
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.

spracovala
Mgr. Eva Vašková
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stovka účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších krajín,
hlavne z ČR, Maďarska a Rakúska.

Prezentácie, ale aj konferenčný zborník úplných textov prí-
spevkov sú zverejnené na internetovej stránke konferencie
http://konferenciaIS2014.cvtisr.sk. Po technickom spracovaní

bude na stránke zverejnené aj video so zostrihom priebehu
konferencie.

�

Ing. Danica Zendulková
danica.zendulkova@cvtisr.sk

foto: CVTI SR

Tlačená kniha alebo e-kniha v čítačke? Čomu dáte pred-
nosť? Knižnice sú od svojho počiatku „spojené s papie-
rom“. Dnes však chceme všetko vo forme e-služieb, 
a ani knihy nie sú výnimkou. Ako sa s týmto trendom
vyrovnávajú a chcú vyrovnať knižnice bolo predmetom
odborného seminára v Štátnej vedeckej knižnici v Ban-
skej Bystrici.

Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana kniž-
ničných e-fondov – e-knihy v e-depozitároch boli ústredné
témy rovnomenného seminára, ktorý sa uskutočnil 29. apríla
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. V poradí už 14.
ročník odborného medzinárodného podujatia pre pracovníkov
knižníc si túto problematiku zvolil práve pre jej aktuálnosť.

Čo hovoria zahraničné skúsenosti 
Všade vo svete sa ponuka e-dokumentov a čítačiek stala pri-
rodzenou súčasťou každodenného života, nie je tomu inak ani
u nás, hoci nie až v takej miere. Skúsenosti so zahraničia sú
vždy inšpiráciou a pomôžu novým podnetom. Guido JANSEN
predstavil iniciatívy, výzvy a stanoviská v oblasti e-médií
v nemeckých knižniciach. Spomenul, že knižnice a ich použí-
vatelia majú iba obmedzený prístup k oficiálnym e-publiká-
ciám, a preto je nevyhnutné snažiť sa odstrániť obmedzenia
pri sprístupňovaní e-dokumentov v knižniciach najmä pre ve-
deckú a akademickú sféru. Trochu „exotiky“ vniesol medzi

účastníkov Yi ZHANG, ktorý poukázal na význam čítačiek
v službách Šanghajskej knižnice. Čítačky požičiavajú s obsa-
hom, ktorý dodá už výrobca. Nie tu teda problém s porušo-
vaním autorských práv. E-čítanie predstavuje podľa jeho slov
pre nich najväčší záujem. E-čítačky sú zasa najdôležitejším
zdrojom informácií. Upozornil aj na fakt, že pre výrobcov tých-
to a podobných zariadení sa knižnica stáva aj zaujímavým
miestom marketingovej prezentácie. Nezabudol ani prezen-
táciu rôznych typov a značiek tabletov či čítačiek, ktoré majú
pre používateľov k dispozícii.

Piotr POLUS z Vojvodskej verejnej knižnice v poľskom Opole
priblížil otázku digitalizácie knižničného fondu. Tú Poľsko rieši
najmä v rámci programu Kultura + 2012 – 2015. Dôležité sú
v tomto prípade predovšetkým prvky regionálnej kooperácie
a koordinácie. V roku 2007 zakúpili prvý skener na digitalizá-
ciu mikrofilmov. V roku 2010 otvorili digitálnu knižnicu
a v rozvoji sa pokračuje ďalej. 

Podujatia sa zúčastnili aj dvaja kolegovia z Čiech. Jiří PAVLÍK
sa zameral na trh s českými e-knihami, ktorý podľa štatistík
rastie. Medzi najväčšie kníhkupectvá patria Palmknihy.cz,
Kosmas, eReading.cz a podobne. Spomenul tiež prípravu
e-depozitu Národnej knižnice v Prahe. Venoval sa rôznym
platformám, prostredníctvom ktorých sú v Čechách e-knihy
dostupné (napríklad: ebrary DASH, E-knihy do každé kni-
hovny atď.). Lucie JIRKŮ zo Študijnej a vedeckej knižnice

V štátnej vedeckej knižnici sa diskutovalo 
o e-knihách v knižniciach  


