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Cestovní zpráva

XX. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
ve Státní vědecké knihovně v Prešove,
dne 6. – 7. 7. 2018

Účastníci:
Petra Procházková, vedoucí odd. 31
Alena Chodounská, metodička informačních služeb, ref. 301
Sasha Skenderija, vedoucí odboru 3

datum zpracování: 08/06/2018

Struktura cestovní zprávy:
1. Účel cesty
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské
národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání
mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR,
ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá
se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou
předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven
zastoupených v komisi. XX. zasedání proběhlo ve Státní věděcké knihovně v Prešove.
Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší
příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK.
2. Časový průběh cesty
5. 6. 2018 vlak Praha - Kysak - Prešov
6. – 7. 6. 2018
jednání komise
7. 6. 2018
odpoledne vlak Prešov – Kysak – Praha
3. Průběh navštívené akce
Program letošního zasedání byl následující:
6.6. 2018
20. zasadnutie Národnej komisie pre služby otvorila Dr. Darina Janovská. Predstavila
nových členov komisie, ktorými sú:
Mgr. Emília Dolníková, Knižnica J. Fándlyho, Trnava (za Benjamínu Jakubáčovú)
PhDr. Alena Kovácsová, Ústredná knižnica SAV (za Mgr. Melániu Buchlovú)
Mgr. Anna Harkabusová, Verejná knižnica J. Bocatia, Košice (nová knižnica)
.
1. Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove predstavila jej riaditeľka Mgr. Valéria Závadská.
2. Blok Informácie z knižníc - prezentácie
Mgr. Roman Čonko (ŠVK Prešov): Dokumentačno - informačné centrum rómskej
kultúry
Predstavil nové pracovisko ŠVK Prešov zamerané na rómsku kultúru, v jeho gescii je
i študovňa romanistiky. Na jeho príspevok nadviazal večerný program Živá kniha
s kováčom Igorom Radičom z Rožňavy a hudobným vystúpením súboru Gypsy
Angels z Humenného, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Krajského múzea v Prešove.
Ľudmila Hlavatá: Aktivity Krajskej knižnice K. Kmeťku v Nitre smerom k občanom
vo výkone trestu.
Mgr. Mária Bôbová, PhD.: Nové služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
(Livechat, Librarium, Album ako vhodný personalizovaný darček)
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Ďalší členovia komisie informovali o novinkách v ich knižniciach, najmä v oblasti
služieb.

3. Blok Služby knižnice – odzneli príspevky:
Mgr. Daniela Paulďurová (SNK): Knižnice na sociálnych sieťach
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_P
auldurova_Kniznice_a_socialne_siete.pdf
PhDr. Janka Dropková (SNK): Portál Spýtajte sa knižnice 2011 – 2018
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_
Dropkova_Spytajte_sa_kniznice.pdf
Ing. Alžbeta Martinická (SNK): Spoza výpožičného pultu
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_
Martinicka_Spoza_vypozicneho_pultu.pdf
PhDr. Darina Janovská (SNK): Rešeršné služby
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_J
anovska_Resersne_sluzby.pdf
Ing. Viera Nagyová (ŠVK Košice): Patentové informácie a PATLIB.
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_
Nagyova_PATLIB.pdf
Príspevok Informačné kurátorstvo v prostredí knižníc neodznel.
4. Blok EIZ – odzneli príspevky:
Mgr. Zuzana Prachárová, SNK: Prístup do EIZ – národná licencia
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_P
racharova_narodna_licencia_EIZ.pdf
Mgr. Zuzana Prachárová, SNK: Novinky v online katalógu SNK a katalógu digitálnej
knižnice
5. Blok Zahraniční partneri
Ing. Petra Procházková (Národní technická knihovna): Úklid pokračuje, práší se
hodně...
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_P
rochazkova_NTK.pdf
Mgr. Alena Chodounská (Národní technická knihovna): Inspirovat a demystifikovat.
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_C
hodounska_NTK_info_podpora.pdf
PhDr. Hanuš Hemola (Národní knihovna ČR): Novinky v NK ČR.
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_
Hemola_NKP.PDF
6.

Rôzne
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PhDr. Darina Janovská (SNK): 20 rokov Národnej komisie pre služby.
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sluzby/prezentacie/NKS20_J
anovska_20_rokov_NKS.pdf
7. Diskusia
Diskutovalo sa po odznení každého príspevku. V diskusii bol veľmi aktívny najmä Mgr.
Sasha Skenderija, PhD. z Národnej technickej knižnice v Prahe.
Diskusia bola zameraná i na zmeny v oblasti ochrany osobných údajov vo
výpožičných službách v súvislosti so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
platného od 25.5.2018.
Na záver Dr. Janovská informovala prítomných o ukončení svojho pracovného
pomeru v SNK dňa 30.6.2018 z dôvodu odchodu na starobný dôchodok. Povinnosti
v oblasti Národnej komisie pre služby bude zabezpečovať Ing. Alžbeta Martinická,
poverená vedením odboru Služby SNK.
7. Dokumentácia
Národná komisia pre služby SR - http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-aknihovnikov/metodika-pre-sluzby/narodna-komisia-pre-sluzby.html
Anotace
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi
slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a
zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také
zkušenosti NTK.
Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně
řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Foto příloha
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Procházková, Chodounská, Skenderija
08/06/2018
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