SPRÁVA
zo služobnej cesty z Krajskej porady bibliografov Trnavského a Bratislavského
samosprávneho kraja

Termín konania: 8. 3. 2011
Miesto konania: Senica, Záhorská knižnica v Senici, Vajanského 28
Názov: Krajská porada bibliografov Trnavského samosprávneho kraja a Bratislavského
samosprávneho kraja
Účasť: Mgr. Eva Šulajová, Zdenka Vysloužilová

Program porady:
1. Otvorenie a krátky príhovor riaditeľky Záhorskej knižnice Mgr. K. Soukupovej
2. Bibliografické pracovisko ZK v Senici – predstavila A. Švecová
3. Vyhodnotenie činnosti bibliografických pracovísk TSK a BSK za rok 2010
a plánované úlohy na rok 2011
4. Bibliografia novinárov Trnavského kraja: súčasný stav, štatistika, perspektíva – A.
Švecová
5. Informácie a úlohy bibliografickej činnosti SNK – Dr. A. Kucianová
6. Rôzne (vrátane rozdania tašiek s logom Do knižnice, MKB prebrala tašky pre všetky
prihlásené organizácie z Bratislavy).
Po privítaní účastníkov stretnutia riaditeľkou Záhorskej knižnice pani Mgr. K.
Soukupovou, poradu podľa programu viedla pani Dr. A. Kucianová - SNK Martin.
Informovala o súčasnom stave spracovávania Národnej bibliografie – články (od januára
2011 prestala vychádzať kvôli personálnym zmenám v SNK v Martine – príloha SNK
zamestnanci), tento stav je do odvolania a súčasne požiadala jednotlivé bibliografické
pracoviská knižníc podľa svojich možností naďalej spracovávať bibliografie článkov.
Za MKB o bibliografickej činnosti za rok 2010 referovala pani Mgr. E. Šulajová, predložené
výsledky za Bratislavský samosprávny kraj vyznievajú veľmi dobre. V rôznom PhDr. A.
Kucianová informovala kolegyne o MDT, ktoré bude spracované a vystavené na web stránke
SNK a bude použiteľné pre všetky KIS systémy, o chystanej zmene Katalogizačných
pravidiel (nová verzia – smerom k zjednodušeniu k čitateľovi) RDA, a Bibliografických
pravidiel FRBR, ráta sa s vytvorením komisie na spoluprácu pri tvorbe nových pravidiel
(potrebné znalosti z jazyka anglického).
Dôrazne upozornila, že NORMY sa nesmú kopírovať, ale je potrebné ich nakupovať.
Úlohy vyplývajúce z porady:


Vyhodnotenie bibliografickej činnosti za rok 2010 + Edičný plán na rok 2011
(písomne aj elektronicky) T: 14. 3. 2011




Návrhy, námety a požiadavky, ktoré sa majú dostať do celkového Bibliografického
plánu SNK T: 14. 3. 2011 (vrátene Bratislavských bibliografických dní)
Návrhy príspevky do Kolokvia v Jihlave (2. – 4. október 2011) T: apríl 2011

Termíny:
6.- 7. jún 2011

Bratislavské bibliografické dni

17. – 18. august 2011

Senior Klub – Liptovský Mikuláš

7. – 9. 11. 2011

12. Bibliografická konferencia – Martin

Ponuka kníh z vydavateľstva SNK v Martine na zakúpenie kníh do knižničného fondu
knižníc:
1.
2.
3.
4.

Kniha 2010 5 €
Rod Révai v Slovenských dejinách 5 €
Turzovské knižnice 4,50 €
Knižnica Zachariáša Mošovského 7,50 €

Zapísala: Zdenka Vysloužilová
V Bratislave dňa 9. 3. 2011

