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Úvod
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je akademickou knižnicou Technickej univerzity
vo Zvolene a špecializovanou vedeckou knižnicou pre oblasť lesníctva a drevárstva
v Slovenskej republike.
Poslaním Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (SLDK) je sprostredkovať slobodný
prístup k informáciám pedagogickým, vedecko‐výskumným pracovníkom, študentom,
doktorandom a ostatným pracovníkom Technickej univerzity vo Zvolene (TU), inštitúciám
a občanom v SR i v zahraničí a podporovať možnosti celoživotného vzdelávania.
SLDK získava, uchováva a sprístupňuje dokumenty z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie,
environmentálnej a výrobnej techniky a im príbuzných odborov.

Rok 2008 bol významným rokom pre Slovenskú lesnícku a drevársku knižnicu, bol rokom,
v ktorom sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov knižnice.
Technická univerzita vo Zvolene, ako partner národného projektu s názvom Vytvorenie siete
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie,
finančne podporený zo Štrukturálnych fondov EÚ, na základe zmluvy o spolupráci
so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, úspešne zrealizovala a ukončila projekt
rekonštrukcie vnútorných priestorov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice. Okrem
stavebných úprav, v rámci projektu bolo komplexne riešené interiérové, technické

a technologické vybavenie verejných priestorov knižnice.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, ako prvá knižnica na Slovensku,
z prostriedkov národného projektu, realizovala systém rádiofrekvenčnej identifikácie ‐
systém RFID, ktorý je bežne využívaný v zahraničných knižniciach.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vďaka úspešne realizovanému projektu
Európskej únie svojím interiérovým, technickým a technologickým vybavením
ponúka vyššiu kvalitu poskytovaných služieb všetkým používateľom.
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Prioritné ciele

Činnosť a aktivity Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite
vo Zvolene, ako celouniverzitného informačného pracoviska, sú zamerané na podporu
vzdelávacej a vedecko‐výskumnej činnosti Technickej univerzity vo Zvolene a plnenie
úloh vyplývajúcich z funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre prácu s lesníckou
a drevárskou literatúrou v Slovenskej republike. Prioritným cieľom Slovenskej
lesníckej a drevárskej knižnice v roku 2008 bola realizácia a úspešné ukončenie
národného projektu EÚ, znovuzariadenie vnútorných priestorov knižnice
a spustenie rutinnej prevádzky pre používateľov. Hoci knižnica pracovala
v núdzovom režime, aktívne zabezpečovala aj plnenie ďalších prioritných cieľov:
 systematické budovanie, dopĺňanie a elektronické spracovávanie knižnično‐
informačných fondov v súlade s tematickým zameraním univerzity, výmena
odbornej literatúry s domácimi a zahraničnými výmennými partnermi,
 zabezpečovanie ochrany knižničných fondov vrátane revízie fondu kníh,
 analýza a príprava na komplexnú ochranu a využívanie historického fondu,
 evidencia a registrácia publikačnej činnosti pracovníkov Technickej univerzity
vo Zvolene, export záznamov do Centrálneho registra evidencie publikačnej
činnosti EPCA, tvorený v súlade s požiadavkami MŠ SR, elektronické
publikovanie Bibliografie publikačnej činnosti pracovníkov TU vo Zvolene
na www stránke SLDK,
 budovanie a sprístupňovanie databáz SLDK ‐ databázy kníh a databázy článkov,
 zabezpečovanie a poskytovanie odborných knižnično‐informačných služieb
študentom,
doktorandom,
pracovníkom
TU
vo Zvolene
a ostatným
používateľom knižnice, šírenie informácií o aktivitách Rady Európy,
 sprístupnenie online katalógu knižnice IPAC‐u a informácií o službách knižnice
prostredníctvom www stránky SLDK,
 zabezpečovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom, poskytovanie
adresných informácií, rozširovanie možností prístupu k externým elektronickým
informačným zdrojom a plným textom prostredníctvom internetu,
 pokračovanie v realizácii národného projektu EÚ, úspešné ukončenie projektu,
 v rámci projektovej činnosti ‐ získavanie finančných prostriedkov z grantového
systému Ministerstva kultúry SR, spolupráca v rámci centrálnych rozvojových
projektov finančne podporených Ministerstvom školstva SR,
 správa siete a výpočtovej techniky, zavádzanie nových informačných technológií
a služieb, systém RFID,
 Public relations, získavanie finančných prostriedkov od donorov a priateľov
knižnice, propagácia prostredníctvom aktualizovanej www stránky SLDK,
 informačná výchova používateľov – študentov, doktorandov Technickej
univerzity, zabezpečovanie kvalifikačného rastu pracovníkov SLDK účasťou
na seminároch, konferenciách, školeniach,
 spolupráca s akademickými, vedeckými a verejnými knižnicami v SR
a odbornými domácimi a zahraničnými inštitúciami.
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Podpora pedagogickej, vzdelávacej a vedeckovýskumnej
činnosti

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica svojou činnosťou a aktivitami podporuje
vzdelávací a vedecko‐výskumný proces na Technickej univerzite. Jej snahou je čo
najviac sa približovať informačným požiadavkám a potrebám študentov, pedagógov
a vedeckovýskumných pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene a zohľadňovať
aj požiadavky ďalších používateľov knižnice.
Knižničný fond Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice je z vedno‐odborového
hľadiska budovaný v súlade so špecializáciou knižnice s orientáciou na technické,
prírodovedné, ekonomické, ekologické a jazykovedné zameranie akreditovaných
študijných odborov Technickej univerzity vo Zvolene.
Fond tvorí odborná knižná, periodická, normalizačná, legislatívna literatúra,
audiovizuálne, kartografické a elektronické dokumenty, záverečné práce študentov
a pracovníkov univerzity. Knižnica registruje, eviduje a sprístupňuje publikačnú
činnosť pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene. K 31. 12. 2008 fond knižnice
obsahoval 358 014 knižničných jednotiek.
SLDK v procese akvizície odbornej knižnej, periodickej, normalizačnej literatúry
a elektronických informačných zdrojov (EIZ) vychádza z informačných požiadaviek
a potrieb jednotlivých kategórií používateľov, úzko spolupracuje s pedagogickými
a vedecko‐výskumnými pracovníkmi Technickej univerzity, doktorandmi, študentmi
a ostatnými používateľmi knižnice.

3.1 Akvizícia odbornej knižnej literatúry
SLDK počas roka 2008 uskutočňovala priebežnú aktualizáciu a doplňovanie
knižničných fondov. Akvizícia odbornej literatúry bola realizovaná v súlade
so zameraním a špecializáciou knižnice a vychádzala z požiadaviek a potrieb
pracovníkov a študentov Technickej univerzity s orientáciou na jednotlivé študijné
odbory. Doplňovanie knižničného fondu bolo realizované kúpou, darmi, výmenou.
V roku 2008 SLDK realizovala nákup knižničného fondu v celkovej hodnote 1 197 021
Sk. Na nákup odbornej knižnej literatúry, periodík a elektronických informačných
zdrojov z rozpočtu Technickej univerzity vyčerpala 829 348,‐ Sk.
V roku 2008 bol realizovaný nákup odbornej knižnej literatúry v hodnote 357 026 Sk,
celkovo bolo zakúpených 840 knižničných jednotiek, z toho 441 slovenských a 399
zahraničných publikácií. Z rozpočtu TU bola zakúpená odborná knižná literatúra
v hodnote 245 204 Sk.
V rámci projektu a získanej finančnej dotácie Mesta Zvolen v hodnote 35 tis. Sk, bolo
zakúpených 59 odborných kníh a normalizačná literatúra, Ministerstvo kultúry SR
prispelo sumou 70 tis. Sk.
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Tab. č. 1

Rok
odberu

Nákup knižnej literatúry

Financie v Sk
Rozpočet TU

Počet
knižničných
jednotiek

Mimorozpočtové zdroje
Granty

Počet kniž.
jednotiek

2008

245 204

568

MK SR
70 000
Mesto Zvolen 21 386
Iné granty
20 436

2007

124 745

541

Mesto Zvolen

2006

132 770

362

MK SR

2005

189 563

401

MK SR

2004

173 536

410

Mesto Zvolen

10 000

171
59
42
22 kníh
5 noriem

80 000
Mesto Zvolen 40 000

184
81

100 000

126

78 000

54 +
databáza

Tabuľka uvádza nákup knižničných jednotiek v závislosti na zdroji a výške financovania.

Okrem knižnej literatúry zakúpenej z rozpočtu TU – z celouniverzitných zdrojov,
SLDK zabezpečovala akvizíciu kníh aj pre čiastkové knižnice katedier dislokovaných
na Technickej univerzite. Z grantových prostriedkov TU bolo v roku 2008 pre katedry
TU zakúpených 309 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 252 641 Sk.

3.2

Akvizícia odbornej periodickej a normalizačnej literatúry

Na nákup periodík, normalizačnej literatúry a elektronických informačných zdrojov,
bolo z prostriedkov TU vyčlenených 516 358 Sk, náklady na legislatívnu
a ekonomickú literatúru pre potreby Rektorátu činili 55 359 Sk.
Tabuľka uvádza vývoj cien v nákupe legislatívnej literatúry.
Tab. č. 2

Vývoj cien ‐ nákup legislatívnej literatúry
Rok odberu

Financie v Sk

2008
2007
2006
2005

55 359
65 592
87 706
110 030

2004

144 696

2003

115 659

2002

137 413
7

Rekapitulácia nákladov:
Nákup knižničného fondu v celkovej hodnote 1 197 021,‐ Sk
Z rozpočtu TU bolo celkovo vyčerpaných
829 348,‐ Sk
(Špecifické výdavky účelovo pridelené z MŠ SR na rok 2008 na Tovary a služby
pre SLDK činili 770 tis. Sk, z toho 224 tis. Sk bolo pridelené na tovary a služby
na bežné výdavky SLDK, ostatné boli použité na nákup odbornej literatúry.)
Finančné prostriedky pridelené z rozpočtu TU boli čerpané v nasledujúcej štruktúre :
Okrem finančných prostriedkov na nákup odbornej knižnej literatúry z rozpočtu TU
vo výške 245 204 Sk a nákladov na medzinárodnú výmenu vo výške 12 427 Sk, boli
z rozpočtu TU na nákup odborných periodík – časopisov a normalizačnej literatúry,
ktoré ostávajú vo fonde SLDK, vyčlenené finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:
 odborné periodiká, normy a elektronické informačné zdroje: 516 358 Sk
 legislatívna literatúra pre Rektorát:
55 359 Sk
Celkovo zakúpená odborná periodická literatúra, normy a EIZ:

772 209 Sk

Neustály medziročný nárast cien odbornej literatúry núti pracovníkov SLDK,
zodpovedných za akvizíciu odbornej knižnej a periodickej literatúry, zodpovedne
a racionálne pristupovať k čerpaniu finančných prostriedkov pre jednotlivé kategórie
akvizičného procesu ‐ knižnú, periodickú, normalizačnú, legislatívnu, ekonomickú
literatúru a elektronické informačné zdroje. Aj v roku 2008 pracovníci knižnice získali
prostriedky na akvizíciu z mimorozpočtových zdrojov, hľadali rezervy a možnosti
získania literatúry so zľavami a priebežne prehodnocovali odoberané tituly periodík.
Finančné prostriedky, pridelené z rozpočtu TU, nepokrývali skutočné potreby
akvizičného procesu. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 367 673,‐ Sk boli získané
z mimorozpočtových zdrojov. MK SR prispelo sumou 70 tis. Sk, Mesto Zvolen
prispelo sumou 35. 000,‐ Sk, Centrum ďalšieho vzdelávania z prostriedkov grantov
prispelo na nákup odbornej literatúry vo výške 254 303,‐ Sk, ktoré boli použité najmä
na nákup periodickej literatúry, databáz a knižnej literatúry, z grantov TU a príjmov
SLDK bola zakúpená odborná knižná literatúra vo výške 8 370,‐ Sk. Celkovo bol
realizovaný nákup knižničného fondu vo výške 1 197 021,‐ Sk.

