
REAKCIE REDAKČNEJ RADY

Alojz Androvič, redakčná rada, CVTI SR
„Slovami“ ... darček do nového tisícročia, ktorý si – ako dúfame – získa Vašu priazeň a stane sa Vaším nenahraditeľným 
spoločníkom“ uvádza v 1. čísle redakcia svoje odvážne rozhodnutie vydávať  plnohodnotný odborný časopis.  20 ročníkov 
Itlib-u, to sú dve desaťročia opakovanej radosti a  profesionálneho zadosťučinenia z každého nového čísla.  Naplnila sa 
tak nielen vízia zakladateľov časopisu, ale hlavne naše očakávania – jeho čitateľov, autorov a redaktorov. ITlib je mimo-
riadne cenným dokumentom nielen z hľadiska aktuálneho obsahu, ale aj ako zrkadlo rozvoja knižničnej oblasti v ostat-
ných dvadsiatich rokoch. Tak  „hor sa“ do ďalšej dvadsiatky!“

Jaroslav Šušol, redakčná rada, KKIV FiF UK
„ITlib vniesol na začiatku milénia čerstvý vietor do odbornej komunikácie v oblasti knižnično-informačnej praxe i teórie. 
Nadviazal na tradície Bulletinu Centra VTI SR a zároveň ponúkol novú platformu zameranú na najnovšie technologické 
trendy v ére rozmachu internetu. Nový časopis sa rozbiehal zároveň s tvorbou koncepcie portálu InfoLib a spomínam 
si, že som sa podieľal na definovaní požiadaviek na niektoré funkcionality tohto portálu. Keďže aj ja som sa orientoval 
na problematiku vplyvu digitálnych technológií na komunikačné a informačné procesy v spoločnosti a v praxi knižníc, 
ITlib za ostatných dvadsať rokov často bol – a stále je – mojou prvou voľbou pri hľadaní informácií, pri odporúčaní zdrojov 
pre študentov, ale aj pri publikovaní výsledkov mojich vlastných výskumov.“

Beáta Bellérová, redakčná rada, SPK pri SPU
„ITlib – pre mňa vždy dobré a užitočné čítanie. Zdroj inšpirácie pri úvahách  o koncipovaní  nových služieb knižnice či sle-
dovaní nových trendov. Jedna z možností, ako nestratiť prehľad o tom, kam smeruje moja profesia.“

Judita Kopáčiková
„V čase, kedy časopis ITlib začal vychádzať, v rokoch 2011 – 2012, som bola členkou jeho redakčnej rady, teda som sa 
aktívne podieľala na jeho obsahovej náplni. Naším zámerom bolo, aby prinášal informácie z oblasti informačných tech-
nológií, aby bol užitočný a prínosný pre pracovníkov všetkých typov knižníc, čo sa počas nasledujúcich rokov postupne 
menilo, tak ako sa menili a vyvíjali i služby knižníc.  V roku 2011 získal ocenenie na medzinárodnej konferencii Inforum 
v Prahe, čo bolo veľmi pozitívnym signálom pre jeho tvorcov. I keď som sa posledných 17 rokov profesijne venovala 
činnosti verejných knižníc, vždy som v ňom našla množstvo užitočných informácií.“

Nadežda Andrejčíková, redakčná rada, Cosmotron
„Len pár ľudí v skutočnosti vie, koľko práce je za tým, než vznikne nový časopis, a to, aké je očakávanie, radosť, ale na dru-
hej strane aj určitá obava či neistota, strach z toho, ako ho ľudia príjmu, či sa im bude páčiť, či budú nové príspevky pre 
nich zaujímavé a užitočné, ale aj to, či sa bude dariť vyberať neustále nové zaujímavé témy a hlavne aj odborníkov, ktorí 
budú ochotní sa podeliť o svoje skúsenosti v podobe príspevku práve v našom časopise ... Je jasné, že takýchto otázok 
je ešte oveľa, oveľa viac a ako sa vraví, ten kto nezažije, nevie. Danka Bírová, ktorá je „Matkou“ Itlib-u, by o tom vedela 
rozprávať. Práve vďaka nej a samozrejme, aj vďaka CVTI SR, ktoré sa rozhodlo podporiť túto Dankinu myšlienku, mohol 
ITlib uzrieť svetlo sveta. Už vtedy, pri jeho krste, mu krstná mama – Juditka Kopáčiková, ako jediná sudička, do vienka 
vložila hneď 12 želaní.  No ani ona a ani Danka ešte nevedeli, že aj po 20 rokoch, bude mať ITlib stále svojich používateľov, 
prispievateľov, priaznivcov, podporovateľov, ako aj dostatok zaujímavých tém a nezodpovedaných otázok, či nových  

Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je plnohodnotnou súčasťou knižnično-informačnej vedy a praxe. 
Vďaka podpore vydavateľa, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), tou súčasťou vôbec môže 
byť, ale aj vďaka členom redakčnej rady, ktorá pomáha udržiavať si svoju odbornú úroveň. Vďaka autorom je 
odrazom aktuálneho diania,  vďaka zástupcom odbornej komunity je hodnotným partnerom pre spoluprácu. No 
a vďaka kolegom – redaktorom inšpiratívnym prvkom konkrétnej odbornej redakčnej práce. 
Práve preto, sme sa pri príležitosti 20. výročia časopisu naše ĎAKUJEME z redakcie rozhodli povedať cez 
autentickú spätnú väzbu. Cez reakcie tých, ktorí „ITčko“ dlhodobo – doslova „od kolísky“ – poznajú, pracujú 
s ním a sú a vždy budú jeho priamymi či nepriamymi tvorcami.
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skúseností, ktoré pomáhajú nám všetkým neustále získavať prehľad a informácie nielen o tom čo sa deje u nás, ako aj 
vo svete, ale aj o tom, kam smerujeme atď. Pre mňa je to až neuveriteľné, a nechce sa mi veriť, že to už je toľko rokov, 
pretože mám pocit, že to bolo len nedávno, čo sme sa bavili s kolegami z redakčnej rady, že budeme musieť nášmu Itlib-u 
vystaviť občiansky preukaz, pretože dovŕšil 15 rokov. Následne sme sa na konferencii Inforum s českými kolegami ešte 
dohovárali o zorganizovaní spoločného stretnutia, kde by sme oslávili tieto krásne narodeniny a zároveň si vzájomne 
vymenili spoločné skúsenosti, hľadali spoločné možnosti, ....
No a teraz to už sú 20 narodeniny. Danka, aj keď už si odovzdala žezlo mladším kolegom, viem, že ti to nedá a ako každá 
„matka“, neustále očkom dozeráš, čo sa s tvojím dieťatkom deje.  No  ver, že môžeš byť na seba hrdá. Hrdá na to, že sa 
ti podarilo zrealizovať  nádhernú myšlienku. Myšlienku, s ktorou si sa určitú dobu pohrávala a viem, že chvíľami si aj 
váhala a zvažovala si, či, kedy a dlhšie aj to, ako ju uskutočniť. No ja viem, a okrem mňa ešte pár ľudí, že to netrvalo dlho 
a našla si v sebe odvahu pustiť sa do neľahkej práce, ktorá bola a stále ešte je, pomerne náročná na čas, ale ... Oplatilo 
sa!  Zo srdca ti za to ĎAKUJEME. Ak som povedala „ďakujeme,“  tak ver, že to nehovorím len za seba, ale aj za všetkých 
používateľov, čitateľov, ktorí vždy radi siahnu po novom čísle a sú radi, že majú tento kvalitný zdroj a zároveň aj priestor 
pre získavanie a zdieľanie informácií  a tiež skúseností s novými technológiami, ako aj z ich využívania v praxi . Dovoľ mi 
vysloviť ďakujem aj CVTI  a jeho  vedeniu za stálu podporu. Ďakujem si dovolím vysloviť tiež redakčnej rade za aktívnu 
prácu pri sledovaní aktuálneho diania, ale aj trendov v tejto oblasti, za nie vždy ľahké získavanie  nových príspevkov... 
Ďakujem však patrí tiež všetkým prispievateľom, podporovateľom, ale aj tým, ktorí sa na príprave a výrobe jednotlivých 
čísiel Itlib-u akokoľvek podieľali, podieľajú, či prispeli k jeho vzniku. V neposlednom rade ďakujem patrí  hlavne aj všetkým 
vám, ktorí ste nášmu časopisu verní, lebo vaša spokojnosť je to, čo tejto práci dáva zmysel. Za to vám zo srdca ďakujem. 
Prajem si, aby sa nám spoločne darilo aj naďalej, napĺňať tých 12 želaní, ktoré nášmu časopisu dala do vienka Juditka 
Kopáčiková pri jeho krste. Prajem si, aby si časopis rovnako osvojili aj ďalšie generácie, generácie našich detí, vnúčat, ....“

