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M. Lukáèové, absolventky FF UK v Bratislavì (obor
knihovnictví a VI) nazvaný Kultúrna hodnota informá-
cie. Prof. dr. Jiøí Cejpek, CSc. (Ústav informaèních stu-
dií a knihovnictví FF UK v Praze a Ústav bohemistiky a
knihovnictví Slezské univerzity v Opavì) zdùraznil v pøí-
spìvku Knihovny a kultura nezastupitelnou funkci ve-
øejných knihoven, zvlá�tì jako støedisek obèanských in-
formací vèetnì jejich pozitivního pøínosu pro øe�ení
místních i globálních problémù. Toto téma vyvolalo po-
zornost úèastníkù semináøe a stalo se pøedmìtem aktiv-
ní diskuse. Nástup postmoderní doby pøedstavuje boha-
tou �kálu hledisek a postupù smìøujících k emancipaci
knihovnicko-informaèní vìdy. Knihovny z tohoto hle-
diska vèetnì úkolù, které souvisejí se zabezpeèením práv
na pøístup k informacím a jejich vyu�ívání (té� vzdìlá-
vání), pøedstavil doc. dr. D. Katu�èák, CSc. (vedoucí
Katedry knihovníctva a vedeckých informácií FF UK
Bratislava) a v rámci pøedneseného pøíspìvku Komuni-
kácia informácií v postmodernej dobe zdùraznil jejich
význam i dùle�itost. Nejde jen o samotné shroma�ïo-
vání a vytváøení informací, ale pøedev�ím o sdìlení vý-
znamných údajù: kde je nutné potøebné informace hle-
dat a jakým zpùsobem se k nim dostat. Doc. Katu�èák
té� poukázal na nìkteré negativní aspekty této situace,
pøedev�ím nedostatek moderního hardwaru a softwaru
a také na ekonomické limity. Právì ekonomické hledis-
ko zpùsobuje, �e je nedostatek potøebné zahranièní od-
borné literatury z oblasti informatiky. Dr. M. Matthaei-
desová, CSc. z té�e katedry hovoøila o humanizaèních
hlediscích knihovnicko-informaèních slu�eb a té� o je-
jich významu pro práci veøejných knihoven. V progra-
mu semináøe se objevily i dal�í referáty nejen zku�e-
ných odborníkù, ale i zástupcù mladé slovenské knihov-
nicko-informaèní generace. Je mo�né poukázat napø. na
referáty dr. P. Elexové Verejné kni�nice a ich funkcie
vo vz�ahu k spoloèenským, �ivotným a umeleckým hod-
notám nebo Literatúra versus masmediálna kultúra
dr. P. Rankova (té� z FF UK - katedra KVI). Zástupci
mladé generace prezentovali své osobní názory a pole-
mizovali na vysoké odborné úrovni i se svými zku�e-
nìj�ími kolegy.

Semináø probíhal v pøíjemném prostøedí, kde byla
mo�nost uskuteènit i odborná setkání a jednání také mimo
vlastní rámec oficiálního programu semináøe. Sloven�tí
kolegové vìnují pozornost otázkám rozvoje knihovnic-
tví, ale i veøejných knihoven vèetnì plnìní jejich význam-
né spoleèenské funkce i v budoucnosti, v období, kdy
zaèíná stále více pøevládat globalizace a projevuje se ná-
stup informaèní spoleènosti jak v rámci teoretického vý-
zkumu, tak i samotné praxe.

S dal�ím celonárodním semináøem poèítají sloven�tí
knihovníci v roce 1999. I pøes pomìrnì �iroký tematický
zábìr byl trnavský semináø vìnovaný kultuøe a informaèní
spoleènosti pozitivním pøispìním nejen pro slovenské
knihovnictví.

PaeDr. Vincenc Streit
Národní knihovna ÈR

Semináø Zpracování periodik
v souborném  katalogu knihoven SR

Univerzitná kni�nica v Bratislavì (dále UK) - Národ-
né kni�nièné centrum uspoøádala v listopadu 1998 pra-
covní semináø o problematice zpracování periodik
v souborném katalogu (dále SK)  knihoven SR. V úvodní
pøedná�ce ing. A. Androviè hovoøil o stoupajícím význa-
mu souborných katalogù ve svìtì a podal pøehled existu-
jících evropských projektù, které jsou souborným kata-
logùm vìnovány (UNIverse, CASA, COBIB aj.).

PhDr. L. Sedláèková se zabývala souèasným stavem
zpracování seriálù v SK SR. Pokusila se definovat seriál a
znovu zopakovala funkce souborného katalogu. Na jeho
budování se podílí cca 400 slovenských knihoven, data jsou
zpracovávána v ISISu a ètvrtletnì se provádí konverze do
Alephu. V UK jsou dále doplòovány sigly, redigovány
údaje a vytváøeny nové záznamy. Katalog je pøístupný na
www ulib.sk. V závìru vystoupení dr. Sedláèkové probìhla
diskuse o lokaèních znaèkách slovenských knihoven - ná-
vrh NK Matice slovenské na zmìnu lokaèních znaèek podle
jiné hierarchie nebyl dostateènì zdùvodnìný.

Celkovou informaci o zpracování seriálù v NK ÈR
podala dr. H. Nová. Zmínila se o konverzním programu,
pracovní skupinì pro jmenné zpracování seriálù pøi NK
ÈR a souèasném stavu zpracování v Alephu. Dr. G. Krè-
maøová navázala sdìlením o pøípravì porovnávacího pro-
gramu pro seriály a stavu CASLIN - SK ÈR. S velkou
pozorností byly vyslechnuty informace o zdrojích finan-
cování (granty) a stavu pøechodu na ORACLE.

Po pøestávce následovala pøedná�ka seznamující se
souborným katalogem Agrokatalog, který je obsahovì za-
mìøen na zemìdìlství a pøijímá v�echny druhy dokumen-
tù. Pou�ívá nadstavby systému ISIS, s jeho budováním
se zapoèalo v roce 1993. V souèasné dobì obsahuje
25 000 záznamù a na základì smlouvy s ním spolupracu-
je 21 knihoven. Je vystaven na www uvtip.sk.

Poslední pøedná�ející byla dr. Katrincová, zástupkynì
slovenské národní agentury ISSN. Tuto agenturu spravo-
vala do roku 1997 NK Matica slovenská, ale záznamy èa-
sopisù s novì pøidìlenými ISSN nebyly zasílány do mezi-
národního centra v Paøí�i. Tento nedostatek ji� byl napraven
a pracovi�tì v UK Bratislava se nyní intenzivnì vìnuje ak-
tualizaci databáze OSIRIS a databázi vydavatelù. Dr. Ka-
trincová dále informovala o posledním zasedání agentury,
které se zabývalo elektronickými seriály a jejich identifi-
kací.

Souborné katalogy na Slovensku jsou spí�e na poèát-
ku budování. Jedním z dùvodù tohoto stavu mù�e být roz-
dìlení kompetencí mezi NK v Matici slovenské (mono-
grafie) a UK Bratislava (seriály) a nedostatek finanèních
prostøedkù. Na druhé stranì je v�ak zøejmé, �e malé obo-
rové souborné katalogy vznikají a dobøe fungují.

PhDr. G. Krèmaøová, PhDr. H. Nová
Národní knihovna ÈR