3.3

Prístup k elektronickým informačným zdrojom

Aktivity akademických knižníc na úseku Akvizície periodík a databáz, okrem
akvizície tlačenej verzie periodík, zahŕňajú aj množstvo ďalších činností, medzi ktoré
patria: prieskum, analýza, výber a sprostredkovanie prístupu k elektronickým
informačným zdrojom – EIZ.
Akademické knižnice neustále rozširujú možnosti online prístupu k elektronickým
informačným zdrojom, najmä k plnotextovým databázam, zabezpečujú online prístup
k vzdialeným používateľom a možnosť rešeršovania v databázach.
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Slovenská lesnícka a drevárska knižnica podporuje vedeckovýskumný proces
na univerzite najmä sprostredkovaním prístupu k elektronickým informačným
zdrojom. SLDK v roku 2008 zabezpečovala prístupy k databázam zakúpeným
z rozpočtu TU ‐ do vydavateľstva SPRINGER a do online databázy CAB ABSTRACTS
s databázou Forest Science. SLDK zabezpečovala aj prístup do databáz hradených
na národnej úrovni ‐ EBSCO, do databázy WEB of Knowledge s databázami WEB
of Science a Current Contents Connect, do databáz získaných z centrálnych projektov.
V rámci projektových aktivít SLDK – účasťou v centrálnych projektoch
podporovaných MŠ SR, Technická univerzita prostredníctvom SLDK získala bezplatné
online vstupy do databáz: ProQuest, SCOPUS a interaktívnych príručiek databázy
Knovel. SLDK zabezpečovala aj prístup do databázy SCIENCE DIRECT vydavateľstva
Elsevier Science a elektronickej knižnice EZB, ktorá ponúka jednoduchý prístup
k elektronickým zahraničným odborným časopisom podľa názvu.
Tab. č. 3 Prehľad online databáz prístupných pre SLDK a TU vo Zvolene v roku 2008

Názov databázy
Vydavateľstvo
SPRINGER

CAB
ABSTRACTS
EBSCO

Web of
Knowledge
s databázami
SCIENCE
DIRECT

SCOPUS

Charakteristika databázy

Zdroj úhrady databázy

480 odborných časopisov vydavateľstva
Springer – prírodné vedy, biológia,
chémia, matematika fyzika, informatika
medzinárodná abstraktová databáza
z oblasti lesníctva a poľnohospodárstva
obsahujúca viac ako 5 mil. záznamov
vrátane databázy FOREST SCIENCE
3 000 plnotextových časopisov, novín,
správ, 1300 príručiek a kníh
Web of Science ‐ 8.500 najprestížnejších
vedeckých časopisov sveta
Current Contents Connect ‐ viac ako
8.000 svetových vedeckých časopisov
a viac ako 2.000 kníh
vyše 200 odborných plnotextových
titulov časopisov za roky 1993 – 2005
14 000 vedeckých a odborných
časopisov od 4 000 vydavateľov, 180
mil. odborných web stránok –
zameraných na európsku produkciu
vyše 500 plnotextových kníh, príručiek,
referenčných prác, kompendií

rozpočet TU

Knovel

ProQUEST
EZB – Elektronická
knižnica

kolekcia 16 plnotextových databáz
z oblasti medicíny, prírodných
a spoločenských vied
prístup k elektronickým zahraničným
odborným periodikám
9

rozpočet TU

hradené na národnej úrovni
hradené na národnej úrovni

projekt UK Bratislava –
spolupráca od 2005‐2008
centrálny rozvojový projekt
spolupráca v rámci
akademických knižníc
centrálny rozvojový projekt
spolupráca v rámci
akademických knižníc
centrálny rozvojový projekt
spolupráca v rámci
akademických knižníc

SLDK ‐ prístup: Plnotextové zdroje v rámci národnej licencie:
cca 22 tis. titulov
Plnotextové zdroje v rámci konzorcionálnej licencie: cca
750 titulov

Príloha 2 uvádza prehľad dostupných zdrojov pre používateľov SLDK v roku 2008
v rámci TUZVO. Štatistiky využívania online databáz sú uvedené v Prílohe 3.
SLDK v priebehu roka 2008 ponuku elektronických informačných zdrojov priebežne
aktualizovala a dopĺňala aj dočasnými bezplatnými vstupmi do databáz.
Tabuľka č. 4 uvádza prehľad ponúk jednotlivých databáz za uvedené časové obdobie.

Tab. č. 4

Ponuka mesačných dočasných bezplatných vstupov pre SLDK a TU
v roku 2008

Ponuka dočasne dostupných databáz
a usmernenia k licencovaným zdrojom

Termín zverejnenia oznamu

IOP Science ‐ plnotextové elektronické
časopisy vydavateľstva IOP Publishing

26.2.2008

GreenFILE – nová databáza v rámci databáz
EBSCO

18.3.2008

EI Compendex a REFEREX v rámci služby
Engineering Village

30.5.2008

GEOBASE od spoločnosti Elsevier Science
Publishers

17.10.2008

BIOSIS Previews od spoločnosti Thomson
Scientific a v rámci nej prístup k Biological
Abstracts a Biological Abstracts/RRM

19.11.2008
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3.4

Medzinárodná výmena

Medzinárodná výmena publikácií, ako jedna z akvizičných metód, má v SLDK
nezastupiteľné miesto v procese nadobúdania odbornej literatúry. Popri nákupe
významne prispieva k rozširovaniu a dopĺňaniu knižničného fondu SLDK.
SLDK v rámci medzinárodnej výmeny spolupracuje s partnermi – knižnicami
a inštitúciami z rôznych krajín. Prostredníctvom výmeny publikácií je možné získať
informačné zdroje nedostupné kúpou, ktoré sú cenným informačným zdrojom
v procese podpory pedagogickej a vedecko‐výskumnej činnosti.
SLDK prostredníctvom výmeny publikácií a medzinárodnej výmeny v priebehu roka
2008 získala 72 titulov odborných periodík. Zoznam titulov odborných periodík
získaných v rámci výmeny publikácií v roku 2008 je uvedený v Prílohe 4.
Náklady na nákup dokumentov pre potreby výmeny a medzinárodnej výmeny
publikácií tvorili 12 427, ‐ Sk.
Získané tituly:
periodiká:

72 titulov (14 slovenských; 57 zahraničných)

knižné a
CD‐ROM dokumenty:

Odoslané tituly:
periodiká:

9 titulov - 55 exemplárov (6 v rámci SR, 49 do zahraničia)

knihy:
Tab. č. 5

141 exemplárov (22 slovenských; 119 zahraničných)

20 exemplárov (1 v rámci SR; 19 do zahraničia)

Počet titulov periodík podľa spôsobu nadobudnutia

Rok odberu

Kúpa

Výmena

Dar

2008

125

72

29

2007

122

70

33

2006

120

66

35

2005

117

77

51

2004

116

70

48

2003

115

71

38

2002

102

52

51

2001

169

67

45
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3.5

Spracovanie publikačnej činnosti

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica priebežne registruje a spracováva vedeckú
a odbornú publikačnú činnosť pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene,
každoročne zostavuje Bibliografie publikačnej činnosti pracovníkov TU a tvorí
databázu EPCA obsahujúcu aj citačný index. V priebehu roka 2008 boli spracované
podklady k registrácii a evidencii publikačnej činnosti pracovníkov TU za rok 2008
a zostavená Bibliografia publikačnej činnosti za rok 2008, prístupná na web stránke
SLDK.
Ročný prírastok v databáze EPCA, spracovaný v SLDK za TU za rok 2008, bol 1 702
záznamov, celkový počet záznamov v databáze EPCA k 31.12. 2008 bol 25 100
záznamov.
Podklady k vedeckej a odbornej publikačnej činnosti pracovníkov Technickej
univerzity vo Zvolene boli počas roka priebežne registrované a evidované
v knižnično‐informačnom systéme Advanced Rapid Library a v zmysle požiadaviek
Ministerstva školstva SR boli od júla 2008 priebežne mesačne exportované
do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ. Do Centrálneho
registra boli exportované vykazovateľné kategórie, spracovaných bolo 1 526 záznamov
publikačnej činnosti pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie
od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2008.
Uzávierka podkladov na registráciu publikačnej činnosti bola k 15. októbru 2008. Aj
napriek oneskorenému dodaniu podkladov na registráciu autormi publikačnej
činnosti, ktorí podklady prinášali aj po uvedenom termíne, /posledné podklady boli
do SLDK odovzdané neskoro po termíne, koniec októbra, začiatok novembra 2008/,
zvýšeným úsilím pracovníkov SLDK zodpovedných za registráciu a spracovanie
publikačnej činnosti, všetky odovzdané podklady do SLDK boli spracované
do databázy EPCA a exportované do Centrálneho registra evidencie publikačnej
činnosti.
V roku 2008 bolo do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti
za Technickú univerzitu vo Zvolene exportovaných 1 321 záznamov, čo je
v porovnaní s rokom 2007 o 275 záznamov viac.
Vyhľadávanie
záznamov
v
centrálnom registri
je
možné
na
stránke
http://www.crepc.sk
Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu a registráciu publikačnej činnosti počas
celého roka aktívne spolupracovali a komunikovali s autormi publikačnej činnosti,
kontaktnými osobami zodpovednými za zber údajov k publikačnej činnosti
na katedrách TU a vedúcimi katedier.
Listy a výzvy adresované prodekanom, vedúcim katedier a autorom publikačnej
činnosti, vypracované v spolupráci s Referátom pre vedeckovýskumnú činnosť , boli
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prínosom. Zlepšila sa aj komunikácia s kontaktnými osobami, zodpovednými za zber
údajov k publikačnej činnosti na katedrách TU. Autori publikačnej činnosti priebežne
odovzdávali do SLDK podklady na registráciu a spracovanie do databázy EPCA.
Aj napriek priebežným výzvam, najväčší objem podkladov na registráciu bol
odovzdaný do SLDK v priebehu septembra a októbra 2008, čo bolo veľkou záťažou
a stresujúcim faktorom pre pracovníkov SLDK, zodpovedných za evidenciu
a spracovanie publikačnej činnosti.
Na www stránke SLDK boli aktuálne zverejňované informácie, týkajúce sa evidencie
a registrácie publikačnej činnosti.
Ministerstvo školstva SR s účinnosťou od 16. októbra 2008 schválilo
č. 13/2008–R O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
umeleckej činnosti a ohlasov, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č.
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov
mája 2007.

