov konferencie s umelkyňou a poslednou majiteľkou kaštieľa
Strážky v Spišskej Belej, barónkou Margitou Czóbelovou. Elenonóra 
Blašková zo ŠVK v Banskej Bystrici hovorila o Márii Basilides – poetke 
z Jelšavy. Jozef Roman zo Slovenského technického múzea v Košiciach
predniesol príspevok o priekopníkovi rádiotelegrafie Jozefovi Murgašovi
a rodinným koreňom Murgaša sa venovala Eva Furdíková z Banskej 
Bystrice. Osobnosť architekta Ladislava Hudeca podľa výskumu domácej
a zahraničnej tlače rozobrala Blanka Snopková zo ŠVK v Banskej Bystrici,
jedna z usporiadateliek konferencie. Tvorbu banskobystrického rodáka,
architekta Ladislava Hudeca v Šanghaji, priblížila Klára Kubičková z Ban-
skej Bystrice, ktorá predstavila aj novú monografiu vydanú na jeho počesť.

Posledný deň konferencie pokračoval týmito príspevkami: Miroslav
Daniš z FFUK v Bratislave predstavil M. Balučanského ako reformátora 
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ruského štátu a práva, A. Falisová z HÚ SAV v spolupráci s E. Morovicsovou
z Lekárskej fakulty UK z Bratislavy, sa venovala osobnosti Kristiána 
Paeckena, ktorý patril k organizátorom zdravotníctva v Rusku v 18. sto-
ročí. Pedagóg domácej Univerzity M. Bela, Jálius Lomenčík načrtol skice
k biografii a odbornému profilu Emila Černého z prelomu 19. a 20. storočia,
ktorý bol autorom učebníc pre stredné školy. Oľga Ivanova z Ruskej novej
univerzity v Moske sa venovala osobnosti Emila Václava Černého a tradí-
ciam humanitného vzdelávania. Na konferncii sa zúčastnil aj potomok 
rodiny Černých, žijúcej v Moskve, ktorý prezentoval životné osudy jeho
predkov podľa zachovaných rodinných albumov. Daniela Kodajová z HÚ
SAV hovorila o kariére i páde štátneho zamestnanca Vladimíra Krivossa na
jeho životnej ceste z Turca do Petrohradu. Tri ďalšie zahraničné predná-
šateľky z Bieloruskej republiky sa venovali osobnosti umelca – scénografa
Oskara Mariksa, umelca 20. storočia. O jeho oddanosti umeniu prednášali
Zinaida Kučer a Elena Lobovič so Štátneho múzea histórie divadelnej 
a hudobnej kultúry v Minsku a Elena Leškovič zo Štátneho literárneho
múzea Janka Kupalu v Minsku, ktorá rozobrala a vizuálne predstavila 
Mariksovu scénografickú tvorbu k dielam Janka Kupalu. Poobedňajší 
program druhého dňa konferencie zoznámil jej účastníkov s ďalšími vý-
znamnými osobnosťami pôsobiacimi na Slovensku i v zahraničí. Prednáška
o slovenských študentoch študujúcich na nemeckých univerzitách a ich
publikovaných dielach od Kláry Komorovej z Martina odznela pre autor-
kinu neprítomnosť sprostredkovane. Gabriela Žibritová z Bratislavy, 
odborníčka na dejiny knižnej kultúry a bývalá dlhoročná docentka FiFUK,
sa venovala u nás neznámej osobnosti redaktora, korektora a typografa
Paula Patera, rodáka z Vrbova na Spiši a jeho pôsobeniu v 17. – 18. sto-
ročí v Nemecku. Prednáška Miroslava Morovicsa z HÚ SAV bola venovaná
učiteľovi Jura Hronca, matematikovi Ludwigovi Schlesingerovi, ktorý 
patril k významným teoretikom matematiky. Osobnostiam lekárov sa 
venovali tri prednášajúce: Vlasta Okoličányová z Univerzitnej knižnice 
v Bratislave sa v biografických portrétoch lekárov z rodu Rulandovcov,
(ktorých pôvod siaha do Bratislavy), venovala najmä činnosti a dielam
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dvoch z nich, ktorí pôsobili okrem iných európskych krajín, aj na Slo-
vensku. Johannes Ruland v Bratislave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici
a Kremnici a jeho synovec Johann David Ruland ako osobný lekár Štefana
Bethlena a mestský lekár v Modre. Objasnila doteraz nesprávne publiko-
vané informácie zo staršej i súčasnej biografickej literatúry, týkajúce sa
dátumov narodenia a úmrtia, miest pôsobenia a funkcií členov rodiny,
na základe originálnych prameňov pohrebných kázní a výskumu tlačí 
16. a 17. storočia, zachovaných v slovenských knižniciach a prostredníc-
tvom digitalizátov tlačí na internete. Informovala aj o zachovaných 
rukopisoch a dielach Rulandovcov v slovenských knižniciach a archívoch.
Konferenciu uzatvorila prednáška E. Morovicsovej o životných osudoch
významnej slovenskej lekárky Márie Böhmovej-Dziakovej, ktorá bola 
vypracovaná v spolupráci s A. Falisovou.

Počas doobedňajších i poobedňajších diskusií odzneli viaceré príspevky,
reagujúce na prednesené prednášky, ktoré, ako to býva zvykom, pokra-
čovali i pri neformálnych osobných rozhovoroch, kedy bolo možné, 
rozprávať i o detailoch a perličkách týkajúcich sa životov mnohých osob-
ností, ktorým bola konferencia venovaná. 

Vďaka a vyslovenie našej úcty a obdivu za perfektné zorganizovanie
hlavných i sprievodných podujatí patrí predstaviteľom všetkých zaintere-
sovaných inštitúcií. Zborník z konferencie bude iste hodnotným prínosom
k poznaniu významných osobností Slovenska, ktoré sa preslávili ďaleko
za hranicami našej vlasti a našim súčasníkom sú väčšinou celkom 
neznáme a preto nedocenené.

Mgr. Vlasta Okoličányová
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ČO (NE)PRINIESLA NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

Slovenský autorský zákon [1] sa v roku 2013 dočkal ďalšej úpravy. 
Národná rada SR na svojom rokovaní 3. septembra schválila zákon 
č. 289/2013 Z.z., ktorý s účinnosťou od 1. novembra 2013 priniesol 
viaceré zmeny. Ide predovšetkým o zaradenie novín medzi súborné diela,
na ktoré sa vzťahujú autorské práva, riešenie niektorých problémov 
pri uzatváraní licenčných zmlúv a o predĺženie lehôt na ochranu práv pri
zvukových záznamoch.

Autorské práva pre noviny

Novela priniesla posun vo vymedzení súborného diela ako predmetu
autorského práva. V definícii (§ 7, odsek 2) pribudlo vyjadrenie, že pred-
metom autorského práva je aj súborné dielo v akejkoľvek forme, vrátane
elektronickej formy, zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie. 
Do výpočtu diel, na ktoré sa vzťahujú autorské práva ako na súborné
diela, boli doplnené noviny. Uvedená zmena bola prijatá na ochranu 
vydavateľov novín pred subjektmi, ktoré zdarma odoberali a spracovávali
novinové články do monitoringu tlače, ktorý následne za odplatu 
predávali. 

Autorský zákon vymedzuje tiež predmety, na ktoré sa ochrana 
autorského práva nevzťahuje – medzi ne patria i denné správy. Novela 
zároveň negatívne vymedzila dennú správu, teda doplnila to, čo sa za
dennú správu nepovažuje (§ 7, odsek 3). Ide najmä o dielo obsahujúce 
informácie o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, 
politického alebo iného spoločenského charakteru, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. V tomto prípade je dielo 
chránené autorským právom.
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Riešenie problémov uzatvárania licenčných zmlúv 

Novela priniesla v tejto oblasti niektoré významné zmeny. Zrušila 
všeobecnú povinnosť písomnej formy licenčných zmlúv (§ 40, odsek 2).
Táto zostáva zachovaná v prípade, ak autor udeľuje výhradnú licenciu,
taktiež v prípade hromadnej a kolektívnej licenčnej zmluvy a zmluvy na
vydanie diela pri neperiodických publikáciách, ktoré musia byť povinne
uzavreté v písomnej forme. Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písom-
nej forme, má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej
zmluvnej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy
(§ 40, odsek 4). Toto právo zaniká, ak sa neuplatní v lehote 15 dní. 

Významným prínosom novely je umožnenie využívania a úprava 
spôsobu uzatvárania tzv. verejných licencií. V osobitnom ustanovení 
o udelení licencie (§ 49a, odsek 1) sa zavádza možnosť ponuky udelenia
licencie jednostranným právnym úkonom, ktorý smeruje voči neurčitým
osobám (zmluva s verejnosťou), s podmienkou udelenia nevýhradnej 
a bezodplatnej licencie (§ 49a, odsek 3). Ide o špeciálnu úpravu s ohľadom
na špecifiká uzatvárania zmlúv na internete, čím sa umožnili špecifické
spôsoby uzatvárania zmlúv (shrink-wrap, click-wrap a pod.) [2]. Prijatie
ponuky nadobúda účinnosť určitým konaním nadobúdateľa, z ktorého
možno vyvodiť jeho súhlas s podmienkami licencie (§ 49a, odsek 2) 
aj bez vyrozumenia autora (napr. odsúhlasenie licenčných podmienok 
zakliknutím na internete a pod.).

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť (pri nevýhradnej licencii) je
možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe,
resp. sú verejne prístupné – napr. na internetovej stránke (§ 42b).

