Zápis
zo seminára akademických knižníc SAK, Žilina, Žilinská univerzita, 29. júna 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (45 účastníkov z akademických knižníc SR)
Hostia:
Prof. Ing. M. Pokorný, PhD. – ŽU v Žiline
Mgr. J. Grman - SVOP spol. s.r.o., Bratislava
PhDr. D. Bírová - CVTI SR v Bratislave
Mgr. Ľ. Hrčková - CVTI SR v Bratislave
Mgr. M. Sliacky - CVTI SR v Bratislave
Mgr. Ján Kováčik - SNK Martin
Program:
1. Kontrola uznesení zo seminára akademických knižníc v Žiline, 16.6.2009 – PhDr. D.
Džuganová
2. Knižnice a štrukturálne fondy
o NISPEZ – kam sme pokročili (PhDr. Mária Žitňanská – Mgr. Michal Sliacky – PhDr.
Daniela Birová, CVTI SR Bratislava)
o Projekt Informácie pre inovácie a jeho výstupy (Mgr. Ján Kováčik, SNK Martin)
o Čo nám dali štrukturálne fondy - stručná sumarizácia prieskumu (PhDr. Mária
Kadnárová, UK v Bratislave, Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty)
o Diskusia
3. K aktuálnym otázkam AK
o Prezentácia aktivít firmy SVOP (Mgr. Ján Grman, PhD., SVOP s. r. o.)
o Akademické knižnice a štatistika (PhDr. Mária Kadnárová, UK v Bratislave, Ústredná
knižnica Farmaceutickej fakulty)
o CREPČ a overovanie publikačnej činnosti v CVTI SR (Mgr. Ľudmila Hrčková, CVTI
SR Bratislava)
o Informačné vzdelávanie – ako ďalej (PhDr. Daniela Džuganová, UPJŠ v Košiciach,
Univerzitná knižnica)
o Diskusia
4. Návrh uznesenia, záver
Uznesenia a závery:
Zástupcovia akademických knižníc:
1/ berú na vedomie
- informáciu o kontrole uznesení zo seminára akademických knižníc v Žiline,
16.6.2009;
- aktuálne informácie o projekte NISPEZ;
- informácie o projekte SNK v Martine Informácie pre inovácie;
- informáciu o výsledkoch prieskumu o zapojení knižníc do štrukturálnych fondov;
- prezentáciu aktivít spoločnosti SVOP;
- informáciu o úprave štatistických výkaz akademických a školských knižníc;
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-

informáciu o CREPČ a postupe pri overovaní správnosti zaradenia publikačných
výstupov do kategórií a vítajú dobudovanie Oddelenia pre hodnotenie publikačnej
činnosti v CVTI SR;
informáciu o aktivitách v rámci grantu SAK orientovanom na problematiku
informačného vzdelávania.

2/ odporúčajú
- SAK zintenzívniť komunikáciou s MŠ SR a MK SR v oblasti obsahového zamerania
jednotlivých grantov s cieľom zdôrazniť postavenie a úlohu akademických knižníc;
- akademickým knižniciam viac publikovať a zverejňovať výsledky, ktoré jednotlivé
akademické knižnice dosahujú v rôznych oblastiach svojho odborného pôsobenia
a súčasne zverejňovať problémové oblasti;
- akademickým knižniciam zvážiť možnosť spolupráce s CVTI SR v oblasti
digitalizácie;
- CVTI SR v rámci CREPČ ukončiť čo najskôr hodnotenie správnosti zaradenia
publikácií v skupine A1 za zberového obdobie 2009;
- CVTI SR a SAK osloviť MŠ SR s návrhom prehodnotenia zberového obdobia pre
CREPČ a zaradenia vysokoškolských učebníc do A1;
- metodikom pre akademické knižnice zistiť možnosti a podrobnejšie informácie
o prípadnej evidencii elektronických kníh v prírastkových zoznamoch.

Zapísala:
PhDr. D. Gondová, PhDr. D. Džuganová

2