3.6

Smernicu
činnosti,
8/2007–R
z dňa 31.

Budovanie odborných báz dát SLDK

SLDK priebežne buduje odborné bázy dát so zameraním na problematiku lesníctva,
drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky a ďalších príbuzných
odborov.
SLDK buduje databázu dokumentov, ktorá obsahuje bibliografické záznamy
elektronicky spracovaného knižného fondu SLDK, ako aj spracované periodiká
a články z odbornej periodickej literatúry, slovenskej, ale aj zahraničnej proveniencie,
ide o jedinú budovanú databázu v oblasti lesníctva a drevárstva v rámci Slovenskej
republiky.
Ďalšou databázou budovanou v SLDK je databáza publikačnej činnosti pracovníkov
Technickej univerzity s citačným indexom. Uvedené databázy, spolu s databázou
autorít SLDK, sú významným informačným zdrojom pri poskytovaní informácií
študentom, doktorandom, pedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom
Technickej univerzity vo Zvolene a ostatným používateľom knižnice.
Informácie z databázy používateľov sú dôležitým informačným zdrojom v procese
riadenia a rozhodovania.
Aktuálny stav databáz, počet záznamov za rok 2007 a 2008 je uvedený v tabuľke č. 6.
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Tab. č. 6

Stav databáz SLDK:

Názov databázy
1. Databáza dokumentov (knihy, články, periodiká)

Počet záznamov
Rok 2007
Rok 2008

SLDK:

163 285
62 489
133 688

Počet titulov:
z toho články
Počet exemplárov:

23 398
104 119
15 667
440 157

2. Databáza EPCA SLDK
3. Databáza autorít SLDK
4. Databáza používateľov SLDK
Počet záznamov v databázach spolu:

170 827
65 036
138 330
25 100
107 258
16 474
523 025

3.7 Informačné bulletiny
SLDK z aktuálnej databázy dokumentov, spracovávaných článkov a kapitol z odbornej
periodickej literatúry od domácich a zahraničných vydavateľov, aj v roku 2008
priebežne vydávala v elektronickej forme informačný bulletin Lesnícky a Drevársky
spravodajca s Ekonomickou prílohou.

4 Zabezpečovanie odborných knižnično-informačných služieb
Do 1. októbra roku 2008 poskytovala Slovenská lesnícka a drevárska knižnica odborné
knižnično‐informačné služby v provizórnych podmienkach dočasnej študovne
odbornej literatúry v miestnosti L4, po otvorení knižnice v zrekonštruovaných
priestoroch Knižničného centra a v študovniach Informačného centra.

4.1 Prezenčné výpožičné služby
SLDK v študovniach prezenčne sprístupňovala aktuálnu odbornú knižnú literatúru,
zborníky TU, skriptá, slovníky, encyklopédie, domáce a zahraničné odborné periodiká
z oblasti špecializácie knižnice, normalizačnú literatúru, firemnú literatúru, separáty,
anály, bulletiny, reporty, vedecko‐kvalifikačné práce študentov a pracovníkov TU,
informačné materiály a dokumenty Rady Európy.
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4.2

Absenčné výpožičné služby

Poskytovanie absenčných výpožičných služieb bolo do septembra 2008 v dôsledku
rekonštrukcie knižnice pozastavené. Medziknižničná výpožičná služba, medzinárodná
medziknižničná výpožičná služba a služba elektronického dodávania dokumentov
SUBITO fungovali aj počas rekonštrukcie bez obmedzenia.
Štatistické údaje o poskytovaných službách v roku 2008 sú uvedené v tabuľkách
v Prílohe 1. Štatistické údaje za rok 2008 sú v porovnaní s rokom 2007 nižšie,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu vnútorných priestorov SLDK
a poskytovanie služieb SLDK počas roka v provizórnych podmienkach ‐ v núdzovom
režime. Rutinná prevádzka knižnice, vrátane absenčných výpožičných služieb
a ďalších knižnično‐informačných služieb, bola spustená po slávnostnom otvorení
knižnice, od 1. októbra 2008.

4.3

Sprístupňovanie odborných báz dát budovaných v SLDK

Budovanie odborných báz dát v SLDK prebiehalo aj počas rekonštrukcie, s menším
prírastkom záznamov v dôsledku objektívnych príčin. Databázy so zameraním
na problematiku lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky
a ďalších príbuzných odborov knižnica sprístupňovala prostredníctvom online
katalógu SLDK v študovni L4, externí používatelia mali v priebehu roku 2008 k týmto
databázam neobmedzený online prístup.

4.4 Konzultačné a rešeršné služby, adresné informácie
V SLDK boli v priebehu celého roku 2008 poskytované používateľom odborné
poradenské a konzultačné služby. Z dôvodu rekonštrukcie bol zaznamenaný značný
nárast počtu konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Prostredníctvom domovskej stránky SLDK boli používateľom sprístupňované domáce
i zahraničné odborné bázy dát. Za rok 2008 bolo v SLDK celkovo vypracovaných 411
rešerší s celkovým počtom záznamov 7 441 záznamov, z databáz SLDK sa vyhotovilo
195 rešerší s celkovým počtom 2 656 záznamov, zo zahraničných databáz 62 rešerší
s 1 706 záznamami. Pre pracovníkov univerzity boli priebežne vyhotovované výstupy
citačného indexu, v roku 2008 bolo vyhotovených 154 výstupov s 3 079 záznamami.
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4.5 Multimediálna študovňa
Internetová študovňa

-

Informačno-vedecké

centrum,

Novootvorená internetová študovňa bola v roku 2008 v rámci projektu rekonštrukcie
vybavená 22 novými počítačmi, v ktorej mali študenti vysokých škôl a pracovníci
Technickej univerzity vďaka pripojeniu na akademickú sieť SANET zabezpečený
bezplatný prístup k internetu.
Nová Multimediálna študovňa – Informačno‐vedecké centrum, vybavená 15
počítačmi,
slúžila
predovšetkým
na vyhľadávanie
odborných
informácií
prostredníctvom online katalógu knižnice a na vyhľadávanie informácií z externých
báz dát ‐ SPRINGER LINK, CAB ABSTRACTS, FOREST SCIENCE, WEB
of KNOWLEDGE s databázou WEB of SCIENCE a CURRENT CONTENTS
CONNECT, SCIENCE DIRECT, ProQUEST, Knovel, SCOPUS a elektronickej knižnice
EZB. Používateľom boli priebežne ponúkané a sprostredkovávané aj voľné dočasné
prístupy do ďalších databáz.
Štatistiky využívania databáz sú uvedené v Prílohe 3.
Multimediálna študovňa ‐ Informačno‐vedecké centrum bola využívaná jednotlivcami
a skupinami aj na výučbu cudzích jazykov – anglického, nemeckého a francúzskeho.
Používatelia tu mali prístup k odborným audiovizuálnym materiálom a jazykovým
kurzom. V rámci projektu bola do Multimediálnej študovne zakúpená aj špeciálna
technika pre slabozrakých a nevidiacich a inštalované grafické softvéry ‐ aplikácie
CAD, ProENGINEER, Adobe CS3 a CorelDRAW.

4.6 Informačná výchova používateľov
Informačná výchova používateľov, študentov a doktorandov v oblasti využívania
elektronických informačných zdrojov, sa uskutočňovala priebežne formou prednášok
a konzultácií zameraných najmä na elektronickú orientáciu v knižnici a možnosti
využívania knižnično‐informačných služieb, online katalógu, databáz budovaných
v SLDK a vyhľadávanie v externých informačných zdrojoch.
Vstupné prednášky pre študentov o službách knižnice sa uskutočňovali na začiatku
akademického roka. Ponuka skupinových a individuálnych konzultácii pre jednotlivé
fakulty a katedry bola realizovaná v priebehu zimného semestra akademického roka
2008/2009.
Pre pracovníkov a študentov Technickej univerzity sa uskutočnilo aj niekoľko
prezentácií, zameraných na vyhľadávanie informácií v elektronických informačných
zdrojoch, zabezpečených odbornými lektormi, pracovníkmi firmy Albertina icome
a pracovníkmi SLDK.
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V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila odborná prednáška na tému:
Nástroje pre integráciu, správu a zdieľanie informačných zdrojov.

4.7 Informácie SAIA o možnostiach štúdia v zahraničí
V roku 2006 nadviazala Slovenská lesnícka a drevárska knižnica úzku spoluprácu
so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – pobočkou v Banskej Bystrici.
Koordinátorka akademických programov, Bc. Jorga Hanesová, pravidelne,
v mesačných intervaloch, v priebehu roku 2008 poskytovala informácie o možnostiach
štúdia v zahraničí a zahraničných štipendiách pre študentov, doktorandov,
pedagogických
a vedecko‐výskumných
pracovníkov
Technickej
univerzity
vo Zvolene, ale aj študentov iných vysokých a stredných škôl. Z dôvodu prebiehajúcej
rekonštrukcie SLDK sa v roku 2008 uskutočnili len štyri stretnutia. Tradícia stretnutí sa
už dostala do povedomia akademickej obce, čo dokazuje aj permanentný záujem
o individuálne konzultácie a informačné prednášky. Informačné stretnutia SAIA sa
konali v priestoroch novootvorenej Multimediálnej študovne SLDK. V roku 2008 sa
konzultácií zúčastnilo 35 záujemcov.