Richard Papík, redakčná rada, SLU v Opave
Časopis ITlib mohu sledovat od jeho počátku, a tak mám radost, že oslaví 20 let existence ve velmi dobré kondici. Velice si 
časopisu cením po obsahové i vzhledové stránce. Vyhovuje mi rovněž souběh tištěné a elektronické verze, které jsou obě 
na vysoké úrovni a příjemné pro mne i typograficky. Líbí se mi na tomto časopisu jeho profesionalita, kvalitní redakční 
práce a snaha o vyhledávání zajímavých témat  informační vědy a knihovnictví, a to i ve světovém kontextu. Moc mne 
těší, že se zde setkává oborová spolupráce slovenského a českého prostředí, která vždy měla historickou tradici v oblasti 
vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI) a knihovnictví. Je mi také ctí a potěšením, že jsem již velmi mno-
ho let členem redakční rady. Časopisu přeji do dalšího období, aby se čtenářům líbil, byl uznávaným odborným čtivem 
a byl nadále užitečným.

HODNOTNÝ OBSAH PRE ZÁSTUPCOV ODBORNEJ KOMUNITY 

Helena Mlejová, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Mestská  knižnica v Bratislave
„Časopis ITlib a jeho odborný obsah ma sprevádzajú na knihovníckej ceste  od začiatku môjho vysokoškolského štúdia, čo 
je takmer dvadsať rokov.  Vždy som v ňom nachádzala informačne hodnotné texty, ktoré mi boli  skvelým pomocníkom 
pri štúdiu, relevantne prepájali poznatky knižničnej  teórie a praxe. V súčasnosti, počas mojej práce v knižnici, objavujem 
v  článkoch inšpirácie a podnety na zmeny, ktoré možno aplikovať aj v praxi, ktorá ma obklopuje. Časopisu ITlib prajem 
do ďalších desaťročí  veľa zaujímavých textov od tých najlepších odborníkov, nech si udrží a  ďalej buduje svoj okruh 
čitateľov.“

Vít Richter, NK ČR
„Časopis ITlib Informačné technológie a knižnice mě provází již dlouhou dobu, ani jsem si neuvědomil, že letos je to již 
20 let. Časopis nejen využívám, ale také mám tu čest v něm občas publikovat a v obou případech mě těší kvalita obsahu 
i péče redakce – je vynikající. Vydávat dobrý odborný časopis stojí velké a dlouhodobé úsilí. To není kompliment, ale dlou-
hodobá zkušenost, která vyplývá z dobré znalosti našeho prostředí. Financovat vydávání odborného časopisu je v dnešní 
době také velmi složité. Držím redakci ITlib i jeho vydavateli palce pro příští desetiletí a těším se na další skvělá čísla.“

ZDROJ INFORMÁCIÍ AJ PRE AUTOROV 

Matúš Formanek, KMaKD UNIZA
„V nedávno konštituovanej oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, kde aktívne pôsobím a ktorých súčasťou sa stala 
aj informačná veda, patrí časopis ITlib medzi moje najobľúbenejšie a najčítanejšie periodiká. Už je to skoro 6 rokov, kedy 
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som, ako doktorand, aktívne začínal s vlastnou vedeckou a publikačnou činnosťou. Moje prvé výstupy boli spojené práve 
s Itlib-om, ktorý pre mňa, už od prvého momentu, predstavuje nesmierne významný prvok pri výmene skúseností, ako 
aj v získavaní nových kontaktov, spätnej väzby a hodnotných aktuálnych informácií na poli vedeckej a odbornej činnosti.
Časopisu ITlib i celému jeho redakčnému tímu srdečne blahoželám k okrúhlemu 20. výročiu pôsobnosti a prajem mu 
nadšených prispievateľov prinášajúcich veľa zaujímavých a inšpiratívnych tém, ako aj množstvo čitateľov, pre ktorých 
boli, sú i budú informačné zdroje, knižnice a IT vášnou na celý život. Bude mi cťou, ak svojim drobným podielom budem 
môcť i naďalej aktívne prispievať ku tvorbe informačne hodnotného obsahu. 

