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Minulý rok bol pre vás významným z hľa-
diska ocenenia vašej práce – získali ste
ocenenie Goetheho inštitútu Klaus-von-
-Bismarck Preis. No a začiatkom roka
2014 vás uviedli do Knihovníckej siene
slávy za rok 2013. Ako vnímate takéto
uznanie pracovného úsilia? 

Samozrejme, že zrazu taký „pretlak“ oce-
není veľmi poteší. Ani vo sne by ma nena-
padlo, že z vyše 3 000 zamestnancov
Goetheho inštitútu dostanem toto ocenenie
práve ja. A bratislavskí knihovníci ma tiež
veľmi prekvapili, hoci si myslím, že by si to
ocenenie zaslúžilo mnoho iných kolegov, 
s ktorými som sa počas svojho doterajšieho
profesionálneho života stretla.

Už vyše dvadsať rokov ste vedúcou informačného stre-
diska a knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave. Čo  vy
osobne považujete za svoj najväčší úspech na tejto
pozícii? 

Tých dvadsať rokov prešlo veľmi rýchlo a intenzívne.
Otvorili sa nám nové obzory, očakávania mladšej generá-
cie našich používateľov a technika nás posúvajú čoraz
ďalej. Všetko sa zrýchľuje aj v našej profesii. Mala som
možnosť veľa cestovať a spoznávať nové veci, ktoré som
sa snažila preniesť do našej práce v Goetheho inštitúte.
Súčasne som istý čas viedla Krajskú pobočku SSKK v Bra-
tislave a táto pozícia mi umožňovala prinášať nové témy
a nápady z prostredia nemeckých knižníc do našich na
Slovensku. Veľmi sa teším, že to nebolo len z času načas,
ale že sa to stalo našou programovou prácou a darilo sa
nám pravidelne podporovať významné slovenské kniž-
ničné podujatia a vzdelávacie aktivity. Najviac ma vždy
potešilo, ak sa niektoré dobré príklady podarilo presadiť,
či už to sú výborne fungujúce nemecké knižnice v Ban-
skej Bystrici a v Košiciach, inšpirácie z benchmarkingu ne-
meckých knižníc, ktoré oslovili niektoré slovenské
knižnice, fungujúce elektronické služby (Elektronická ča-
sopisecká databanka). Pre všetkých používateľov zo Slo-
venska, ktorí to majú k nám do Bratislavy ďaleko alebo
jednoducho nemajú čas k nám chodiť,  sme už v roku
2011 zaviedli službu elektronických výpožičiek z bohatej
ponuky nemeckých vydavateľstiev – Onleihe. Je to téma,
s ktorou sa slovenské knižnice teraz veľmi intenzívne za-
oberajú.

A čo budúcnosť? Aké sú vízie informačného strediska
a knižnice Goetheho inštitútu podľa jeho vedúcej?

No, to je veľmi dobrá a aktuálna otázka. Naše pracovisko
sa už niekoľko mesiacov nachádza v prestavbe priestorov.
Po dvadsiatich rokoch sme sa rozhodli, že musíme prie-
story a naše služby radikálne zmodernizovať. Ako huby po
daždi sa na celom Slovensku sprístupňujú verejné prie-
story, ktoré bojujú o návštevníkov, o ktorých sme si mys-
leli, že sú našou doménou. Každá druhá kaviareň sa na-

zýva literárna, či dokonca  priamo „knižnica“,
sprístupňuje regále s knihami, dokonca klavír,
ale aj moderné elektronické dokumenty. Kníh-
kupectvá sa veľmi zaktivizovali a ponúkajú
denne literárne podujatia, rôznorodé predná-
šky a priťahujú návštevníkov rozličnými ponu-
kami. Samozrejme, že veľa zohráva aj útulné
prostredie, kde sa dá študovať, učiť sa, byť
kreatívny, ale aj zabávať sa s priateľmi a hrať
sa. A niečo podobné by sme chceli vytvoriť 
z našho inštitútu – otvorený priestor pre všet-
kých, ktorých naša ponuka osloví, ale aj ktorí
oslovia nás so svojou vlastnou ponukou. Aj to
sme chceli naznačiť konferenciou, ktorú sme
spoločne s partnermi zorganizovali nedávno v

Univerzitnej knižnici v Bratislave1. Všetkým nám je jasné,
že dominantný už nie je len text, ale aj fotografia, filmový
materiál, zvukové dokumenty, a to všetko v elektronickej
podobe. No a úlohou knižníc je všetky tieto formy doku-
mentov spojiť do ponuky v našich nových zmodernizova-
ných priestoroch. Dúfame, že sa naši návštevníci u nás
budú cítiť príjemne a budú sa k nám často vracať.