4.8 Informačné miesto o Rade Európy
V rámci Informačného miesta o Rade Európy v SLDK bola po ukončení rekonštrukcie
knižnice uskutočnená komplexná revízia a analýza dokumentov Rady Európy. Všetky
dokumenty boli zaevidované, zatriedené podľa systematického triedenia Rady
Európy, bibliograficky popísané. Bola uskutočnená redislokácia dokumentov Rady
Európy do priestorov súčasnej študovne internetu Informačného centra SLDK.
Celkovo bolo spracovaných 412 titulov. „Zoznam dokumentov Rady Európy
prístupných v Informačnom mieste Rady Európy v SLDK pri TU vo Zvolene ‐ Stav
fondu k 13. 11. 2008.“ bol sprístupnený v tlačenej forme v študovni Informačného
miesta Rady Európy a v elektronickej forme na stránke SLDK.
Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii knižnice boli záujemcom poskytnuté informácie
o Rade Európy formou ústnych, telefonických a elektronických konzultácií, formou
vypracovávania rešerší, poskytovania dokumentov a materiálov v tlačenej alebo
elektronickej forme.
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4.9

Čiastkové knižnice Technickej univerzity vo Zvolene

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je celouniverzitným informačným
pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene, fond je evidovaný a sústredený
v skladových priestoroch SLDK, v Knižničnom centre a študovniach Informačného
centra.
Časť knižničného fondu SLDK je dislokovaná v čiastkových knižniciach, zriadených
na jednotlivých katedrách a pracoviskách Technickej univerzity. SLDK v roku 2008
metodicky usmerňovala 49 čiastkových knižníc. Osoba zodpovedná za metodické
riadenie čiastkových knižníc v roku 2008 ‐ PhDr. Danica Jurašková. Podrobnejšie
informácie o stave čiastkových knižníc v roku 2008 a výpožičnom procese sú uvedené
v Prílohe 5.

5

Projektová činnosť

Aj v roku 2008 pracovníci SLDK pokračovali v projektovej činnosti.
Z mimorozpočtových zdrojov boli získané finančné prostriedky v celkovej hodnote
120 500,‐Sk,
(Grant Ministerstva kultúry SR, Grant mesta Zvolen, firma Forster, s.r.o, A‐Z
LOKOMAT, OZI).
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica z grantu Ministerstva kultúry SR zakúpila
odbornú knižnú literatúru v celkovej hodnote 70 tis. Sk, Mesto Zvolen v rámci získanej
dotácie z grantu prispelo sumou 35 tis. Sk, ktorá bola použitá na nákup odbornej
knižnej a normalizačnej literatúry, firmy FORSTER, A‐Z LOKOMAT, OZI prispeli
finančným darom vo výške 15 500,‐ Sk.
Účasťou SLDK v centrálnych projektoch podporovaných Ministerstvom školstva SR,
Technická univerzita získala bezplatné online vstupy do databáz: SCOPUS, ProQuest,
Knovel.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pre pracovníkov Technickej univerzity získala
aj online prístup do databázy SCIENCE DIRECT vydavateľstva ELSEVIER SCIENCE
a elektronickej knižnice EZB.
Zoznam realizovaných a podaných projektov v priebehu roku 2008, vypracovaných
záverečných správ ku grantom, získaným v roku 2008, je uvedený v Prílohe 6.
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5.1

Národný projekt EÚ

Národný projekt EÚ s názvom– „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.
Projektový zámer pre čerpanie prostriedkov zo Štrukturálnych fondov – ERDF ‐
Európskeho regionálneho rozvojového fondu, bol žiadateľom projektu – Slovenskou
národnou knižnicou v Martine, predložený na Národnú agentúru pre rozvoj malého
a stredného podnikania v decembri 2005.
Projektový zámer bol predložený v rámci Sektorového operačného programu
Ministerstva hospodárstva SR ‐ Priemysel a služby na programové obdobie 2004 ‐2006,
v rámci priority 1. „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím
rozvoja domáceho rastového potenciálu“, v rámci opatrenia 1.2 Podpora budovania
a rekonštrukcie infraštruktúry, ako individuálny projekt prepojenia informácií medzi
Slovenskou národnou knižnicou v Martine a 10‐timi vybranými knižnicami v SR
a podnikateľskými subjektmi.
Cieľ projektu:
Cieľ národného projektu EÚ ‐ prepojenie potenciálu vedy a výskumu
s podnikateľskou praxou prostredníctvom siete vedeckých, akademických,
a špeciálnych knižníc.
Základné údaje o projekte:
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva SR
Prijímateľ: Slovenská národná knižnica v Martine
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná medzi
poskytovateľom Ministerstvom hospodárstva SR a žiadateľom Slovenskou národnou
knižnicou v Martine v apríli 2007.
Zmluva medzi Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Technickou univerzitou
vo Zvolene, ako jedným zo spoluriešiteľov národného projektu, bola podpísaná 24.
apríla 2007.
Termín ukončenia projektu: november 2008
Po podpise zmluvy boli zahájené práce s prípravou verejného obstarávania na výber
realizačnej firmy pre stavebné práce.
Realizačná firma UNIOS, s ktorou Technická univerzita koncom októbra podpísala
zmluvu o dielo, bola víťazom druhého kola verejného obstarávania.
Stavebné práce začali koncom novembra 2007 a ukončené boli v máji 2008, kolaudácia
vnútorných priestorov SLDK bola uskutočnená v júli 2008.
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Rozpočet národného projektu: 240 mil Sk
Podprojekt: Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica
NFP /z prostriedkov EÚ/ /:
21 107 000,‐ Sk
Technická univerzita vo Zvolene: 6 195 000,‐ Sk
Rozpočet podprojektu:
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica:
 Stavebné úpravy:
9,8 mil Sk /+ podiel TU
 Interiéry:
1, 8 mil. Sk
 Kompaktné regále – sklad kníh:
3, 1 mil Sk
 Technické a technologické vybavenie :
6 mil Sk
Dodávateľské firmy:
UNIOS, s.r.o.
FORSTER, s.r.o.
Datalan, a.s.
Školex, s. r.o.
Cosmotron, s.r.o.
Konica Minolta
Prínos projektu:
V rámci projektu s finančnou podporou Európskej únie, Slovenská lesnícka
a drevárska knižnica uskutočnila:
Rozsiahlu rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice
s interiérovým,
technickým a technologickým vybavením.
 oddelila verejné priestory pre používateľov od vnútorných spracovateľských
centier – akvizície, katalogizácie, spracovania periodickej literatúry
 vytvorila verejne prístupné zóny pre používateľov:
Knižničné centrum – s registráciou a poskytovaním absenčných výpožičných
služieb s voľným výberom a knižnými novinkami,
Informačné centrum so študovňami na prezenčné štúdium odbornej literatúry,
s Internetovou a Multimediálnou študovňou – Informačno‐vedeckým centrom.
V rámci technologického vybavenia, SLDK ako prvá knižnica na Slovensku
inštalovala systém RFID – systém rádiofrekvenčnej identifikácie, ktorý je úspešne
využívaný v zahraničných knižniciach za účelom identifikácie kníh, samoobslužných
výpožičiek, ochrany fondu proti krádežiam, správy inventáru, triedenia kníh. Tieto
aplikácie zlepšujú služby pre zákazníkov, znižujú počet krádeží kníh, umožňujú
neustálu aktualizáciu záznamov o knižničných fondoch – pomocou novej generácie
čipov RFID.
Veľkým prínosom v rámci projektu bola rekonštrukcia skladových priestorov kníh
a inštalácia kompaktného regálového systému.
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6

Automatizácia

Správa siete a výpočtovej techniky

V priebehu roka 2008 v SLDK prebiehala stavebná rekonštrukcia interiérov počas
upravenej prevádzky knižnice.
Pracovníci referátu automatizácie zabezpečovali optimálny chod informačného
systému a bezporuchový chod výpočtovej techniky, pretože knižnica musela
zabezpečovať viaceré svoje funkcie aj počas rekonštrukcie. Vzhľadom na časté
sťahovanie pracovísk a vysokú prašnosť prostredia, bolo potrebné zabezpečiť častú
mechanickú údržbu serverov a PC, prispôsobovať pripojenia výpočtovej techniky
na štruktúrovanú kabeláž a pod.
Činnosti spojené s projektovou činnosťou:
V súvislosti s rekonštrukciou priestorov boli potrebné konzultácie pri tvorbe plánov
ale aj pri samotnej realizácii rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže.
Referát zameriaval postupne svoju činnosť tak, aby pri realizácii národného projektu
„Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych
knižníc vrátane ich modernizácie“ bola zabezpečená kompatibilita všetkých
implementovaných systémov s infraštruktúrou SLDK. Podieľal sa na tvorbe
podkladov pre nákup nového hardvéru a softvéru a jeho inštalovanie. Z prostriedkov
projektu knižnica získala v roku 2008 novú výpočtovú techniku v tejto štruktúre: 2
servre, 51 PC – z toho 45 pre verejnosť, 2 notebooky, prezentačná technika, špeciálne
zariadenie pre slabozrakých, 3 sieťové tlačiarne a 2 multifunkčné zariadenia.
V multimediálnej študovni SLDK boli inštalované grafické softvéry – aplikácie CAD,
ProENGINEER, Adobe CS3 a CorelDRAW.
Významnou zmenou v technickom vybavení Knižničného centra SLDK bola inštalácia
zabezpečovacieho systému RFID na ochranu voľne dostupného knižničného fondu.
V priebehu mesiacov august – september bola realizovaná inštalácia zariadení RFID
a ich implementácia do knižnično‐informačného systémomu ARL.
Činnosť referátu automatizácie spočívala aj v grafických návrhoch všetkých
informačných materiáloch SLDK a v prípade potreby aj v ich inštalácii.
Počas roka pokračovala spolupráca s pracovníkmi CIT a ostatnými riešiteľmi
projektu implementácie univerzitného informačného systému pri zabezpečení jeho
prepojenia na knižnično‐informačný systém ARL
s možnosťou vzájomného
zdieľania databáz používateľov SLDK s databázou čipových kariet TUZVO.
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7

Marketingová činnosť

7.1 Public relations
Marketingová činnosť a Public relations boli zamerané na priebežné zviditeľňovanie
knižnice, skvalitňovanie knižnično‐informačných služieb a propagáciu SLDK.
Zviditeľňovanie knižnice a knižnično‐informačných služieb a možností sa
uskutočňovalo najmä prostredníctvom www stránky SLDK, po ukončení
rekonštrukčných prác a slávnostnom otvorení SLDK aj prostredníctvom médií.
Ďalšími formami boli:
• prednášky, prezentácie, účasť na seminároch a konferenciách, osobné pohovory,
výstavky o službách a činnosti SLDK, Informačného miesta o Rade Európy,
• spolupráca so sponzormi a priateľmi knižnice
pri získavaní finančných
prostriedkov na nákup literatúry,
• spolupráca s mestskou samosprávou a Komisiou kultúry, mládeže a športu, ktorá
pôsobí pri Mestskom úrade vo Zvolene.

