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Menit sa musia 
aj knižnice

rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice 
Dušanom Katuščákom

otázky kládli Ivana Taranenková a M ichal Jareš

Slovenská národná knižnica ako jedna 
z najvýznam nejších a vlastne aj naj
starších kultúrnych inštitúcií je umiest
nená do Martina, ktorý bol v minulosti 
významným kultúrnym centrom, v sú
časnosti však táto poloha vzhľadom na 
väčšinu možných využívateľov knižnič
ných služieb pôsobí skôr excentrický. 
Vnímate to ako problém? Môžete uviesť 
aj iný ako kultúrnohistorický dôvod, 
prečo má byť Slovenská národná kniž
nica so svojím unikátnym depozitárom 
v Martine? Vie toto m esto poskytnúť 
bádateľom aj nejaké výhody? Fakt, že 
Slovenská národná knižnica je v Martine 
a nie inde , nevnímam ako problém. Ak už 
budeme ignorovať kultúrnohistorické dô
vody vzniku a pôsobenia Národnej kniž
nice v Martine, možno zavážia iné argu
m enty, hoci obhajoba tohto faktu m i 
pripadá vo svojej podstate absurdná. Ne
existuje žiadny odborný ani iný dôvod, aby 
Národná knižnica bola inde ako v Martine. 
Fyzické um iestnenie Národnej knižnice 
v čase globálnych sietí a  moderných tech
nológií je irelevantné. Zbierky Národnej 
knižnice ako aj katalógy a  zbierky najväč
ších 54 slovenských knižníc sú dostupné 
pre všetkých občanov Slovenska a pre celý 
svet prostredníctvom spoločného on-line 
katalógu Slovenská knižnica. Iniciátorom  
a správcom tohto obrovského zdroja in 
form ácií je Národná knižnica, ktorá sa 
stará nielen o seba, ale o celý knižničný 
systém na Slovensku. Naša unikátna slo- 
vacikálna databáza obsahuje asi 4 milióny

bibliografických záznam ov a poskytuje 
informačné zdroje pre všetkých, ako kto
rákoľvek iná európska knižnica v n a j
vyspelejších krajinách sveta. Zodpovedá 
všetkým  m edzinárodným  štandardom, 
pričom  prechod na svetové štandardy 
z predtým podomácky vyrobených „chotár
nych štandardov“ nebol vôbec jednoduchý. 
N ávštevníci si už niekoľko rokov môžu 
robiť rešerše, výpožičky, rezervácie, žia
danky on-line z ktoréhokoľvek miesta na 
svete bez toho, aby navštívili knižnicu 
v M artine. Sme „viditeľn í“ aj s našim i 
partnermi, všetkými európskymi národ
ným i knižnicami. Zo spoločného softvéru 
sme poskytli v roku 2010 spolu 1332 377 
výpožičiek. Zostavujeme ročný rebríček 
TOP 100 najpožičiavanejších diel, čo môže zau
jím ať aj spisovateľskú kom unitu... Vedie
me agentúru ISBN , pripravujeme štatistiky 
pre UNESCO, štatistiku výpožičiek na roz- 
účtovanie pre autorov zastupovaných LITA 
a iné štatistiky týkajúce sa knižníc a kniž
nej kultúry. Stránka Slovenská knižnica 
má mesačne okolo 2 miliónov návštev, 700 000 
návštev a 50 tisíc takých návštevníkov, ktorí 
vykonajú nejakú transakciu. Ide o službu, 
ktorá pred desiatimi rokmi nebola, a teraz, 
vďaka nášmu neobyčajnému nasadeniu, 
existuje a fun guje. Neviem , ktorá iná 
knižnica sa môže pochváliť podobnými 
reálnymi výsledkami. Pre porovnanie mô
že byť zaujímavý fakt, že najväčšia verej
ná bratislavská knižnica -  Univerzitná 
knižnica v Bratislave mala v roku 2010 spo
lu 216 355 výpožičiek a Národná knižnica
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v „provinčnom“ Martine 150 025 výpoži
čiek, čo je vzhľadom na jej miesto a počet 
obyvateľov neporovnateľne viac. Faktom 
je, že o našej práci sa vie menej, ako by si 
zaslúžila. Vraví sa, že netreba len znášať 
zlaté vajcia, ale treba vedieť pritom aj 
dobre kotkodákať. Nuž, zlaté vajcia 
znášame, ale bez zvukových efektov... Je 
to preto, že sa viac venujeme našim ví
ziám, projektom a obrane pred „tradicio
nalistami“ a kadejakými viťúzmi... Našim 
bádateľom poskytujeme rýchle a kvalitné 
služby priamo v knižnici alebo formou 
elektronických služieb. Máme špičkové 
konzervačné a reštaurátorské kapacity, 
prezentujeme zbierky cez mimoriadne výs
tavné projekty, podujatia a publikácie zák
ladného významu (Martinská literárna jar, 
Cesty slovenskej knihy, Český a slovenský 
exil, Modrá krv - tlačiarenská čerň, zák
ladné bibliografické a biografické diela 
a pod.), stále vydávame mesačník Knižnica, 
rad zborníkov a katalógov. Sme v Martine, 
sme tu radi a sme jednoducho vedúcou 
inštitúciou v oblasti knižničných služieb 
a v sprístupňovaní vlastných a externých 
informačných zdrojov. Doplňujúca otázka 
by mohla znieť: prečo nevznikla Národná 
knižnica napríklad v Bratislave? Možno 
preto, že ju tam pred 150 rokmi nemal kto 
založiť... Nazdávam sa, že multicentra- 
lizmus v kultúre je užitočný. On fakticky 
na Slovensku existuje. Prejavom „provin- 
cionality“ nie je to, že knižnica je v Mar
tine, Prejavom slovenského provincia- 
lizmu a zaostalosti je skôr nenáležitá 
„centralistická“ pýcha. Niekedy mám 
pocit, že sa od nás očakáva, že každé vy
pustenie vetrov v „centre“ máme obdivovať 
ako ohňostroj. Dôležité sú naše objektívne 
výsledky a to, ako nás vnímajú iní. Skrát
ka, nemyslím si, že problém je v tom, že 
Národná knižnica je v Martine.
Ako s odstupom času hodnotíte osa
mostatnenie Národnej knižnice od Mati
ce Slovenskej? V roku 2000 ho spre
vádzali silné emócie nielen na oboch 
zainteresovaných stranách, ale aj v kul
túrnej verejnosti... Čo je podl'a Vás naj
väčším úspechom SNK za toto obdobie 
a čo pre Vás predstavuje najpálčivejší