Michal Černý, KISK MUNI
„Jedním z cílů práce informačních profesionálů je dokázat předkládat informace uživatelům ve formě, která pro ně bude 
srozumitelná, pochopitelná a snadno zpracovatelná. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem dnes většina odborníků 
hledá a využívá informace, pak lze jednoznačně říci, že jdeme cestou od primární práce s papírem k digitálním podobám 
článků. Domnívám se, že právě na tuto skutečnost web ITlib reaguje – vytváří prostředí, ve kterém je příjemné a pohodl-
né číst, vyhledávat a zpracovávat informace, které jsou oborově přínosné a důležité. A to i v podobě kterou – v případě 
svých konzumačních návyků oceňuji nejvíce – přes mobilní telefon v reponibilní podobě. Vzhledem k charakteru článků 
v časopise, který má informovat, inspirovat, seznamovat, vytvářet prostor pro přenášení myšlenek druhých do vlastní 
praxe, tuto cestu považuji za obzvláště šťastnou. Třeba se více knihovníků naučí čas při čekání na tramvaj či během jízdy 
autobusem vyplnit studiem zajímavého textu. Prospělo by to časopisu, profesní identitě a především onomu čtenáři. 
Snad se to podaří.“

POCHVALA OD KOLEGOV

Renáta Salátová, NK ČR, časopis Knihovna a Knihovna plus 
„ITlib věrný svému jménu má  nejen výborný open access, ale také výborně udělané webové stránky. Po obsahové 
stránce nabízí rozmanitou škálu témat. Jako redaktorky se občas vídáme na důležitých konferencích, kde jsou oba 
časopisu přizvány jako mediální partneři. Vždy si sdělujeme poznatky ze svojí redaktorské praxe. ITlib vychází v tištěné 
i elektronické podobě, takže dvojí záslužná práce.  Obdivuji dopředu vytvořený tematický plán.
Časopisu přeji hodně dobrých autorů, pilných čtenářů a podporu z řad odborné veřejnosti.“

Juraj Valko, SNK, časopis Knižnica
„Jeden český kolega mi raz povedal, že vydávanie odborného časopisu je cnostné poslanie, hoci v mnohých prípadoch sa 
predsmrtné kŕče tejto činnosti prejavujú v tom, že redakcia píše a vydáva príspevky sama pre seba. S radosťou môžem 
konštatovať, že to rozhodne nie je prípad časopisu ITlib.Informačné technológie a knižnice. Stabilné čitateľské zázemie, 
neustále sa rozpínajúca autorská základňa, prívetivý a súčasne profesionálny prístup členov redakcie k prispievateľom 
a neutíchajúca snaha poskytovať čitateľom neošúchané a podnetné témy vybudovali silnú značku, ktorá je známa od-
bornej verejnosti doma i v zahraničí. Za redakciu časopisu Knižnica s hrdosťou priznávam, že ITlib sa pre nás neraz stal po-
ctivým zdrojom inšpirácie a jeho redakcia relevantným partnerom. Osobne vnímam časopis pozitívne cez prizmu dvoch 
skúseností: ochoty redakcie ponúkať mi vlastný publikačný priestor a schopnosti prekvapiť a zaujať ma každým novým 
číslom.“ Chcem vám touto cestou ešte zablahoželať k významnému výročiu i úspešnému vývinu a úprimne verím, že 
v zabehnutom trende budete pokračovať aj naďalej.“ Dvadsať rokov ITlib.Informačné technológie a knižnice, to je vývoj 
spoločne s komunitou, pre ktorú je určený, to je stabilita či už základne spolupracovníkov alebo predplatiteľov, to je snaha 
byť pridanou hodnotou, pre tých, ktorí ju vo svojej profesii hľadajú a potrebujú. Za súčasnú redakciu rovnako hovoríme, 
ako odznelo u členky našej redakčnej rady – Nadeždy Andrejčíkovej – „Oplatilo sa!“ a „Ďakujeme.“ ... a budeme sa snažiť, 
aby sa oplatilo tvoriť „ITčko“ aj naďalej a rovnako v každom prípade byť vďační za ochotu k akejkoľvek spolupráci s VAMI, 
tými, pre ktorých to robíme. 

Eva Vašková 

Za redakciu: 
Tomáš Fiala, zodpovedný redaktor
Eva Vašková, výkonný redaktor
Mária Izakovičová, jazyková korektúra
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