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Anotácia 
Príspevok sa zaoberá základnými zásadami automatizácie knižničných činností. Venuje sa otázkam výberu 
činností, určených na automatizáciu s ohľadom na charakter poskytovaných služieb knižnice, ako aj na 
požiadavky používateľa. Rozoberá aktuálnu situáciu u nás v oblasti ponuky knižničného softvéru 
a poukazuje na skutočnosť, že pri určovaní požiadaviek na knižničný systém existuje množstvo kritérií, 
ktorými je potrebné sa riadiť. 

Príspevok stručne charakterizuje najnovšie trendy v oblasti spolupráce knižníc, aktuálne používané výmenné 
formáty spracovania údajov a niektoré nové legislatívne dokumenty, týkajúce sa spracovania knižničných 
fondov, ktoré podmieňujú vlastnosti knižničného softvéru. 

V ďalšej časti sa príspevok venuje aplikáciám typickým pre menšiu knižnicu, prevádzkovaným pod 
databázovým a rešeršným systémom WinISIS, ako sú napríklad katalogizácia kníh, periodík a výpožičný 
systém. Zaoberá sa dostupnými spôsobmi vystavenia knižničných báz dát, vytvorených pod týmto 
systémom, na internete, ako aj možnosťami hypertextového prepojenia knižničných báz dát s online 
prístupnými externými informačnými zdrojmi. 

V záveroch príspevku sú spomenuté služby, ktoré CVTI SR poskytuje používateľom a záujemcom 
o softvérové nástroje na automatizáciu knižnice. 
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Annotation 
The article is concerned with the base principles of automation library activities. It deals with the problem of 
the activities selection intended for automation with regard to character of delivered library services as well 
as for user requirements. It analyzes the actual situation at our place in the field of libraries software menu. It 
also shows the reality that by the identification of the requirements on library system there exist many 
criteria that are advisable to be taken into account. 

The article briefly characterizes the latest trends in the field of library co-operation, actual used interchange 
formats of data processing and some new legislative documents related to libraries fond processing, which 
stimulate property of libraries software. 

In the next part the article analyzes the applications that are typical for a smaller library. These applications 
are administered by the database and searching system WinISIS including cataloguing of books and 
periodicals and charging (borrowing) system for example. It deals with available behaviour of libraries 
database exposure that is produced by this system on Internet as well as the posibilities of hypertext interface 
of libraries database with online accessible external information sources. 

In the conclusion are the mentioned services that the Centre of Scientific and Technical Information offers to 
the users and the persons concerned to the software tools for the automation of libraries. 
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ÚVOD 
Špeciálne knižnice majú z pohľadu väčšiny slovenských knižníc výsadné postavenie: keďže sú súčasťou 
špecializovaných inštitúcií a firiem, sú na rozdiel od verejných či školských knižníc lepšie vybavené 
výpočtovou technikou a aj ich fond býva pre odbornú verejnosť čitateľsky atraktívny. Ich nevýhodou môže 
byť v posledných rokoch dosť častý jav, vyskytujúci sa hlavne v súkromnom sektore, ktorým je 
nedoceňovanie významu kvalitných a aktuálnych odborných informácií pre fungovanie firmy, pretože 
špeciálna knižnica väčšinou neprináša podniku bezprostredný zisk. Keď k uvedenému pohľadu pridáme aj 
objektívny pokles čitateľov mnohých knižníc, zapríčinený zvyšujúcim sa podielom informácií 
v elektronickej forme, špeciálna knižnica sa začne javiť ako „ohrozený druh“. Ohrozovaniu svojej existencie 
môže vzdorovať jedine kvalitným poskytovaním širokej palety knižničných a informačných služieb. 

Automatizácia knižnice ako proces 
Automatizáciu knižnice definujeme ako proces využívania prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej 
techniky. Základným cieľom automatizácie knižníc je zvýšenie kvality a efektívnosti knižnično-
informačných služieb, ako aj zefektívnenie a zracionalizovanie činnosti knižnice. Výsledkom automatizácie 
by malo byť zvýšenie produktivity práce knižnice, zlepšenie operatívnosti a kultúry obsluhy čitateľov 
a možnosť poskytovať moderné typy služieb, ktoré sú viazané na použitie výpočtovej techniky. 
Konkrétnejšie, po zavedení počítačového spracovania sa zlepší orientácia knihovníka i čitateľa vo fonde, 
zvýši sa rýchlosť aj spoľahlivosť vyhľadania požadovaného dokumentu a súvisiacich informácií napríklad 
o jeho výpožičke. Automatizácia je podmienkou poskytovania širšie chápaných služieb knižnice, napríklad 
sprístupňovanie odborne orientovaných databáz, multimédií a iných dokumentov v elektronickej forme. 
Skvalitní a zrýchli sa aj komunikačná funkcia knižnice, ako aj úroveň prezentácie na verejnosti, medzi 
potenciálnymi i súčasnými čitateľmi. 