problém? Čo sa konkrétne za posledné 
roky v SNK zmenilo a čo sa podľa Vás 
musí zmeniť? O odlúčenie Národnej kniž
nice od Matice som sa usiloval od roku 
1983. Všeobecnejšie pochopenie pre toto 
úsilie silnelo po roku 1997, keď bol prijatý 
nový zákon o Matici slovenskej. Viackrát 
som sa už vyjadril, že tento zákon je zlý 
nielen pre Národnú knižnicu, ale aj pre 
samotnú Maticu slovenskú. Ako zamest
nanec Matice a matičiar od roku 1968 a bý
valý vedecký tajomník Matice som po
važoval a stále považujem zákon z roku 
1997 za akt, ktorý nevyhnutne musel spô
sobiť úpadok Matice slovenskej, aj keď 
možno zabezpečil blahobyt niektorým jej 
funkcionárom. Logicky to vyústilo do 
finančných matičných škandálov, v kto
rých sa Matica teraz motá a od ktorých je 
knižnica vďaka samostatnosti uchránená 
a stráni sa politiky. My politike a poli
tikom, možno na vlastnú škodu, nenad- 
biehame, ale snažíme sa byť lojálni. Viac 
oceňujeme faktické a konkrétne kroky 
politikov v prospech verejného záujmu, 
vedy, kultúry a vzdelania, než politické 
deklarácie a nesplniteľné či nesplnené 
sľuby... To je základ našej dobrej reputácie 
i príčina našich problémov. Problematický 
matičný štatút verejnoprávnosti, zasaho
vanie do dennej politiky, priame partner
stvo s politickou stranou, nevyhnutná 
strata inštitucionálnej zložky, nerealis
tické očakávania, že štát si má a musí od 
Matice objednávať nejaké služby, arogan
cia, nafúkanosť, egoizmus a papalášstvo 
niektorých činovníkov, ľahtikárske nará
banie so zbierkami patriacimi štátu viedli 
zákonite k strate reputácie a významu 
Matice slovenskej. Odlúčenie knižnice od 
Matice bola vážna vec. Matica je symbol 
národa a so symbolmi sa nebojuje. Najprv 
som navrhol vedeniu Matice založiť na 
princípe rovnocenného partnerstva záuj
mové združenie právnických osôb, ktoré 
mohlo niesť aj názov Matica slovenská. 
Ani mi neodpovedali... Ja som pri tejto 
koncepcii zotrval a s mimoriadnou pod
porou kultúrnej verejnosti a viacerých 
spisovateľov som ju s kolegami (Mišo Ko
váč, Miloš Kovačka, Peter Cabadaj, Anna
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Peťova, Gusto Maťovčík a niektorí ďalší, 
ktorí sa pridali viac-menej zo zištných 
dôvodov) dotiahol do zákonného konca. 
Som presvedčený, že odlúčenie knižnice od 
Matice aj s odstupom času bola správna 
vec. Tento krok by sa nebol dal uskutočniť 
bez toho, aby ho podporil vtedajší minister 
kultúry Milan Kňažlco, mimochodom, naj
lepší z porevolučných ministrov, a vtedaj
šia vláda Mikuláša Dzurindu. Majetkový 
spor sa napokon skončil vďaka intervencii 
Jozefa Mikloška a Rudolfa Chmela. Model 
Národnej knižnice ako samostatnej národ
nej inštitúcie sa osvedčil. Konečne, hádam 
po dvesto rokoch, máme na Slovensku 
dobudovaný systém národných inštitúcií. 
Paradoxne, stalo sa tak neskoro, už v čase 
európskej integrácie, pričom práve na pro
fesionálnu integráciu je Národná knižnica 
pripravená, trúfam si povedať, najlepšie 
zo všetkých pamäťových a fondových in
štitúcií na Slovensku. Národná knižnica 
ako výkladná skriňa Slovenska a okno do 
sveta pre našich občanov... Za desať rokov 
sa knižnica stala modernou národnou 
a európskou knižnicou, pričom trendy jej 
rozvoja, projekty konzervovania a digitali
zácie písomného dedičstva a ich finančné 
zabezpečenie nás oprávňujú pozerať do 
budúcnosti s veľkým optimizmom. Máme 
šancu patriť medzi lídrov v Európe. V ne
ľahkom úsilí by sme aj zo strany Matice, 
kolegov, ako aj predstaviteľov vysokých 
škôl, spisovateľov a našej inteligencie uví
tali podporu a porozumenie. Blýska sa na 
lepšie časy? Verím tomu. Naznačujú to aj 
prvé kroky nového predsedu Matice slo
venskej Mariána Tkáča. V zmysle heglov- 
skej triády - téza, antitéza, syntéza, azda 
nastal čas pre novú syntézu, vzájomne 
obohacujúcu spoluprácu a rozvoj. Za úspech 
považujem samotný fakt osamostatnenia 
a sfunkčnenia Národnej knižnice ako mo
dernej inštitúcie. Ďalej schopnosť získavať 
a realizovať rozvojové projekty (odhadu
jem  doteraz za 20 m il. eur), založenie 
a spolugaranciu akreditovaného študij
ného programu Dokumentácia kultúrneho 
dedičstva na Žilinskej univerzite pred 
siedmimi rokmi, priamu účasť na projek
toch vedy a výskumu, mimoriadny rozvoj