Umožnenie uzatvárania verejných licencií v slovenskej legislatíve je
dôležitým krokom vpred aj z hľadiska využitia licencií Creative Commons
v Slovenskej republike, nakoľko pre ne vytvára potrebný právny základ.
Slovenská republika je totiž jedným z mála štátov, ktoré dosiaľ neporto-
vali žiadnu licenciu Creative Commons, (to znamená, že nebola preložená
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a ani sa na slovenské právne prostredie neadaptovala žiadna licencia, 
využívať sa dala iba medzinárodná verzia týchto licencií). Licencie Creative
Commons sú svojou podstatou verejnými licenciami, ktoré vznikli ako
reakcia na pohyb autorských diel v prostredí internetu a predovšetkým 
v tomto prostredí nachádzajú využitie. Fungujú na jednoduchom princípe
– autor ich prostredníctvom plošne uzatvára so všetkými potenciálnymi
používateľ-mi diela zmluvu, na základe ktorej im poskytuje niektoré svoje
práva a iné si vyhradzuje. Licenčné podmienky, čiže práva a povinnosti
používateľa k dielu, sú graficky vyjadrené pomocou jednoduchých pikto-
gramov, čím je zabezpečená ich medzinárodná zrozumiteľnosť. Licencií
Creative Commons je spolu jedenásť a sú vytvárané rôznymi kombiná-
ciami štyroch základných licencií.

Prijatím novely Autorského zákona už nič nebráni tomu, aby sa 
Slovensko pripojilo k štátom, ktoré sa pripravujú na prijatie novej 
verzie Creative Commons 4.0. [3]. 

Použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom

Z európskej smernice vychádza tiež rozšírenie výnimky na vyhotovenie
rozmnoženiny diela bez súhlasu autora a bez povinnosti uhradiť autorovi
odmenu. Medzi inštitúcie oprávnené využívať tzv. zákonné licencie, t. j.
možnosť použitia diela aj bez súhlasu autora na zákonom stanovený účel
(§ 31, odsek 1), boli zaradené aj múzeá (pod nimi sa chápu aj galérie). 
Doteraz mohli vyhotovovať kópie na vzdelávacie alebo vedeckovýskumné
účely bez súhlasu autora iba knižnice a archívy. Novela však nepriniesla
nič nové z hľadiska obsahu príslušného paragrafu. Naďalej je možné bez
súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu iba diela z vlastných fondov,
zákon neumožňuje vytváranie digitálneho archívu sťahovaním z inter-
netu. Na digitálne knihy sa nevzťahuje tzv. knižničná licencia. Pozíciu
knižníc na Slovensku v oblasti sprístupňovania e-kníh môže vyriešiť len
novela autorského zákona, v rámci ktorej by knižnice mali zadefinované
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svoje postavenie v sieťovom digitálnom prostredí ako inštitúcie, ktoré
majú právo na sprístupňovanie digitálneho informačného obsahu, na jeho
online komunikovanie a predvádzanie. [4] V tejto súvislosti nemožno ne-
spomenúť český autorský zákon [5], ktorý nielenže umožňuje vytváranie
digitálneho archívu (§ 37, odsek 1, písmeno a) – knižnica môže vyhoto-
viť rozmnoženinu diela aj v elektronickej podobe), ale tiež jeho lokálne
sprístupňovanie, teda prístup používateľov do archívu v rámci knižnice 
(§ 37, odsek 1, písmeno c). Verejný prístup je možný len k dokumentom,
na ktoré je uzatvorená dohoda s vydavateľom. Tieto ustanovenia sú v sú-
lade so Smernicou 2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. 
V budúcnosti bude žiaduce upraviť ich aj v slovenskej legislatíve. 

Predĺženie lehôt na ochranu práv pri zvukových záznamoch

Novela autorského zákona zapracovala do našej legislatívy smernicu
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 
o lehote ochrany autorského práva. Uvedená smernica predĺžila lehoty
ochrany práv výkonného umelca a práv výrobcu zvukového záznamu
umeleckého výkonu z pôvodných 50 rokov na 70 rokov.

Práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého 
výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo
verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, práva vý-
konného umelca sa predlžujú na 70 rokov od vydania alebo od prvého
verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak bol ume-
lecký výkon takto zaznamenaný (§ 63, odsek 8). Rovnako sa predlžuje 
lehota ochrany práv výrobcov zvukových záznamov v prípade, že bol zvu-
kový záznam vydaný, resp. ak došlo k verejnému prenosu takéhoto 
zvukového záznamu (§ 64, odsek 5). 

V súvislosti s predĺžením lehoty ochrany sa zavádza v osobitných 
prípadoch právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu (§ 64a). 
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Čo sa do novely nedostalo

V pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 [6] boli uvedené 
niektoré ďalšie zmeny, ktoré sa nakoniec do schválenej novely nedostali.
Plánovalo sa doplniť použitie diela bez súhlasu autora v rámci výchovno-
vzdelávacích podujatí v knižniciach a v knižnici umožniť vyhotovenie
rozmnoženín aj v elektronickej podobe vytvorenej zoskenovaním a foto-
grafovaním. Súčasné znenie zákona nezahŕňa použitie diela v knižniciach,
ktoré sa významnou mierou podieľajú na vzdelávacom procese spoloč-
nosti. Knižnice čoraz častejšie poskytujú rozmnoženiny nielen v printovej
podobe, ale aj rozmnoženiny v elektronickej forme, je preto potrebné,
aby zákon na túto skutočnosť nezabúdal. Ďalej sa do zákona mala doplniť
možnosť zverejňovania obálok a obsahov kníh v online katalógoch kniž-
níc za účelom (ďalšej) informácie o diele. Súčasné znenie zákona knižni-
ciam neumožňuje zverejňovať obálky a obsahy kníh ako dôležitú vizuálnu
a doplňujúcu informáciu o diele vo svojich elektronických katalógoch
(napr. na rozdiel od ČR). Pokým nebude zverejňovanie obálok právne 
ošetrené, odporúča sa, aby si každá knižnica vyžiadala od jednotlivých 
vydavateľov súhlas na ich zverejňovanie. [7]

Nový autorský zákon

Jednou z priorít ministerstva kultúry je príprava úplne nového autor-
ského zákona, ktorý zohľadní požiadavky týkajúce sa ochrany a použí-
vania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete a súčasne
zabezpečí rovnováhu medzi ochranou práv ich nositeľov a náležitým prí-
stupom používateľov k chránenému obsahu. Nový autorský zákon by mal
byť moderný a flexibilný a mal by reagovať na potrebu prispôsobiť 
súčasnú právnu úpravu zmenám, ktoré priniesol vývoj informačnej spo-
ločnosti. Mal by tiež zohľadniť aspekty súvisiace s procesmi digitalizácie
chránených obsahov a aktualizovať autorskoprávne definície a pojmy. [8]
V tejto súvislosti považujeme za potrebné doplniť v definícii diela 
(§ 7, odsek 1) skutočnosť, že môže byť vyjadrené v akejkoľvek objektívne
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vnímateľnej podobe, vrátane podoby elektronickej (tak ako je to uvedené
v českom autorskom zákone v § 2, odsek 1) a do výpočtu diel (§ 7, odsek
1) doplniť aj elektronický dokument (online alebo offline). 

MK SR plánuje predložiť nový zákon do legislatívneho procesu tak, aby
mohol nadobudnúť účinnosť v roku 2015.

PhDr. Jana Matúšková

Poznámky:

[1] Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

[2] E-novinky.sk. Verlag Dashöfer.sk. [online]. [cit.30.12.2013]. Dostupné na 
internete: http://www.dashofer.sk/?cid=84066. 

[3] ADAMOVÁ, Z. Licencie Creative Commons – Nástroj pre Open Access. 
In: ITLib 2013, č. 3. [online] [cit.30.12.2013]. Dostupné na internete:
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/licencie-creative-commons-nastroj-pre-
open-access.html?page_id=2520.

[4] KRJAKOVÁ, I.- BABICOVÁ, Z.: Elektronická kniha – nová forma alebo filozofia?
In: ITlib.[online], 2012, č.3 [cit.30.12.2013]. Dostupné na internete:
http://itlib.cvtisr.sk/zaloha-archivu-2012/2012/3/elektronicka-kniha-nova-
forma-alebo-filozofia.html?page_id=413.

[5] Zákon č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

[6] Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013. [online]. [cit.30.12.2013]. Do-
stupné na internete: http://www.vlada.gov.sk/data/files/3086_plu2013.pdf .

[7] JANOVSKÁ, D. 13. Zasadnutie Národnej komisie pre služby.In:Knižnica 2011, 
č. 11-12 [online].[cit.30.12.2013]. Dostupné na internete:
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2011/november_de-
cember/65.pdf.

[8] Najväčšia legislatívna úloha – autorský zákon, má už kontúry. In: Aktuality.sk
[online]. [cit.30 .12.2013]. Dostupné na internete:
http://www.aktuality.sk/clanok/234705/najvacsia-legislativna-uloha-
autorsky-zakon-ma-uz-kontury/.
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POVINNÝ DEPONÁT ELEKTRONICKÝCH PUBLIKÁCIÍ 
V NEMECKU „KURZ UND BÜNDIG“

V roku 2006 vstúpila do platnosti novela zákona o Nemeckej národnej
knižnici (Gesetz ueber die Deutsche Nationalbibliothek [1], ktorá o.i. 
určuje zásady zberu, spracovania, evidencie a archivovania tzv. nehmotných
mediálnych diel (sieťových publikácií). Rozšírenie predmetu povinného
deponátu (Pflichtexemplar) viedlo k novému vydaniu Nariadenia o povin-
nom zasielaní (nem. Pflichtablieferungsverordnung) [2] a Zbierkotvorných
smerníc (Sammelrichtlinien) [3]. 

Paragraf §3 Mediálne diela (Medienwerke) jednoducho a pritom dosta-
točne široko definuje predmet povinného deponátu:

1) Mediálne diela sú všetky písomné, zvukové a obrazové vyjadrenia (Dar-
stellungen), ktoré sa verejnosti rozširujú v hmotnej forme (körperliche
Form) alebo sprístupňujú v nehmotnej forme (unkörperliche Form). 
Sú to: mediálne diela v hmotnej forme. 

2) Mediálne diela v nehmotnej forme sú všetky vyjadrenia vo verejných
sieťach.

Pojem „mediálne diela v nehmotnej forme“ je v danom zmysle synony-
mom pre sieťové publikácie resp. online publikácie [4]. Ide o elektronické
publikácie, ktoré sú dostupné na internete. V širšom zmysle slova je me-
diálnym dielom všetko, čo sa vystavuje prostredníctvom verejných sietí.
Takéto mediálne dielo môže mať charakter tlačeného vydania, resp. vyda-
nia na fyzickom nosiči údajov, alebo môže mať špecifický webový formát.

