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Na cestu 

Prešiel už rok odvtedy, ako tri najväčšie slovenské knižnice - Slovenská národná 
knižnica, Slovenská technická knižnica a Univerzitná knižnica Bratislava - položili zá
kladný kameň na stavbe Slovenskej asociácie knižníc. Tento zväzok nevznikol z pocitu 
stavovskej spolupatričnosti; j e  predovšetkým objektívne nevyhnutným "manželstvom 
z rozumu". Rozhodli sme sa preň v záujme našich čitateľov a používateľov informač
ných služieb. 

Žijeme vo veľmi dynamickej dobe, ktorá nielenže neznesie stojaté vody, ale naopak 
vyžaduje ešte dynamickejší život najmä v oblasti vzdelávania, informácií, vedy, 
kultúry. Naše knižnice a informačné pracoviská musia túto výzvu a požiadavku doby 
akceptovať, a to napriek najmä ekonomickým problémom, s ktorými teraz zápasíme 
a ktoré sa nepríjemne odrážajú vo všetkých stránkach života spoločnosti. Obstáť v tom
to vývojovom procese, zabezpečiť efektívnu realizáciu svojho poslania a funkcií, nie je  
v silách jednotlivej knižnice. Spolupráca knižníc na miestnej, regionálnej, národnej a 
nevvhnutne"aj medzinárodnej úrovni j e  podmienkou rozvoja a pokroku v tejto oblasti. 
Ak si pritom uvedomíme, že rozvoj súčasnej spoločnosti založenej na trhovej ekonomi
ke si bez rozvoja tvorivých síl, vzdelanosti, kultúrnosti a opravdovej morálnej vy
spelosti národa nemožno ani predstaviť, potom je  azda každému jasné, aký veľký balík 
úloh čaká a neminie aj naše knižnice. Na tomto konštatovaní, potvrdenom skúsenosťou 
najvyspelejších krajín, nič nemení krátkozrakosť tých, čo by najradšej aj vzdelanie a 
kultúru národa bezprostredne podriadili zákonitostiam trhu, ani profesná slepota tých, 
ktorí si myslia, že vo svete počítačov už knižniciam začína vyzváňať umieráčik, zabú
dajú pritom, že aj rozvoj a využitie najvyspelejšej techniky nevyhnutne začína šlabiká
rom. Isteže, ale knižnice dneška a zajtrajška nie sú a nemôžu byť také isté aké boli v 
minulosti. 

Účinnú spoluprácu knižnic, ich dobrovoľnú koordináciu a neformálnu vzájomnú 
podporu si Slovenská asociácia knižnic postavila pred seba ako základnú, nosnú úlohu. 
Doteraz si túto myšlienku osvojilo a prihlásilo sa k nej vyše tridsať najdôležitejších slo
venských knižnic a niet pochýb, že sa prihlásia ďalšie. 

Čo konkrétne chceme? 

Svojimi aktivitami v rámci Slovenskej asociácie knižnic chceme všemožne podporo
vať rozvoj našich knižníc a knižnično-informačných pracovísk v súlade so svetovými 
poznatkami, skúsenosťami a vývojovými,trendmi v tejto oblasti. Chceme spoločne for
movať a presadzovať modernú cieľavedomú knižničnú politiku vo vzťahu k orgánom 
štátnej správy a samosprávy. Chceme obhajovať knižnice ako inštitúcie, ktoré patria k 
životu civilizovanej spoločnosti rovnako ako ktorékoľvek iné dôležité inštitúcie. Chce
me sa podieľať na procese prípravy právnych dokumentov, ktoré sa týkajú činnosti 
knižnic a ich materiálneho a technického pokroku. Chceme prispieť k utváraniu opti
málnych predpokladov a podmienok pre rozvoj, ochranu a čo najefektívnejšie využíva
nie národného knižničného fondu. Chceme presadzovať program technického a techno-
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logického rozvoja knižnic, vrátane ich vzájomného prepojenia a adekvátneho priestoro
vého vybavenia. Chceme prispieť k zintenzívneniu činorodých kontaktov slovenských 
knižníc s partnerskými organizáciami v zahraničí a koordinovať svoj postup v medzi
národných organizáciách - všetko to v snahe čo najúčinnejšie využiť zahraničné skúse
nosti \ domácich podmienkach 

Ak si nemáme budovať babylonskú vežu, ale funkčnú stavbu, potom sa potrebujeme 
dohodnúť - a tato potreba j e  tiež výsostne naliehavá - na mnohých ďalšich praktických 
otázkach ide o otázky hardwarovej a softwarovej kompatibility informačných systé-
mo\ a problémy prenosu informácií pri praktickom rešpektovaní štandardov, noriem 
a dohovorov uznávaných nielen v národnom rámci, ale najmä vo svete. Ide o praktické 
otázk\ kooperatívneho budovania, spracúvania ale aj využivania knižničných a ostat
ných informačných fondov atď.. atď 

Problémov na riešenie a úloh máme viac než dosť. Jedny uzavrieme, iné medzitým 
vznikajú Tento nikdy nedokončený proces predpokladá sústredenie sil, rozumu a ne
únavnú snahu všetkých, ktorým na zmysluplnom rozvoji našich knižnic ;i ich služieb 
záleží Voláme preto aj ďalšie slovenské knižnice k spolupráci. 

Sme radi. že rovnako ako Slovenská asociácia knižníc zmýšľa aj Spolok sloven
ských knihovníkov. Obidve organizácie majú svoje špecifiká, svoje úlohy i možnosti. 
Máme však jednu spoločnú snahu - čo najplnšie využiť možnosti, osobitne i vo vzá
jomnej súčinnosti, na podporu nášho knihovníctva a jeho nezastupiteľnej funkcie 
v spoločnosti 

Máte. vážení priatelia, v rukách prvé číslo nášho informačného periodika Bude vy
chádzať raz za 2-3 mesiace a jeho úlohou bude pomáhať orgánom Slovenskej asociácie 
knižníc pri praktickom napĺňaní jej  poslania, informovať aj burcovať, podnecovať aj 
organizovať, vysvětlovat' aj kritizovať a chváliť. Toto prvé číslo posielame nielen člen
ským knižniciam asociácie, ale aj knižniciam, ktoré o SAK možno ešte ani nevedia, 
alebo vedia iba veľmi málo. Preto v ňom zverejňujeme okrem stanov aj niektoré 
ďalšie dokumenty a informácie o začiatkoch našej asociácie. 

