
 

 

Ing. Alojz Androvič, PhD. 

 

Narodil sa v Piešťanoch 13. 10. 1947 a po absolvovaní gymnaziálneho štúdia získal r. 1970 

vysokoškolské vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v 

odbore kybernetika. Po 15 rokoch výskumnej, technickej a pedagogickej praxe začal r. 1985 

pracovať v sektore knižníc v  Slovenskej technickej knižnici. O rok nato obhájil dizertáciu a 

získal titul PhD. To bolo v období postupného nasadzovania výpočtovej techniky v 

knižniciach, ktorá sa stala hlavnou náplňou jeho odborného pôsobenia. Na začiatku 90. 

rokov sa pre Androviča doslova otvorili hranice, nadväzoval kontakty so zahraničnými, najmä 

nemeckými knižnicami, a zavádzal ich produkty a skúsenosti doma. 

 Účasť na medzinárodných konferenciách, projekoch a programoch využil veľmi dobre nielen 

pre svoj odborný rast a pracovisko, ale aj na podporu implementácie aplikácií , ktoré 

v knižnici inicioval, projektoval a zaviedol. Má prehľad o zahraničných aplikáciách viaceré 

z nich úpešne implementoval doma, alebo ich prispôsobil na naše podmienky. Dlhodobo sa 

na to teoreticky aj prakticky pripravoval. 

Príchod Androviča do Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 1996 bol pre túto inštitúciu a 

jeho samého dobrým počinom. Tu dostal priestor na realizáciu, azda to nepreženiem, že mal 

možnosť realizovať väčšinu toho, čo si zaumienil. Dodávam, že predovšetkým ku prospechu 

Univerzitky. 

V tomto zmysle je  kľúčovou osobnosťou Univerzitky ostatných rokov: popri nasadení 

informačných technológií, elektronických informačných službách, digitalizácii, čiarovom kóde, 

turniketoch, knižničnom pase, centrálnom dátovom archíve, medzinárodných vzťahoch 

existuje mnoho ďalších aplikácií, ktoré v knižnici inicioval, projektoval a zaviedol a na ktorých 

je zreteľný jeho rukopis, erudícia a rozhľad. 

 

Zoznam programov, projektov či zastúpení doma, v zahraničných a medzinárodných 

inštitúciách, na ktorých v rôznych pozíciách participoval (a podieľa sa na nich dodnes), by bol 

dlhý: CASLIN, ELAG, UNESCO, EU projekty (PubliCa, LibEcon, Copernicus, CDA/OPIS ...), 

SSK – to sú na ilustráciu len niektoré. Zahraničné pobyty, od USA cez mnohé európske 

krajiny a prednášky (Berlín, Paríž, Lisabon, Kolín n/R. a i.), využil nielen na prezentáciu 

svojej materskej inštitúcie, ale celého slovenského knihovníctva. Je členom viacerých 

komisií, redakčných rád a poradných orgánov. 

 

Má schopnosti odborníka a vlastnosti lídra a manažéra. Robí veci správne a robí správne 

veci. 



Je rovnako dôsledný, náročný na seba i na iných, priamy a vytrvalý, perfektný odborník, 

jazykovo zdatný a koncepčne mysliaci, tvorivý riešiteľ projektov, ktoré nielen rieši, ale aj 

realizuje. 

Mladí knihovníci o ňom uviedli “boli sme príjemne prekvapení, keď sme hneď od počiatku 

našli vo vedení knižnice podporu na realizáciu nášho nápadu – Barcampu, nie len preto  sme 

sa rozhodli  ho delegovať za krstného otca jedného z významných slovenských knihovníkov , 

Ing. Alojza Androviča,PhD., ktorý  je známy aj tým, že všetkým mladým dá šancu ukázať, čo 

sa v nich skrýva a berie ich za rovnocenných diskusných partnerov“. 

 

 