Z toho vyplýva, že povinný deponát zahŕňa nielen internetové publi-
kácie odpovedajúce formálne tlačeným dokumentom, ale aj špecifické 
webové publikácie. Príkladom sieťových publikácií sú E-knihy, elektronické
časopisy, vysokoškolské práce, hudobné súbory, zvukové knihy, digitali-
záty alebo aj webové stránky. Nariadenie [2] zároveň negatívne vyme-
dzuje výnimky, ktoré zahŕňajú publikácie obchodného charakteru,
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inzeráty, predbežné publikácie, softvérové nástroje, súkromné stránky 
a tiež televízne a rozhlasové pramene.

Nemecká národná knižnica zaviedla elektronický povinný deponát do
praxe v niekoľkých krokoch. Najskôr sa sústredila na zber samostatných
elektronických publikácií tlačeného charakteru. V prvom kroku sa imple-
mentovali variabilné rozhrania a základný formát metaúdajov na odo-
vzdávanie, neskôr sa pristúpilo k vývoju automatizovaných postupov na
zber celých súborov, ako sú napríklad webové sídla a pod. Postupne sa
metodologicky a technologicky zabezpečil zber viacerých typov elektro-
nických prameňov.

- Digitalizáty: Podľa dikcie zákona [1] sú mediálnymi dielami v ne-
hmotnej forme aj digitalizáty starších tlačených vydaní, ktoré sa 
sprístupnia cez internet. Povinný deponát sa teda týka všetkých 
nemeckých knižníc, archívov a ďalších subjektov, ktoré sú oprávnené
vystaviť na sieti digitálne formy svojich zbierok, ako aj vydavateľov so
sídlom v Nemecku, ktoré digitalizujú svoje retrospektívne fondy. 
To platí aj pre digitálne formy mediálnych diel, ktorých deponovanie
nebolo pôvodne povinné (napr. reprinty).

- E-publikácie: V roku 2009 sa zaviedol do rutinnej prevádzky automa-
tizovaný pracovný postup (workflow) pre zber, spracovanie, sprístup-
ňovania a archiváciu faximilných elektronických vydaní tlačených
denníkov. V súčasnosti sa zbiera a spracúva viac než 600 titulov, ktoré
sa s 8 denným oneskorením sprístupňujú v depozitných knižniciach
vo Frankfurte a v Lipsku. Mikrofilmovanie týchto titulov sa zastavilo.

- Online vysokoškolské práce: Od roku 1998 sa zbierajú online dizer-
tačné a habilitačné práce, ktoré možno od roku 2011 odovzdávať cez
automatizované rozhranie. Použitý formát XMetaDissPlus naviac umož-
ňuje zber ďalších vysokoškolských publikácií, ktoré sa vystavujú na
serveroch vysokých škôl.

- Webové stránky: Od roku 2012 sú predmetom zberu aj vybrané webové
stránky. Získavajú sa riadeným automatizovaným zberom (webharves-
ting). 
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Na odovzdávanie povinného deponátu sa implementovalo viacero 
rozhraní a automatizovaných postupov. Na odovzdávanie jednotlivých 
titulov, resp. menších počtov publikácií možno využiť špecializované 
webové formuláre. K dispozícii je webový formulár na vklad monografic-
kých sieťových publikácií, vysokoškolských prác a hudobnín. Do toho
spadajú všetky neperiodické publikácie, vrátane vysokoškolských prác.

Webový formulár na odovzdávanie periodických sieťových publikácií
umožňuje poloautomatizovaný vklad periodík, ako sú e-časopisy, 
e-mail-noviny až po ročenky.

Na zber väčších súborov publikácií sú určené automatizované postupy.
Na zber webových publikácií je to už vyššie spomenutý webharvesting, 
na zber z digitálnych repozitárov OAI PMH harvesting a tiež osobitný
„hotfolder“ postup. V týchto prípadoch sa musia pripraviť na vklad aj 
metaúdaje odovzdávaných publikácií. Pritom treba použiť niektorý 
zo schválených formátov: ONIX, XMetaDiss alebo MARCXML (MARC 21). Na
jednoznačnú identifikáciu a správu publikácií sa používa identifikačná
schéma a národná rozlišovacia služba (resolving) URN:NBN. 

Metodika a praktické návody na odovzdávanie povinného deponátu
elektronických publikácií sú stručne a zrozumiteľne (kurz und bündig)
publikované na stránkach knižnice. [1]

Ing. Alojz Androvič, CSc., PhD.

Odkazy:

[1] DNBG [ http://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/index.html ].

[2] Verordnung über die Pflichtablieferung von Medienwerken an die Deutsche 
Nationalbibliothek PflAV [ http://www.gesetze-im-internet.de/pflav/
-index.html].

[3] http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2009033003.

[4] http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/netzpublikationen_node.html.
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POVINNÝ DEPONÁT NETLAČENÝCH DIEL 
V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
„THE 2013 STARTUP“

Zákon o povinnom depozite (Legal Deposit Act) je súčasťou anglického
práva od roku 1662. Vydavateľ je povinný odovzdať každú tlačenú publi-
káciu Britskej národnej knižnici (angl. The British Library) a na požiadanie
piatim ďalším veľkým knižniciam v Spojenom kráľovstve.

Od 6. apríla 2013 zahŕňa povinný depozit aj materiály publikované
elektronicky, čo dovoľuje depozitným knižniciam spravovať národnú
zbierku e-časopisov, e-kníh, digitálne publikovaných správ, magazínov a
iných typov informačných prameňov. V paragrafe 13 novej zákonnej
úpravy o depozitných knižniciach netlačených diel z roku 2013 [1] sa
predmet zákona – netlačené dielo (angl. non-print work) vymedzuje všeo-
becne a stručne:

1) Zákon sa vzťahuje na nasledovné diela publikované na inom médiu
ako tlačou:

a) diela publikované off line, 

b) diela publikované on line.

2) Nezahŕňa diela špecifikované v bode 1) ak sú to:

a) zvukové alebo filmové záznamy,

b) diela obsahujúce osobné údaje,

c) diela publikované pred nadobudnutím účinnosti 
predmetnej úpravy.

V konkrétnom výklade to predstavuje e-knihy, e-časopisy a iné typy
elektronických publikácií, plus iné materiály, ktoré sú dostupné verej-
nosti v UK na „rukolapných“ médiách (angl. Handheld media) ako sú CD
ROM alebo mikrofilm, na webe (vrátane webových stránok) alebo prevza-
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tím (by download) z webu. Úprava [1] sa nevzťahuje na intranet, emaily,
chránené osobné údaje, kinofilmy a hudobné záznamy s výnimkou hudby,
zvuku a videa, ktoré sú súčasťou iných publikácií.

Napriek poslaniu a snahe depozitných knižníc zabezpečovať systema-
tický zber národnej publikačnej produkcie v maximálnom možnom roz-
sahu má byť predmetná zákonná úprava depozitu netlačených publikácií
implementovaná postupne a progresívne počas viacerých rokov.

- Publikácie na „rukolapných“ médiách: v doterajšej praxi väčšina 
vydavateľov odovzdávala tieto publikácie na dobrovoľnej báze, preto
sa žiadne zmeny neočakávajú.

- Webové sídla a webové stránky: Na základe zákona [1] bude British
Library archivovať kópie voľne dostupných v Spojenom kráľovstve 
webových sídel a webových stránok z otvoreného webu. Pri zbere sa
využije automatický proces (crawling, harvesting). Snímka dostupných
sídel (súčasný odhad 4 800 000) sa bude archivovať raz ročne, 200 
– 500 vybratých stránok sa bude archivovať v intervaloch odpoveda-
júcich frekvencii zmien (štvrťročne, mesačne, ... až denne).

- E-časopisy: Zákon [1] preferuje automatický zber (harvesting), avšak
počíta aj s alternatívnymi spôsobmi vkladu po dohode knižnice s vy-
davateľmi. K dispozícii bude bezpečný depozitný portál na vklad e-ča-
sopisov. V rokoch 2013 – 2014 sa očakáva zapojenie 200 – 300
vydavateľov e-časopisov vo formáte PDF, RTF, MS Word a ďalších 
non-XML formátov. V roku 2014 by mal počet zazmluvnených a depo-
novaných titulov prekročiť hranicu 2 500. 

- E-knihy: Zákon [1] preferuje automatický zber (harvesting), avšak 
počíta aj s alternatívnymi spôsobmi vkladu po dohode knižnice 
s vydavateľmi. British Library vyvinula pilotný proces na preberanie
knižných deponátov vo formáte EPub. Vydavatelia sa môžu rozhodnúť
pre priamy vklad publikácií do depozitných knižníc prostredníctvom
bezpečného depozitného portálu. Prípadne môžu autorizovať na vklad
tretiu stranu (distribútor, správca IS, ...). V roku 2013 sa očakáva 
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spolupráca s 25 veľkými vydavateľmi vedeckých titulov s výhľadom
spracovania všetkých titulov vo formáte ePub v roku 2014.

- Elektronicky publikované noviny a magazíny: Webové publikácie 
s často meneným alebo aktualizovaným obsahom (ang. updating) treba
zbierať (angl. crawling, harvesting) pravidelne a častejšie, (až denne),
podľa frekvencie zmien. V rokoch 2013 – 2014 sa predpokladá spraco-
vaníe 200 – 500 takýchto webových sídel. Zároveň sa rokuje s vyda-
vateľmi periodík o možnom odovzdávaní pre-printových predlôh
tlačených novín vo formáte PDF.

- Ostatné elektronické publikácie: Iné typy elektronických publikácií
sa budú zbierať na experimentálnej báze, najmä od vydavateľov, ktorí
budú na takúto spoluprácu pripravení. Viac aktivít sa v rokoch 2013 
– 2014 neplánuje. Cieľom je postupné prispôsobovanie vydavateľských
formátov, typov a nástrojov na ich spracovanie pre účely depozitu.