Budeme radi. ak sa členská základňa našej asociácie rozšíri - bude to znamenať 
väčšie sústredenie nielen rozumu, skúseností a práce, ale zmohutnie v prospech veci aj 
náš hlas vo verejnosti i voči riadiacej sfére. 

Ján K n r á k 
predseda 

Slovenskej asociácie knižníc 



S T A N O V Y  
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 

Čláook I 
Základné ustanovenia 

/1/ Slovenská asociácia knižníc /ďalej asociácia/je nezávislé, dobrovoľné a otvorené 
áujmové združenie knižníc, ktoré sa stali jeho členmi podľa či. 4 týchto stanov. 

/2/ Cieľom asociácie je 

a) podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu najmä spoločným formo
vaním a presadzovaním na princípoch demokracie utváranej modernej knižničnej poli
tiky vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, osobitne v oblasti prípravy 
právnych a organizačných noriem, ktoré sa dotýkajú profesionálnej činnosti knižníc, 
ako aj ich materiálneho a technického rozvoja, 

b) obhajovať knižnice ako inštitúcie vytvárajúce a ochraňujúce národný knižnič
ný fond a budujuce národný knižnično-informačný a bibliografický systém, 

c) nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja 
knižníc, podporovať ich technologické prepojenie, ako aj výstavbu a modernizáciu 
fondov a priestorov knižníc. 

/3/ Asociácia spolupracuje a koordinuje svoju činnosť so Spolkom slovenských kni
hovníkov a ďalšími občianskymi združeniami v oblasti knižníc. 

/4/ Asociácia pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom asociácie j e  Bratislava. 

/5/ Slovenská asociácia knižníc používa skratku SAK. 

/6/ Asociácia sa zriaďuje ako samostatné združenie s právnou subjektivitou. Na pl
nenie svojho poslania a úloh môže nadobúdať práva a zaväzovať sa. 

Ill Asociácia j e  verejnoprospešné združenie. Príjmy z činnosti sa používajú výhrad
ne na rozvoj činnosti v zmysle týchto stanov. 



- 6 -

Článok 2 

Základné zásady a princípy výstavby 

a činnosti asociácie 

1 / Vznik a pôsobnosť asociácie nenarušuje postavenie, štatutárne funkcie a pôsob
nosť členských knižníc asociácie, ani povinnosti ich zriaďovateľov. 

2 '  Asociácia nebude suplovať národný knižnično-informačný systém ako celok, ani 
jeho systémové súčasti 

3/ Asociácia uznáva princip dobrovoľnosti pri vstupe do asociácie, pri pôsobení 
v nej. ako aj pri vytváraní bilaterálnych vzťahov s mými knižnično-bibliografickými 

a informačnými subjektmi doma i v zahraničí. 

Článok 3 

Predmet a obsahové zameranie činnosti 

asociácie 

1' Členské knižnice asociácie sa zaväzujú vzájomne spolupracovať' 

a) na realizácii národného programu informatizácie Slovenskej republiky najmä 
spoločnou podporou uplatňovania medzinárodných programov v oblasti knihovníctva, 
bibliografie a informačnej činnosti, ako sú Univerzálna bibliografická kontrola 
/UBCIM/, Univerzálna dostupnosť publikácií /UAP/, Ochrana a konzervácia /РАС/, 
Podpora elektronického prenosu údajov medzi knižnicami a používateľmi /UDT/, ako 
aj aplikáciou medzinárodných noriem a štandardov, 

b) na koordinácii koncepčných riešení a programov činnosti knižníc, ako aj jed-
notliWch oblastí knižnično-informačnej práce, najmä budovania, doplňovania a kom
plexnej ochrany knižničných fondov, unifikácie a štandardizácie ich spracovania a 
tvorby informačných súborov a báz údajov na základe jednotného výmenného for
mátu v súlade s medzinárodnými odporúčaniami, ako aj pri zavádzaní nových druhov a 
optimalizácii knižnično-informačných technológií, 

c) na vytváraní súborných katalógov prostredníctvom kooperatívnej katalogizácie 
prírastkov domácej i zahraničnej knižnej literatúry. 

d) na retrospektívnej konverzii katalógov knižných fondov a bibliografických 
súpisov do strojom čitateľnej formy, vrátane vybudovania a sprístupňovania elektronic
kého katalógu a generálnej bázy slovacikálnych bibliografický ch údajov. 
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e) na zabezpečovaní technického prepojenia centrálne vytváraných báz údajov 
prostredníctvom verejnej dátovej siete alebo interaktívnej elektronickej pošty, 

f) na kooperatívnom zabezpečovaní informačných zdrojov, najmä vedeckej a 
odbornej literatúry, 

g) na profilovaní edičnej činnosti a rozvíjaní komerčných aktivít členských kniž
níc asociácie, 

h) na rozvoji spolupráce s ďalšími knižnicami a informačnými pracoviskami 
v Slovenskej republike i v zahraničí. 

i) na koordinácii postupov v medzinárodných organizáciách, 

j )  na organizovaní seminárov,konferencii, stáží a iných foriem činnosti smerujú
cich k využívaniu a realizácii spoločných aktivít. 

Článok 4 

Členstvo v asociácii 

, 1/ Členmi asociácie sa môžu stať verejne prístupné knižnice a informačné pracovis
ká, ktoré sú samostatnými právnickými osobami, alebo sú súčasťou univerzít, iných 
vysokých škôl či ďalších právnických osôb ako zriaďovateľov a písomne sa za 
členov asociácie prihlásili. 

/2/ Pôsobnosť asociácie na území Slovenskej republiky nevylučuje členstvo právnic
kých osôb pôsobiacich v zahraničí, pokiaľ prejavia záujem o prácu asociácie, spĺňajú 
podmienky členstva a boli za členov asociácie prijaté uznesením valného zhromažde
nia. 

/3/ O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie asociácie. 

/4/ Členstvo sa nadobúda prijatím za člena a zaplatením členského príspevku za 
bežný rok. 

,'51 Členstvo zaniká vystúpením. V prípade neplnenia povinnosti členom alebo neza
platenie členského príspevku rokuje o veci valné zhromaždenie, ktoré môže svojim 
uznesením rozhodnúť o zrušení členstva. 