Pri posudzovaní podmienok a predpokladov automatizácie knižnice rozlišujeme tri hľadiská: 

• Systémové hľadisko. Predstavuje normatívnu metodológiu riešenia problémov opierajúcu sa 
o systémový prístup. Konkrétnejšie, ide o formuláciu východísk, cieľov, ktoré chceme dosiahnuť, ďalej 
stanovenie možných postupov riešenia a výber optimálneho riešenia na základe zhodnotenia efektívnosti 
a nákladovosti jednotlivých možností. 

• Technologické a technické hľadisko. Predstavuje charakteristiku počítačového systému: Parametre 
požadovanej výpočtovej techniky (operačná pamäť, procesor, vstupné a výstupné zariadenia- CD 
mechanika, disketová jednotka, skener, tlačiareň, ďalej počítačová sieť, možnosť pripojenia na internet), 
analýzu požiadaviek na systém, náklady na inštaláciu a požiadavky na personálne zabezpečenie systému. 
V praxi sú väčšinou organizácie, prevádzkujúce špeciálnu knižnicu, dobre technologicky vybavené. 
Nemal by byť problém aspoň 1 počítač vyhradiť pre knižnicu a pripojiť ho na lokálnu počítačovú sieť 
a na internet. Častejším problémom je chýbajúci špeciálny knižničný softvér: Knižnica sa jednoducho 
„zvezie“ pri tvorbe informačného systému podniku, ktorý však potrebám knižnice a čitateľom väčšinou 
nevyhovuje a nezodpovedá ani príslušným normám. Je tiež potrebné zabezpečiť pracovníka, ktorý sa 
bude správe knižničného systému venovať. 

• Používateľské hľadisko. Je potrebné vytvoriť rozhranie medzi počítačovým systémom a používateľom. 
Rozhranie pozostáva z terminálov, prenosových ciest a iných technických zariadení a príslušného 
programového zabezpečenia prenosu dát. Dôležitý je ľudský faktor tak v oblasti správy systému, ako aj 
u používateľov: je potrebný dostatok času na zvládnutie všetkých potrebných činností, ovládanie práce 
s počítačom. Dôležité je, aby bola výpočtová technika používateľsky prijateľná. Prijateľnosť často závisí 
od použitého softvéru. Kľúčovým softvérom pre knižnicu je nielen operačný systém počítača, ale hlavne 
konkrétne knižničné programové vybavenie, ktoré nazývame knižničným systémom. 

Knižničný systém 
Než sa dostaneme k vyšpecifikovaniu knižničného systému, je potrebné ho správne zaradiť medzi 
programové zabezpečenie počítača, čiže softvér. Určujúce je základné programové vybavenie počítača, čiže 
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operačný systém: prevažne ide o Windows, ojedinele sa na pracovných staniciach vyskytuje aj UNIX. Na 
operačný systém nadväzuje príslušné aplikačné programové vybavenie, medzi ktoré okrem programovacích 
jazykov, textových editorov a iných programových produktov patrí aj knižničný systém, čiže programové 
vybavenie, zabezpečujúce automatizáciu knižničných činností. 

Jednotlivými modulmi knižničného systému, katalogizačnými pravidlami a výmennými formátmi, 
používanými pri tvorbe automatizovanej evidencie fondu knižnice sa podrobne zaoberá knižničná 
a informačná veda. Význam jednotného katalogizovania knižničných dokumentov všetkými knižnicami 
v zmysle týchto zásad a pravidiel bude rásť spolu so zapájaním sa knižníc do budovania a využívania 
súborného katalógu slovenskej republiky. V súčasnosti však hlavne menšie verejné a špecializované knižnice 
prevádzkujú evidencie fondov a knižničné systémy, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám 
(a možnostiam) týchto knižníc a ich čitateľov a nekladú dôraz na vzájomnú kompatibilitu zautomatizovaných 
fondov. 