inform atizácie knižníc, rad prezentač
ných, výstavných a edičných projektov, 
položenie základov masového priemysel
ného konzervovania písomného dedičstva, 
konzervačnej vedy a základov masovej 
priemyselnej digitalizácie slovacikálneho 
písomníctva. Pokiaľ ide o výzvy a problémy, 
ktoré máme, tie majú vonkajšie i vnútorné 
aspekty. Pri vonkajších vplyvoch v podstate 
ide o to, že sa usilujeme o napredovanie 
v podmienkach sústavnej a systematickej 
reštrikcie verejných zdrojov. Trápi ma rov
nostárstvo vo financovaní a podpore ve
rejných inštitúcií nášho typu. Či sa snažíš 
alebo nie, či máš výsledky alebo nie, všetko 
jedno. Rozpočet máš rovnaký. Ku všetkým 
sa pristupuje rovnako. Ale niekto ťahá, 
niekto sa vezie. Niekto má väčšie ambície 
ako schopnosti, ale niet nikoho, kto by to 
zistil a povedal...: „tebe nedáme nič, lebo 
si nezískal prostriedky na žiadny projekt, 
nemáš výskum ani inovácie, záujem o tvo
je služby klesá, zamestnanci sa nevzde- 
lávajú, nemáš publikačnú činnosť...“ 
Ročné „odpočty" sú formálne. Niekto je na 
nejakom úrade takmer každý deň a lobuje, 
povedzme, za zbúranie dobrého depozitu 
a postavenie lepšieho, za nákup ďalších 
počítačov, ktoré nikdy poriadne nevyužije, 
za plytké a efemérne „potem kinovské“ 
projekty, ktoré sú síce efektné, ale na 
udržanie ktorých už nestačia vlastné sily 
a je potrebné financovanie privátnej firmy, 
ktorá napokon projekt garantuje za báječ
né ceny, atď... Niekto na nejakú „agen- 
dičku“ dostane ľudí a mzdy, iný má „za
tiahnuť z vlastných zdrojov“ napríklad 
celonárodné projekty. Keď sa ešte k tomu 
pridružia politické a ekonomické tlaky, 
a donedávna aj štátom organizovaná a so- 
fistikovaná korupcia, klientelizmus a záuj
my rôznych „skupinek“, ktoré sa prisávajú 
na verejný sektor, priame administratívne 
a politické zásahy do vnútorného odborné
ho riadenia inštitúcie, priame či nepriame 
okliešťovanie právnej subjektivity, nie je 
nám čo závidieť. Čiže veľa obchodníkov, 
málo odborníkov... Pritom národné inšti
túcie sú postavené na kontinuite. Myslím, 
že znalostná spoločnosť má stáť na znalos
tiach, a nie na známostiach. V tejto súvis-
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Budova SN K v Martine (foto: archív SN K)

losti považujem za problém, že je potrebné 
po každej politickej zmene stále, znovu 
a opäť vysvetľovať novým ľuďom, o čo 
u nás v knižnici a našich projektoch ide, 
pretože niektorí asi majú pocit, že treba 
veci rýchlo zmeniť, aby sa „zviditeľnili“, 
alebo že všetko sa začína od chvíle, keď oni 
nastúpili do funkcií... Možno je to vec kom
petentnosti a rešpektu.
Ako dokážete v SNK zladiť tradíciu a po
žiadavky moderných informačných tech
nológií, ktoré sú dnes pre tento typ 
inštitúcií nevyhnutné? Zosúlaďovanie 
tradícií a nových technických a techno
logických trendov je otázkou manažér
skych priorít, vízií zodpovedných osob
ností a ich vedomostí, ako aj poznania 
potenciálu, ktorý má inštitúcia ako celok, 
aké má tradície a najmä, akých má odbor
níkov. Peniaze tu nie sú prvoradé. Dôležité 
je mať najprv víziu, stratégiu a objektívne 
potrebné, obhájiteľné a uskutočniteľné 
projekty. Až potom prídu na rad financie. 
Národná knižnica je medzisektorová inštitú
cia. Združuje knižnicu, dve literárne mú
zeá, archív literatúry a um enia a bio- 
grafistiku. Okrem toho rozvíja výskum 
v oblasti konzervovania, genealógie, dejín 
knižnej kultúry. Pri uplatňovaní informač