16/ Proti uzneseniu valného zhromaždenia o neprijatí za člena alebo o zrušení člen
stva sa knižnica nemôže odvolať 

/7/ Každý člen má právo: 

a) voliť a navrhovať svojho kandidáta do orgánov asociácie.Každý člen má právo 
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jedného hlasu, 

b) byť informovaný o podujatiach usporiadaných asociáciou a zúčastniť s a  na 
nich, 

c) podávať návrhy a rokovať o nich na zasadnutiach orgánov asociácie. 

d) ovplyvňovať svojimi námetmi zameranie činnosti asociácie, 

e) využívať dosiahnuté výsledky spoločnej činnosti členov asociácie. 

/8/ Každý člen j e  povinný: 

a) dodržiavať stanovy asociácie a riadiť sa uzneseniami jej organov. 

b) usilovať sa o plnenie úloh asociácie, 

c) sprístupňovať výsledky svojej vedeckej a odbornej činností tak, aby z nich 
mohli mať úžitok všetci členovia asociácie, 

d ) platiť včas a v stanovenej výške členský príspevok 

Článok 5 

Orgány asociácie 

Orgánmi asociácie na všetkých úsekoch je j  činnosti sú valné zhromaždenie, správna 
rada a kontrolná a revízna komisia. 

Článok 6 

Valné zhromaždenie 

/1/ Valné zhromaždenie je  najvyšším orgánom asociácie. Tvoria ho štatutárni alebo 
splnomocnení zástupcovia členských organizácií, a to jeden za každú členskú organizá
ciu. Zástupcu členskej organizácie, ktorá nie j e  samostatným právnym subjektom, spl
nomocňuje zriaďovateľ. 

/2/ Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach asociacie. V rámci stanov 
asociácie určuje najmä zameranie a náplň činnosti asociácie. Okrem toho: 

a) volí tajným hlasovaním predsedu asociácie a osem ďalších členov správnej ra
dy, ako aj troch členov kontrolnej a revíznej komisie, uvoľňuje uvedených funkcioná
rov z funkcií na ich žiadosť, alebo ak si neplnia povinnosti vyplývajúce z funkcie, 
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b) určuje výšku členských príspevkov a termín ich splatnosti, 

c) prerokúva a schvaľuje plán práce a rozpočet asociácie na príslušné obdobie, 
hodnotí výsledky činnosti a hospodárenia od predchádzajúceho valného zhromaždenia, 

d) rozhoduje o zmenách stanov asociácie, prípadne o návrhu na rozpustenie aso
ciácie. 

/3/ Valné zhromaždenie j e  spôsobilé uznášať sa, ak je  prítomná aspoň polovica čle
nov asociácie. 

/4/ Uznesenie sa stáva právoplatným, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítom
ných členov. 

Na schválenie zmeny stanov alebo návrhu na rozpustenie asociácie j e  potrebná 
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných na valnom zhromaždení. 

/5/ Valné zhromaždenie sa schádza najmenej dvakrát za rok. Rokovanie vedie pred
seda asociácie, v jeho neprítomnosti vopred poverený člen správnej rady. 

Článok 7 

Správna rada 

/1/ Riadenie všetkej činnosti asociácie, pokiaľ nie je  vyhradená valnému zhromaž
deniu, prislúcha správnej rade, ktorá j e  súčasne výkonným orgánom asociácie. 

/2/ Správnu radu tvorí 9 členov, volených valným zhromaždením na obdobie dvoch 
rokov. Správna rada volí spomedzi svojich členov podpredsedu, tajomníka a hospo
dára asociácie. 

/3/ Členmi správnej rady sa môžu stať štatutárni alebo splnomocnení zástupci 
združených knižníc. 

/4/ Kandidátov pre voľby do správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie predkladá 
predchádzajúca správna rada na základe návrhov členských knižníc ( po prvýkrát za
kladajúci členovia asociácie), v počte prevyšujúcom počet členov príslušného orgánu 

/5/ Predseda asociácie zvoláva správnu radu podľa potreby, najmenej trikrát do ro
ka. Správnu radu musí zvolať najneskôr do jedného mesiaca, ak o to požiada aspoň tre
tina je j  členov. 

/6/ Správna rada pracuje podľa rámcového plánu činnosti, zostavovaného na ročné, 
prípadne polročné obdobie. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu aso
ciácie. ' 

П! Okrem členov správnej rady môžu byť na je j  zasadnutia prizvané aj iné oso
by; o ich účasti rozhoduje podľa povahy prerokúvanej problematiky správna rada na 
základe predchádzajúcej dohody, resp. v odôvodnených prípadoch predseda asociácie. 
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/8) Správna rada prijíma uznesenia hlasovaním. Ak bol predložený protinávrh, hla
suje sa najskôr o ňom. 

/9/ Zasadanie správnej rady j e  uznášaniaschopné, ak j e  na ňom prítomná nadpolo
vičná väčšina je j  členov. Na schválenie uznesenia j e  potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných členov správnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predseda
júceho. 

/10/ Tajomník asociácie vyhotovuje zápisnicu z rokovania, ktorú rozošle do 14 dní 
všetkým členom správnej rady, účastníkom rokovania a ďalším určeným osobám, orgá
nom a organizáciám.Originál zápisnice sa spolu s prezenčnou listinou ukladá na sekre
tariáte asociácie. 

/11/ Každý člen správnej rady a ďalší účastnici jej  rokovania majú právo na zazna
menanie svojho stanoviska do zápisnice z rokovania. 

/12/ Správna rada pre potreby komunikácie vo vnútri asociácie vydáva informačn\ 
bulletin. 

Článok 8 

Predseda asociácie 

/1/ Predsedu asociácie volí valné zhromaždenie asociácie na obdobie cjvoch rokov. 
Môže byť volený najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. 

/2/ Predseda asociácie zastupuje asociáciu navonok a koná v jej  mene. Za svoju čin
nosť zodpovedá valnému zhromaždeniu 

/3/ Predseda asociácie organizuje plnenie uznesení valného zhromaždenia a riadi 
činnosť správnej rady. 

/4/ Počas neprítomnosti predsedu asociácie riadi činnosť správnej rady podpredseda 
asociácie 

/5/ Správna rada môže splnomocniť aj iných svojich členov, aby ju zastupovali a jej  
menom konali v rozsahu, ktorý1 vopred urči svojím uznesením. 

