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Library, pričom stredisko primárne orientuje
svoje služby na podnikateľskú sféru, predovšet-
kým na malé a stredné podnikateľské subjekty.

Na tohtoročnej medzinárodnej konferencii vystú-
pili takmer všetky strediská PATLIB, ktoré sa zú-
častňujú pilotného projektu. Informovali najmä
o dosiahnutých výsledkoch v oblasti sofistikova-
nejších rešeršných služieb, vzdelávania a spolu-
práce. Okrem toho informovali o používaných
nástrojoch pri rešeršných službách, skúsenos-
tiach s používanými nástrojmi na vizualizáciu pri
patentových analýzach a sledovaní trendov a o no-
vých službách. Medzi pozoruhodné príspevky pa-
trili príspevky Mustafu Cakira zo strediska PATLIB
pôsobiaceho vo Vedecko-technologickom centre
Ege Univerzity v tureckom Izmire, ktoré boli za-
merané na poskytovanie patentových služieb
s pridanou hodnotou a patentové štatistiky v ob-
lasti zdravotníctva a príspevok Pavla Jirmana
z Českej republiky. Podrobne informoval o služ-
bách strediska PATLIB Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID z Hradca Králové, pričom ťažisko pre-
zentácie bolo zamerané na prácu v oblasti duševného vlastníctva so žiakmi základných škôl. ARID spolupracuje
s holandskou nadáciou „Deti a veda“ a s Úřadom průmyslového vlastníctví ČR. Z hľadiska pomoci začínajúcim vyná-
lezcom bola inšpiratívna prezentácia Jouni Hynynena z Centre for Economic Development z Fínska, v ktorej ilustroval
tzv. „vynálezcovskú cestovnú mapu“; jej cieľom je uľahčiť orientáciu v oblasti duševného vlastníctva a názorne de-
monštrovať formy ochrany.

PATLIB Centrum pri CVTI SR prezentovalo dosiahnuté skúsenosti v prednáške „Skúsenosti PATLIB strediska Bratislava
s používaním nových nástrojov“, ktorej autormi boli PhDr. Mária Harachová a PhDr. Ľubomír Kucka. Prvá časť prí-
spevku obsahovala informácie o zameraní CVTI SR, jeho hlavných aktivitách, účasti na projektoch a vyhodnotenie do-
siahnutých výsledkov strediska PATLIB počas účasti na pilotnom projekte. Druhá časť príspevku bola zameraná na
komparáciu a evaluáciu nástrojov umožňujúcich vizualizáciu výsledkov v rešeršných službách.

Konferencie sa zúčastnili všetky slovenské strediská PATLIB, nakoľko v tomto roku im Európsky patentový úrad hra-
dil 75 % nákladov.

Počas konferencie mali účastníci pilotného projektu PATLIB, ale aj ďalšie nezapojené strediská PATLIB a patentové
úrady možnosť prezentovať svoje dosiahnuté výsledky vo vystavovateľských stánkoch. Využilo ju Rumunsko, Poľsko,
Česko, Lotyšsko, Litva, Veľká Británia, Turecko, Estónsko a EPÚ. Prostredníctvom plagátov z našich podujatí sme do-
kumentovali všetky aktivity nášho strediska aj my. Medzi ďalších „nepatentových“ vystavovateľov patrili najmä En-
terprise Europe Network (EEN) a firmy Questel, Minesoft, Jouve ap.
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Univerzitná knižnica v Bratislave privítala na svojej pôde dňa 3. mája 2012 zástupcov z radov odbornej knihov-
níckej verejnosti. Dôvodom bol seminár s názvom ANL+ aneb článková bibliografie nové generace. Ing.
Martin Vojnar ako prednášajúci hosť a zástupca spoločnosti MULTIDATA, s. r. o., podľa jeho vlastných slov pri-
blížil „príbeh“ článkovej bibliografie budovanej v Českej republike. Na úvod svojej prezentácie predstavil pro-
jekt ANL+ ako jeden z nástrojov na vyhľadávanie v českých článkoch, ktorého partnermi sú Národní knihovna
ČR, Moravská zemská knihovna, Knihovna AV ČR a spoločnosť NEWTON MEDIA, s. r. o.