Súčasťou vašej práce je aj intenzívne prepájanie slo-
venských a nemeckých knižníc, nadväzovanie vzájom-
nej spolupráce či podpora prekladateľov nemeckej
literatúry. V čom vidíte rozdiely medzi slovenským 
a nemeckým knihovníctvom? Kde by sme mali hľadať
inšpirácie?

Vždy sme sa snažili o istý druh kooperácie a dialógu. Naj-
viac som sa tešila, keď sme dopomohli ku konkrétnej spo-
lupráci a výmene medzi slovenskými a nemeckými
odborníkmi, keď došlo k výmene skúseností – či už to bola
problematika marketingu v knižniciach, komunikačných
stratégií, problematiky komunálnych knižníc, využívania
informačných technológii, architektúry knižníc a ich zaria-
ďovania. Podarilo sa nadviazať spoluprácu pre krátkodo-
bejšie aj dlhodobejšie projekty jednotlivých knižníc, ale aj
čo ma veľmi teší, počas nemeckého predsedníctva v or-
ganizácii IFLA sa podarilo zase nadviazať na aktivity slo-
venských odborníkov v tejto organizácii z minulosti.
Inšpirácie možno hľadať všade, len sa treba navzájom
stretávať a počúvať. Nemeckí knihovníci bojujú s podob-
nými problémami ako my. Len nám sa zdá, že to u nich
ide všetko ľahšie. Referenti, ktorí nás nedávno navštívili
v Bratislave, všetci do jedného pri rozlúčke povedali, že im
pobyt na Slovensku, hoci krátky, veľa dal, veľmi pozorne
sledovali naše prednášky a načúvali našim problémom.
A všetci do jedného prejavili záujem o spoluprácu do bu-
dúcnosti. Je len na nás, či bude záujem.

Literatúra a podpora prekladov sú mojou srdcovou záleži-
tosťou. Vďaka podpore vedenia sa v predchádzajúcich ro-
koch podarilo pozvať na Slovensko mnohých významných
ocenených nemeckých autorov. A čo ma najviac teší, po-
darilo sa v slovenských vydavateľstvách vydať v preklade
mnoho nových titulov. Hoci si myslím, že to je oproti pre-
tlaku anglo-americkej literatúry na našom trhu ešte stále

„Knihovníctvo je služba verejnosti“
Rozhovor so Sylviou Neisser Kováčovou



Dňa 2. apríla 2014 sa v CVTI SR uskutočnila medzinárodná
konferencia Informačné systémy o vede: integrácia pre
otvorený prístup k vedeckým výstupom. Konferencia,
realizovaná v rámci projektov ŠF EÚ NISPEZ a NITT, si sta-
novila ako cieľ predstaviť účastníkom konferencie európske
zázemie, medzinárodné štandardy a metodológiu tvorby in-
formačných systémov pre oblasť vedy a výskumu. Zámerom
však v neposlednom rade bolo aj prezentovať nový infor-
mačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS
(https://www.skcris.sk), realizovaný v rámci aktivity 4.1 pro-
jektu NISPEZ, spravovaný Ministerstvom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a prevádzkovaný Centrom VTI SR.

Po úvodnom príhovore k účastníkom konferencie, ktoré pred-
niesol generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa a riaditeľ
odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzi-
národných iniciatív výskumu a vývoja  sekcie vedy a techniky
MŠVVaŠ SR Roderik Klinda, sa ujal slova prezident EuroCRIS
Ed Simons (Holandsko). Vo svojom príspevku predstavil prob-
lematiku informačných systémov z oblasti výskumu, ktoré sú
označované akronymom CRIS (Current Research Informa-
tion System) a európsku organizáciu pre medzinárodné vý-
skumné informácie EuroCRIS (http://www.eurocris.org),
ktorá z poverenia Európskej komisie vyvíja, garantuje a šíri
spoločný dátový formát pre výskumné informácie CERIF.

