
E-KNIHYE-KNIHY

26

Predstavenie knižnice
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je špeciálnou knižnicou, ktorá pôsobí v oblasti šírenia in-
formácií nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím
na území celého Slovenska a v zahraničí. Je príspevkovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom kultúry Slo-
venskej republiky. Ako špeciálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej a vy-
davateľskej činnosti systematicky vyrába, buduje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond
a poskytuje knižnično-informačné služby.

Od iných knižníc sa líši tým, že všetky knihy, časopisy, učebnice, kalendáre a neperiodické tlačoviny vo formátoch prí-
stupných vnímaniu zdravotne postihnutých, t. z. v Braillovom písme, zväčšenom type písma, zvukových nahrávkach,
digitálnych textoch, reliéfnej grafike, vyrába sama. V tom je jedinečnosť a nezastupiteľnosť SKN v celoštátnom kniž-
nično-informačnom systéme Slovenskej republiky. Takto spracované dokumenty sú prístupné zdravotne znevýhodne-
ným spoluobčanom a slúžia na ich edukáciu, poznávanie, rozptýlenie a zábavu či kultúrne vyžitie.

V záujme sprístupnenia knižnično-informačných služieb ďalším zdravotne znevýhodneným občanom Slovenskej republiky,
ktorí nie sú objektívne dlhodobo schopní čítať dielo, resp. vnímanie diela majú znemožnené alebo podstatne sťažené, sme
v septembri minulého roka uvítali vydanie Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej lis-
tiny SKN, na základe ktorého je možné poskytovať knižnično-informačné služby aj tejto skupine používateľov.

Knižnično-informačné služby
Špecializovaný knižničný fond SKN využíva zhruba 2 000 používateľov nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahra-
ničí, z toho viac ako 200 detí a mládeže do 15 rokov.

Používateľom knižnice sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý občan po predložení plat-
ného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov: preukaz ŤZP, ŤZP/S; členský preukaz ob-
čianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých, prípadne odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice
(u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný). Používateľom knižnice môže byť aj príslušník iného štátu,
právnická osoba, t. j. kolektívny používateľ, ako aj zamestnanec knižnice.

Knižnica poskytuje absenčné, prezenčné a zásielkové výpožičné služby. Pre levočských používateľov, ktorí vzhľadom
na svoju imobilitu alebo vysoký vek nemôžu knižnicu sami navštevovať, funguje pravidelný donáškový servis braillov-
ských a zvukových kníh a časopisov.

Výpožičky a ďalšie knižnično-informačné
služby zabezpečuje SKN bezplatne. V sú-
časnosti celkový obsah knižničného fondu
tvorí 37 000 knižničných jednotiek, čo pred-
stavuje viac ako 5 000 titulov zvukových
kníh a takmer 2 500 kníh v Braillovom
písme. Od roku 2010 SKN ponúka nové
knihy už len na CD vo formáte MP3.

SKN má významný podiel aj v rozvíjaní
knižničnej práce a špeciálnych služieb pre
zdravotne postihnutých vo verejných kniž-
niciach na Slovensku. História vzniku týchto
oddelení vo verejných knižniciach siaha až
do roku 1984, kedy vznikali prvé takéto od-
delenia v knižniciach v Trnave, Košiciach,
Banskej Bystrici, Bratislave, Nových Zám-
koch a v Leviciach. Sieť týchto oddelení sa
rozrástla najmä v 90. rokoch. V súčasnosti
má SKN podpísanú dohodu o spolupráci pri
poskytovaní zvukových dokumentov s 31
verejnými knižnicami na území celého Slo-
venska. Poskytuje im zvukové dokumenty
formou putovných súborov (1 súbor pred-
stavuje 10 titulov). Podľa územného člene-
nia Slovenska sú knižnice rozdelené do

Elektronické knihy a časopisy pre nevidiacich

Obr. č. 1 Ukážka prístupu k zvukovým knihám
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štyroch obvodov, v rámci ktorých cirkuluje
knižničný fond, a týmto spôsobom sa každý
titul dostane do všetkých oddelení pri jed-
notlivých knižniciach.

