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 Veľké množstvo knižničných položiek v každej knižnici má za logický následok potrebu ich 
efektívneho umiestnenia a vyhľadávania, pretože v opačnom prípade by vyhľadanie každej z nich 
vyžadovalo nadmerné úsilie. S nástupom výkonnej výpočtovej techniky bol tento problém veľmi 
rýchlo vyriešený vzhľadom na existenciu sofistických databázových systémov. Tieto v súčasnosti 
zabezpečujú komplexný prehľad o každej knižničnej položke vzhľadom ku každej z nich, ako aj ku 
všetkým kategóriám užívateľov knižníc. Vzhľadom ku celej plejáde požiadavok kladených na chod 
knižníc je takéto programové vybavenie značne mohutné a z hľadiska jediného užívateľa príručnej 
knižnice obsahuje mnohé irelevantné položky. Na druhej strane, aj príručná knižnica na úrovni 
osobnej, alebo jednotkového pracoviska, napríklad katedry, obsahuje pomerne veľa položiek a 
orientácia v nich môže spôsobovať isté komplikácie, nehľadiac na to to, že pohyb publikácií na 
takýchto pracoviskách je značný a potreba aktuálne použiť tú, či onú položku je často veľmi aktuálna.  

 Vyššie uvedené problémy rieši počítačový program a databáza KNIHY, implementované na 
osobný počítač kompatibilný s triedou IBM PC. K jeho vytvoreniu slúžil databázový systém FoxBase. 
Program a databáza nemajú žiadne zvláštne nároky na typ a konfiguráciu počítača, avšak práca je tým 
komfortnejšia a rýchlejšia, čím je počítač rýchlejší a osadený väčšou operačnou pamäťou.  

 Program po spustení ponúkne informačné okno, ktoré prejde do ďalšej voľby buď po 15 
sekundách, alebo po stlačení ľubovoľnej klávesy. Ďalším krokom je ponuka otvorenia ľubovoľnej 
databázy, pochopiteľne pripravenej podľa požiadavok samotného programu. Prakticky to znamená, že 
je možné mať pripravených nieloľko individuálnych databáz, napríklad osobných, či príručných 
knižníc jednotlivých užívateľov. Po zvolení aktuálnej databázy program je v ponuke voľba možností 
práce databázy a to vyhľadávanie jednotlivých položiek, listovanie v databáze, dopĺňanie databázy, 
pomoc pri práci a koniec práce s databázou. 

 Voľba vyhľadávania ponúkne možnosť vyhľadávania v databáze jednoduché alebo dvojité na 
základe logických operandov .OR. alebo .AND., t.j. pre výskyt jednej alebo druhej položky, resp. 
jednej aj druhej položky. Nasleduje ponuka voľby samotného vyhľadávania podľa autora, názvu 
položky, majiteľa tejto položky, či jej aktuálneho umiestnenia., obr.1. 

 Samotný záznam knižnej publikácie obsahuje nasledovné informačné položky, obr.2: 

Autor: udáva autora, či autorov evidovanej knižnej publikácie 

Názov: udáva názov publikácie 

Zdroj: vzhľadom na to, že databáza je skonštruovaná univerzálnejšie, ako len pre evidenciu kníh, 
umožňuje evidenciu aj takých publikácií, ako sú články v odborných časopisoch, či interné 
publikácie, toto pole umožňuje zaznačenie zdroja takejto položky. 

Dokument: udáva typ dokumentu, napríklad kniha, výskumná správa, článok, dizertácia a podobne 

ISBN: slúži k identifikácii podľa ISBN, ISSN a pod. 

Vydavateľ: kto, kedy a kde vydal evidovanú publikáciu a počet strán. 

Jazyk: v akom jazyku je daná položka napísaná 

Majiteľ: v koho vlastníctve sa daná publikácia nachádza, napr. konkrétne meno, alebo knižnica, či iná 
ustanovizeň. 

Aktuálne miesto: kde sa aktuálne daná publikácia nachádza (napr. kto ju má v súčasnosti zapožičanú) 



Dátum: kedy došlo k poslednej zmene záznamu konkrétnej publikácie v databáze (napr. kedy bola 
zaevidovaná alebo došlo k jej zapožičaniu) 

Poznámka: iné nešpecifikované údaje (napr. signatúra knižnice pre budúcu opätovnú výpožičku a pod. 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 The menu of  KNIHY searching programme 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.2 The database KNIHY card 

 

 

 Ponuka Vyhľadávanie položiek podľa zvoleného kľúča alebo kľúčov prehľadá databázu a 
vypíše počet záznamov, ktoré vyhovujú podmienkam vyhľadávania. Nasleduje ponuka zobrazovania 
jednotlivých záznamov alebo tlače všetkých nájdených záznamov so všetkými informáciami alebo v 
redukovanom tvare s obsahom len tých najdôležitejších, t.j. autor, názov, majiteľ a aktuálne 
umiestnenie žiadanej publikácie. Voľba zobrazenie záznamov umožňuje nastavenie kurzora na prvý, 
posledný, či ľubovoľný záznam (podľa jeho poradového čísla), prechod na nasledujúci či 
predchádzajúci záznam, editovanie položiek záznamu, vytlačiť záznam v úplnom alebo v redukovanom 
tvare, obr. 2 dole. 

 Ponuka hlavného menu Listovanie umožňuje prakticky tie isté možnosti ako Vyhľadávanie s 
tým, že sa týka celej databázy. 

 Ponuka Dopĺňanie databázy umožňuje jej dopĺňanie o nové záznamy podľa predpísaných už 
uvedených položiek. Po ukončení dopĺňania sa nové záznamy automaticky pripoja ku jestvujúcej 
databáze a sú ihneď k dispozícii pre chod programu. 

 Ponuka Pomoc uvádza popis jednotlivých položiek záznamu a stručné vysvetlivky, tak ako 
bolo uvedené v predošlom. 

 Ponuka Koniec ukončí chod programu a uzavrie databázu regulérnym spôsobom. 



 Program je ošetrený na chybné voľby tým, že kontroluje jednotlivé kroky užívateľa. Po zadaní 
chybnej voľby sa objaví na displeji chybová hláška a po jej potvrdení sa beh programu vráti na 
predošlú pozíciu. 

 V súčasnom období (marec 1997) obsahuje databáza KNIHY do 400 knižných položiek 
príručnej knižnice a doterajšie skúsenosti s jeho využívaním potvrdzujú jeho veľmi dobré vlastnosti, 
flexibilitu a naplnenie účelu, pre ktorý bol napísaný. 
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