ných technológií, čiže pri informatizácii po
stupujeme v jednotlivých oblastiach dife
rencovane. Na informačné technológie 
musí reagovať knižnica rýchlejšie a živšie 
ako iné sektory. Vznikajú nové druhy 
a formy dokumentov na rôznych nosičoch 
a my musíme zvládnuť prácu s tradičnými 
aj novými digitálnymi médiami. Faktom 
je, že tak v našej inštitúcii, ako aj na Slo
vensku a v ostatnom svete je informatizá- 
cia knižníc na vyššej úrovni než ostatné 
sektory. Knižnice sú, povedzme, o 10 - 20 
rokov pred ostatnými sektormi. V knižnici 
sú knižniční technici, chemici, informati
ci, ktorí rozumejú knihovníctvu, čo v iných 
sektoroch často chýba. Postupne sa, vďaka 
medzinárodnej spolupráci, tento rozdiel 
zmenšuje. Vec má svoje príčiny a vysvetle
nia. Kým knižnice majú viac exemplárov 
dokumentov, múzeá a archívy pracujú 
s unikátmi a ich informatizácia má svoje 
špecifiká. Faktom je však aj to, že inicia
tíva informatizácie musí vychádzať z potrieb 
a iniciatívy týchto sektorov, v čom máme, tak
povediac, rezervy. Nemá zmysel informati- 
zovať za každú cenu. Informatizácia u nás 
len minimálne zasiahla archív, takmer ni
jako múzeá a biografistiku. Inštitúcia na
pokon nemôže mať veľa náročných priorít.
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Dušan Katuščák v skupine riaditeľov európskych národných knižníc, Madrid 
(foto: archív autora)

Desať rokov je mojou a našou spoločnou 
prioritou informatizácia knižničného systému 
(teda nielen našej jednej knižnice), ochrana 
zbierok prostredníctvom budovania národnej in- 
fraštrukLúry pre masové konzervovanie a deacidi- 
fikáciu písomných dokumentov Slovenska, masová, 
priemyselná digitalizácia písomného dedičstva. 
Akým  spôsobom  je  SNK fin an covan á , 
dotýkajú sa je j úsporné opatrenia súvi
siace s ekonom ickou krízou? Slovenská 
národná knižnica je štátna rozpočtová or
ganizácia. Je „novopotvrdená“, nechcem 
použiť slovo „zriadená“ , lebo tak to nie je , 
zákonom o knižniciach z roku 2000. Model 
rozpočtovej organizácie pre knižnicu nie 
je najlepší a v podstate je  brzdou nášho 
rozvoja. Pokukujem po podobnom modeli, 
ako m á TASR alebo Slovenský film ový 
ústav... Knižnica je financovaná prostred
níctvom  kapitoly M inisterstva kultúry 
Slovenskej republiky. Úsporné opatrenia 
sa nás, sam ozrejm e, dotkli takisto ako 
celého verejného sektora. Po opätovnom 
nástupe do funkcie generálneho riaditeľa 
v novembri 20x0 som bol nútený rýchlo 
a, zodpovedne vykonať, m ojim i predchod
cam i od leta 2010 ignorované, hlboké 
organizačné zmeny. Bolo potrebné rýchlo 
znížiť náklady na mzdy na rok 20x1 o 234 903

eur, aby sa opatrenia dotkli čo najm en
šieho počtu zam estnancov. V novembri 
2010 (ku dňu X5.xx.2010), na začiatku prí
pravy organizačnej zmeny, bolo v SNK 
prepočítane 259,98 pracovných úväzkov. 
Týchto 259,98 pracovných úväzkov vyčer
palo v roku 2010 lim it mzdových prostried
kov určený MK SR vo výške 2 064 759 eur. 
Podlá rozhodnutia MK SR bol záväzný limit 
mzdových prostriedkov na rok 2011 určený 
len na x 829 856 eur. Organizačnou zme
nou bolo teda potrebné dosiahnuť zníže
nie mzdových výdavkov o 234 903 eur, čo 
sa m i skutočne podarilo dosiahnuť n á
ročnou organizačnou zmenou. V dôsledku 
organizačnej zmeny som znížil počet organi
začných útvarov z 89 (16 odborov + 29 odde
lení + 44 referátov) na 26 organizačných 
útvarov (6 sekcií + 20 oddelení). Vytvoril 
som efektívnejší systém riadenia a lepšie 
podmienky pre rozvoj organizácie. Pätnásť 
výpovedí som dal zamestnancom z dôvodu 
organizačnej zmeny kvôli nadbytočnosti. 
Títo zam estnanci buď nedostali ponuku 
na pracovné pozície v nových organi
začných útvaroch (sekciách) alebo ponuku 
odmietli. Niektorí z týchto zamestnancov 
požiadali o dohodu so zamestnávateľom 
a odchod na základe dohody iniciovanej
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Vysokorýchlostné digitalizačné roboty v SNK (foto: archív S N K)