7.2 Web stránka SLDK
V roku 2008 bola priebežne uskutočňovaná revízna a redakčná práca na domovskej
stránke SLDK v slovenskej i anglickej verzii. Boli vykonané textové úpravy,
aktualizácia informácií.
Počas rekonštrukčných prác v knižnici slúžila domovská stránka SLDK ako hlavný
informačný zdroj pre používateľov o fungovaní knižnice v provizórnom režime.
Prostredníctvom služby „Spýtajte sa knižnice“ bolo zodpovedaných množstvo otázok
čitateľov a podané informácie, týkajúce sa najmä chodu knižnice, dostupnosti zdrojov,
možností vyhľadávania informácií v elektronickej podobe. V roku 2008 bola domovská
stránka SLDK navštívená 61 671‐krát.
Po skompletizovaní Bibliografií publikačnej činnosti pracovníkov Technickej
univerzity vo Zvolene za rok 2008 boli bibliografie jednotlivých fakúlt i celková
bibliografia Technickej univerzity vložené do slovenskej i anglickej verzie stránky.
Na úvodnej stránke SLDK boli priebežne zverejňované možnosti dočasných
skúšobných prístupov do nových elektronických informačných zdrojov.
Počas roka 2008 sa permanentne uskutočňovala analýza stránok iných knižníc
a knižnično‐informačných inštitúcií, na domovskú stránku SLDK boli dopĺňané nové
informácie, uskutočňovali sa korekcie. Aktualizácia stránky v slovenskej i anglickej
verzii odrážala aktivity, služby a činnosť knižnice.
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7.3

Týždeň slovenských knižníc

V dňoch 10.3. – 16.3. 2008 sa uskutočnil už deviaty ročník Týždňa slovenských
knižníc. Cieľom tohto už tradičného podujatia je pozitívne zviditeľňovanie knižníc
ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom čo najrozmanitejšieho
spektra aktivít. Všetky akcie v SLDK sa niesli v duchu hesla „Knižnice
pre všetkých“.
SLDK pripravila niekoľko podujatí, určených nielen používateľom Slovenskej lesníckej
a drevárskej knižnice, študentom, doktorandom, pedagogickým, vedecko‐výskumným
a ostatným pracovníkom Technickej univerzity vo Zvolene, ale aj širokej verejnosti,
obyvateľom mesta Zvolen a blízkeho regiónu.
Medzi odborné podujatia patrila prezentácia Mgr. Svršeka, Albertina icome Bratislava,
s názvom „Nástroje pre integráciu, správu a zdieľanie informačných zdrojov“. Mgr.
Ladislav Svršek informoval o novinkách v oblasti elektronických zdrojov, dostupných
v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici a predviedol praktické ukážky práce
s databázami.
V rámci „Informačného popoludnia SAIA“ sa uskutočnila prezentácia s následnými
individuálnymi konzultáciami o možnostiach študijných pobytov v zahraničí.
Prezentáciu a konzultácie viedla Bc. Jorga Hanesová, koordinátorka akademických
programov pracoviska SAIA, n.o. Banská Bystrica.
Pre širšiu verejnosť bola v rámci osvetovej činnosti knižnice určená prednáška MUDr.
Tesára,
z Regionálneho
úradu
verejného
zdravotníctva
vo
Zvolene,
s aktuálnym názvom „Význam zdravej výživy pri predchádzaní civilizačných
chorôb“.
Sprievodnou akciou Týždňa slovenských knižníc bola metodická porada pracovníkov
poverených vedením čiastkových knižníc Technickej univerzity vo Zvolene.

7.4 Slávnostné otvorenie knižnice
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica od novembra 2007 a takmer celý rok 2008
vykonávala

svoju

činnosť

vo

vzťahu

k verejnosti

v obmedzenom

rozsahu

a v provizórnych podmienkach. Bolo to z dôvodov rozsiahlej rekonštrukcie časti
priestorov objektu, v ktorom sídli. Dodávatelia prác firmy Unios, s.r.o. Zvolen,
Investex, s.r.o. Zvolen a Datalan, a.s, realizovali stavebné úpravy prevádzkových
a skladových priestorov knižnice, zameranej na zlepšenie vybavenia SLDK – stavebné
úpravy vstupov do budovy vrátane vstupu pre imobilné osoby, dispozičné úpravy
vnútorných

priestorov,

rekonštrukciu

štruktúrovanej

kabeláže

vrátane

elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, sociálnych zariadení. K dátumu kolaudácie
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bolo do budovy SLDK investovaných 37,3 mil. Sk; išlo o najväčšiu investičnú akciu TU
vo Zvolene za posledné obdobie. Celkovo boli vykonané stavebné práce v budove
SLDK v hodnote cca 26,8 mil. Sk, v hodnote 7 mil Sk ‐ zariadenia informačných
a komunikačných technológií a kabeláže, viac ako 5 mil Sk špecializovaný mobilný
knižničný regálový systém do skladovacích priestorov a interiérové vybavenie
do študovní. Okrem vyššie uvedených získaných prostriedkov z národného projektu
finančne podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ďalšími finančnými
prostriedkami v objeme 9,6 mil. Sk prispelo Ministerstvo školstva SR. Celková
spoluúčasť Technickej univerzity vo Zvolene predstavovala sumu 7,2 mil. Sk.
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice a uvedenie moderného vybavenia do prevádzky sa uskutočnilo 26. septembra
2008 za účasti vedúcich predstaviteľov Technickej univerzity vo Zvolene, fakúlt
a ďalších organizačných súčastí, primátora mesta Zvolen, Ing. Miroslava Kuseina,
zástupcov spolupracujúcich inštitúcií, bývalých zamestnancov SLDK a médií.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov Národnej
agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania, PhDr. Branislav Valovič.
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7.5

Spolupráca s knižnicami a inštitúciami

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica v priebehu roku 2008 spolupracovala
s akademickými, vedeckými a verejnými knižnicami v SR a mnohými odbornými
domácimi a zahraničnými inštitúciami.
Koordinačná činnosť v rámci bibliografickej sekcie so Slovenskou národnou knižnicou
v Martine bola zabezpečovaná Informačným centrom SLDK ‐ úsekom vedecko‐
technických a ekonomických informácií v oblasti lesníctva, drevárstva, životného
prostredia a vodného hospodárstva. Významná je aj medzinárodná spolupráca
bibliografických oddelení. V priebehu roka 2008 sa pracovníci Informačného centra
SLDK aktívne zúčastňovali na stretnutiach a seminároch vedúcich bibliografických
oddelení, zameraných na výmenu skúseností a riešenie problémov.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica spolupracuje s vedeckými, verejnými
a akademickými knižnicami. Knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK) ‐
združenia knižníc na Slovensku, aktívne spolupracuje v rámci Správnej rady SAK a
v rámci Sekcie akademických knižníc. Pracovníci knižnice sú členmi Spolku
slovenských knihovníkov.
SLDK prostredníctvom menovaného člena má zastúpenie v Knižničnej rade UMB.
Dôležitou aktivitou SLDK je spolupráca v rámci združenia ProScientia. SLDK je
členom Výboru ProScientia a Metodickej skupiny pre tvorbu metodík pre spracovanie
EPCA a prostredníctvom zvoleného člena sa podieľa na činnosti a príprave podujatí,
organizovaných združením.
Z ďalších významných aktivít knižnice, realizovaných aj v roku 2008, bola spolupráca
na tvorbe databázy AGRIS ‐ CARIS.
Aktívna medzinárodná spolupráca sa uskutočňovala aj v oblasti medzinárodnej
výmeny publikácií. SLDK aktívne spolupracuje s výmennými partnermi –
s knižnicami a inštitúciami z rôznych krajín. Zoznam periodík získaných
medzinárodnou výmenou v r. 2008 je uvedený v prílohe 4.

7.6 Spolupráca a získavanie finančných prostriedkov od priateľov
knižnice
Komunikácia, priebežné oslovovanie pracovníkov Technickej univerzity a konzultácie
v súvislosti s akvizičnou činnosťou ‐ výberom, nákupom a poskytnutím finančnej
pomoci pri nákupe odbornej knižnej literatúry, vhodných odborných periodík, noriem
a databáz do fondu SLDK, je z hľadiska najefektívnejšieho výberu dôležitá aktivita.
Na základe priebežných osobných oslovovaní riešiteľov grantov Technickej
univerzity, boli získané finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry v hodnote
8 201,‐ Sk.
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V rámci aktívnej spolupráce s CĎV, SLDK získala na nákup odbornej literatúry
a elektronických informačných zdrojov finančnú čiastku 254 303 Sk.
Ďalšia odborná, najmä periodická literatúra, bola získaná ako dar od autorov –
vydavateľov.
Vedenie SLDK ďakuje pracovníkom Technickej univerzity, ktorí v priebehu roku 2008
finančne prispeli na nákup odbornej literatúry, darovali tituly časopisov, prípadne
iným spôsobom pomohli skvalitniť knižnično‐informačné služby.

7.7

Príspevky do novín

V priebehu roku 2008 boli v mesačníku Technickej univerzity vo Zvolene,
v Univerzitných novinách, uverejnené príspevky o aktivitách SLDK. Ďalšie príspevky
o činnosti SLDK boli publikované v Bulletine Slovenskej asociácie knižníc, v časopise
IKAROS a ITlib.

8

Ostatné činnosti knižnice

8.1 Revízia knižničného fondu, práce v sklade kníh
Počas rekonštrukcie SLDK realizovanej v rámci projektu EU sa v r. 2008 konala revízia
staršej časti knižničného fondu v skladoch kníh SLDK.
Z fondu boli vyradené najmä neaktuálne, multiplicitné a poškodené tituly
v celkovom počte 3 386 knižničných jednotiek.