Základné zásady evidencie knižničného fondu určuje Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky z 9. októbra 2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného 
fondu v knižniciach č. 421/2003 Z. z.. Objektom evidencie sú všetky knižničné dokumenty bez ohľadu na 
formu nosiča, najmä však knihy, ktoré spravidla tvoria základ fondu knižnice. Existuje viacero formátov 
(vstupných masiek), vhodných na spracovanie kníh. Uvedená vyhláška určuje len základné charakteristiky 
knižničnej jednotky, ktoré musia byť v základnej odbornej evidencii (zoznam prírastkov a úbytkov). 

Pomocnú odbornú evidenciu knižničných dokumentov tvorí najmä evidencia periodík a evidencia 
knižničných jednotiek získaných a odosielaných na výmenu. 

V mnohých knižniciach sa týmito druhmi dokumentov evidencia končí, avšak viaceré knižnice majú vo 
fonde aj rôzne špeciálne dokumenty: normy, audio či videokazety, CD nosiče. Aké moduly knižničného 
systému sú z hľadiska špeciálnych knižníc najzaujímavejšie? Ide predovšetkým o katalogizáciu kníh a 
periodík, na ktorú nadväzuje výpožičný systém, zahŕňajúci bázu dát čitateľov a výpožičiek, prípadne tlač 
čitateľských preukazov, upomienok a podobne. 

Pri výbere vhodného softvéru pre špeciálnu knižnicu budú organizácie brať do úvahy predovšetkým také 
aspekty, ako sú finančná dostupnosť, technická i ekonomická nenáročnosť a jednoduchá správa a obsluha. Je 
možné, že sa mnohé z nich rozhodnú pre nekomerčné riešenie a osloví ich databázový a rešeršný systém 
CDS/ISIS. 

Knižničný softvér CDS/ISIS 
Softvér CDS/ISIS vznikol na pôde UNESCO v roku 1985. Jeho tvorcovia ho charakterizovali ako softvérový 
balík, slúžiaci na ukladanie a vyhľadávanie textových informácií. CDS/ISIS je nekomerčný softvér a jeho 
propagáciu a šírenie po svete zabezpečuje UNESCO prostredníctvom siete národných distributérov 
v jednotlivých krajinách. Oficiálna distribúcia jeho prvej verzie sa začala koncom roka 1985. Čoskoro sa stal 
najpoužívanejším knižničným systémom na Slovensku a toto postavenie si udržuje dodnes. Na Slovensku sa od 
roku 1993 jeho distribúciou používateľom zaoberá Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Vďaka svojim vlastnostiam ho využívajú nielen verejné, špeciálne či školské knižnice, ale aj štátna správa, 
zdravotníctvo a súkromný sektor. Je použiteľný všade tam, kde treba určité údaje evidovať, vyhľadávať 
v nich a vytvárať rôzne kombinácie výstupných zostáv. 

Hlavné črty softvéru CDS/ISIS sú nasledovné: 

• Možnosť definovania vlastnej bázy dát s variabilnou štruktúrou. 
• Možnosť definovania používateľských formulárov pre vstup dát, prostredníctvom ktorých používateľ 

vkladá a modifikuje údaje v báze dát. 
• Existencia systému vyhľadávania, založeného na použití vyhľadávacieho jazyka. 
• Existencia nástroja na triedenie a generovanie výstupných zostáv. 
• Existencia funkcie, umožňujúcej výmenu dát v medzinárodnom formáte ISO 2709. 
• Možnosť prispôsobovania softvérového balíka individuálnym potrebám. 
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Od roku 1998 je používateľom k dispozícii CDS/ISIS pre Windows - WinISIS, ktorý plní úlohu základnej 
verzie v prostredí Windows. V súčasnosti evidujeme okolo 150 používateľov tejto verzie na Slovensku. 
Podmienkou jej inštalácie je, aby mala knižnica k dispozícii počítač Pentium, pracujúci minimálne pod 
operačným systémom Windows95 so 16 MB RAM. WinISIS poskytuje možnosť práce aj s inými typmi 
dokumentov, než len s klasickým bibliografickým záznamom a tým sa stáva nástrojom aj na prevádzkovanie 
virtuálnej knižnice elektronických dokumentov. K jednotlivým bibliografickým charakteristikám bývajú 
najčastejšie pripájané internetové stránky, obrázky, adresy elektronickej pošty, plné texty, vytvárané 
pod textovými editormi, či v PDF tvare a podobne. 

Prečo práve CDS/ISIS? 
Systém CDS/ISIS má oproti rôznym iným databázovým, rešeršným a knižničným systémom množstvo výhod. 
Hlavné výhody možno zhrnúť takto: 

• Rýchle vyhľadávanie údajov. Hlavnou prednosťou CDS/ISIS je možnosť rýchleho vyhľadávania 
údajov, uložených v báze dát ľubovolného rozsahu. Je preto vhodný na okamžité zistenie takých údajov, 
ako napríklad či knižnica má vo fonde požadovaný dokument, na získanie zoznamov dokumentov na 
zvolenú tému a pod. 

