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jejich otevřenosti ke změnám. Knihovník potřebuje být také výsostně komunikačně schopný v osobní i písemné komunikaci,
ale také v komunikaci prostřednictvím ICT, znát principy komunikace s handicapovanými (v mnoha významech toho slova),
být empatický, s vysokou emoční inteligencí, mít jazykové znalosti, dodržovat zásady etiky a etikety. Od knihovníka, zejména
ve službách, se očekává rychlost, přívětivost, ochota, vstřícnost, oproštění od předsudků a rovný přístup k uživatelům, ko-
operativnost v rámci instituce, systému knihoven i širším kontextu, nemluvě o fyzické dispozici k výkonu práce. Nutná je
kreativita a schopnost rychlého rozhodování. Pracují opravdu v knihovnách, zvláště ve styku s veřejností, takoví lidé? Stačí
velice málo – neochotná či nekvalifikovaná žena za pultem, neznalý či málo empatický informační pracovník, jazykově či tech-
nologicky nekompetentní jedinec, aby veškeré ostatní snahy instituce vyšly vniveč, aby vznikly dokonce nové a podstatnější
bariéry. Tzv. lidský faktor se obvykle dost podceňuje, a přece právě on bývá nejčastější příčinou selhání i uznání…

Na závěr. Knihovna pro všechny, knihovna bez bariér. Ideál, jehož nebude nikdy plně dosaženo. Přesto ideál, k němuž
bychom měli směřovat. Jednak proto, že je to náš zásadní úkol, naše zákonná povinnost, ale i proto, abychom se postupně
nestali se knihovnou bez klientů, a tudíž zbytečnou institucí…
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Filmy, rozhlasové a televízne programy, audio- či videozáz-
namy. Patria ku kultúrnemu dedičstvu tak ako knižné doku-
menty, výtvarné diela alebo historické pamiatky.

Práve z tohto dôvodu sa medzinárodná organizácia UNESCO
v roku 2005 rozhodla vyhlásiť 27. október za Svetový deň
audiovizuálneho dedičstva.

Verejnosti má pripomenúť jeho celospoločenský význam a po-
trebu jeho záchrany pre ďalšie generácie.

Dôkazom, že aj Slovenská republika má záujem uchovávať
svoje audiovizuálne dedičstvo, je projekt Digitálna audiovízia.
Tento v poradí piaty národný projekt sa implementuje v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, pri-
oritná os 2 – „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií
a obnova ich národnej infraštruktúry“ a opatrenia 2. 1
– „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inšti-

túcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie
systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“.

Ide o najväčší projekt digitalizácie audiovizuálnych objektov
v SR. Výsledkom jeho realizácie by malo byť zdigitalizovanie
minimálne 58 700 spomínaných materiálov.

Zainteresovanými inštitúciami sú v tomto prípade Slovenský
filmový ústav (SFÚ) ako žiadateľ projektu spolu s Rozhlasom
a televíziou Slovenska (RTVS) ako partnera projektu.

Konkrétnejšie informácie o projekte si môžete prečítať v dru-
hom tohtoročnom vydaní nášho časopisu ITlib v príspevku pod
názvom Národný projekt Digitálna audiovízia (v elektronickej
verzii na webovej adrese:

http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/csordas_krissak.htm).
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Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Noc výskumníkov

Vedci a veda všeobecne je stále v očiach verejnosti vnímaná
ako niečo vzdialené reálnemu svetu a príliš upäté. „Búrať“ tieto
mýty sa snažia aktivity pre popularizáciu vedy v spoločnosti.
Jednou z nich je i európsky projekt FESTIVAL VEDY Noc vý-
skumníkov. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2005, kedy sa
ho zúčastnilo pätnásť štátov, minuloročného už tridsaťtri.
Do aktuálneho ôsmeho ročníka 2012 sa už po šiestykrát môže
počítať i Slovensko, a to vďaka záštite ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Dušana Čaploviča.
Popularizačný cieľ projektu naznačuje už jeho motto: „Vedci
sú medzi nami.“ Podstatné je ponúknuť verejnosti iný, ten ob-
jektívnejší pohľad na vedcov a ich vedeckú prácu.
Tohtoročná noc výskumníkov patrila 28. septembru 2012
a mestám Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Ta-
transká Lomnica.
Výskumníci a s nimi i radosť z objavovania niečoho nového
zavítali do nákupných centier, múzeí, centra voľného času
i hvezdárne.

Práve všade tam sa snažili dať odpovede na zaujímavé otázky,
ako napríklad: prečo jadrová fúzia nie je fúzatá, či je kovové
sklo priehľadné, ako inteligentní sú inteligentní roboti alebo či
vedci musia vždy nosiť biele plášte...
Súčasťou tejto popularizačnej aktivity sú aj súťaže, do ktorých
sa môžu zapojiť materské, základné a stredné školy, ale tiež
jednotlivci i kolektívy. Roku 2012 to boli tieto témy:
� výtvarnej súťaže – „Slovenský výskumník/výskumníčka“,
� fotografickej súťaže – „ Veda v pohybe“,
� multimediálnej súťaže – „Veda v osade“ (určená pre deti

a mládež žijúcich v rómskych osadách). Partnermi projektu
sú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
(SOVVA), Slovenská akadémia vied a informačný portál
o dianí v Európskej únii – EurActiv.sk.

Viac sa o projekte dozviete na webovej adrese:
http://www.sovva.sk/noc-vyskumnika-2012/
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