Pre diela, ktoré sa vydávajú v tlačenej aj netlačenej forme je predme-
tom depozitu len jedna z nich. Podobne, v prípade viacerých digitálnych
formátov, treba dohodnúť niektorý z odporúčaných formátov (XML,
HTML, SGML, PDF, EPub, MS Word a RTF). Vydavateľ musí zároveň s ne-
tlačenou publikáciou odovzdať metaúdaje, podrobnosti na prístup (login),
riadenie DRM, ktoré sú potrebné na sprístupnenie publikácie. Depozitné
knižnice majú vybudovaný samostatný systém ochrany prístupu, ktorý
odpovedá vyššie spomenutej zákonnej úprave. 

Základné informácie a zámery budovania povinného depozitu netlače-
ných diel v Spojenom kráľovstve na najbližšie roky (2013 – 2014) sú pu-
blikované na stránkach Britskej národnej knižnice [2]. 

Ing. Alojz Androvič, CSc., PhD.

Odkazy:

[1] The legal deposit Libraries (Non-Print Works) Regulations 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/777/pdfs/uksi_20130777_en.pdf

[2] http://www.bl.uk/aboutus/legaldeposit/index.html
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PRIDEĽOVANIE ISSN V RÁMCI PROJEKTU ROAD 
(DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES)
– ADRESÁR VEDECKÝCH DOKUMENTOV SPRÍSTUPŇOVANÝCH
FORMOU PRÍSTUPU OPEN ACCESS

Na konferencii ISSN 2013 v Rumunsku predstavilo Medzinárodné 
centrum ISSN projekt ROAD – Adresár prameňov typu Open Access (OA).

Projekt bol oficiálne uvedený do prevádzky 16. decembra 2012 
v UNESCO http://road.issn.org. Vyvinulo ho Medzinárodné centrum ISSN
v Paríži v spolupráci so sekciou pre komunikáciu a informáciu UNESCO
(Communication and Information Sector of UNESCO). Jeho programy sú 
v súlade s ústavou UNESCO, ktorá zakotvuje propagáciu a podporu 
voľného šírenia myšlienok slovom a obrazom. [1] Stránka projektu ROAD
sprístupňuje okrem titulov otvoreného prístupu tiež zaujímavé doku-
menty z oblasti publikovania titulov OA, jedným z najnovších príspev-
kov sú napríklad princípy transparentnosti [2], ktoré prinášajú kritériá
kladené na vedecké a odborné časopisy. Sú výsledkom úsilia viacerých
organizácií a vychádzajú z kritérií vyvinutých pre DOAJ (Directory of Open
Access Journal).

Medzinárodné centrum ISSN začalo identifikáciu vedeckých prameňov
sprístupňovaných formou otvoreného prístupu v júli 2013. Spomedzi 
130 000 prameňov sprístupňovaných on-line sa identifikovalo dokonca
roku 2013 okolo 600 titulov. Retrospektívna identifikácia bude pokračovať
a mala by byť ukončená v roku 2014. Tituly identifikované ako vedecké
pramene sprístupňované prostredníctvom Open Access dodatočne označilo
medzinárodné centrum novo implementovaným kódom v zázname ISSN 
v poli 856 $x (OA-J – časopisy, OA-C – príspevky z konferencií, OA-R aka-
demické repozitáriá).

Typy prameňov zaradených do projektu ROAD: 

• časopisy e- born, digitalizované verzie, ukončené alebo vychádzajúce,
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• akademické repozitóriá článkov,

• príspevky z konferencií. 

V budúcnosti sa počíta s ich rozšírením o ďalší typ prameňov (napr.
blogy). Patria sem pramene publikované vedcami a pre vedcov, avšak 
nepatria sem pramene, ktoré poskytujú všeobecnú informáciu (Monthly
bulletin of a scientific institute), ani publikácie obsahujúce tzv. pohyb-
livé panely (moving walls) alebo tie, z ktorých sa publikujú len niektoré
články alebo niekoľko čísel a sú z času na čas voľne prístupné. Od októbra
2013 sa začali označovať príslušným kódom už taktiež novo pridelené 
tituly v jednotlivých národných centrách. Národná agentúra ISSN označila
uvedeným kódom všetky tituly slovenských časopisov v databáze ISSN
zaradené do DOAJ. Momentálne sa v databáze ISSN nachádza 34 zázna-
mov slovenských titulov z kategórie OA časopisy, slovenské repozitáre
článkov, ani príspevky z konferencií zatiaľ nie sú registrované v databáze
ISSN. Celosvetovo je zapísaných 641 titulov s kódom OA časopisov, 8 titu-
lov príspevkov z konferencií, 171 titulov akademických repozitárov.

Príklad nového kódu pre OA časopisy v poli 856:

ISSN 1339-4797 

Key title European journal of environmental and safety sciences 
(Online)

URL http://www.sci-institute.com/EJESS-Journal.html $x OA-J 

Vedecké časopisy a repozitáre typu OA na Slovensku 

Časopisy typu Open Access – otvorené časopisy sú vedecké a odborné
časopisy voľne dostupné na základe tzv. „otvoreného prístupu“ (Open
Access). Otvoreným prístupom sa podľa budapeštianskej iniciatívy Open
Access chápe „voľná dostupnosť vo verejnej časti internetu, dovoľujúca
používateľom čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, prezerať 
a odkazovať na plné texty článkov“ a ďalej „používať ich bez finančných,
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právnych alebo technických obmedzení“. [3] Autori buď uverejňujú svoje
články v otvorených časopisoch – tento spôsob sa nazýva zlatá cesta alebo
využívajú možnosť autoarchivácie v repozitóriách typu Open Access, 
tzv. zelená cesta. 

Rozšíreniu tejto formy sprístupňovania vedeckých časopisov na Slo-
vensku doposiaľ bránili legislatívne podmienky. Autorský zákon nedovo-
ľoval plné využitie verejných licencií. Pri dielach, na ktoré sa vzťahoval
slovenský autorský zákon nemohli byť využívané licencie Creative 
Commons. Doterajšie zaradenie slovenských časopisov do tejto formy sprí-
stupňovania je zásluhou zahraničných systémov a projektov, napr. DOAJ
(Directory of Open Access Journal) http://www.doaj.org/contact 
a OpenAire https://www.openaire.eu/sk/open-access/country-information
/slovakia. Taktiež repozitáre typu Open access na Slovensku zatiaľ 
neexistujú. Projekty takýchto repozitárov, sú len v štádiu príprav. 
Existuje napr. Centrálny register záverečných prác (téz a dizertácií)
http://www.crzp.sk/, ktorý poskytuje prístup k plným textom niekto-
rých téz a dizertácií, ale nespĺňa všetky požiadavky kladené na inštitu-
cionálne repozitáre. Väčšina univerzít síce poskytuje svoje repozitáre,
ktoré sú súčasťou akademického informačného systému, no tieto repozi-
táre taktiež nespĺňajú charakteristiky inštitucionálnych repozitárov [4].
Rok 2013 je však charakteristický viacerými udalosťami, ktoré naznačujú
priaznivý vývoj pre vznik nových časopisov typu OA a pre zakladanie OA
repozitárov na Slovensku. 

CVTI od roku 2013 plní funkciu národného referenčného centra pre 
oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich ochranu, má
tiež delegáta v euroCRIS (Current research Information Systems) – je to
nezisková profesionálna asociácia so zodpovednosťou za repozitáre, 
ktorej cieľom je dosiahnuť interoperabilitu rešeršných informačných 
systémov a repozitórií.

V apríli 2013 schválili vlády členských krajín nové pravidlá sprístupňo-
vania údajov financovaných z verejných zdrojov; pravidlá čakajú na
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schválenie Európskym parlamentom a zapracovanie pravidiel do národ-
ných legislatív. [5]

Autorský zákon, ktorý po novelizácii nadobudol účinnosť 1. novembra
2013 umožní využívanie a úpravu spôsobu uzatvárania tzv. verejných 
licencií, čím sa vytvoria tiež podmienky na využívanie licencií Creative
Commons v Slovenskej republike. [6]

PhDr. Beáta Katrincová
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KDE SA STRETÁVA NEBO SO ZEMOU... 
NÁVŠTEVA KLÁŠTORA KLOSTERNEUBURG

7. októbra 2013 pripravila Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice
v Bratislave (SPUK) pre svojich členov, zamestnancov Univerzitnej kniž-
nice v Bratislave exkurziu do Rakúska, do kláštora Klosterneuburg. SPUK
okrem šírenia dobrého mena a pozitívneho obrazu Univerzitnej knižnice

v Bratislave, podporuje aj zvyšovanie odbornej kvalifikácie a znalostí 
zamestnancov Univerzitnej knižnice a knihovníkov vôbec. Preto je aj 
jednou z prioritných úloh tohto občianskeho združenia podporovať 
odborné knihovnícke podujatia.

Kláštor Klosterneuburg, neďaleko Viedne patrí k najvzácnejším pamiat-
kam sakrálneho umenia v Rakúsku. Počiatky kláštora siahajú k markgró-
fovi Leopoldovi III. Babenberskému, ktorý sa v roku 1113 presídlil do
Klosterneuburgu a odtiaľto spravoval krajinu. V nasledujúcom roku splnil
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Leopold svoj sľub vybudovať kláštor. V roku 1133 pozval mníchov augus-
tiniánskeho rádu do Klosterneuburgu. Mnísi v nasledujúcich stáročiach
zmenili kláštor na centrum náboženského života, kultúry a vzdelanosti.
Po kanonizácii Leopolda v roku 1485 sa Klosterneuburg stal významným
pútnickým miestom.

Dnešnú podobu dali Klosterneuburgu Habsburgovci. Cisár Karol V. sa
spojil so slávnym staviteľom J. B. Fischerom z Erlachu, ktorý sa inšpiro-
val španielskym kláštorom Escorial a časť budov kláštora dal prestavať 
v barokovom slohu.