• Univerzálnosť použitia. CDS/ISIS nemá náročné požiadavky na technické vybavenie, program funguje 
aj na všetkých typoch lokálnych počítačových sietí. 

• Nenáročnosť na obsluhu. Bežne s ním pracuje vyškolený personál knižníc bez predchádzajúcich 
skúseností s výpočtovou technikou, ale aj používateľ - návštevník knižnice disponujúci zručnosťou pri 
práci s výpočtovou technikou bez akéhokoľvek zaškolenia. Jednoduchá a rýchla je aj tvorba vlastných 
aplikácií. 

• Nekomerčnosť. Za licenciu používateľa CDS/ISIS, ktorá umožňuje neobmedzený počet inštalácií 
databázového systému v rámci celej inštitúcie, sa platí len manipulačný poplatok. 

• Záruka vývoja systému. Garantom vývoja systému, jeho šírenia po svete, nekomerčnosti a 
poskytovania služieb používateľom je UNESCO, ktoré na jeho vývoji spolupracuje s viacerými 
organizáciami vo svete. 

• Podpora používateľov. CVTI SR ako národný distributér CDS/ISIS poskytuje používateľom okrem 
najnovších verzií systému aj dokumentáciu v slovenčine, možnosť školenia, konzultácie, organizuje 
semináre a informuje o novinkách na internetovej stránke CVTI SR, v knihovníckych periodikách, 
v rámci portálu Infolib a na podujatiach z oblasti knižnično-informačnej teórie a praxe. 

Sprístupňovanie fondu cez internet 
Vystavenie fondu špeciálnej knižnice na interntet bude zrejme závisieť hlavne od toho, aké čitateľské 
zázemie knižnica má: či ide výlučne o pracovníkov inštitúcie, alebo či je záujem požičiavať dokumenty 
z fondu aj čitateľom mimo inštitúcie. Pokiaľ má špeciálna knižnica záujem o svoju propagáciu, vzdialený 
prístup k fondu rozhodne skvalitní jej služby. Ale aj v prípade, ak knižnica slúži len pre interných 
pracovníkov, je účelné vystaviť fond v rámci podnikového intranetu. Pred samotným vystavením fondu treba 
analyzovať nasledujúce technické hľadiská sprístupňovania knižničných fondov cez internet: 

• Technické a kapacitné podmienky, napríklad umiestnenie a správa WWW servera. 
• Charakter dát, ktoré chceme vystavovať. Dôležité sú skutočnosti, ako je napríklad rozsah dát, rýchlosť 

dopĺňania nových záznamov alebo ako často sú tieto dáta aktualizované. 
• Softvérová platforma WWW servera. Existuje viacero hotových komerčných aj bezplatne ponúkaných 

nadstavbových programov umožňujúcich internetové vystavovanie databáz, vytvorených pod CDS/ISIS, 
tak v prostredí Windows ako aj UNIX. 

Mnohí používatelia CDS/ISIS si inštalovali program, ktorý umožňuje jednoduché vystavenie fondu alebo 
jeho časti na internete v statickej, textovej podobe s jednoduchým systémom vyhľadávania. Ide o generátor 
webovských stránok EASYINT, ktorý je nadstavbou hlavne pre systém WinISIS. 

Moderná technika a programové vybavenie je však len jedným z atribútov automatizovanej knižnice. Ak 
chce knižnica v tvrdej konkurencii elektronických médií obstáť, nemôže fungovať len ako „požičovňa“, ale 
musí sa stať poskytovateľom širšieho spektra služieb a sprostredkovateľom informácií rôzneho druhu. 
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Okrem využívania kvalitného knižničného programového vybavenia, zahŕňajúceho aj možnosť internetovej 
prezentácie sa stala nevyhnutnou aj práca s multimédiami, elektronické získavanie a sprostredkovanie 
rôznych dokumentov, ale aj informácií, ktoré existujú výlučne v elektronickej forme. Spoločným 
menovateľom nových spôsobov získavania informácií je celosvetová sieť internet a jej funkcie. 

Obrázky 

Obrázok 1 
WinISIS - Zobrazenie záznamu o knihe spolu s údajom o výpožičke 
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Obrázok 2 
Internetová forma knižného katalógu CVTI SR. 
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