Nasledovali ďalšie príspevky v zmysle ústrednej témy konfe-
rencie, ktorou bola integrácia pre otvorený prístup k vedec-
kým informáciám. Príspevky prevažne zahraničných od-
borníkov poukázali na širokú paletu možností využitia inte-
grovaných výskumných informácií. Barbara Ebert (Nemecko)
predstavila význam informačného systému CRIS pre univer-
zitu, Anna Asserson (Nórsko) informovala o integrovanom ná-
rodnom systéme CRIS v Nórsku, ktorý je prepojený s plno-
textovým repozitárom. Brigitte Jörg (Nemecko – Veľká Britá-
nia) vo svojom príspevku predstavila niekoľko medzinárod-
ných projektov zameraných na integráciu výskumných dát,
ktoré spája použitie formátu CERIF. Kolegovia z Úradu vlády
ČR Martin Matějka a Viera Hudečková predstavili český infor-
mačný systém výskumu, vývoja a inovácií a jeho využitie na
hodnotenie výsledkov vedy.

Na záver konferencie odzneli dva „domáce“ príspevky, pred-
nesené pracovníkmi CVTI SR. V rámci nich bol predstavený
informačný systém SK CRIS (Danica Zendulková) a možnosti
použitia zozbieraných dát SK CRIS na hodnotenie potenciálu
pre transfer technológií (Adriana Shearman).

Konferencia bola určená vedeckej a akademickej obci, mana-
žérom vedy a výskumu, ako aj odborníkom v oblasti spraco-
vania výskumných informácií a zúčastnila sa jej takmer
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žalostne málo. Okrem podpory prekladov je však nevyh-
nutná aj podpora prekladateľov. Na Slovensku máme
mnoho šikovných mladých prekladateľov, žiaľ, nemajú do-
statok príležitostí a ponúk. Preto sme považovali za svoju
povinnosť vysielať mladých prekladateľov na rôzne semi-
náre, workshopy, knižné veľtrhy, študijné cesty do Ne-
mecka. Aktívne organizujeme prekladateľské workshopy
s autormi, ktoré sa tešia veľkej popularite. Na našom
webe máme niekoľko už celé roky budovaných a sústavne
aktualizovaných literárnych projektov.

Knihovníctvo sa stalo vaším „chlebom každodenným“.
Ak by sme chceli byť trochu motivační, aké je jeho čaro?

Knihovníctvo je podľa mňa služba verejnosti, počas dote-
rajšej svojej práce som sa stretla s množstvom zaujíma-
vých ľudí a najviac ma tešilo, ak som im mohla pomôcť pri
ich výskumnej práci, štúdiu, výučbe. Po rokoch praxe
v centrálnych slovenských knižniciach som vybudovala špe-
ciálnu knižnicu so všetkými s tým spojenými službami
v Goetheho inštitúte. Niektorých našich návštevníkov som
sprevádzala od stredoškolských štúdií a teraz o nich čítam
v tlači, či dokonca ich knihy zaraďujem do fondu a v duchu
si neskromne pomyslím, možno je to aj mojou zásluhou,
čo tento človek dosiahol. Čiže stretávanie sa stále s novými

zaujímavými ľudmi. Ale na druhej strane aj fascinácia tým,
čo všetko dokáže dnešná technika a technológie a ako do-
kázali zmeniť našu profesiu. A trochu sa aj obávam, či bu-
deme schopní držať krok s mladšou generáciou. Pred naším
odborom stoja obrovské výzvy, myslím si, že už veľmi
blízka budúcnosť ukáže, či ich budeme schopní zvládnuť.

A na záver o niečo odľahčenejšia otázka. Keď nemu-
síte riešiť pracovné záležitosti, čomu rada venujete
svoj voľný čas?

Ja som dieťa socializmu a moji rodičia zažili v detstve iné
časy, mojou túžbou bolo vždy cestovať, od 18. rokov som
robila sprievodkyňu v cestovnej kancelárii, ale asi si do-
kážete predstaviť, kam som tak asi mohla tých turistov
sprevádzať. Ako dieťa som s otcom chodievala na Devín
a s ďalekohľadom sme sa pozerali na druhú stranu. Pravdu
povediac som otcovi veľmi nerozumela, prečo to robíme.
Až po rokoch som to pochopila. Takže rada by som si ešte
pozrela a hlavne zažila mnohé miesta v blízkom, ale aj
v ďalekom svete.
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