Účastníci exkurzie absolvovali tri tematické prehliadky – sakrálnu, im-
periálnu a čiastočne aj vínnu cestu, ktoré boli orientované na nábo-
ženskú, svetskú a vinársku históriu kláštora. Všetkých zaujal rozsiahly
kláštorný komplex a nadchli nádherná baroková Sala Terrena a jej osem
mytologických atlantov v nadživotnej veľkosti, mramorová sála, cisárske
apartmány, kláštorný kostol s freskami a ranobarokovým organom, krí-
žová cesta a predovšetkým najväčší skvost kláštora, slávny a unikátny
Verdúnsky oltár z roku 1181, dielo z emajlu a zlata majstra Mikuláša 
z Verduna.

BULLETIN UKB2/2013

55

Pohľad na barokový vstup do kláštora

foto: V. Gyalogová



Klosterneuburg je známy aj vínom. História výroby vína siaha až do 
obdobia založenia kláštora. Kláštor Klosterneuburg je súčasne aj najstar-
šou vinárskou usadlosťou v Rakúsku. Vinohrady majú takmer 900 rokov,
so 108 hektármi obrábanej pôdy sú jedny z najväčších v Rakúsku.

Organizátori exkurzie zabezpečili aj prehliadku kláštornej knižnice,
ktorú účastníci exkurzie navštívili v popoludňajších hodinách. S históriou
knižnice kláštora Klosterneuburg, jej zbierkami a unikátmi oboznámil
účastníkov exkurzie jej vedúci Dr. Martin Haltrich.

Kláštorná knižnica s 260-tisíc zväzkami a viac ako 800 inkunábulami,
takmer 750 tlačami do roku 1520, 1256 stredovekými rukopismi a zbier-
kou glóbusov je najväčšou, verejne prístupnou súkromnou knižnicou 
v Rakúsku.

K najstarším a najcennejším dokumentom patria ilustrované rukopisy,
napr. žaltár z Dolného Saska, kniha modlitieb Svätého Leopolda ako aj
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tzv. Leopoldova biblia, ktorú daroval Leopold III. v roku 1136 kláštoru.
Do tohto obdobia sa datuje aj vznik kláštornej knižnice. Zlaté časy pre
knižnicu znamenal koniec 14. a 15. storočia, doba vzniku viedenskej 
univerzity, kedy veľa mníchov bolo súčasne profesormi univerzity. Počas
husitských vojen sa preniesli najcennejšie diela knižnice českého kláš-
tora Sedlec do Klosterneuburgu a tieto tu aj ostali.

V roku 1941 museli
augustiáni opustiť kláš-
tor a knižnica sa stala
vlastníctvom národnoso-
cialistického štátu a po-
bočkou Národnej knižnice.

S ohľadom na zamera-
nie účastníkov exkurzie
– knihovníkov, vybral 
Dr. Haltrich niekoľko po-
zoruhodných rukopisov,
inkunábulí, prvotlačí a
iných zaujímavostí, napr.
zväzkové katalógy kniž-
nice.

Dominantnými jazyk-
mi knižnice sú latinčina 
s takmer 12 600 titulmi 
a nemčina s 31 995 titulmi.
Radenie fondu je systematické, pochádza z konca 19. storočia. Schému
predstavuje 16 skupín, niektoré skupiny sa delia aj na podskupiny. Knihy
získané po roku 1943 sú uložené v miestnosti pod hlavnou sálou knižnice
a stavané sú podľa nummerus currens. Oddiel Encyklopédie, príručky a pe-
riodiká obsahuje 1 600 titulov. Dôraz spočíva na 900 tituloch z 19. sto-
ročia. Sú to predovšetkým biografie a biografické súborné diela. Okolo
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400 titulov sú bibliografie a súpisy literatúry, napr. Index prohibitoro-
rum librorum z roku 1726 alebo Catalogus librorum prohibitoruum z roku
1776. Z periodík prevládajú tituly v nemčine z 19. storočia, z viac ako
250 titulov je 19 titulov z 18. storočia. Vo fonde prevláda teologická 
literatúra, sú tu však aj diela z histórie, filológie, prírodných vied, medi-
cíny, pedagogiky, vojenstva a poľnohospodárstva. Zaujímavá je aj zbierka
hudobnín a notového materiálu a tiež zbierka máp; všetky mapy boli vy-
dané pred rokom 1900. Pýchou zbierky je 50 vojenských a morských máp. 

Celý fond knižnice je skatalogizovaný. Významný je miestny katalóg 
– zväzkový katalóg z 19. storočia, ktorý predstavuje stav vecného radenia

fondu z tohto obdobia,
katalóg nummerus cur-
rens – zväzkový katalóg,
ktorý sa začal budovať 
v roku 1943, ako aj his-
torické katalógy, napr.
dvojdielny zväzkový 
katalóg – v 1. zväzku, 
z roku 1908, sú rukopisy
a v 2. zväzku, z roku
1807, sú inkunábuly 
a prvotlače.

Stredoveké rukopisy
kláštornej knižnice Klos-
terneuburg spracováva

Komisia pre knihovedu stredoveku Rakúskej akadémie vied vo Viedni. 

Účastníci exkurzie sa stretli s vynikajúcimi sprievodcami po expozíciách
kláštora, či to bol fundovaný a nadštandardný výklad v slovenčine pani
Nedas alebo prednáška a sprievod dr. Martina Haltricha po historickom fonde
kláštornej knižnice. Do slovenčiny tlmočila naša kolegyňa Vlasta Okoli-
čániová, za čo jej patrí vďaka. 
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Návšteva Kláštora Klosterneuburg bola skutočným zážitkom, pre všet-
kých duchovným a odborným prínosom. 

PhDr. Dagmar Kleinová

PRI ŽIVOTNOM JUBILEU 
KLÁRY VANČEKOVEJ

V apríli 2013 oslávila pekné životné jubileum
dlhoročná pracovníčka Univerzitnej knižnice 
v Bratislave Ing. Klára Vančeková. Zo súčasných
pracovníkov ju poznajú už len nemnohí: od jej
odchodu zo služieb knižnice uplynulo 22 rokov. A odo dňa, kedy po prvý-
krát prešla bránou knižnice ako jej pracovníčka, prešlo neuveriteľných
60 rokov. Bolo to 1. septembra 1953, keď sa čerstvá absolventka knihov-
níckeho štúdia na Filozofickej fakulte, vtedajšej Slovenskej univerzity,
Klára Vloššáková, stala pracovníčkou vtedajšej Knižnice Slovenskej 
univerzity.

Rodáčka z Nových Zámkov (nar. 18. 4. 1933), sa rozhodla po maturite
na tamojšom gymnáziu pre vysokoškolské štúdium knihovníctva, ktoré sa
práve (na jeseň roku 1951) otváralo. Štúdium bolo pôvodne dvojročné 
a K. Vloššáková bola jednou z prvých jeho absolventiek. V Knižnici 
Slovenskej univerzity – dnešnej Univerzitnej knižnici v Bratislave sa stala
pracovníčkou bibliografického ústavu. Z jej popisu práce sa dozvedáme,
že pracovnú náplň jej vytvárali „bibliografické práce: revízia záznamo-
vých lístkov, heslovanie, anotácie, výberové bibliografie a administra-
tívne práce súvisiace s prácami bibliografickými“. Svoje pracovné aktivity
si onedlho rozšírila o diaľkové štúdium na Agronomickej fakulte Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre. A v súvislosti s tým sa v lete roku 1955
rozhodla prejsť pracovať do Štátnej vedeckej knižnice v Nitre (neskoršej
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Ústrednej pôdohospodárskej knižnice). Pracovný pomer v Univerzitnej
knižnici ukončila 31. júla 1955. 

Ako sa ukázalo, bolo to len prerušenie jej pôsobenia v tejto knižnici:
po piatich rokoch, 1. januára 1961 sa opäť vrátila a v službách knižnice
potom zotrvala plných 30 rokov, až do ukončenia činnej služby. Vrátila
sa už s novým akademickým titulom a s novým priezviskom – ako Ing.
Klára Vančeková. Titul inžinierky získala po ukončení štúdia na Vysokej
škole poľnohospodárskej a nové priezvisko sobášom s Ing. Eugenom 
Vančekom (r. 1959). S manželom potom prežili život v peknom vzťahu 
a porozumení, vychovali dcérky Ingrid a Beatrix.

Po návrate do Univerzitnej knižnice K. Vančeková nastúpila do oddele-
nia styku s čitateľom. Vykonávala funkciu konzultantky a okrem vlast-
nej poradenskej činnosti mala na starosti menné katalógy. Pracovala tam
však iba krátko: od 1. apríla 1963 bola preložená do novozriadeného 
referentského oddelenia. Tam mohla naplno využiť svoju kvalifikáciu 
a rozvinúť svoje aktivity. Referentské oddelenie sa zriadilo so zámerom
skvalitniť doplňovanie zahraničnej literatúry, informačný obsah kataló-
gov a celkove rozvinúť informačnú činnosť a informačné služby knižnice.
Práca v oddelení bola organizovaná na princípe odborných referátov, 
v ktorých sa združoval celý komplex knihovníckych činností. Odborné 
referáty sa vytvárali pre jednotlivé vedné (a praktické) odbory alebo pre
niekoľko združených odborov. K. Vančeková so svojou dvojakou kvalifi-
káciou mala všetky predpoklady na úspešné vykonávanie funkcie odbor-
ného referenta. Jej takpovediac vlastný odbor – Poľnohospodárstvo 
– nepatril medzi odbory tzv. užšej špecializácie Univerzitnej knižnice;
preto spolu s ním dostala do referátu ďalšie neprofilové odbory Lesníctvo
a Lekárske vedy – zdravotníctvo, a z odborov užšej špecializácie knižnice
odbor Chémia – chemické vedy (pod týmto názvom sa odborný referát skrá-
tene aj uvádzal). 

