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Podstata oboru, jeho� označení se ve druhé polovině 

20. století pod vlivem různých vnitřních i vněj�ích okol-
ností často měnilo (knihovnictví, teorie vědecké informace, 
informatika, sociální informatika, knihovní a informační 
věda), zůstává stejná. Stále jde o praxi a teorii shroma�ďo-
vání, odborného zpracování, uchovávání a zpřístupňování 
fondů dokumentů a informací v nich obsa�ených. Péče 
o terminologii tohoto oboru, akreditovaného na Slovensku 
v roce 1994 jako kni�ničná a informačná veda, má právě 
zde bohatou a dlouhodobou tradici. Vzhledem 
k příbuznosti sloven�tiny a če�tiny se v této péči téměř 
v�dy uplatňovalo české partnerství. Bez této bohaté tradice 
péče o odbornou terminologii by stě�í mohlo vzniknout 
toto dílo. �koda, �e předmluva slovníku historický vývoj 
starosti o terminologii v oboru knihovní a informační věda 
na Slovensku nezmiňuje. 

Nepřesný, ba přímo matoucí název slovníku, vysvětlu-
je autor předmluvy D. Katu�čák tím, �e se slovník podařilo 
vydat jako 6. svazek rozsáhlé edice terminologických 
a výkladových slovníků převá�ně z pedagogických disci-
plín. Na�těstí podnázev slovníku objasňuje, o jaký druh 
publikace a o jakou tematickou �íři vlastně jde. 

Nicméně toto lexikografické dílo představuje, a to ku 
prospěchu věci, poněkud více, ne� deklaruje svým podná-
zvem. Tím, �e jsou v něm zařazeny do výkladu četných 
hesel historické pasá�e, �e výklady mnohých hesel přesa-
hují svou strukturou a délkou pouhé strohé definice a �e 
některá hesla doprovázejí ilustrace, tabulky a jiné grafické 
výtvory, blí�í se slovník odborné encyklopedii. 

Kromě autorů projektu, editorů a také tří autorů uvede-
ných na titulním listě přispělo do slovníku svými autorizo-
vanými hesly dal�ích 20 specialistů, převá�ně vysoko�kol-
ských učitelů Filozofické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě. 

I kdy� se na slovníku pracovalo 8 let, co� ov�em na 
slovníkové dílo takovéhoto rozsahu není vůbec dlouhá 
doba, je na něm patrná snaha zařadit na jeho stránky co 
nejvíce nových výrazů, které souvisejí s rychlým proniká-
ním počítačových a telekomunikačních technologií do 
oboru knihovní a informační věda. 

Redakci slovníku lze vytknout některé men�í nedostat-
ky, např. nedůsledný výběr institucionálních hesel, u někte-
rých hesel nepřiměřeně velký rozsah výkladu, strukturální 
a metodologickou nejednotnost zpracování některých hesel 
apod. V bibliografickém seznamu umístěném na konci 
slovníku postrádám řadu záznamů předchozích sloven-

ských a českých slovníků a také slovníků mezinárodních 
s účastí slovenských ekvivalentů. Nelze si přece představit, 
�e by autoři jednotlivých hesel nenavazovali na své sloven-
ské, popř. i české předchůdce. Vydání jakéhokoli takového 
slovníku není a nemů�e být �stavbou na zelené louce�. 

Důle�ité v�ak je, �e takové slovníkové dílo, které po-
strádáme v České republice, na Slovensku vy�lo. Na�těstí 
příbuznost obou jazyků stále umo�ňuje, aby i tento slovník 
pou�ívali také če�tí u�ivatelé. 

Slovník, který má nápaditou grafickou úpravu, je vyti�-
těn na kvalitním papíře a opatřen solidní vazbou, by neměl 
chybět v �ádném knihovním fondu vět�ích českých kniho-
ven. 
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