zamestnancom k 28. 2. 2011 (4). Organi
začnou zmenou som dosiahol zníženie 
počtu riadiacich pracovníkov o 50% (zruše- 
~ e  referátov, redukcia Kancelárie generál- 
i^eho riaditeľa z 19 na 3 miesta, zrušil som 
funkcie stálych zástupcov generálneho 
riaditeľa, právne oddelenie, koncentroval 
som podobné a súvisiace činnosti do jed
ného útvaru, zrušil som niektoré neefek
tívne činnosti atď. Vytvoril som organizačné 
z personálne podmienky pre tvorbu asi 78 nových 
z udržateľných pracovných miest v súvislosti 
= implementáciou projektu Digitálna knižnica 
1  digitálny archív (OPIS 2 Národný projekt 1) 
financovaného zo štrukturálnych fondov, 
a zo zriadením Integrovaného konzervačného 
z digitalizačného centra. Vytvoril som pod- 
—lienky na efektívnejšie využívanie exis
tujúcich technických a technologických 
zariadení a systémov v správe SNK. Vznikli 
jepšie podmienky na uplatnenie nových, 
ssodemých metód, spôsobov a postupov 
pri plnení úloh stanovených Slovenskej 
zárodnej knižnici zákonom a zriaďovacou 
listinou.
Vo vstupnom vestibule je prebiehajúca 
modernizácia priestorov knižnice evi
dentná. Keď však návštevník príde do 
tnižnice, zaskočí ho istá nevľúdnosť -

v obrovskej vstupnej hale ho kontroluje 
neprívetivý vrátnik evokujúci minulé 
éry, odkladacie skrinky sú síce moderné, 
no chýba tu väčší priestor na prípravu 
vecí, vybalenie počítača a písacích po
trieb. Rovnako tu citeľne chýba zariade
nie pre občerstvenie - kaviareň alebo 
bufet. Na druhej strane, v jednotlivých 
oddeleniach, ako napríklad v Archíve li
teratúry a umenia, sa stretneme s veľkou 
ochotou pracovníčok. Nebolo by možné, 
aby boli takáto otvorenosť a ústretový 
prístup smerom k návštevníkom vníma
teľné v priestore celej knižnice? Súhlasím 
s vami. Vaše pocity by však boli ešte ne
gatívnejšie, keby ste navštívili knižnicu 
v Matici slovenskej pred rokom 2000. Od
vtedy sa nám podarilo zmodernizovať 
a zrekonštruovať vstupné priestory, uni
verzálnu študovňu, siete. Nechcem spo
mínať na neuveriteľné ťažkosti a nedosta
tok podpory zo strany kompetentných, 
ktoré sme museli prekonávať. Financova
nie tejto rekonštrukcie prebehlo najmä 
vďaka tomu, že sme získali granty zo 
štrukturálnych fondov a z nórskej pomoci. 
Pomoc zo strany štátneho rozpočtu bola 
síce dôležitá, ale objemovo okrajová. Ka
viareň a bufet tam nechýbajú. Sú to veľmi
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pekné nové priestory, ktoré práve dávame 
do prevádzky až po takmer dvoch rokoch, 
lebo zariadenia vybudované zo štrukturál
nych fondov nie je možné využívať prenáj
mom priestorov privátnej firme. A kniž
nica ako rozpočtová organizácia nemá 
personál ani podnikateľské oprávnenie na 
prevádzku bufetu a reštaurácie. Pokiaľ ide 
o službu SBS a nevľúdneho vrátnika, ide 
o externú firmu, ktorá si dáva svojich 
zamestnancov. Všetci sú však spoľahliví 
pri ochrane nášho majetku a zbierok. Nuž, 
radšej nesympatický a dôveryhodný ako 
usmievavý a problematický... Konzultan
ta, ktorý bol naším zamestnancom a kto
rého sme mali vo vestibule, sme museli 
pre znižovanie stavu zamestnancov pre
pustiť. Ale súhlasím aj s tým, že pracovníci 
služieb, či už v archíve alebo v knižnici, sú 
naozaj milí, ochotní a kompetentní. Na 
prístup našich zamestnancov k návštevní
kom nemám také ohlasy, o ktorých hovo
ríte, ale preberiem to s našimi vedúcimi. 
Keď sa vo vašej knižnici chce zaregis
trovať cudzinec (môže to byť zahraničný 
slovakista), je odkázaný len na jedno
dňový preukaz a ak zostáva v Martine 
týždeň, musí každý deň vypĺňať rovnaké 
formuláre. Nedá sa takýto postup zme
niť? Napríklad Britská knižnica vystaví 
dvojmesačný preukaz hocikomu bez 
problémov. Výpožičná politika knižnice 
a pravidlá jej služieb sú vecou každej 
knižnice. Túto informáciu počujem prvý
krát. Žiadny podobný podnet sme doteraz 
nemali. Naopak, od zahraničných bádate
ľov máme samé pochvaly. Škoda, že o tom 
nevieme. Nevidím žiadny problém v tom, 
aby sa bádateľský preukaz zahraničným 
návštevníkom vystavil na čas, ktorý uvedú 
ako čas interného bádania u nás. Je to 
záležitosť pár sekúnd na prestavenie jed
ného parametra v systéme.
Ako sa plánuje knižnica presadiť vo svete 
digitalizovaných fondov? V Českej re
publike funguje projekt Národnej digi
tálnej knižnice, ktorý je začlenený do eu
rópskej digitálnej knižnice Europeana. 
Vy síce máte Integrované konzervačné 
a digitalizačné centrum a spravujete 
server http://www.memoria.sk, ale ich