/6/ Korešpodenciu asociácie podpisuje predseda asociácie, v jeho neprítomnosti 
podpredseda. Bežné písomnosti podpisuje tajomník. Účtovné doklady musia byť 
opatrené pečiatkou a podpismi hospodára a predsedu, prip. podpredsedu asociácie. 
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Článok 9 

Odborné skupiny 

/1/ Správna rada môže vytvárať ako svoje pracovné a poradné tímy pre riešenie jed
notlivých oblasti Činnosti alebo konkrétnych úloh odborné skupiny. Odborné skupiny 
môžu byť stále alebo ad hoc podľa potreby. 

/2/ Odbornú skupinu zvoláva a jej  činnosť riadi vedúci skupiny, poverený správnou 
radou. 

/3/ Vedúcimi odborných skupín sú pracovnici členských organizácií. Členmi odbor
ných skupín môžu byť aj odborníci z iných organizácií. 

/4/ Úhradu nákladov, ktoré vzniknú členom odbornej skupiny, hradí vysielajúca or
ganizácia, ak správna rada nerozhodne inak. 

Článok 10 

Kontrolná a revízna komisia 

/1/ Kontrolná a revízna komisia sleduje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení or
gánov asociácie, reviduje hospodársku činnosť asociácie a hospodárenie s jej maict-
kom, preveruje ročnú účtovnú uzávierku. 

/2/ Kontrolná a revízna komisia podáva o svojej činnosti a zisteniach každoročne 
správu valnému zhromaždeniu, ktorému j e  za svoju činnosť zodpovedná. 

/3/ Kontrolná a revízna komisia voli zo svojich členov predsedu, predseda kontrol
nej a revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady s právom poradného 
hlasu. 

Článok 11 

Hospodárenie a majetok asociácie 

/1/ V otázkach hospodárenia a správy majetku sa asociácia riadi všeobecne platnými 
právnymi predpismi a predpismi o hospodárení neziskových verejnoprospešný ch práv
nických subjektov. 

/2/ Asociácia získava finančné prípadne iné hmotné prostriedky: 
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a) z členských príspevkov svojich členov, 

b) z príjmov vlastnej činnosti, 

c) z darov sponzorov, 

d) z verejných subvencii, dotácii a príspevkov od iných organizácií či jednotliv
cov. 

/3/ Právo disponovať s finančnými a inými hospodárskymi prostriedkami asociácie 
majú iba je j  volené orgány a nimi splnomocnené osoby. 

/4/ Náklady spojené s činnosťou asociácie hradí asociáďa, cestovné náklady členov 
týchto orgánov hradia príslušné členské organizácie, ak správna rada asociácie neroz
hodne inak. 

/5/ Za správnosť účtovných operácií a správu hmotného majetku zodpovedá hospo
dár asociácie, ktorý j e  súčasne členom správnej rady. 

/6/ Správna rada môže valnému zhromaždenie navrhnúť, aby je j  predseda, hospo
dár, prip. iní funkcionári boli za svoju celoročnú činnosť - primerane je j  výsledkom 
a možnostiam asociácie - odmenení. 

Článok 12 

Spôsob rozpustenia asociácie a naloženia 

s j e j  likvidačným zostatkom 

/1/ Asociácia zaniká uznesením valného zhromaždenia, ak j e  na ňom zastúpená as
poň polovica členov a ak za návrh na je j  rozpustenie hlasovali najmenej dve tretiny prí
tomných zástupcov členských organizácií. 

/2/ Ak valné zhromaždenie rozhodne o rozpustení asociácie, urči tiež likvidátora 
a rozhodne, ako sa naloží s je j  majetkom. 

ČUnok 13 

Záverečné ustanovenia 

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 3. marca 1993. Súčasne sa rušia stanovy 
schválené zakladajúcimi členmi asociácie dňa 3. septembra 1992. 
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ČLENSKÉ KNIŽNICE 
а/ Vedecké knižnice a knižnice vyso

kých škôl 

1. Slovenská národná knižnica 
Matice slovenskej 
riaditeľ PeadDr. Miroslav Bielik 
L. Novomeského 32 
036 52 Martin 

2. Univerzitná knižnica 
riaditeľ PhDr. Emil Vontorčík 
Michalská 1 
814 17 Bratislava 

3. Slovenská technická knižnica 
riaditeľ Ing. Ján Kurák 
Námestie slobody 19 
812 23 Bratislava 

4. Ústredná knižnica SAV 
riaditeľka 
PhDr Marcela Horváthova 
Klemensova 19 
814 67 Bratislava 

5. Slovenská lekárska knižnica 
PhDr. Marta Žilová 
poverená vedením 
Špitálská 10 
814 42 Bratislava 

6. Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica 
riaditeľka Ing. Ľubica Ludvighová 
ul. T. G. Masaryka 2 
961 02 Zvolen 

7. Slovenská pedagogická , 
knižnica Ú1PŠV 
nám. riaditeľa ÚIPŠV pre SPK 
PhDr. Dagmar Vrablicová 
Staré grunty 5 
842 44 Bratislava 

8. Slovenská poľnohospodárska 
knižnica 
riaditeľka Ing. Dana Petrášová 
Štúrova 9 
949 59 Nitra 

9. Ústredná ekonomická knižnica 
riaditeľka PhDr. Darina Krausova 
Dolnozemská I 
832 20 Bratislava 

10. Štátna vedecká knižnica 
riaditeľka Mgr. Oľga Kaliska 
Lazovná 9 
975 58 Banská Bystrica 

11. Štátna vedecká knižnica 
riaditeľka Mgr. Eva Kundrátova 
Hlavna 10 
042 30 Košice 

12. Štátna vedecká knižnica 
riaditeľ 
PhDr. Duí an Draganovský 
Hlavná 99 
081 37 Prešov 
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13. Knižnica Technickej univerzity 
riaditeľka Valeria Rrokavcová 
Letná 9 
043 83 Košice 

Ы Fakultné knižnice 

1. Ústredná knižnica 
Filozofickej fakulty UK 

riaditeľka 

PhDr. Daniela Gondová 
Gondova 2 
818 01 Bratislava 

2. Knižnica a stredisko vedeckých 
informácii Pedagogickej fakulty 
UK 
vedúca Mgr. Estera Jaurová 
Moskovská 2 
813 34 Bratislava 

3 Knižnica Elektrotechnickej 
fakulty STU 
vedúca Mária Handzová 
Ilkovičova 3 
812 19 Bratislava 

4. Knižnica Právnickej fakulty UK 
PhDr. Melánia Majeríková 
riaditeľka 
Šafaříkovo nám. 6 
818 06 Bratislava 

с/ Okresné • mestské knižnice 

1 / Okresná knižnica. 
riaditeľ Mgr. Peter Klinec 
Bakossova 2 
975 00 Banská Bystrica 