Repertoár činností odbornej referentky K. Vančekovej bol značne 
široký. Niekde na začiatku stáli akvizičné práce, presnejšie systematické
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sledovanie zahraničných národných bibliografií, vydavateľských kataló-
gov a iných prameňov a výber knižných titulov a periodík z predmetných
odborov na doplňovanie do fondu Univerzitnej knižnice. (Domácu 
– československú vydavateľskú produkciu dostávala Univerzitná knižnica
v úplnosti ako povinné výtlačky.) Všetku nadobúdanú literatúru z týchto
odborov – zahraničnú i domácu – K. Vančeková katalogizovala systema-
ticky a predmetovo; ročne to bolo v priemere okolo 2 tisíc knižničných
jednotiek v rozličných jazykoch. Súčasťou jej úloh v tejto oblasti bola
starostlivosť o príslušné časti systematických katalógov a príručných
knižníc v študovniach.

Ďalšiu oblasť činnosti predstavovala bibliografická práca: bola zame-
raná na tvorbu odporúčajúcich bibliografií, resp. menších výberov odpo-
rúčanej literatúry na rozličné témy. Boli vydávané samostatne alebo
zasielané na uverejňovanie v bibliografických rubrikách periodík [1-5].
A napokon to boli informačné služby, uspokojovanie rozličných infor-
mačných požiadaviek používateľov: odborné poradenstvo týkajúce sa 
výberu literatúry, poskytovanie bibliografických a faktografických 
informácií, tvorba rešerší. 

Tento štandardný okruh činností a úloh Kláry Vančekovej sa onedlho
rozšíril o nový, rozsiahly a náročný komplex úloh: súviseli so zavedením
nového klasifikačného systému – Knihovnícko-bibliografického triedenia.
V Univerzitnej knižnici sa už dlhšie pociťovala potreba nového klasifikač-
ného systému, ktorý by adekvátne odrážal stav rozvoja vedy, umožňoval
presnejšiu a podrobnejšiu systematickú katalogizáciu (klasifikáciu) lite-
ratúry a na tomto základe aj skvalitnenie obsahovej úrovne systematic-
kých katalógov. Systémy používané v knižnici (tzv. Triedenie Všezväzo-
vého knižného paláca v Moskve) i v slovenskom, resp. československom
knihovníctve (rozličné verzie Medzinárodného desatinného triedenia 
– MDT a i.) týmto potrebám nezodpovedali. Z týchto dôvodov, ale zaiste
i z dôvodov ideologických sa vedenie Univerzitnej knižnice roku 1963
rozhodlo pre nový klasifikačný systém, vytvorený v Štátnej Leninovej
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knižnici v Moskve a známy pod názvom Knihovnícko-bibliografické trie-
denie (KBT). Na uvádzaní tohto rozhodnutia do života sa podieľali 
odborní referenti i ďalší pracovníci Univerzitnej knižnice. 

Klára Vančeková bola do úloh spojených so zavedením KBT angažo-
vaná v meradle ďaleko presahujúcom rámec jej odborného referátu. Od 
samého začiatku bola členkou užšieho pracovného kolektívu, ktorý riešil
koncepčné a ďalšie otázky, neskôr hlavnou riešiteľkou výskumných úloh,
metodičkou a koordinátorkou nadväzných aplikačných prác. Stala sa tak-
povediac hlavnou odbornou gestorkou tohto projektu. Práce na projekte
určili na nasledujúce dve desaťročia jej odborné smerovanie a vplývali na
formovanie jej odborného profilu.

V prvej etape išlo predovšetkým o dôkladnejšie oboznámenie sa so sys-
témom KBT, o preklad tabuliek KBT do slovenčiny a zistenie, nakoľko
zodpovedajú potrebám Univerzitnej knižnice, (ev. ďalších knižníc), v kto-
rých z 28 hlavných tried (oddielov) si vyžiadajú prispôsobenie a úpravy.
Tieto poznatky sa získavali jednak experimentálnym klasifikovaním 
nových prírastkov podľa KBT a jednak retrospektívnym pretrieďovaním
záznamov v čitateľskom systematickom katalógu. Pretože sa predpokla-
dalo širšie využitie KBT v československých knižniciach, problematika
jeho adaptácie sa dostala do štátneho plánu výskumu: v rámci komplex-
nej štátnej úlohy Výskum systému vedeckých, technických a ekonomic-
kých informácií sa v rokoch 1967 – 1970 riešil ako čiastková úloha 
s názvom Prieskum aplikácie sovietskeho Knihovnícko-bibliografického
triedenia na podmienky ČSSR [26]. Povinnosti a práce Kláry Vančekovej,
ako hlavnej riešiteľky tejto úlohy, sa do jej popisu práce (zo septembra
1967) premietali takto: „Vedenie, koordinácia a zabezpečovanie úloh 
vyplývajúcich z aplikácie sovietskeho KBT po odbornej a organizačnej
stránke. Redakcia a úprava preložených a aplikovaných klasifikačných
schém z jednotlivých vedných odborov. Obsahová redakcia celého trie-
denia s ťažiskom na zjednotenie triedenia a terminológie. Vypracovanie
registrov k jednotlivým vybraným triedam s ohľadom na strojové spraco-
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vanie kumulatívneho registra k celému KBT.“ Súčasťou výskumu bolo 
porovnávanie klasifikačných systémov KBT a MDT. 

V nasledujúcom desaťročí pokračovalo výskumno-aplikačné riešenie
problematiky KBT v rezortnom pláne výskumu slovenského ministerstva
kultúry a teda v zameraní na knižnice na Slovensku. V rokoch 1971 
– 1975 to bola úloha Prieskum aplikácie sovietskeho Knihovnícko-biblio-
grafického triedenia na podmienky slovenských univerzálnych knižníc
[27-32, 9]. Jej náplňou bolo porovnávanie KBT a MDT, s cieľom využiť 
získané poznatky pri úprave klasifikačných schém (tabuliek), úprave 
a dotváraní týchto tabuliek, tvorbe registrov a skúmaní možností využitia
KBT pri „strojovom“ (počítačovom) spracovaní a vyhľadávaní informácií.
Pokračovaním tejto úlohy v rokoch 1976 – 1980 bola úloha Optimalizácia
aplikovanej klasifikačnej schémy KBT [33-35]. V zásade v nej išlo o za-
vŕšenie prác na klasifikačných schémach pre jednotlivé oddiely KBT 
a predmetových registroch k nim, o dokončenie reklasifikácie celého 
čitateľského systematického katalógu Univerzitnej knižnice (budovaného
od roku 1953) a jeho redakcie. A prirodzene, o vyhodnotenie celého 
výskumu KBT. Jeho výsledky Klára Vančeková súhrnne bilancovala na se-
minári Význam a využitie KBT v knižničnej praxi, ktorý Univerzitná kniž-
nica usporiadala roku 1981 [22]. O problematike výskumu a aplikácie KBT
priebežne informovala na viacerých medzinárodných podujatiach, (1984)
[14, 17, 19, 24]. Viaceré články a štúdie publikovala v domácej odbornej
tlači [6-7, 9-13, 16, 20]. 

Pri vedení výskumných úloh Klára Vančeková úzko spolupracovala so
svojimi kolegyňami – spoluriešiteľkami. Spolu s vedením výskumných
úloh participovala na nich aj vlastnou tvorivou prácou: dokumentujú 
to o.i. jej publikované i nepublikované štúdie [10-11, 16, 19, 30-31], 
príručky [12, 18] a metodiky [28, 36], ktoré spracovala samostatne alebo
v spolupráci s ďalšími autormi, ale aj samotné klasifikačné schémy a re-
gistre, vytvorené pre celý systém KBT [45-46] a pre odbory jej referátu
[38-44]. 
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Pri výskume KBT, jeho modifikácii a jeho zavedení do praxe Univer-
zitnej knižnice vykonala Klára Vančeková obrovské množstvo práce. Táto
práca priniesla pozitívne výsledky: napriek niektorým nedostatkom a istej
ideologickej „záťaži“ KBT, používanie jeho upravenej a potrebám sloven-
ských knižníc prispôsobenej verzie umožnilo detailnejšie vyjadrenie ob-
sahu katalogizovaných dokumentov a tým aj kritérií na vyhľadávanie
informácií. Umožnilo jednotné a podrobnejšie členenie systematických
katalógov, prinieslo ľahšiu orientáciu v nich a prispievalo k vyššej efek-
tívnosti informačných služieb. Výskumné a aplikačné práce priniesli
mnoho metodologických poznatkov širšej platnosti, vzťahujúcich sa nie-
len na KBT. Osobitne užitočné boli poznatky z porovnávania KBT a MDT,
nakoľko v 1. polovici 70. rokov sa prírastky zahraničnej literatúry začali
katalogizovať paralelne podľa KBT i MDT (podľa MDT pre súborný bulle-
tin slovenských vedeckých knižníc Prírastky zahraničných kníh – PZK). 

Knihovnícko-bibliografické triedenie sa však napriek pôvodným 
očakávaniam v slovenskom knihovníctve širšie neuplatnilo. Okrem Uni-
verzitnej knižnice jeho používanie zaviedli len dve vysokoškolské kniž-
nice spoločenskovedného zamerania; v niektorých okresných knižniciach
sa zaviedlo v oddeleniach politickej literatúry. V Univerzitnej knižnici sa
používalo do roku 1987. Vzhľadom na to, že sa v tom čase už stalo všeo-
becne používaným klasifikačným systémom Medzinárodné desatinné trie-
denie, ktoré sa medzičasom dosť zásadne dopracovalo a zároveň sa
zahraničná literatúra už aj tak klasifikovala podľa MDT – pre systém PZK
prevzala Univerzitná knižnica v nasledujúcom roku toto triedenie.

K. Vančeková zakrátko po dokončení výskumnej úlohy Optimalizácia
aplikovanej klasifikačnej schémy KBT, od 1. januára 1981 odchádza z bý-
valého referentského (v tom čase už bibliograficko-informačného) odde-
lenia na nové pracovisko: bola vymenovaná za vedúcu novozriadeného
úseku vecnej katalogizácie v katalogizačnom oddelení. Tento úsek sa zria-
dil v súvislosti s prechodom na počítačové spracovanie katalogizovaných
prírastkov knižničného fondu a mal preň zabezpečovať plynulý prísun
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podkladov; vecná (systematická a predmetová) katalogizácia, dovtedy
rozptýlená medzi viac ako desiatku odborných referentov, sa mala 
sústrediť v rukách niekoľkých katalogizátorov. Tento úsek, od roku 1984
oddelenie vecnej katalogizácie v odbore katalogizácie, viedla Klára 
Vančeková až do odchodu zo služieb Univerzitnej knižnice 30. 4. 1991. 
Zároveň bola zástupkyňou vedúcej oddelenia odboru. 