výstupy sa zatiaľ nedajú s ostatnými 
digitálnymi projektmi porovnávať. Aký 
význam a reálne dôsledky bude mať pre 
SNK a najmä pre slovenskú kultúrnu 
verejnosť projekt digitalizácie kultúrne
ho dedičstva, ktorý koordinuje Minis
terstvo kultúry SR? Nemáte správne in
formácie. Český projekt zatiaľ nefunguje. 
Český a slovenský prístup sa nedá porov
návať. Ani v Čechách, ani u nás sa ešte 
masová digitalizácia nezačala. Objektívne 
sme však na tom lepšie. Neporovnateľne 
väčší projekt pripravujeme a spúšťame 
teraz, navyše s masovým konzervovaním. 
To Česi nemajú. Neporovnateľné sú v náš 
prospech aj plánované financie a počty ob
jektov na digitalizáciu. Uvidíme o tri roky, 
kde kto bude... Aj my máme, samozrejme, 
projekt digitalizácie a sme tiež zmluvní 
partneri európskeho systému Europeana. 
Česká národná knižnica v Prahe, najmä 
zásluhou pána Adolfa Knolla a jeho Manu- 
scriptoria, patrí medzi skutočnú svetovú 
špičku v oblasti digitalizácie stredovekých 
rukopisov. Náš portál „memoria“ je len ex
perimentálny a obsahuje len okolo 13-tisíc 
objektov. Osem rokov sme pripravovali 
projekt Slovenská digitálna knižnica. Získali 
sme naň aj nórsky grant vo výške 1,4 mi
lióna eur. Súčasne sme získali 4 milióny 
eur na Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska 
na Žilinskej univerzite, ktoré vytvára vý
skumné a experimentálne zázemie di
gitalizácie, pričom SNK je iniciátorom 
a partnerom projektu. V súčasnosti naše 
mnohoročné úsilie prináša ovocie. Práve 
pripravujeme národný projekt Digitálna knižnica 
a digitálny archív za takmer 50 miliónov eur. Ide 
o projekt financovaný zo štrukturálnych 
fondov. Do roku 2015 zdigitalizujeme tak
mer všetky slovacikálne knižničné dokumenty 
v ob j eme cca 1,4 milióna ob j ektov a 1,4 mi
lióna objektov archívnych materiálov zo 
Slovenského národného archívu. Ide teda 
o digitalizáciu kníh, novín, časopisov, 
zborníkov a vybratých archiválií. Od roku 
2008 na tento účel modernizujeme a re
konštruujeme objekty vo Vrútkach na 
našom detašovanom pracovisku. Vytvo
ríme 78 nových pracovných miest. Zmluva 
o poskytnutí finančného príspevku vo
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výške takmer so miliónov eur má byť pod- Nórsko, Fínsko, Nový Zéland, Oxford,
písaná ešte tento rok. Masovú priemyselnú Stanford a iní, ktorí sa zaoberajú masovou
digitalizáciu začneme začiatkom roka 2012. priemyselnou digitalizáciou a pre ktorých
Náš projekt je unikátny a progresívny v eu- je spolupráca s privátnym sektorom akcep-
rópskom a svetovom meradle. Máme v tej- tovateľná len do istej miery. Dôvodov je
to veci dobré pracovné vzťahy s najlepšími niekoľko. Prvým dôvodom je, že digitali-
na svete (Stanford, Oxford, Francúzsko, zácia stredovekých starých a vzácnych tlačí
Fínsko, Nórsko, Švajčiarsko...). Slovenská nie je pre SNK prioritou a približne sto
národná knižnica v Martine má aj s part- takýchto kníh zdigitalizujeme vo vlastnej
nermi v Čechách veľmi dobré osobné a pra- réžii, pričom pridanou hodnotou j e kon-
covné vzťahy. Slovenská národná knižnica zervovanie a reštaurovanie. Druhým dô-
nepovažuje za prioritu digitalizáciu stre- vodom je, že prioritou sú slovacikálne
dovekých tlačí. Prístup Slovenskej národ- dokumenty na účely vedy, výskumu, vzde-
nej knižnice j e v európskom a svetovom lania a prezentácie Slovenska v Europeane
kontexte ojedinelý a unikátny, pokiaľ ide a v iných nadnárodných systémoch, vrá-
0 celkovú stratégiu, rozsah digitalizácie, tane Googlu. Tretím dôvodom j e špecifika
integráciu s technológiami konzervovania slovenského prístupu, ktorou j e udrža-
a účelom digitalizácie. Pokiaľ ide o stre- teľnosť infraštruktúry a riešenie dlhodo-
doveké staré a vzácne tlače, tie sú spoloč- bého archivovania digitálneho obsahu na
ným európskym majetkom a je správne, viac ako sto rokov, čo nie je celkom isté pri
že práve na zbierky bohatá česká Národná riešení cez privátny sektor. Nevieme, aká
knižnica sa podujala pristúpiť k digita- je životnosť Googlu. Napokon, v prípade
lizácii voľne prístupných diel. Takto sa do spolupráce s privátnym partnerom vy-
obehu dostane zaujímavý digitálny obsah, vstáva celý rad otázok, ktorých zod-
ktorý sa do určitej miery prekrýva so zbier- povedanie nie j e celkom triviálne. Napr.
kami stredovekých starých a vzácnych manipulácia s analógovými dokumentmi,
tlačí, ktoré sú v zbierkach knižníc na Slo- vlastnícke práva k digitálnemu obsahu,
vensku. Pokiaľ ich zdigitalizuje Google pre poskytovanie deskriptívnych metadát,
NK ČR, nemusíme ich digitalizovať u nás. synchronizácia s inými službami knižnice
Slovenská národná knižnica má, ako som atď. Často dostávam otázku, prečo naša
povedal, v pláne digitalizáciu asi 2 800 000 Národná knižnica nespolupracuje s Goog-
slovacikálnych objektov v rámci projektu lom, keď to už robia vo Veľkej Británii,
Digitálna knižnica a digitálny archív. Pri Dánsku, Česku. Nuž, je to vec odborného
knihách je pre nás primárne zaujímavé názoru a zodpovednosti. Sme obozretní
obdobie od 19. storočia. Súčasne prebehne a vývoj nám dáva za pravdu. Národná
ošetrenie dokumentov sterilizáciou a kon- knižnica v Británii s Googlom skončila
zervovanie deacidifikáciou. spoluprácu, francúzska obrana pred Goog-