8.2 Znovuzariaďovanie Knižničného centra, skladu kníh
a študovní Informačného centra
Pracovníci SLDK sa v mesiacoch február – marec 2008 aktívne podieľali na príprave
podkladov – špecifikácie pre verejné obstarávanie na výber firmy realizujúcej
interiérové vybavenie.
Po ukončení stavebných prác a kolaudácii sa v letných mesiacoch uskutočnili
sťahovacie práce ‐ sťahovanie knižničného fondu z priestorov Ústavu telesnej výchovy
‐ „malej telocvične“ späť do zrekonštruovaných skladových priestorov a priestorov
Knižničného centra. Celkovo bolo presťahovaných cca 200 tisíc knižničných jednotiek.
Po uložení kníh v zrekonštruovanom sklade kníh sa postupne priebežne
uskutočňovala kontrola uloženia knižničného fondu v sklade kníh.
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Po vybavení Knižničného centra funkčným nábytkom boli vnútorné priestory
Knižničného centra rozdelené podľa druhov dokumentov. Do vstupnej časti bol
umiestnený knižnično‐výpožičný pult a 6 PC pre vyhľadávanie v on‐line katalógu.
Pri výpožičnom pulte sa používatelia registrujú a získajú základné informácie
o službách knižnice, knižnično‐výpožičnom poriadku, sú tu pripravené knihy
objednané na žiadanku zo skladu a knihy pre čiastkové knižnice Technickej
univerzity.
V Knižničnom centre sa nachádza približne 8 500 dokumentov, prístupných
vo voľnom výbere ‐ skriptá , učebnice a novinky, ktoré sú označené čipmi RFID.
Fond zo Študovne odbornej literatúry, Študovne periodík a Študovne špeciálnej
literatúry, ktorý bol dočasne umiestnený v provizórnych priestoroch miestnosti L4
(učebne zapožičanej z Katedry ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty TU),
po ukončení stavebných prác pracovníci SLDK presťahovali a umiestnili späť
do verejných priestorov študovní Informačného centra.
Nový nábytok, špeciálne navrhnutý pre konkrétne priestory študovní Informačného
centra, umožnil dosiahnutie väčšej prehľadnosti v usporiadaní dokumentov
v študovniach. Časopisy v študovni periodík boli vďaka novým, kapacitne
vyhovujúcejším regálom, usporiadané spôsobom, umožňujúcim čitateľovi ich voľný
výber.
Presun literatúry, znovuzariaďovanie vnútorných priestorov SLDK, Knižničného
a Informačného centra, príprava knižničného fondu pre využívanie technológie RFID
‐ označovanie kníh ochrannými štítkami, inštalácia techniky a grafických softvérov
po dodaní technického a technologického zariadenia do internetovej a multimediálnej
študovne – Informačno‐vedeckého centra a príprava knižnice na spustenie rutinnej
prevádzky od 1. októbra 2008, bolo stresujúcim faktorom pre všetkých pracovníkov
SLDK.
Všetky prípravné práce a činnosti boli pracovníkmi SLDK úspešne zrealizované
a knižnica spustila rutinnú prevádzku 1. októbra 2008.
Atraktívnosť nových priestorov a ich zariadenia, ako aj spektrum a kvalita informácií
obsiahnutých v dokumentoch v študovniach, sa odráža v zvýšenej návštevnosti
študovní. Študenti, ale aj pracovníci Technickej univerzity a verejnosť, začali
po rekonštrukcii postupne navštevovať knižnicu a opätovne využívať jej služby.
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Knižničné centrum, Sklad kníh

Študovne Informačného centra
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8.3 Reprografické služby a kníhviazačské práce
Reprografické služby v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici boli poskytované
používateľom knižnice v súlade s platnou legislatívou o ochrane autorských práv,
(zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ‐
autorský zákon) v znení neskorších predpisov, za úhradu podľa Aktuálneho cenníka
platených služieb SLDK.
Kníhviazačská dielňa poskytovala možnosť väzby bakalárskych, diplomových
a vedeckých prác a opravu väzby kníh a skrípt za úhradu podľa Aktuálneho cenníka
platených služieb SLDK.

8.4 Inventarizácia majetku
V roku 2008 z dôvodu rekonštrukcie budovy SLDK sa nerealizovala inventarizácia
majetku. V súvislosti s prípravou a realizáciou projektu EÚ značná časť
opotrebovaného majetku bola z evidencie aj fyzicky vyradená.
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Ľudské zdroje

Činnosť knižnice, knižnično‐informačné a prevádzkové služby v priebehu roka 2008
zabezpečovalo fyzicky 28 pracovníkov, prepočítaný stav na plný úväzok 27,5.
Stav pracovníkov SLDK k 31. 12. 2008 je uvedený v Prílohe 9.
Kvalifikačná skladba pracovníkov:
Vysokoškolské vzdelanie: 15
Stredoškolské vzdelanie s maturitou: 11
Stredné odborné a základné vzdelanie: 2

29

10 Vzdelávanie pracovníkov
Pracovníci SLDK sa v priebehu roku 2008 zúčastňovali pracovných seminárov,
stretnutí, porád, školení a odborných konferencií.
Výber najdôležitejších pracovných podujatí v roku 2008, na ktorých pracovníci SLDK
získavali, ale aj odovzdávali svoje skúsenosti a odborné znalosti:
január
január
január
marec
marec
marec
marec
apríl
apríl
apríl
apríl
apríl
máj
máj
máj
jún
jún
jún
jún
júl
júl
september
september
september
september
september
október
október
november
november
november
december

december
december

Pracovné stretnutie k národnému projektu EÚ, SNK Martin
Zasadnutie výboru ‐ združenie ProScientia, Bratislava
Zasadnutie Správnej rady SAK, Bratislava
Odborný seminár Public relations a lobovanie pre knižnice, ŠVK Banská
Bystrica
Zasadnutie pracovnej komisie ku spracovaniu EPCA, SNK Martin
Odborný seminár a vyhodnotenie súťaže TOP WebLib 2007 , Bratislava
Pracovné stretnutie k národnému projektu EÚ, SNK Martin
Centrálny rozvojový projekt CREPC, STU Bratislava
Odborný seminár – Prístup k informačným zdrojom o vede, výskume
a inováciách v ére Library X.0, CVTI Bratislava
Pracovné stretnutie k národnému projektu EÚ, SNK Martin
Odborný seminár vydavateľstva Elsevier Science, STU Bratislava
Výstava odbornej literatúry, Banská Bystrica
Pracovné stretnutie s odbornou exkurziou, Bratislava, Viedeň
Zasadnutie Knižničnej rady UMB, Banská Bystrica
INFORUM 2008, Praha
Seminár akademických knižníc, Bratislava
Zasadnutie Národnej komisie pre služby, Bratislava
Zasadnutie Knižničnej rady SNK, Martin
Odborný seminár, Bratislava
Odborný seminár ‐ Zavedenie Eura na Slovensku, Bratislava
Pracovný seminár ‐ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti,
Nitra
Pracovné stretnutie k národnému projektu EÚ, SNK Martin
Odborná pracovná konzultácia VT, CVVTI SR, Bratislava
Medzinárodná konferencia – Benchmarking, Bratislava
Národný projekt EIZ, CVTI SR Bratislava
Zasadnutie Knižničnej rady UMB, Banská Bystrica
Výročná konferencia ProScientia, VŠVL Košice
Seminár a zasadnutie Správnej rady SAK, Levoča
Odborný seminár ARL, informácie o CREPC, Bořetice

Seminár akademických knižníc, Bratislava
Školenie EBSCO, Bratislava
Porada riaditeľov a metodikov knižníc, Martin

Stretnutie k národnému projektu EÚ, SNK Martin – školenie /Naviga/
Pracovné stretnutie, CVTI SR Bratislava
30

V priebehu roka 2008 sa pracovníci úseku akvizície odbornej literatúry a periodík
pravidelne zúčastňovali pracovných stretnutí v oblasti akvizície a knižných veľtrhov.
Pracovníci SLDK počas roka 2008 si rozširovali odborné jazykové vedomosti z jazyka
anglického jazykovými kurzami organizovanými Centrom ďalšieho vzdelávania.
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Priestorové a technické zabezpečenie knižnice

Priestorové zabezpečenie:
Celková plocha knižnice:

1 757 m²
300 m²

Kancelárske priestory:
Priestory pre používateľov:
• Knižničné centrum
• Študovne Informačného centra

Technické zabezpečenie:
K 31.12.2008 bol stav výpočtovej techniky v SLDK nasledovný:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

76 PC rôznej konfigurácie, z toho 44 pre verejnosť,
3 notebooky,
3 servre,
1 skener,
21 tlačiarní,
2 multifunkčné zariadenia Konica Minolta pre verejnosť,
4 snímače čiarového kódu,
6 čítačiek čipových kariet,
dataprojektor Philips,
prezentačná technika v multimediálnej študovni,
pracovisko pre slabozrakých ‐ PC so špeciálnym SW, televízor, televízna lupa
skener

31
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Ekonomické zhodnotenie

Čerpanie finančných prostriedkov v SLDK v priebehu roku 2008 bolo nasledovné:
 Z rozpočtu TU

(v Sk)

Mzdové prostriedky
Čerpanie MP:
z toho /Špecifiká MŠ SR 1 271 000 Sk/

4 817 463

Tovary a služby
Čerpanie:
Nákup literatúry
Čerpanie:

217 000
829 348

 Získané mimorozpočtové prostriedky
Mesto Zvolen
MK SR
Dary

35 000
70 000
15 500

Mimorozpočtové prostriedky spolu

120 500

 Príjmy SLDK z hlavnej činnosti

Hospodársky výsledok
z hlavnej a podnikateľskej činnosti spolu:
Tab. č. 7

488 037
71 tisíc Sk

Čerpanie finančných prostriedkov v SLDK (v Sk)

Položky

Čerpané z rozpočtu TU Čerpané z rozpočtu TU Čerpané z rozpočtu TU
v roku 2006
v roku 2007
v roku 2008

Tovary a služby

215 000

329 000

217 000

Nákup literatúry

1 072 922

889 695

829 348

Mzdové prostriedky

4 551 458

5 026 189

4 817 463

Položka Tovary a služby:
Z rozpočtu TU bolo pre SLDK v roku 2008 pridelených
224 000 Sk, čerpaných 217 tisíc Sk
Príjmy z hlavnej a podnikateľskej činnosti v r. 2008 činili 488 tisíc Sk
Výnosy: registračné poplatky a prolongácie za služby pre používateľov, upomienky a sankčné
poplatky, väzba diplomových prác a xerokópie.
Do nákladov z hlavnej nedotačnej činnosti boli zahrnuté: náklady na bežnú činnosť SLDK –
kancelárske potreby a materiál, údržba a opravy, členské, poštovné a balné, poplatky
za telefóny, služobné cesty.
Nákup literatúry v roku 2008 spolu:
z toho