Zameranie a náplň jej úloh už sčasti bola načrtnutá, v prvých rokoch
súvisela ešte s jej predchádzajúcou činnosťou hlavnej riešiteľky výskum-
nej úlohy – s dokončením klasifikačných schém a registrov KBT, interným
i externým metodickým poradenstvom, s širšou prezentáciou výsledkov
výskumu. Na vlastnom pracovisku, v úseku vecnej katalogizácie bolo treba
viesť a metodicky usmerňovať pracovníkov – katalogizátorov, ktorým sa
značne rozšíril odborovo-tematický záber literatúry na katalogizovanie. 
Súbežne s klasifikáciou podľa KBT viesť pracovníkov i k zvládaniu práce
s MDT. V súvislosti s novými informačnými trendmi sa do popredia po-
zornosti dostávala problematika predmetovej katalogizácie. Napokon bolo
potrebné vysporiadať sa so vstupom počítačových technológií do procesu
spracovania [25]. Spolu s odborným vedením pracoviska, na čele ktorého
stála, podieľala sa K. Vančeková na jeho úlohách aj ako výkonná pracov-
níčka – katalogizátorka v odboroch svojej špecializácie. 

Počas takmer troch desaťročí práce s klasifikačnými systémami a na
širšom úseku systematickej katalogizácie sa K. Vančeková vypracovala 
na poprednú odborníčku v tejto oblasti, známu doma i v zahraničí [47].
Už od roku 1965 bola členkou celoštátnej komisie pre systematickú 
katalogizáciu pri Štátnej knižnici ČSSR. V nasledujúcich rokoch repre-
zentovala slovenské, resp. československé knihovníctvo na medzinárod-
ných podujatiach [14, 17, 19, 24]. Spolu s plnením svojich pracovných
úloh sa zapájala po celý čas aj do ďalších úloh, prednášala v základných
knihovníckych kurzoch, ktoré Univerzitná knižnica organizovala v 60. 
– 70. rokoch pre pracovníkov knižníc bez knihovníckej kvalifikácie; pre
tieto kurzy spracovala tiež učebné texty [8]. Vystupovala na interných 
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seminároch. Pracovala v redakčnej rade prírodovednej série (série C) už
spomínaného súborného bulletinu Prírastky zahraničných kníh (1980 
– 1990). Pri príležitosti životného jubilea v roku 1983 jej bol udelený titul
Vzorný pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave. Čestný bronzový 
odznak obdržala tiež za prácu v odborovom hnutí (1973).

Ing. Klára Vančeková vykonala veľa záslužnej práce pre svoju inštitú-
ciu – Univerzitnú knižnicu v Bratislave i pre slovenské knihovníctvo. 
Pri príležitosti jej vzácneho životného jubilea si túto jej prácu s úctou 
a vďakou pripomíname. 

Našej jubilantke želáme do ďalších rokov dobré zdravie a veľa životnej
pohody. 

Mgr. Kamila Fircáková
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PODUJATIA USKUTOČNENÉ 
V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE 
v 2. polroku 2013

J Ú L 

28. 6. – 23. 8. 2013
SOCHA A OBJEKT XVIII.
Sochy z Galérie 4D (SK), výstava
Usporiadatelia: Agentúra Artlines, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
4ARTS, Združenie pre rozvoj a šírenie umenia, Univerzitná knižnica 
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum

9. 7. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata siedma.
Téma: Odpojení
Stále sme síce online, no väčšinu času odpojení sami od seba. Zvykli sme 
si plávať tempom valiacich sa informácií, no málokedy si doprajeme čas na
hlbšie hľadanie príčiny. Prečo je to tak? 
Hostia: Emil Páleš, sofiológ a Daniel Pastirčák, kazateľ 
Robert Slovák, reklamný tvorca
Hudobní hostia: Singo, Mária Kmeťková (harfa); Miroslav Hanečka (percusie)
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Peter Michalík, Martin Turčan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Slovkoncert 

19. 7. 2013
À CAPPELLA DREAMS 
2. ročník medzinárodného hudobného projektu
Quadrifoglio à cappella vocal group (SK)
Spev je skvelý. Bez kapely! Pop, jazz, spirituál v aranžmánoch pre štyri hlasy
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra Yksa
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20. 7. 2013
À CAPPELLA DREAMS 
2. ročník medzinárodného hudobného projektu Yellow Sisters (CZ)
Zvukové iluzionistky z Prahy sa s prefíkanou ľahkosťou pohrávali 
so soulom, funky, r´n´b, jazzom, world music i reggae
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa

21. 7. 2013
À CAPPELLA DREAMS 
2. ročník medzinárodného hudobného projektu e nine o four (A)
Štyri svojrázne hlasy pretavené do harmonického celku
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa

23. 7. 2013
SALÓN U LISZTA
V lete na lyžiach
Šesťdesiata tretia časť programového projektu
Hostia: František Chmelár, prezident Slovenského olympijského výboru;
Barbora Lukáčová, lyžiarka, nominovaná na OH v Soči 2014; 
Adam Žampa, slovenský reprezentant v lyžovaní
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra ABA

26. 7. 2013
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
5. ročník programového projektu
Hudba v poézii. Poézia v hudbe
Hudba je mdloba sluchu, sladké blúznenie ušami (Ján Buzássy)
Fragmenty z tvorby slovenských i svetových autorov 
Hrali, recitovali a spievali: Jitka Sapara-Fischerová, Iveta Radičová, 
Silvia Josifovska, Eva Mária Chalupová, Dagmar Šelepaková, Eva Golovková, 
Ján Buzássy, Ivan Kováč, Ervín Schönhauser, Ján Ponka Duban
Réžia: Ivan Kováč
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra ABA

BULLETIN UKB 2/2013

72



27. 7. 2013
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
5. ročník programového projektu
Šalamún hovorí Bratislave
Pieseň piesní v scénickej koncepcii Martina Petericha
Účinkovali: Katarína Andrejcová, Martina Vargová, Štefan Bučko, 
Tomáš Turek, Radoslav Piovarči, heart-beatové duo Longital
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra ABA

28. 7. 2013
LETNÉ LITERÁRNE LÁSKANIE
5. ročník programového projektu
Netrestaj ma láskou
Kompozícia Silvestra Lavríka z textov Boženy Slančíkovej-Timravy, 
Gejzu Vámoša a Ivana Horvátha, venovaná tejto neblahej téme,
odľahčená dobovou tanečnou piesňou v podaní dievčenského hudobného
telesa
Účinkovali: Pavlína Böhmerová, Katarína Šafaříková, Silvester Lavrík 
TyTyTyTrio: Júlia Urdová, viola; Miriam Rodriguez Brüllová, gitara; 
Ivana Zemáneková, violončelo 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra ABA

31. 7. 2013
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Trinásta časť programového projektu Môj Vysockij 
Hudobno-slovný večer pri príležitosti 75. výročia narodenia 
a 33. výročia úmrtia pesničkára, herca a básnika
Vladimíra Semionoviča Vysockého 
Účinkovali: Andy Hryc; Bibiana Ondrejková; Funny Fellows
Scenár, réžia, moderátor, spev: Andy Hryc
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra YKSA 
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A U G U S T

2. 8. 2013
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
7. ročník medzinárodného hudobného projektu 
Pavla Marianová (CZ)
Šansoniérka s fenomenálnym zamatovým altom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa

3. 8. 2013
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
7. ročník medzinárodného hudobného projektu
Jana Orlická (SK)
Sugestívna interpretka prekračujúca hranice žánrov
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa

4. 8. 2013
ŠANSON.cz – ŠANSÓN.sk
7. ročník medzinárodného hudobného projektu
Lucia Šoralová (SK, CZ) & La Alma
Mnohými považovaná za budúcnosť českého šansónu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa

13. 8. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata ôsma.
Téma: Odtiene pravdy
Je pravda len subjektívna alebo ideál pravdy existuje vo vyššom kolektív-
nom vedomí? Existuje pravdivosť histórie alebo historická pravda? 
Ako sa dá s pravdou manipulovať? 
Hostia: Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play; 
Eugen Korda, novinár; Jaroslav Vojtek, režisér
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Peter Michalík, Martin Turčan
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Slovkoncert 
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22. 8. 2013
SALÓN U LISZTA
Úžasné počasie!
Šesťdesiata štvrtá časť programového projektu
Hostia: Peter Jurčovič, meteorológ a Milan Markovič, herec, humorista, 
kabaretiér
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra ABA

S E P T E M B E R 

10. 9. – 27. 9. 2013
INÉ SVETY
Výstava obrazov Jána a Petra Mózerovcov
Imaginatívny ponor do fantázie s posunom k temným polohám, súvisiacim
so svetom vecí posledných
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum

10. 9. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť dvadsiata deviata.
Téma: Doba fetišistov
Kde sa berie zberateľská vášeň?
Prečo máme potrebu obklopovať sa vecami?
Čo všetko nám dávajú a čo berú?
Hostia: Marián Jaslovský, manažér sociálnych médií; Maroš Schmidt, 
tvorca a bádateľ dizajnu; Ondrej Kořínek, kreatívny riaditeľ
Hudobný hosť: Nikolaj Nikitin
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Peter Michalík
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín, Umelecká agentúra
Slovkoncert 
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12. 9. 2013
INFORMAČNÉ INTERAKCIE
Metodologický seminár 
Prezentácie prác a projektov doktorandov zo SR a ČR 
Usporiadatelia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
– Katedra knižničnej a informačnej vedy, Univerzitná knižnica v Bratislave 

17. 9. 2013
Sherif Girgis – Ryan Anderson – Robert George: 
ČO JE TO MANŽELSTVO?
Diskusia o argumentoch rovnomennej knihy 
Hostia: Patrik Daniška, Martin Luterán, Juraj Šúst 
Usporiadateľ: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

18. 9. 2013
BANSKÉ MAPY A PLÁNY HLAVNÉHO KOMORSKOGRÓFSKEHO 
ÚRADU BANSKEJ ŠTIAVNICE
Prezentácia dokumentárneho dedičstva Slovenska zapísaného v registri
UNESCO Pamäť sveta
Prednášala: Elena Kašiarová, riaditeľka Štátneho ústredného banského 
archívu
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumen-
tačné stredisko UNESCO, Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

19. 9. 2013
HISTÓRIA SLOVENSKA A TURECKÉ VOJNY V UHORSKU
Komponovaný hudobno-slovný program o jednom 
z najzložitejších období našich dejín
Účinkovali: Ivan T. Zeman a hudobná skupina E pluribus unum
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Art Floyd, s.r.o. 

