Ná rodníknihovna ČR
Odbor doplň ovánífondů

Zprá va ze služ ební cesty do Univerzitnej kniž nice v Bratislavě a Ú strednej
kniž nice Slovenskej akadé mie vied
1. - 3. ř íjna 2001

Př edklá dá : Mgr. Miloslava Nepovímová
Michal Záviška
pracovníci oddě lenídoplň ovánízahranič níliteratury

Program:
1.10. Příjezd do Bratislavy v odpoledních hodinách, příchod do Univerzitnej knižnice.
Přijetíu zástupkyně ředitele úseku knihovnických č innostíPhDr. D. Kleinové a
ředitelky
odboru doplň ovánía zpracovánífondů (ODZF) PhDr. G. Luč enič ové; zpřesně ní
programu.
Ubytování.
2.10. Pracovníjednánís PhDr. G. Luč enič ovou a pracovnicemi oddě leníknih (OK)
Mgr. E. Kováč ikovou a Mgr. E. Potašovou - (vedoucíOK PhDr. Ľ . Hajdušková nebyla
v době našínávště vy v knihovně ).
Prohlídka knihovny3.10. Jednánív Ú strednej knižnici Slovenskej akadémie vied s ředitelkou knihovny
PhDr. M. Horváthovou a vedoucíoddě lenídoplň ovánía zpracovánífondů
PhDr. A. Balážovou.
Závě reč ná jednánív UK s PhDr. G. Luč enič ovou za úč asti pracovnic OK..
Odjezd do Prahy.

Hlavním cílem služebnícesty bylo navázáníkontaktů v oblasti výmě ny publikací
s Univerzitnou knižnicou (UK) a zpřesně ní stávající výmě ny s Ú strednou knižnicou
Slovenskej akadémie vied (Ú K SAV). Podle možnostíjsme rovně ž chtě li získat poznatky
z partnerského pracoviště UK.

UK v Bratislavě provedla reorganizaci svých pracovišť v uplynulých letech. Souč asný
stav a výsledky práce knihovny jsou uvedeny v přehledné a podrobné Výroč nízprávě za
rok 2000 na adrese http://www.ulib.sk/.
Došlo ke spojeníodboru doplň ovánífondů a odboru zpracovánífondů . Nově vzniklý
ODZF má tři oddě lení- oddě leníknih, oddě leníperiodik a oddě leníkatalogizace.
Oddě lení knih zabezpeč uje doplň ování fondů na základě zákona o povinném výtisku a
doplň ovánídomácí, č eské a zahranič níliteratury nákupem a výmě nou. Přírů stky akvizič ně

zpracovává, údaje ukládá do katalogizač ního modul Alephu (nepoužívá akvizič nímodul).
Buduje a eviduje fond pro potřeby mezinárodnívýmě ny publikací. - Jmennou katalogizaci
zpracovává oddě leníkatalogizace, vě cnou referentské oddě lenív bibliograficko-informač ním
odboru.
Ř editelka odboru i pracovnice oddě leníuvítaly možnost výmě ny knih s NK Č R. Podle
jejich sdě lenímě ly o tuto výmě nu již delšídobu zájem, stejně jako o výmě nu se Slovanskou
knihovnou. (Možnost kontaktů jsem ihned po návratu do Prahy zajistila). Vzhledem k tomu,
že vlastní vydavatelská č innost UK není příliš rozsáhlá, týkala by se výmě na zejména
produkce bratislavských vydavatelství. Zároveň mě pracovnice UK ujistily, že zajistípodle
našeho výbě r i tituly Univerzity Komenského a nenítedy nutné, abychom zahájili jednáni
přímo s touto institucí.
Při prohlídce knihovny (vč etně 11 studoven, č ítáren a kabinetů ) nás zaujala č innost
nově vybudovaného multimediálního kabinetu, studovny OSN a UNESCO, která vznikla v r.
1995 na základě dohody mezi Slovenskou komisí pro UNESCO a UK v Bratislavě , a
studovny Centra amerických studii.
Knihovna doplň uje a zpřístupň uje speciální druhy dokumentů .Tiště né v bě žných
studovnách a netiště né v novém multimediálním kabinetu. Zde je ně kolik poč ítač ů
s přístupem na internet, č teč ky mikrofišíi mikrofilmů s printrem, dále zařízenína přehrávání
audio a audiovizuálních dokumentů .
Univerzitná knižnica v Bratislavě je národním garantem pro uchovánídisertač ních
prací.
Dále doplň uje i práce ze zahranič ía to podle stejných kritériíjako bě žnou literaturu, zejména
s přihlédnutím k profilu knihovny.
Jednánív Ú K SAV se soustředilo na řešeníkonkrétníproblematiky, která vycházela
z dosavadníspolupráce - (vč asnost dodáváníjednotlivých titulů periodik, zpřesně nídalší
výmě ny publikací, založeníkontinuit). Rozšířenívýmě ny bude přínosem především pro naši
knihovnu vzhledem k rozsahu titulů , které vydává nakladatelstvíSAV Veda, a které č asto
nenímožné získat nákupem.
------

Služební cesta splnila předpokládaný zámě r - přípravu výmě ny s Univerzitnou
knižnicou v Bratislavě , zajiště nítitulů z produkce Univerzity Komenského a úč elné rozšíření
výmě ny s Ú strednou knižnicou SAV. Navíc osobníkontakty umožnily výmě nu zkušeností
z č innosti našich pracovišť.
Zvlášť je potřeba ocenit mimořádnou péč i, kterou nám pracovnice knihoven vě novaly,
nesmírnou ochotu a skuteč ně přátelské jednánípo celou dobu našeho pobytu.
Mgr. Miloslava Nepovímová

Michal Záviška
29. 10. 2001