Spolu pôjde u nás o digitalizáciu lom skončila na súde, ktorý vyhrali Fran-
približne 250 miliónov strán knižničných cúzi, pretože Google porušil autorské práva
a archívnych materiálov. V českom zák- francúzskych autorov digitalizáciou ich
ladnom projekte ide o digitalizáciu asi 35 kníh a uvedením ukážok on-line bez povo-
mil. strán. Nejde však o žiadne preteky, lenia. Súd nariadil zaplatiť ako náhradu
ale o spoluprácu, výmenu skúseností ,po- škody 300 000 eur a zastaviť digitalizáciu.
znatkov a inovácie. Digitalizácia nie je Navyše, Google zaplatí 10 000 eur denne
akože: „Jáchyme, hoď to do stroje!!!.,.“ pokutu až do odstránenia ukážok nie-
a konzervovanie zbierok si nemožno pred- ktorých zdigitalizovaných kníh...
stavovať ako odnesenie kníh do čistiarne Archív literatúry a umenia predstavuje
v obchodnom dome. Pokiaľ ide o spolu- asi najdôležitejšiu a v kontexte sloven-
prácu s Googlom, ktorú v Česku ohlásili, skej kultúrnej histórie najunikátnejšiu
SNK ju zatiaľ neplánuje. V tomto ohľade zbierku dokumentov a pozostalostí,
postupujeme podobne ako Francúzsko, V akom stave je spracovávanie pozos-
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talostí? Archív literatúry a umenia SNK 
(ALU SNK) nám robí dobré meno a posky
tuje skvelé služby. Je to špecializovaný ve
rejný archív a jeho poslaním je dopĺňať 
archívne fondy a zbierky, ktoré tvoria sú
časť národného kultúrneho dedičstva a sú 
zamerané na rukopisné a fotografické 
dokumenty osobností slovenskej literatúry 
a hudby. Zverené dokumenty archív ochra
ňuje, odborne spracúva a sprístupňuje 
bádateľskej verejnosti prezenčne v špecia
lizovanej študovni. V súčasnosti obsahujú 
zbierky ALU SNK 1602119 literárnych a hudob
ných rukopisov a fotografií. Ide o písomné po
zostalosti a osobné archívy slovenských 
spisovateľov, literárnych vedcov, hudob
níkov, .etnografov, umelcov, historikov, 
pedagógov, knihovníkov a iných predsta
viteľov slovenskej kultúry, vedy a politiky, 
archívy literárnych a hudobných spolkov, 
ako aj o množstvo jednotlivín -  rukopisy 
diel, korešpondenciu, dokumenty k de
jinám vedy, literatúry a kultúry v časovom 
rozpätí od polovice u . storočia po súčas
nosť. Kompletné informácie o fondoch 
a zbierkach sú prístupné na intemetovej 
stránke SNK prostredníctvom každoročne 
aktualizovaného sprievodcu po spraco
vaných fondoch. Najvzácnejšie rukopisy 
a fotodokumenty sa priebežne digitalizujú 
a v tejto forme sa poskytujú bádateľom. 
Väčšina z 800 osobných a korporatívnych 
fondov je prezenčne prístupná bádateľskej 
verejnosti, ktorú tvoria predovšetkým štu
denti, vedeckí a odborní pracovníci z do
mácich i zahraničných kultúrnych a ve
deckých inštitúcií, ako aj pedagógovia 
z vysokých škôl a univerzít. Približne 1000 
bádateľom, ktorí sa v priebehu roka obrá
tia na pracovníkov ALU so svojimi požia
davkami, je poskytnutých na štúdium viac 
ako 60 000 archívnych dokumentov ročne. 
Pracovníci archívu poskytujú aj informač
né a konzultačné služby o fondoch a zbier
kach a na požiadanie vyhotovujú kópie 
z archívnych dokumentov.
Aké obmedzenia momentálne predsta
vujú pre bádateľov v knižnici autorské 
práva? Do ktorých oblastí zasahujú? Mô
že byť SNK v oblasti sprístupňovania 
dokumentov pre edičné či akademické