Následne sa venoval jeho vzniku ako formy odpovede na fakt, že začiatkom roku 2011 prestala NK ČR prispie-
vať do kooperačného systému národnej článkovej bibliografie (databáza ANL). V konkrétnych súvislostiach sa

ANL+ ako bibliografia novej generácie
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však o projekte ANL+ oficiálne hovorilo až na konferencii „Knihovny současnoti 2011“ v polovici septembra 2011.
Odzneli tiež informácie technického typu, týkajúce sa napríklad toho, odkiaľ sa dáta pre ANL+ zhromažďujú (da-
tabáza ANL, spoločnosť NEWTON MEDIA atď.), alebo aké sú rôzne formáty týchto dát. Zaujímavými boli i ukážky
jednotlivých dátových štruktúr od spomínaných agregátov, resp. ich podoba. Prednášajúci nezabudol upozorniť
na výhody a nevýhody tejto článkovej bibliografie. Výrazné pozitívum videl v prístupe k plnému textu či zora-
dení výsledkov vyhľadávania podľa relevancie. Ako negatívum napríklad uviedol, že ANL+ poskytuje dáta len za
rok 2011 a 2012, teda odkedy bola databáza budovaná, a taktiež otázku reštriktívnej politiky vo vzťahu k prí-
stupu k plným textom článkov.

V roku 2012 je plánované vyhodnotenie skúšobnej prevádzky NK ČR a využitie ANL+ v rámci kooperačného
systému krajských knižníc. Nemenej zaujímavou myšlienkou je i automatická analýza textu na základe plného
textu. V tomto prípade slúžila ako praktická ukážka automatická indexácia dokumentu heslami PSH na stránke
Národní technické knihovny.

Druhá časť seminára sa niesla v duchu diskusie o budúcnosti národnej článkovej, resp. národnej bibliografie na
Slovensku i v Čechách. Práve tu sa načrtla otázka, či bibliografiu nenahradí digitalizácia a či nie je prostredie pre
budovanie národnej bibliografie v oboch krajinách do značnej miery diverzifikované.

Na záver tejto odbornej prezentácie priblížil Martin Vojnar ešte v krátkosti index AMGK+ (Archivy, Múzeá, Ga-
lérie, Knižnice) ako snahu o vytvorenie centrálneho indexu pre digitalizované a digitálne zbierky kultúrnych in-
štitúcií.

Zaujímavé informácie o databáze ANL+ prináša príspevok na webovej stránke spravodaja Knižnice AV ČR
– INFORMACE:
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/databaze-anl-a-digitalni-knihovna-av-cr/

Jednotná informačná brána (JIB) poskytuje prístup do databázy ANL+:
http://anlplus.jib.cz/primo_library/libweb/action/search.do?vid=anlplus&reset_config=true
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24. apríla 2012 sa v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici konal už 12. ročník odborného seminára s ná-
zvom “Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov
v období hospodárskej krízy“.

Téma tohto už tradičného podujatia, na príprave ktorého okrem ŠVK v Banskej Bystrici participovali aj Spolok
slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc, Goethe-Institut v Bratislave a Veľvyslanectvo USA v SR,
bola veľmi aktuálna. Problematika fungovania knižníc v období hospodárskej krízy pritiahla pozornosť odbornej
verejnosti a spoločenská sála bývalého Župného domu sa zaplnila do posledného miesta. Účastníci mali mož-
nosť porovnať, v akých podmienkach fungujú knižnice na Slovensku, v Českej republike, v Nemecku a v USA.
Oboznámili sa s možnosťami dofinancovania rozpočtov svojich knižníc z dotačného systému MK SR, ako aj s pod-
mienkami, v akých vyvíjajú svoju činnosť knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, akademické knižnice
a verejné knižnice pôsobiace v rámci Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja – dvoch finanč-
nou krízou najviac postihnutých regiónov.

Podujatie otvorila námestníčka riaditeľky ŠVK v Banskej Bystrici, PhDr. Blanka Snopková, ktorá privítala účast-
níkov seminára slovami: „Sotva sa môžeme spoliehať, že ekonomická kríza sa oblasti kultúry na Slovensku
vyhne, skôr naopak. Preto sme seminár pripravovali s mottom: Je lepšie sa báť, ako sa zľaknúť.“ Oboznámila
účastníkov s programom a cieľmi podujatia: poukázať na súčasný stav vo financovaní knižníc na Slovensku
a v zahraničí; poukázať na zmeny ekonomickej reality v rámci jednotlivých typov knižníc v priebehu ostatných
rokov; predstaviť zaujímavé projekty doma i v zahraničí, zamerané na špecifické požiadavky používateľov v ob-
dobí hospodárskej krízy; identifikovať úlohy a problémy, ktorých riešenie môže v najbližšom období preveriť
schopnosti a erudíciu manažmentov knižníc; pomôcť vedúcim pracovníkom knižníc a metodikom pripraviť sa čo
najzodpovednejšie na riešenie neľahkých problémov.

Ekonomická kríza a knižnice