26. 9. 2013
HISTORIA MAGISTRA ...
Politické strany na Slovensku v medzivojnovom období
Ôsme stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV
Hostia: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová 
Moderátor: Matej Hanula
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Univerzitná
knižnica v Bratislave
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O K T Ó B E R 

3. 10. – 31. 10. 2013
(HAND) MADE IN ...
Medzinárodná výstava textilnej miniatúry
15. ročník výberovej prehliadky maloformátových objektov
Sprievodná výstava: 50 japonských umelcov
Usporiadateľ: Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT

7. 10. 2013
SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2013
Konferencia o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky Slovenskej republiky
Sprievodná výstava „Dvadsať rokov Ozbrojených síl SR“
Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, Euroatlan-
tické centrum

10. 10. 2013
NOMEN OMEN – dotyky s osobnosťami
Štrnásta časť programového projektu Lech Wałęsa 
Neobyčajný príbeh elektrikára Gdanských lodeníc, vodcu legendárnej 
Solidarnośći, nositeľa Nobelovej ceny, prezidenta Poľskej republiky
Publicistický večer pri príležitosti 70. výročia narodenia Malgorzata 
Wojcieszyńska, novinárka
Hostia: Juraj Marušiak, politológ, Ústav politických vied SAV; 
Michal Vašečka, pedagóg, Masarykova univerzita Brno
Koncepcia, moderátor: Peter Turčík
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra YKSA 

16. 10. 2013
CHCEME BYŤ SLOBODNÍ ĽUDIA!
Medzinárodný seminár, otvorenie výstavy
Dve podujatia pri príležitosti 60. výročia Ľudového povstania – masového
vystúpenia občanov bývalej Nemeckej demokratickej republiky za slobodu,
demokraciu a jednotné Nemecko (17. 6. 1953)
Usporiadatelia: Ústav pamäti národa, Zväz protikomunistického odboja, 
Občianske združenie Pamäť národa, Univerzitná knižnica v Bratislave
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17. 10. 2013
ENVIBUILD 2013
Zdravé a udržateľné stavebné prostredie
Medzinárodná vedecká konferencia 
Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
– Stavebná fakulta

23. 10. 2013
DVADSAŤ ROKOV SLOVENSKA V UNESCO
Všetko, čo ste chceli vedieť o Unesco, plus osobné spomienky 
popredných predstaviteľov Slovenskej komisie pre Unesco na 20-ročnú
históriu Slovenskej republiky v tejto organizácii
Prednáška spojená s diskusiou
Hosť: Prof. Ľudovít Molnár, predseda Slovenskej komisie pre Unesco 
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO, Slovenská komisia pre Unesco

31. 10. 2013
SALÓN U LISZTA
Medzi mikrofónom a kamerou
Šesťdesiata piata časť programového projektu
Hostia: Lucia Gažiová, speváčka, herečka; Petr Svoboda, manažér, 
producent; Jozef Fabo, podporovateľ kultúrnych a dobročinných aktivít
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Umelecká agentúra ABA

N O V E M B E R 

9. 11. – 29. 11. 2013
JULIA PIROTTE
Tváre a ruky do istej miery zabudnutej poľskej fotografky zo 40-tych 
a 50-tych rokov 20. storočia 
Kurátorka: Teresa Śmiechowska (PL)
Usporiadatelia: Stredoeurópsky dom fotografie, Poľský inštitút v Bratislave
Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute (PL), Univerzitná knižnica
v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum
Výstava sa uskutočnila v rámci 23. ročníka Mesiaca fotografie ako súčasť
Európskeho Mesiaca fotografie (Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Luxembourg, Paris, Vienna)
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12. 11. 2013
ZÁHRADA
Hovory o kultúre a kriku doby. Časť tridsiata. 
Téma: Symetria v chaose
Čo hľadáme v harmónii a prečo považujeme akúkoľvek dysbalanciu 
za „chorobný” stav? Dokážeme sa orientovať v chaose? 
Hostia: Veronika Ščepánková, montessori pedagogička; Branislav Obšitník,
lekár; Kamil Grebeň, výrobca gitár
Hudobný hosť: Marek Kundlák
Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková, Peter Michalík, Martin Turčan 
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín, Umelecká agentúra
Slovkoncert 

13. 11. 2013 
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2013
Zaujímavé pohľady na dejiny Slovenska, Cyril a Metod – história a tradícia
Stredoveké obchodné cesty a ich význam v dejinách miest a regiónov 
Slovenska
Hostia: Peter Bystrický, Martin Štefánik
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 
Univerzitná knižnica v Bratislave

14. 11. 2013
NEZNÁMY PRÍBEH JUHU
Viedenská arbitráž a jej dôsledky – príbeh židovskej komunity 
na juhu Slovenska
Prednášala: Monika Vrzgulová
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, Dokumentačné stredisko
holokaustu Bratislava

19. 11. 2013
TLAČOVÁ KONFERENCIA k projektu Europeana 1914 – 1918
Usporiadatelia: Slovenská národná knižnica Martin, 
Univerzitná knižnica v Bratislave
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21. 11. 2013 
ALMA & PRIMO DEŇ
Knižničné a informačné služby
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Multidata Praha s.r.o.
Ex Libris Ltd.

21. 11. 2013
ZOZNÁMTE SA S PLATÓNOM (I)
Prednáška Kamily Polákovej – Hermannovej o živote a diele významného
filozofa, o význame filozofických škôl a Platónovej Akadémii, prednes 
citátov z jeho diela
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa filozofie

22. 11. 2013
ZOZNÁMTE SA S PLATÓNOM (II)
Platónovo učenie o prírode a človeku, Svet ideí, ľudská duša, 
štyri cnosti, Pojednanie o Atlantíde, prednes citátov z jeho diela
Prednášala: Kamila Poláková-Hermannová
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis

VIANOČNÉ PASTORÁLE
3. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)

24. 11. 2013
V hlbinách
Texty Evy Luky, spýtavo skúmajúce duchovné rozmery našich životov,
v sugestívnej vokálnej interpretácii Iky Kraicovej a skupiny Romanika
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa
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25. 11. 2013
KRAJSKÁ KONERENCIA SPOLKU SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV 
Bratislavského kraja
Budovy a priestory knižníc na Slovensku a vo svete
Odborná prednáška
Usporiadatelia: Spolok slovenských knihovníkov, 
Krajská pobočka SSK Bratislavského kraja

27. 11. 2013
Gustáv Murín: ONDREJ ANTOVSZKY VARIL PRE KRÁĽOVNÚ
Prezentácia knihy slovenského prozaika
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave

28. 11. 2013
HISTORIA MAGISTRA ...
Dejiny vedy, techniky a medicíny
Deviate stretnutie s pracovníkmi Historického ústavu SAV
Moderoval Ľudovít Hallon
Usporiadatelia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Univerzitná knižnica v Bratislave

D E C E M B E R

VIANOČNÉ PASTORÁLE
3. ročník multižánrového programového projektu
(štyri predvianočné stretnutia počas štyroch nedieľ)

1. 12. 2013
Detské Vianoce
Tradičné slovenské koledy, vinše, vianočná hudba a ľudové divadlo
v podaní detských vinšovníkov, tanečníkov a spevákov
Účinkovali: Detský folklórny súbor Kobylka, Detský folklórny súbor 
Hájenka, detská ľudová hudba Jarabinka a bača Čalamacha
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa
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3. 12. – 20. 12. 2013
ZROZUMITEĽNÉ V UMENÍ
Významný nemecký výtvarník Heinz Kasper patrí k avantgarde tzv. 
zrozumiteľného umenia, ktorého intelektuálna podstata je ovplyvnená 
predsokratovskou filozofiou Parmenida
Kurátorka: Maria-Anna Courage (D)
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne
centrum, Gesellschaft zur Förderung von Wissenstransfer Ost – West e.V.

5. 12. 2013
EFEKTÍVNE REŠERŠE A INOVÁCIE EBSCO
Usporiadatelia: EBSCO Information Services, s.r.o., Praha, 
Univerzitná knižnica v Bratislave

8. 12. 2013
G-Strinx
Výbušné dievčenské vokálno-inštrumentálne trio, posúvajúce hranice 
klasickej hudby do nových vizuálno-akustických dimenzií
Účinkovali: Aneta Lednická, Daniela Tomášová, Lucia Klinovská
Usporiadatelia: Un iverzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa

9. 12. – 10. 12. 2013
KONFERENCIA PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Výročné stretnutie predstaviteľov Pridružených škôl UNESCO v SR 
s odborným programom
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO, Slovenská komisia pre UNESCO, poradný orgán Vlády SR
a NR SR, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

10. 12. 2013
SPEAK TRUTH TO POWER
Výstava fotografií Eddieho Adamsa
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave – Info USA, 
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej republike
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12. 12. 2013
SALÓN U LISZTA
Pokoj a Dobro
Šesťdesiata šiesta časť programového projektu
Hostia: Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny;
Božidara Turzonovová, herečka, posol Nadácie Výskum rakoviny;
Ján Juráš, manažér Nadácie Výskum rakoviny
Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicista
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra ABA

15. 12. 2013
Keď išli maturantky mestom ...
Vianočný koncert Petra Lipu, jednej z najvýznamnejších osobností
slovenskej populárnej hudby
Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bratislave 
– Multifunkčné kultúrne centrum, Umelecká agentúra Yksa
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