potreby nejakým spôsobom nápomocná?
Problém autorských práv v knižniciach je 
dosť komplikovaný. Nemáme tu priestor 
na jeho popis. Autorské práva upravuje 
zákon a európske direktívy. Európska le
gislatíva je v oblasti ochrany práv dušev
ného vlastníctva pomerne konzervatívna. 
Paradoxom je, že v znalostnej spoločnosti 
majú občania ťažký prístup k informáciám 
a poznatkom. Isté iniciatívy na zlepšenie 
stavu prebiehajú na európskej úrovni.
V zásade však presadzujeme oprávnené 
záujmy a ochranu autorov. Autorské práva 
sa musia rešpektovať a použitie diel bez 
súhlasu autorov považujeme za neprí
pustné. Použitím diela je napríklad kniž
ničná výpožička, pričom za výpožičku je 
potrebné príslušnému autorovi zaplatiť. 
Pripravujeme každoročne podrobné pod
klady na rozúčtovanie pre spoločnosť LITA, 
ktorá posiela platby za výpožičky autorom. 
Najnovšie sa zaoberáme otázkou podmie
nok sprístupňovania digitálneho obsahu. 
Je to oblasť autorského práva, ktorá sa 
stáva neobyčajne dôležitou a zaujímavou 
v celej literárnej komunikácii. Aj tu bude 
platiť, že bez vysloveného súhlasu nositeľa 
práv nie je možné disponovať digitálnou 
kópiou diela.
Pomerne veľa návštevníkov sa zaujíma 
o to, či si môže pre vlastnú potrebu robiť 
kópie prineseným fotoaparátom. Ak áno, 
sú tieto služby spoplatnené? Z vášho 
knižničného poriadku to nie je jasné...
V Slovenskej národnej knižnici nie je 
a nebude možné ani dovolené vyhotovovať 
digitálne kópie vlastnými zariadeniami. 
Digitálne kópie môžu vyhotovovať u nás 
len naši zamestnanci, ktorí vedia, ako 
s dielami a archiváliami zaobchádzať.
V iných knižniciach to môže byť dovolené. 
Mnoho národných knižníc rieši prob
lémy s depozitármi. Je z tohto aspektu 
SNK zabezpečená? Sú jej priestorové 
kapacity dostatočné a vyhovujú súčas
ným bezpečnostným normám? Hlav
ným, takpovediac existenčným a akútnym 
problémom Národnej knižnice je mo
dernizácia a rekonštrukcia sídelnej budovy 
a stavba nového depozitu. Stavba bola 
postavená pre 2,8 milióna jednotiek a už
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nie primeraných podmienok pre usklad
nenie, ochranu a prezentáciu písomného 
dedičstva Slovenska, ktoré najkomplexnej
šie hovorí o tom , kto sme, že sme boli, čo 
sme boli, čo sme vytvorili a tvoríme teraz. 
Terajší stav národnej knižnice je našou 
národnou hanbou. Spoliehame sa v takej
to vážnej veci na pomoc zvonku, naprík
lad zo štrukturálnych fondov. A čo keby 
tejto pomoci nebolo?
Na záver širšia otázka, ktorá sa netýka 
len SNK. Ako by podľa vás dopadli sloven
ské knižnice v porovnaní s knižnicami 
v okolitých krajinách, napr. V4? Zdá sa, 
že podobná široká celospoločenská disku
sia o potrebách knižníc a ich m ieste  
v modernej kultúre krajiny, aká sa pred 

časom udiala v ČR v súvislosti s Kaplic- 
kého projektom novej budovy Národnej 
knižnice, u nás zatiaľ nie je príliš reál
na... Celospoločenská diskusia o knižni
ciach a knihovníctve na Slovensku by bola 
dozaista zaujímavá a potrebná. Nie som si 
však istý, či naša verejnosť dokáže o takejto 
oblasti diskutovať s potrebným  nadhľa
dom a erudíciou. Diskutovať o tom, či sa 
niekom u Kaplického projekt páči alebo

nosť knižnice. Poznáme prípady, keď sa 
síce postavila, prípadne zm odernizovala 
a zrekonštruovala budova, ale počet náv
štev a služieb klesol. Dôležitejší je obsah, 
teda to, prečo a ako sa m usí z globálneho 
pohľadu zm eniť knihovníctvo, aké špeci
fické služby dáva občanom vzhľadom na 
konkurenciu a kontext ostatných kanálov 
a systém ov kom unikácie, m edzi ktoré 
patrí internet, sociálne siete, dostupnosť 
digitálneho obsahu, používanie m obil
ných zariadení, čítačiek, rast objemu di
gitáln ych  zdrojov, vznik  nových m édií 
a nosičov in form ácií. D ôležitým i a za
nedbanými oblasťami vo vzťahu ku kniž
niciam  sú už spomínané autorské práva, 
spolupráca knižníc s vydavateľským a kníh
kupeckým sektorom, financovanie verej
ných knižníc, „vedeckosť“ vedeckých kniž
n íc, podm ienky zákonného povinného 
deponovania dokum entov a podobne. 
Diskutovať o týchto otázkach by bolo veľmi 
užitočné, pretože knižnice predstavujú 
najväčší a najvýznamnejší podsystém kul
túry. Doba sa však m ení, a to aj zásluhou 
knižníc, ale m eniť sa m usia aj knižnice.
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