2/ Okresná knižnica 
riaditeľ Mgr. Miroslav Golis 
ul. 17. novembra 1258 
022 51 Čadca 

3. Okresná knižnica 
riaditeľ Mgr. Dezider Hodossy 
Obchodná 788/1 
929 01 Dunajská Streda 

4. Okresná knižnica 
Mgr. Elena Konkolovská 
riaditeľka 
ul. Eötvösa 35 
945 33 Komárno 

5. Okresná knižnica 
riaditeľka PhDr. Hana Vydrová 
Nám. Hrdinov 1 
934 01 Levice 

6. Okresná knižnica 
riaditeľ PhDr. Pavel Urbančok 
ul. Kármána 2 
984 80 Lučenec 

7. Okresná knižnica 
PhDr. Anna Maruniaková 
ul. 29. augusta 25 
036 80 Martin 
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8. Okresná knižnica 
riaditeľka M. Šleisová 
Nám. osloboditeľov 13 
071 01 Michalovce 

14. Okresná knižnica 
riaditeľka Mária Balkóciová 
Hliny Ш 
010 00 Žilina 

9. Okresná knižnica 
riaditeľka Mgr. Anna Balejová 
Podtatranská 1548 
058 01 Poprad 

10. Okresná knižnica 
riaditeľka 
Mgr. Margita Chovancová 
Hviezdoslavova 12 
971 01 Prievidza 

11. Okresná knižnica Mateja 
Hrebendu 
riaditeľka 
PhDr. Marta Čomajová 
ul. SNP 27 
979 01 Rimavská Sobota 

15. Verejná knižnica 
Jána Bocatia 
riaditeľ Mgr. Štefan Kolivoško 
Hlavná 59 
040 00 Košice 

16. Mestská knižnica 

riaditeľka PhDr. Elena Veľasová 
Klariská 16 
814 79 Bratislava 

12. Okresná knižnica 
riaditeľka Katarina Soukupová 
Vajanského 28 
905 05 Senica 

13. Okresná knižnica 
riaditeľka 
Mgr. Katarína Ďurovcová 
Štúrova 5 
960 82 Zvolen 
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SPRÁVNA RADA 

1. Ing. Ján Kurák, predseda SAK 

2. PhDr. Emil Vontorčik, podpredseda SAK 

3. PhDr. Daniela Gondová, tajomníčka SAK 

4. PhD. Dagmar Vrablicová, hospodárka SAK 

5. PhDr. Marcela Horváthová 

6. Mgr. Oľga Kaliská 

7. Mgr. Peter Klinec 

8. Ing. Ľubica Ludvighova 

9. PhDr. Peter Maruniak 

ODBORNÉ SKUPINA 

1. OS pre otázky dlhodobého rozvoja slo\. knižníc, veci. Ing. Daniela Sližova 
2. OS pre propagáciu a edičnú činnosť, ved. Mgr. Kamila Fircáková 

3. OS pre zahraničné styky. ved. Mgr. Peter Klinec -

4. OS pre automatizáciu a technizáciu, ved. Ing. Igor Prokop 

5. OS pre bibliografiu a katalogizáciu, ved. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc. 

6. OS pre legislatívne otázky, ved. PhDr. Marta Ehnová 

7. OS pre ekonomické problémy knižníc, ved. Ing Štefan Müllet 

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA 

1. Ing. Dana Petrášová, predsedníčka 

2. Mgr. Mária Balkóciovš 

3. Mgr. Eva Kundrátová 
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Z PROGRAMU ČINNOSTI NA ROK 1993 
(Hlavni úlohy) 

V roku 1993 sa činnosť Slovenskej asociácie knižnic SAK bude oriento
vať na uskutočňovanie úloh a cieľov vyplývajúcich zo štatútu a z tohto programu. 

1. Organizačná činnosť 

1.1. Konštituovanie odborných skupín, stanovenie obsahu a rozsahu ich činnosti 
v zameraní na hlavné ciele činnosti asociácie. 

Z: Správna rada 

2.1. Dopracovanie základných dokumentov nutných pre rozvoj činnosti aso
ciácie. ! 

Z: OS pre ekonomické problémy knižnic. 

OS pre legislatívne otázky 

2. Odborná činnosť 

2.1. Návrh koncepcie rozvoja a zásady činnosti knižníc v období transformácie 
spoločnosti. 

Z: OS pre otázky dlhodobého rozvoja slov. 
knižníc 

2.2. Návrh subsystému knižnično-informačných služieb v programe informatizácie 
spoločnosti. 

Z: OS pre otázky dlhodobého rozvoja slov 
knižníc 

/ 

2.3. Účasť na ďalších legislatívnych prácach o knižniciach (knihovníckeho zakona) 
a nadväzujúcich vykonávacích predpisov. 

Z: OS pre legislatívne otázky 

2.4. Vypracovanie pripomienok (stanoviska) k návrhu zákona o povinnom výtlač
ku periodických a neperiodických publikácií 

IZ: OS pre legislatívne otázky 

2.5. Vypracovanie odporúčaní (zásad) pre budovanie automatizovaného knižnič-
no-informačného systému a ich realizáciu v rámci Slovenskej republiky. 

lít V i • // Z :  p r e  automatizáciu a technizáciu 
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2.6. Účasť na vypracovaní štatútu združenia členských knižnic zúčastňujúcich sa 
na kooperatívnej katalogizácii v rámci Slovenskej republiky. 

Z: OS pre bibliografiu a katalogizáciu 

2.7. Pripomienkovanie koncepcie generálnej bázy bibliografických údajov slovaci-
kálnej literatúry a elektronického katalógu slovenských knižníc. 

Z: OS pre bibliografiu a katalogizáciu, 
OS pre automatizáciu a technizáciu 

2.8. Založenie informačného periodika SAK, odrážajúceho život a aktuálne potre
by knižníc a čitateľov 

Z: OS pre propagáciu a edičnú činnosť 

3. Zahraničné styky 

3.1. Nadviazanie písomného styku so zahraničnými asociáciami knižníc a knihov
nickými spolkami tohto zamerania. 

Z: predseda SAK, OS pre zahraničné styk) 

3.2. Vypracovanie zásad zahraničných stykov, koordinácia zastúpenia asociácie i 
jednotlivých knižníc v medzinárodných mimovládnych organizáciách (FID, IFLA. LI
BER, ABDOS. 1ATUL. UNAL a pod.) 