čerpanie z rozpočtu TU
granty /MK SR, Mesto Zvolen/
granty CĎV + iné

1 197 021 Sk
829 348 Sk
105 000 Sk
262 673 Sk
32

/vrátane špecifík MŠ SR /

Tab. č. 8 Prehľad čerpania finančných prostriedkov na nákup literatúry v r. 2008

Nákup knižničného fondu
v roku 2008 v (Sk)
Odborné knihy
Odborné periodická, normy,
EIZ
Legislatívna literatúra
Rektorát
Medzinárodná výmena
Nákup literatúry SLDK
spolu

Rozpočet
TU

Projekty
CĎV

Mesto
Zvolen

245 204

12 066

21 386

516 358

242 237

13 614

Projekt
MK SR

70 000

Príjmy
SLDK
a granty
TU
8 370

Spolu
357 026
772 209
55 359
12 427

55 359
12 427
829 348

254 303

35 000

70 000

8 370

1 197 021

Tab. č. 9 Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov

Knižničné jednotky (kn. j.)
spolu
Ročný prírastok kn. j.
kúpou
Registrovaní používatelia

2003

2004

2006

2007

2008

351 237

351 015

354 046

354 177

358 014

464

350 755
***
401

607

639

541

840

2 409

2 167

4 140

2 406

2005

2 210

Výpožičky spolu
94 144
81 176
82 584
67 310
33 460
23 530
Poznámky *** 126 kn.j. zakúpených z grantových prostriedkov MK SR r. 2005 – vykazovaných ako dar

Tab. č. 10 Finančné prostriedky na nákup knižničného fondu

Finančné prostriedky

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Zriaďovateľ TU vo
Zvolene
Grantové prostriedky ‐
granty TU

1 115 959

1 000 000

1 000 000

1 072 922

889 695

829 348

137 800

114 312

184 504

6 190

142 224

8 370

100 000

80 000

Grant – MK SR
78 000

Grant ‐ Mesto Zvolen
Iné –príjmy SLDK
Spolu

16 987

1 270 746

1 200 322
33

70 000

40 000

10 000

18 816

11 629

54 255

1 303 320

1 210 741

1 096 174

35 000

1 197 021

Príloha 1-Tabuľky
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Prílohy

Doplňovanie knižničných fondov v roku 2008
Spôsob
nadobudnutia

Knihy

Periodiká
Prírastky

Periodiká
tituly

Normy
93

Kúpa
domáca
zahraničná

840
441
399

125

Výmena
slovenská
zahraničná

141
22
119

72
14
58

2 457
1 731
1 505
226
695
5
26

29

Dary
TU spolu:
/slovenské
zahraničné/
skriptá
firemná literatúra
iné
Náhrady

%
25,3

5

30
60,1

87

Viazané periodiká

2,1
312

7,5

Náklady na nákup odbornej literatúry v roku 2008

Názov
Knižná literatúra
Periodiká, normy a Elektronické informačné
zdroje
Medzinárodná výmena
Legislatívna a ekonomická literatúra
pre Rektorát
Spolu

Náklady Sk

%

357 026
772 209

29,9

12 427

1

64,5

4,6

55 359
1 197 021

100

Výpožičky v roku 2008
Názov

Výpožičky
Absenčné
Prezenčné

%

Odborná literatúra

8 588

2 111

45,4

Periodiká

1 569

7 650

39,1

Špeciálna literatúra

290

2 954

13,8

MVS, MMVS

399
34

1,7

Bibliografická a informačná činnosť v roku 2008
Názov

Prírastok 2008

Počet záznamov

Rešerše

8 441
32 948
28 289
5 748
66 985

Databáza
SLDK

Lesnícka
Drevárska
Ekonomická
Spolu

654
954
1 342
39
2 335

Databáza
publikačnej
činnosti

LF
DF
FEE
FEVT
Spolu

582
519
311
210
1 622

6 807
6 993
3 342
1 817
18 959

1 197

15 636

Citačný index

Čitatelia, používatelia a návštevníci knižnice v roku 2008

Názov

Počet

%

Aktívni čitatelia

14 619

13,8

Študovňa periodík a špeciálnej literatúry

3 289

3,1

Multimediálna študovňa + Internet

6 836

6,5

IPAC

5 050

4,8

Návštevnosť HOME PAGE

61 671

58,

Počet návštevníkov

14 519

13,6

Reprografické služby a kníhviazačské práce v roku 2008

Názov

Reprografia
Knihárska dielňa

Počet
kópií
26 723
‐

Fotokópie
Oficiálne
SLDK
9 483

Väzba
Študenti,
zamest. TU

Počet
väzieb

SLDK

17 240

‐

‐

‐

1 949

1 231

‐

35

Študenti,
zamest. TU
‐
718

Príloha 2

Online dostupné zdroje pre TU a SLDK v roku 2008
Knovel Library
Počet plnotextových titulov: viac ako 800
Typ dokumetov: odborné monografie, faktografické príručky
Odbory: prírodné vedy, technika, zdravie a hygiena, farmácia a potravinárstvo.
Springer Link
Informačný servis LINK sprístupňuje plné texty článkov z vyše 480 titulov časopisov
Tematické zameranie: chémia, počítače, ekonómia, náuka o zemi, matematika, fyzika
a astronómia, medicína, právo, životné prostredie, inžinierske vedy, biológia.
EBSCO
3 000 plnotextových časopisov, 1300 príručiek, novín z oblasti spoločenských vied,
manažmentu, ekonomiky, medicíny a ďalších vedných disciplín. K dispozícii sú databázy:
Academic Search Premier ‐ databáza vedeckých časopisov z humanitných
a spoločenskovedných oblastí. Obsahuje 1230 časopisov s plnými textami od r. 1990 a ďalších
takmer
3000
indexovaných
časopisov
s
abstraktmi
od
r.
1984
Business Source Complete ‐ báza z oblasti obchodu, manažmentu, ekonomiky od r. 1990,
obsahuje 1320 časopisov s plnými textami a ďalších viac ako 200 indexovaných časopisov
s abstraktmi
Newspaper Source ‐ viac ako pol milióna článkov z vyše 100 medzinárodných anglicky
písaných
novín,
obsahuje
plné
texty
112
svetových
denníkov
MasterFile Premier ‐ databáza vytvorená pre špeciálne potreby verejných knižníc, zameraná
na
časopisy
všeobecného
záujmu,
na
obchod,
zdravotníctvo,
atď.
Medline ‐ svetovo uznávaná databáza z oblasti medicíny a biomedicínskeho výskumu,
vytváraná Národnou lekárskou knižnicou v USA

ProQuest 5000 International
16 databáz z oblasti humanitných vied, ekonómie, medicíny, aplikovaných prírodných vied,
výpočtovej techniky od r. 1971, plné texty z cca 4000 periodík od r. 1987.

ScienceDirect
Plnotextová databáza vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických,
prírodných a spoločenských vied, ekonomiky, psychológie, medicíny a ďalších odborov.
V rámci licencie pre Technickú univerzitu vo Zvolene je dostupných 256 titulov časopisov
za roky 2007‐1993. Databáza je voľne prístupná do roku 2008.

SCOPUS
multidisciplinárna abstraktová a citačná databáza so zameraním na európsku vedeckú
produkciu. Sleduje viac ako 14.000 vedeckých a odborných časopisov vrátane 750
konferenčných zborníkov z oblasti vedy a techniky, medicíny, sociálnych vied od 4 000
vydavateľov; vyše 500 voľne dostupných recenzovaných odborných časopisov (Open access
journals, voľne dostupné časopisy). Sleduje okolo 180 000 000 odborných web stránok.

EZB
voľne prístupné plnotextové odborné elektronické periodiká, viac ako 11 500, prístupné
cez katalóg elektronickej knižnice EZB
36
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Štatistiky využívania online databáz v roku 2008

KNOVEL 2008
User
Sessions

Period

1.1 ‐ 31.12.2008

Secure Clicks Title Visits

146

1068

Secure Chapters
Viewed

308

Secure Pages
Viewed

797

1068

Database Activity ‐ Summary
Time Frame ‐ Jan 2008 to Dec 2008
Client 57629 ‐ Technicka univerzita vo Zvolene
Searche
s

Cit/Abstrac
t

Database

Any FT
Format

Total

325

ABI/INFORM Global

15

81

96

309

Banking Information Source

0

0

0

331

Career and Technical Education

1

71

72

298

Pharmaceutical News Index

0

0

0

317

ProQuest Asian Business and Reference

0

2

2

305

ProQuest Computing

1

0

1

322

ProQuest Education Journals

0

4

4

317

ProQuest European Business

0

0

0

301

ProQuest Medical Library

1

6

7

299

ProQuest Religion

0

3

3

353

ProQuest Science Journals

7

22

29

328

ProQuest Social Science Journals

0

0

0

299

ProQuest Telecommunications

0

0

0

321

U.S. National Newspaper Abstracts (3)

0

0

0

402

Academic Research Library

19

103

122

313

Accounting & Tax

0

1

1

312

Accounting & Tax Newspapers

0

0

0

313

Accounting & Tax Periodicals

0

1

1

0

1

1

0

1

1

44

294

338

313
313

ProQuest Research Library
Health Module

5765

Grand Total

442

Total Unique Searches (Search Button Pressed)
37
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CAB Abstract Database
Jan2008
CAB Abstracts

1990‐Present

Searches
Run

Feb2008

Mar2008

Apr2008

May2008

Jun2008

Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- YTD
2008 2008 2008 2008 2008 2008 Total

0

0

0

213

180

258

163

106

309

496

358

183

2266

CAB Abstracts

1990‐Present
CAB Abstracts

1990 to Date

Sessions
Searches
Run

0

0

0

54

57

74

56

33

65

129

104

64

636

48

16

25

9

4

0

8

175

0

20

8

7

320

Sessions

8

3

16

6

2

0

2

9

0

5

3

2

56

CAB Abstracts

1990 to Date

Total Searches and Sessions by Month and Service for Scopus (account level)
Service
Total for
Scopus
Total for
Scopus

Jan‐
08

Month
Searches run
Sessions

Feb‐ Mar‐ Apr‐
08
08
08

May‐
08

Jun‐
08

Jul‐
08

Aug‐ Sep‐ Oct‐
08 08
08

Nov‐ Dec‐
08
08

Total

224

137

107

83

95

169

118

83

60

156

100

78

1 410

50

51

53

28

37

51

38

27

24

65

34

29

487

Total Searches and Sessions by Month and Service for ScienceDirect (accounts)
Service
Total for
Science
Direct
Total for
SienceDirect