Od roku 2006 funguje systém sprístupne-
nia zvukových kníh aj v digitálnej forme
prostredníctvom webového sídla knižnice.
Knižnično-informačné služby digitálnej kniž-
nice zahŕňajú realizáciu úkonov, vďaka kto-
rým môžu používatelia počúvať zvukové
knihy a časopisy z webovej stránky kniž-
nice. Zvukové súbory sú chránené ochran-
ným systémom WMA DRM 10 proti
neoprávnenému šíreniu. Po zaregistrovaní,
následnom zadaní mena a hesla si používa-
teľ môže stiahnuť celú knihu, alebo jej časť
do počítača, mobilu alebo MP3 prehrávača.
Digitálna knižnica obsahuje viac ako 2 600
zvukových kníh a časopisov. Jej služby vy-
žíva približne 250 požívateľov ročne.

Elektronické zvukové knihy
a časopisy
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Sloven-
skej knižnice pre nevidiacich Mateja Hre-

bendu v Levoči je zhotovovanie a sprístupňovanie elektronických kníh a časopisov. Knižnica si nedávno pripomenula
50. výročie zhotovenia prvej analógovej zvukovej knihy na Slovensku. Mnohoročné skúsenosti z tejto oblasti nás pri-
viedli k ich digitalizácii. SKN zhotovuje elektronické zvukové knihy už 15 rokov. Éra digitálnych zvukových kníh pre ne-
vidiacich sa začala v roku 1997, kedy vznikli prvé DAISY (Digital Accessible Information System) audioknihy na CD
nosiči. Zvuková kniha Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov, ako aj Angličtina na cesty je k dispozícii pre našich čita-
teľov nielen na CD nosiči, ale aj v digitálnej knižnici na webovej stránke www.skn.sk.

V roku 2003 boli experimentálne zhotovené časopisy Novet a Pohyb, ktoré boli na CD nosiči vo zvukovej a zároveň aj
textovej forme. Zvukový časopis Novet sme v mobilnom telefóne odskúšali v roku 2005. Prvá zvuková kniha vo for-
máte MP3 vznikla vo zvukových štúdiách SKN v roku 2006. Od roku 2010 vychádzajú všetky zvukové knihy na CD vo
formáte MP3 a časopisy vo formáte audio CD. Od roku 2006 sú zvukové knihy vo formáte WMA DRM 10, ako aj DAISY
k dispozícii online v digitálnej knižnici. Sprístupňovanie zvukových časopisov z našej webovej stránky začalo v roku
2008 pod názvom Audioweb. Od roku 2011 sme rozšírili fond zvukových kníh aj o komentované filmy pre nevidiacich.

Elektronické knihy a časopisy v textovej forme
V textovej forme zhotovuje knižnica knihy a časopisy v Braillovom písme už vyše 60 rokov. Elektronické zasielanie do-
kumentov začalo zasielaním katalógov kníh pred vyše desiatimi rokmi na disketách a CD nosičoch. Internet umožnil
zasielanie dokumentov online.

Koncom roka 2002 sme začali s pravidelným zasielaním časopisov v textovej forme na CD, ale aj e-mailom. Túto službu
sme nazvali e-mailový balíček, v ktorom zasielame časopisy vydávané SKN – Nový Život, Vierka, Mladosť, Rozhľady,
Novet, Nádej, Pohyb, Dotyky, Kultúrno-Literárny výber a Šach vo formátoch RTF a TXT. Od roku 2012 sme si osvojili
zhotovovanie textových časopisov pomocou štýlov , ktorý navrhli pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
ako štandard pre digitálne učebnice pre nevidiacich používateľov. Takto zhotovené časopisy umožňujú lepšiu navigá-
ciu a vyhľadávanie v textových dokumentoch.

Od roku 2011 sú k dispozícii všetky tieto časopisy v digitálnej knižnici SKN. V súčasnosti je online sprístupnených vyše
5 000 článkov s plnotextovým vyhľadávaním, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých časopisov, rokov, čísiel až po štruk-
túru vlastných článkov.

V auguste 2011 sme predstavili jednoduchý koncept, vďaka ktorému je možné konvertovať nami vydávané knihy
v Braillovom písme do elektronickej podoby. V budúcnosti bude vďaka tomu možné šíriť knihy v Braillovom písme aj
s jej elektronickou podobou na nosiči CD.

Zvukové knihy a časopisy nahrané syntetickou rečou
Je nesporné, že zvukové knihy a časopisy majú najvyššiu kvalitu, keď sú nahrané skúsenými čítačmi s príjemným hla-
som. Z kapacitných dôvodov však SKN dokáže takto nahrať ročne len okolo 150 nových zvukových kníh.