Z: OS pre zahraničné styky 

3.3. Podpora vybraných zahraničných ciest, študijných pobytov a zájazdov. 

Z: Správna rada 

4. Ekonomické otázky 

4 1 Problémy výrobno - hospodárskej činnosti v knižniciach - rozbor a odporúča
nia pre jej ďalšie smerovanie 

Z: OS pre ekonomické otázky 

4.2. Rozbor vývoja výdavkov na literatúru v členských knižniciach - problémy 

a východiska pre ich riešenie 
Z: OS pre ekonomické otázky 

4.3 Vplyv colných, daňových a poštových predpisov na činnosť a ekonomiku kniž
níc (rozbor a návrhy na ďalši postup). 

Z: OS pre ekonomické otázky 

4 4 Priestorové problémy členských knižníc - rozbor situácie a námety na riešenie 

Z: OS pre ekonomické otázky 

/ 
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INFORMÁCIE 

Ponuka kníhkupectva LITERA 

Vážení členovia Slovenskej asociácie knižníc, 

vzhľadom na podstatné sťaženie orientácie vo vydavateľských aktivitách českých 
vydavateľov, ako aj nákupu kníh z Českej republiky, dovoľujeme si Vám ponúknuť 
služby našej firmy a uľahčiť Vám takto Vašu náročnú prácu. 

Naša firma sa už od svojho vzniku (v máji 1990) zaoberá predajom , a teraz sa
mozrejme už aj dovozom českej literatúry. Od otvorenia prevádzky v priestoroch Uni
verzitnej knižnice (od septembra 1992) sa rozvíja naša vzájomná spolupráca. Z tejto 
spolupráce vznikla aj myšlienka vytvoriť informačno-komerčnú službu zabezpečujúcu 
aktuálny periodicky vydávaný prehľad edičného diania v Českej republike s mož
nosťou priebežného doplňovania knižničných fondov českou knižnou produkciou. 

V prípade Vášho záujmu Vám budeme zasielať pravidelne prehľady titulov vy
dávaných v Českej republike. Na prehľadoch budú vyznačené tie tituly, ktoré si do svo
jich fondov objednala Univerzitná knižnica. Ak zašlete svoje objednávky najneskôr do 
10 dní po obdržaní prehľadu, knihy Vám budú dovezené v tom istom termíne ako Uni
verzitnej knižnici. 

Ak prejavíte záujem o naše služby, ktoré Vám budeme poskytovať v tesnej spo
lupráci s Univerzitnou knižnicou, zašlite nám včasnú objednávku, na základe ktorej 
Vám začneme zasielať informačné prehľady. Odber informačných prehľadov Vás ne
zaväzuje k odberu kníh. Odber knih Vám budeme zabezpečovať na základe objednáv
kových lístkov, ktoré budú priložené k informačnému prehľadu. Ďalšie podrobnosti 
ako aj Vaše prípadné špecifické požiadavky môžeme prerokovať osobne alebo 
akoukoľvek Vami navrhnutou formou. Pevne veríme, že s našimi službami budete 
spokojní a stanú sa dobrou pomôckou pri Vašej každodennej práci. 

Tešime sa na Vaše objednávky a zostávame s pozdravom. 

L i t e r a  

Ing. Gabriela Smolíková 
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Kontakt: Knihkupectvo Litera 

Michalská 1,811 03 Bratislava 

Tel.: 07/483 071 

Fax: 07/499 876 

IČO. 11632020 

Bankové spojenie: SUBA č.: 110 40-032/0200 

Realizácia objednávok sa bude zabezpečovať v súčinnosti so Štátnou vedeckou 
laiižnicou-Technickvm ústredim knižnic v Brne na základe recipročných obchodných 
podmienok. Obe strany sa zmluvne dohodli na komplexnom zabezpečovaní objedná
vok. aby sa požadovane tituly nemuseli získavať u ďalších dodávateľov'. 

Informačná politika ako kultúrna politika 

Medzinárodná konferencia za novú Enrópu, 17. - 23. októbra 1992 v Thomas-
burgu / Königsw interi, SRN 

Záverečné vyhlásenie 

Kultúrny, ekonomický a spoločenský rozvoj v novej Európe sa stretáva s no
vými možnosťami, podnetmi a rizikami, ktoré sú spôsobené: 

- technickými zmenami vedúcimi k zvýšenému a rozmanitejšiemu využívaniu in
formácií v spoločenskom aj ekonomickom živote. 

- dominantným postavením združení a organizácií v ekonomických , kultúrnych a 
informačných systémoch najvyspelejších priemyselných štátov. 

- spoločenským rozvrstvením a zmenou hodnotových systémov 

Tieto skutočnosti môžu mať za následok: 

- pretrvávanie rozdielov v rámci europského spoločenstva a zväčšovanie rozdielov v 
zabezpečovaní a využívaní informácií, 

- zmenšovanie kultúrnej rozmanitosti osobitne narúšaním kultúrnej identity menši
nových spoločenstiev. 

- znižovanie kultúrnej úrovne, potláčanie tvorivosti a zánik tradičných foriem preja
vu kultúry. 
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- spomalenie alebo dokonca ohrozenie ekonomickej obnovy domácej kultúrnej a in
formačnej základne. 

Na prekonanie týchto nepriaznivých vplyvov by sme my, politici, predsta
vitelia profesionálnych organizácií, knihovníci a informační odborníci z celej 
Európy mali podniknúť tieto kroky: 

- vypracovať analýzu zameranú na problémy s ktorými sa v Európe stretávame a na 
základe tejto analýzy navrhnúť riešenie vychádzajúce z nášho spoločného európskeho 
dedičstva, 

- spolupracovať na záchrane kultúrnej identity a na zachovaní kultúrnej rozmanitosti 
v Európe, 
- pracovať na vyrovnávaní kultúrných Štruktúr a informačných systémov v Európe, 
- v rámci spolupráce uplatňovať spoločný prístup k formulovaniu informačnej 

a kultúrnej politiky, 
- chrániť knižnice a archivy ako dôležité zdroje kultúrneho dedičstva, 
- bojovať proti rastúcej negramotnosti, 
- presadzovať prioritu kultúrnej a informačnej politiky a finančného zabezpečenia 

v predmetnej oblasti. 