Obr. č. 2 Ukážka prístupu k zvukovým časopisom



E-KNIHYE-KNIHY

28

�

V súčasnosti sú k dispozícii mnohé hlasové syntetizéry, ktoré dokážu pretransformovať knihu alebo časopis z textovej
verzie do zvukovej podoby. Nevidiaci používajú hlasový výstup Jaws, ktorý rozpráva vďaka hlasu Wintalker Voice. Dnes
sú k dispozícii aj iné, kvalitnejšie hlasové syntetizéry. Kvalitný syntetizér reči vzniká aj v Slovenskej akadémii vied,
ktorý vyvíjajú pracovníci Ústavu informatiky z oddelenia analýzy syntézy reči pán Rusko a pán Trnka. Ukážky zvuko-
vej knihy nahranej takýmto syntetickým hlasom sú aj na našej webovej stránke www.skn.sk. Tieto ukážky sme pre-
zentovali pred odbornou verejnosťou na konferencii Digitálna knižnica v Jasnej, ako aj na konferencii Prístupnosť
audiovíznych diel osobám so zrakovým postihnutím – prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti,
ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na obidvoch konferenciách prítomní kladne hodnotili
kvalitu tejto novej syntetickej reči. V spojení s masovou digitalizáciou kníh môže táto technológia umožniť nevidiacim
sprístupnenie nášho bohatého kultúrneho dedičstva.

Musíme konštatovať, že umelecký prednes hercov, ktorí načítavajú zvukové knihy pre nevidiacich, bude určite stále kva-
litnejší ako syntetická reč. V niektorých prípadoch však bude možné syntetickú reč využiť. Pri technickej a náučnej li-
teratúre, alebo pri časopisoch, ktoré si nevidiaci vypočuje len raz, môže byť v budúcnosti zaujímavou alternatívou aj
takto nahraná kniha. Pevne veríme, že kvalita syntetickej reči sa bude v budúcnosti zlepšovať, vďaka čomu budeme
môcť poskytnúť našim čitateľom omnoho viac zvukových kníh ako teraz.

Alena Repaská
alena.repaska@skn.sk

Norbert Végh
norbert.vegh@skn.sk

Zvukové knihy a audioknihy v Mestskej knižnici
v Bratislave

Úvod
Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len Mestská knižnica) je verejnou univerzálnou knižnicou mesta Bratislavy. Po-
skytuje služby širokému vekovému spektru používateľov počnúc deťmi od troch rokov, pokračujúc žiakmi a študent-
skou mládežou cez dospelých až po aktívnych a vzdelávania chtivých seniorov. Skupinám používateľov sú k dispozícii
špecializované pracoviská: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ul. č. 5 s letnou čitárňou U červeného
raka na Michalskej ul. č. 26, Úsek odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých na Klariskej ul. č.
16, Úsek literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ul. č. 3 a Úsek hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucín-
skej ul. č. 1. V univerzálnom knižničnom fonde Mestskej
knižnice sa nachádza vyše 270 000 dokumentov. Ich in-
formačné bohatstvo ročne využije okolo 8 500 registro-
vaných používateľov knižnice. Tí za rok navštívia Mestskú
knižnicu 100 000-krát a vypožičajú si okolo 250 000 do-
kumentov, z ktorých je takmer 180 000 klasických kníh.

Zámerne používame termín klasická kniha (myslíme ňou
tlačenú knihu). Dnes sú na trhu totiž v ponuke knihy elek-
tronické aj knihy na počúvanie, čiže zvukové knihy či au-
dioknihy. Tým posledným sa budeme venovať v tomto
príspevku.

1 Zvukové knihy či audioknihy v Mestskej
knižnici

Ak by ľubovoľný používateľ Mestskej knižnice hľadal zvu-
kové knihy či audioknihy v jej online katalógu, mal by
rôzne možnosti vyhľadávania. Napr. možnosť vyhľadávať
podľa konkrétneho názvu, autora alebo podľa výberu z
databáz – CD1 (štandardný kompaktný optický disk na

Obr. 1 Voľný výber klasických kníh v Úseku krásnej a cu-
dzojazyčnej literatúry na Laurinskej ul. č. 5 v Bratislave
(Fotoarchív Mestskej knižnice)

1 Audio CD [online]. [cit. 2012-07-13]. Dostupné na internete:
http://www.encyklopedia.sk/index.php?pojem=Audio_CD