Preto navrhujeme: 
- poskytnúť finančné prostriedky na výmenu odborníkov a na vzdelávacie programy. 

- zabezpečovať výmenu informácii a skúsenosti prostrednictvom seminárov, 
workshopov a medzinárodných konferencií, 

- vytvoriť fórum na profesionálnu výmenu myšlienok a informácií prostrednictvom 
medzinárodných medií, 

- sprístupniť západoeurópske programy aj pre kolegov a inštitúcie zo strednej a vý
chodnej Európy. 

Signatári za účastníkov: Ekaterina Genieva (Moscow), Lauri Lepik (Tallin), Elisa
beth Simon (Berlin), Karl Л. Stretmann (Bonn). William A. Turner (Paris). 



O knižničnom manažmente medzinárodne 

Ústredná knižnica SAV v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou Matice 
slovenskej a so Slovenskou technickou knižnicou usporiadali v dňoch 21.3. -
28.3.1993 v Smoleniciach medzinárodný seminár na tému "Knižničný manažment" 

Hlavným iniciátorom a garantom tohto významného podujatia bol Biblio -
theksinstitut v Berlíne. Podujatie bolo financované z programu Ministerstva zahranič
ných veci SRN, "Stredná a východná Európa". 

Na seminári sa zúčastnili riaditelia vybraných vedeckých a verejných knižnic, 
zástupcovia odborného školstva, Spolku slovenských knihovníkov a ministerstva kul
túry. Zahraničie reprezentovali riaditelia vedeckých a verejných knižníc z Main/u. 
Stuttgartu. Jülichu a Viedne. 

Na seminári odzneli referáty na také významné a aktuálne temy akými su: 
Knižnice ako súčasť verejného plánovania; Plánovanie rozpočtu knižnice; Ako zabez
pečiť vysokú kvalitu služieb knižnice; Knižnice v systéme sietí; Vnútroknižničná ko
munikácia; Zmena kvalifikačného profilu knihovníka; Budúcnosť knižníc a i. Po od
znení hlavných referátov sa pracovalo v skupinách pre jednotlivé typy knižníc 
(vedecké, špeciálne). Riaditelia každého typu knižnice mali svojho partnera v osobe 
manažéra - riaditeľa významnej knižnice v SRN. 

Medzinárodný seminár o knižničnom manažmente splnil svoj účel. Riaditelia 
slovenských knižníc mali možnosť overiť si svoje riadiace schopnosti so svojimi 
kolegami z Nemecka. Nemeckí kolegovia zistili, že sme pre nich rovnocenní partneri 
len sa nám v súčasných podmienkach ťažšie darí presadzovať ldadené ciele. 

Záverom nemožno nevysloviť želenie, aby takýchto úspešných medzinárodných 
podujatí, akým bezosporu seminár o knižničnom manažmente bol. bolo čim viac. 

M. H. 

Polstoročné jubileum 

Pred 50 rokmi začala svoju činnosť Knižnica Slovenskej akadémie vied a ume
ní. Таю knižnica bola úzko spätá so vznikom akadémie, s jej  priamou nadväznosťou na 
významné vedecké spoločnosti (Učená spoločnosť Šafárikova. Slovenská učená spo
ločnosť) a s celým jej  vývojom. Počas desiatich rokov pôsobenia sa práve v Knižnici 
SAVU prehnali tradicie knižnic predošlých vedeckých spoločnotí a snaln budovať ve
deckú knižnicu Prvým riaditeľom Knižnice SA VU bol dr. .lán Mišianik. Keď pred 
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40 rokmi vznikla Slovenská akadémia vied, spolu s ústavmi prebrala aj Knižnicu 
SAVU s 8 pracovníkmi a vyše 50 000 zv. Z Knižnice SAVU vznikla dnešná Ústred
ná knižnica SAV. 

L.Č. 

Ústredná depozitná knižnica Českej republiky 

Vo vzdialenosti 14 km od šidla Národnej knižnice ČR sa projektuje v Prahe 10 -
Hostivaři depozitář asi pre 5 mil. zv. Ide o rekonštrukciu výrobnej haly Výstavníctva 
pre potreby Národnej knižnice ČR a ďalších knižníc. V nových priestoroch však nebu
de len sklad, ale aj rôzne pracoviská, napr. pre prácu s málo využívanou literatúrou, 
MVS, národného programu ochrany fondov, ďalej pre výskum a vývoj konzervačných 
metód, ochrany a hygieny fondov, reštaurovanie a konzerváciu fondov, ochranné 
mikrofilmovanie, polygrafické stredisko a odbyt vydaní Národnej knižnice ČR. Výstav
bu depozitára zaradilo Ministerstvo kultúry ČR v tomto roku medzi svoje prioritné 
investičné akcie. Víťaz verejnej súťaže - americká firma The Glos Group, Inc. - plánu
je  stavbu odovzdať za 16 mesiacov. 

L.Č. 
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Z Á K O N  

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

z 24. marca 1993 

o povinných výtlačkoch periodických publikácií 

a neperiodických publikácií 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie, 
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len 
"vydavateľ"). odov7dávajú z každého vydania periodickej publikácie i neperiodickej 
publikácie bezplatne a na svoj náklad povinné vytiačky oprávneným subjektom podľa 
tohto zákona (ďalej len "oprávnený"). 

(2) Vydavateľom podľa tohto zákona j e  právnická osoba alebo fyzická osoba 
ktorá uhradila náklady alebo ktorá sa zúčastnila v právnom vzťahu so zahraničným 
právnym subjektom na uhradení nákladov výroby periodickej publikácie alebo ne
periodickej publikácie. 

Periodické publikácie 

§ 2  

(1) Periodické publikácie sú periodická tlač/) Zbierka zákonov Slovenskej re
publiky. úradné vestník} a iné periodiká vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovna
kým názvom a v úprave typickej pre tento druh publikácie 

t'2) Periodické publikácie podľa tohto zákona nie sú školské časopisy vydáva
né školanu a školskými zariadeniami pre ich vlastnú potrebu, tlačoviny určené pre 
úradné, služobné alebo prevádzkové potreby štátnych orgánov, obcí, iných právnic
kých osôb a fyzických osôb. 

§ 3  

Vydavateľ súčasne s vydaním*) periodickej publikácie odovzdá určený počet 
povinných výtlačkov oprávneným uvedeným v prílohe č. 1 tohto zákona. 
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Neperiodické publikácie 

§ 4  

(1) Neperiodické publikácie sú rozmnoženiny literárnych, vedeckých a umelec
kých diel,1) najmä tlačoviny, počítačové programy a zvukové, obrazové a zvukovoobra-
zové snímky, ktoré sa vydávajú spravidla raz v roku, a to aj po častiach. 

(2) Neperiodické publikácie na účely tohto zákona nie sú: 

a) trojrozmerné kartografické diela, kartografické diela pre potreby hospodár
skej a kultúrnej výstavby a obrany štátu?) 

b) trojrozmerné rozmnoženiny výtvarných diel, 

c) rozmnoženiny diel, ktoré sú určené spoločenskému alebo rodinnému životu, 
najmä pozvánky, oznámenia, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové snimky osob

ných a rodinných udalosti, 

d) bankovky, mince, známky, kolky, žreby, cenné papiere a ostatné ceniny, 

e) hlasovacie lístky a ostatné publikácie vydané na vykonanie volieb a referenda 

§5 

Vydavateľ v súčinnosti s Maticou slovenskou označí medzinárodným štandard
ným číslom knihy (ISBN) publikáciu, ktorá je  tlačovinou. 

§6 

(1) Vydavateľ z každého vydania neperiodickej publikácie do desiatich dní od 
jej  vydania1) odovzdá určený počet povinných výtlačkov oprávneným uvedených v 
prílohe č. 2 tohto zákona. 

(2) Ak počet rozmnoženín neperiodickej publikácie nepresiahne 500 výtlačkov, I 
vydavateľ odovzdá povinné výtlačky Matici slovenskej, Univerzitnej knižnici v Brati
slave a Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. j 

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na neperiodické publikácie vydávané | |  
z vedeckých a iných odborných podujatí. 
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Pokuty 

§7 

(!) Ak vydavateľ nesplní povinnosť podľa tohto zákona, môže mu obvodný 
mad. v ktorého obvode má vydavateľ sídlo alebo trvaly pobyt, uložiť pokutu do 
25 000 Sk: pokuta j e  príjmom štátneho rozpočtu. 

(2) Pokutu možno uložiť najneskôr do jedného roka od vydania periodickej pu
blikácie alebo neperiodickej publikácie. 

(3) Uložením pokuty vydavateľovi nezaniká jeho povinnosť bezplatne a na svoj 
náklad odovzdať povinne výtlačky oprávneným uvedenými v prílohe č. 1 a č. 2 tohto 
zákona 

Záverečné ustanovenia 

§8 

Zrušujú sa: 

1 zákon Slovenskej národnej rady č. 378/1990 Zb. o povinných výtlačkoch 
neperiodických publikácií, 

2 vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb o povinných a pracov-
nvch výtlačkoch v znení vyhlášky Ministerstva kultúry' Slovenskej socialistickej repu
bliky č. 132/1971 Zb 

§9 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1993. 

Michal Kováč v.r. 

Ivan Gašparovič v.r. 

Vladimír Mečia r v.r. 

1 ) §3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb o periodickej tlači a o ostatných hromadných in
formačných prostriedkoch v zneni zákona č. 84/1968 Zb. zákona č. 127/1968 Zb., zá
konného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb.. zákona 
Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. a zákona č. 861990 Zb. 

2 ) S 10 ods. 2 zákona č 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckychdielach 
(autorský zákon) v zneni zákona č. 89/1990 Zb.. zákona č. 468/1991 Zb a zákona Ná
rodnej rady Slovenskej republiky č 13/1993 Z. z . 

31 í> 1 ods. 1 zákona č 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii 
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k zák. NR SR 
Drub Oprávnený Č.93/J993 Z.z. 
periodickej Počet 
publikácie povinných 

výtlačkov 
Matica slovenská 3 

Ústredná, regionálna, Univerzitná knižnica 2 
miestna a podniková Slov.pedagogická 
periodická tlač knižnica 1 

* 

Ústredná knižnica 
SAV I 
Slov. technická 

- knižnica 1 
Knižnica NR SR 1 
Štátna vedecká 
knižnica Košice 1 
Ministerstvo kultúry 
Slov.republiky 1 
Novinársky študijný 1 

Ústredná a regionálna ústav Bratislava 
periodická tlač Štátna vedecká 1 

knižnica Prešov 
Štátna vedecká 1 

Zbierka zákonov, knižnica B.Bystrica 
úradné vestníky Matica slovenská 1 
a iné periodiká Štátna vedecká 

knižnica Košice 1 
Knižnica NR SR 1 
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Čiastka 2"  Zbierka zákonov Strana 513 
č.9ľ- !99? Príloha £.2 k záko

nu NR SR i. 93/1993 
Z.z. 

Drub Oprávnený Počet 
neperiodickej povinných 
publikácie výtlačkov 
Neperiodická tlačovina Matica slovenská 
s výnimkou rozmnože Univerzitná knižnica 
ním diela, ktorú si Slov pedagogička 1 
vyžaduje prevádzková knižnica 
potreba pri výrobe Slov technická 1 
alebo odbyte výrobkov knižnica 
alebo pri poskytovaní Ústredná knižnica SAV 1 
služieb alebo ktorá je  Slov. lesnícka a dre 1 
súčasťou vvrobkou várska knižnica 

pn Technickej uni 1 
verzite vo Zvolene 
Štatna vedecká 1 
knižnica Prešov 
Štatna vedecká knižnica 1 
Banská Bystrica 
Štátna vedecká knižnica 1 
Košice 1 
Knižnica NR SR 1 

Neperiodická tlačovina 
Matica slovenská 

ktorá je  rozmnože-
Matica slovenská 

2 
ninou diela, ktorú si Slov technická 
vyžaduje prevádzková knižnica 3 
potreba pn výrobe Štátna vedecká kniž
alebo odbyte výrobkov nica Košice 1 
alebo pri poskytováni 
služieb alebo ktorá je  
súčasťou výrobkov 
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Počítačový program Slov. technická I 
knižnica 

Zvukové snímky Matica slovenská 1 
(gramaľónové 
platne, magneto IJniver/itná kni>.nica 1 
fónové pásky) 

Snímky Slovenský Jilmový 1 
kinematogra ústav - Národné 
fických djicl kinemaiogialic-

- ké centrum 

Snímky videogramov Matica slovenská 1 
a obrazové snímky 

Slovenský filmový 1 
ústav - Národné kine
matografické 
centrum 
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