Jan‐ Feb‐ Mar‐ Apr‐
08
08
08
08

Month

May‐
08

Jun‐
08

Jul‐
08

Aug‐ Sep‐
08
08

Oct‐
08

Nov‐ Dec‐
08
08

Total

Searches
run

425

285

255

215

122

160

105

129

179

132

143

99

2 249

Sessions

299

417

341

356

222

259

198

123

157

217

244

177

3 010

EBSCO 2008
Session Usage Report Site
Month/
Year 2008

Count

Average
Length

Searches

Total Full
Text

PDF Full
Text

HTML Full
Text

January

14

34

60

14

14

0

0

February

13

29

14

4

4

0

March

23

41

133

44

43

1

April

21

37

146

14

12

May

17

32

78

9

June

17

30

77

12

July

21

32

47

60

August

12

71

125

September

13

33

October

22

33

November

32

40

452

December
Total

Image/
Video

Smart Link

Custom
Link

Abstract

0

0

1

0

0

0

2

0

16

0

13

2

0

0

0

5

7

2

0

0

0

5

11

1

0

0

0

5

12

48

0

1

0

15

18

17

1

0

10

0

25

97

8

8

0

0

0

0

3

105

2

2

0

0

0

0

8

21

21

0

0

4

0

41

8

34

66

7

4

3

0

0

0

9

213

446

1400

213

155

58

0

31

0

132
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ZOZNAM PERIODÍK
39

ZÍSKANÝCH VÝMENOU PUBLIKÁCIÍ
1.1. – 31.12.2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ACTA FYTOTECHNICA ET ZOOTECHNICA
ACTA HORTICULTURAE ET REGIOTECTURAE
ACTA REGIONALIA ET ENVIRONMENTALICA
ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA
ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE
BRUNENSIS
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE ENVIRONMENTALICA
AGRICULTURAL ECONOMICS
AGROCHÉMIA
ANNALI
(THE) ANNALS OF THE STEFAN CEL MARE UNIVERSITY SUCEAVA – FASCICLE
OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – FORESTRY AND WOOD
TECHNOLOGY
ARCHIV FÜR FORSTWESEN UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE
BESKYDY
BIOTECHNOLOGIE, AGRONOMIE SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT
BULLETIN OF THE FORESTRY AND FOREST PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE
BULLETIN OF THE IWATE UNIVERSITY FORESTS
BULLETIN OF THE UTSUNOMIYA UNIVERSITY FORESTS
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI
CALIFORNIA AGRICULTURE
CHINESE FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY
COMMUNICATIONS
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING
DASIKÉ EREYNA – NEA SEIRA
DENDROBIOLOGY
DREWNO
DUHA
EKOLÓGIA
EURASIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
FOLIA FORESTALIA POLONICA SERIES A – FORESTRY
FOLIA OECOLOGICA
FOREST HEALTH AND BIODIVERSITY NEWS
FOREST RESEARCH
GEOFIZIČESKIJ ŽURNAL
GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA
GRANDBIBLIO
HOKKAIDO UNIVERSITY NEWSLETTER
HORTICULTURAL SCIENCE
INFORMATION FORESTRY
INFORMATIONSBLATT LANDSCHAFT
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

INFORMATIONSBLATT WALD
(L´) ITALIA FORESTALE E MONTANA
ITTO TROPICAL FOREST UPDATE
JOURNAL OF FOREST SCIENCE
JOURNAL OF THE BOTANICAL RESEARCH INSTITUTE OF TEXAS
JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE SHINSHU UNIVERSITY
LESNE PRACE BADAWCZE
LESNÍCKY ČASOPIS
LESNOJ VESTNIK (VESTNIK MOSKOVSKOGO GOSUDARSTVENNOGO
UNIVERSITETA LESA)
LESNOJ ŽURNAL (IZVESTIJA VYSŠICH UČEBNYCH ZAVEDENIJ)
LESU ZDAR
LFI INFO (= DAS SCHWEIZERISCHE LANDESFORSTINVENTAR)
NEWSLETTER (WHO COLLABORATING CENTRE FOR AIR QUALITY
MANAGEMENT AND AIR POLLUTION CONTROL AT THE INSTITUTE FOR
WATER, SOIL AND AIR HYGIENE – FEDERAL ENVIRONMENTAL AGENCY –
GERMANY)
OCHRANA PŘÍRODY
PLANT PROTECTION SCIENCE
PLANT, SOIL AND ENVIRONMENT
PRO LIGNO
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
REFERATIVNYJ ŽURNAL. BIOLOGIJA. LESOVEDENIJE I LESOVODSTVO
RESEARCH BULLETIN OF THE HOKKAIDO UNIVERSITY FORESTS
RESEARCH IN AGRICULTURAL ENGINEERING
REVISTA DE TURISM
REVUE FORESTIERE FRANCAISE
SCIENTIA AGRICULTURAE BOHEMICA
SCIENTIA SILVAE SINICAE
SILVA FENNICA
STUDIES OF THE UNIVERSITY OF ŽILINA – MATHEMATICAL SERIES
THAISZIA
WOOD RESEARCH
ZBORNIK GOZDARSTVA IN LESARSTVA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

jednotlivé čísla:
1. USTOJČIVOJE LESOPOĽZOVANIJE 2/2008
2. VESTNIK MARIJSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TECHNIČESKOGO
UNIVERSITETA – SERIJA LES, EKOLOGIJA, PRIRODOPOĽZOVANIJE 1/2008
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Príloha 5

Štatistický výkaz Čiastkových knižníc SLDK
pri TU vo Zvolene za rok 2008
Drevárska fakulta (DF)
Názov

Kontaktná osoba

KND

Ing.Oľga Mišíková

KOD
KMTD
KDNDV
KNDV
KPH
KMOSL
KMDG
KFAM
KPO
KCHCHT
DDF
Spolu

Silvia Nemcová
Anna Bieliková
Viera Chovanová
Anna Vilhanová
Iveta Sičáková
Mgr. Alexandra Weberová
Emília Ivaničová
Ing. Ivan Kubovský
Danka Ľuptáková
Mária Ľuptáková
Jana Šimková

Kn.j.

Roč.prír.

Výp.

199

7

0

6
282
89
249
1 821
455
1 320
1 346
28
637
5
6 437

2
6
0
23
5
7
0
8
2
85
0
145

0
282
29
0
0
160
0
17
0
0
7
495

Lesnícka fakulta (LF)
Názov

Kontaktná osoba

Kn.j.

Roč.prír.

Výp.

KPP
KF
KPL
KOLP
KLSM

Terézia Dvorská
Ing.Viera Dolenská
Monika Žofková
Ing. Peter Lešo, PhD.
Margaréta Heincová

2 102
1 811
857
2 976
503

13
13
7
42
3

30
25
20
58
3

KLŤM
KHÚLG
KERLH
D LF
Spolu

Ing. Mária Vlčková
Zuzana Klimentová
Eva Krajčová
Marína Porubiaková

681
409
2 186
22
11 547

14
4
23
0
119

0
0
15
0
151

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT)
Názov

Kontaktná osoba

Kn.j.

Roč.prír.

Výp.

KDSZ
KVTM
KIAT
KMS
KET
KLMT
KTM
D FEVT
Spolu

Jana Žiaková
Miroslava Ružinská
Ing. Marta Čabounová
Renáta Mrázeková
Adriana Katriňáková
Iveta Puchovanová
Dana Piláriková
Katarína Malatincová

172
162
254
195
98
507
104
1
1493

1
44
16
2
3
0
60
0
126

0
155
143
36
77
437
99
0
947
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Fakulta ekológie a environmentalistiky (FEE)
Názov

Kontaktná osoba

Kn.j.

Roč.prír.

Výp.

KBVE
KAE
KPTK
KEI
KSV
K UNESCO
D FEE
Spolu

Zlatica Šaková
Lenka Dobrotová
Ing. Emília Mazániková
Ing. Miroslav Vanek
Magdaléna Kamenská
Alžbeta Svoreňová
Ingrid Paulovičová

53
1 457
48
158
461
0
36
2 213

0
8
17
3
15
0
0
43

53
10
32
3
412
0
0
510

Ostatné čiastkové knižnice
Názov

Kontaktná osoba

Kn.j.

Roč.prír.

Výp.

ÚCJ
ÚTV

Anna Zwachová
Silvia Lipnická

1 569
60

90
0

10
0

CIT
Arborétum
RDV
RVVČaZS
ORĽZ
Vydavateľstvo TU

Anna Gáborová
Jana Resutíková
Katarína Vencelová
Ing. Mariana Krivošíková
Eva Zacharová
Mária Sujová

88
716
13
28
43
9

0
0
0
0
0
0

15
20
0
0
43
0

Súbor Poľana
Sekretariát kvestora
Sekretariát rektora
Stredisko didaktickej
techniky
ŠDĽŠ
Spolu

Zuzana Klimentová
Petra Pršancová
Michaela Dančová
Eva Sýkorová

2
31
13
72

0
1
2
0

0
0
0
0

222
2 866

75
168

36
124

24 535

635

2 227

Oľga Fekiačová

Celkový súčet

Sumárny štatistický výkaz ČK SLDK pri TU vo Zvolene za rok 2008
Fakulta

Počet knižničných jednotiek

Ročný prírastok

Výpožičky

DF

6 437

145

495

LF

11 547

119

151

FEVT

1 493

126

947

FEE

2 213

43

510

Ostatné ČK

2 866

168

124

24 556

601

2 227

SPOLU
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Príloha 6

Projektová činnosť SLDK v roku 2008
Realizované projekty:
Štrukturálne fondy EÚ – národný projekt
Názov projektu:
Zodpovedný riešiteľ:
Finančná čiastka:
Spolufinancovanie TU:

Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich
modernizácie
SNK Martin – TU vo Zvolene - partner
21 107 000,- Sk
6 195 000,- Sk

Grant Mesta Zvolen - nákup knižničného fondu
Názov projektu:
Zodpovedný riešiteľ:
Finančná čiastka:

Odborná literatúra - podpora vzdelávacieho procesu pre
študentov a obyvateľov Mesta Zvolen a blízkeho regiónu
Ing. Alena Poláčiková
35 000,- Sk

Grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť
Názov projektu:

Rozšírenie knižničného fondu pre používateľov Slovenskej
lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite
vo Zvolene

Zodpovedný riešiteľ:
Finančná čiastka:

Ing. Alena Poláčiková
70 000 Sk

Účasť SLDK v centrálnych IT projektoch financovaných Ministerstvom
školstva SR
Názov projektu:
Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz
PROQUEST
5000
International
pre
konzorcium
slovenských univerzít
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Iveta Krjaková, UPJŠ Košice
Názov projektu:

Zodpovedný riešiteľ:

Kontinuálne
zabezpečenie
prístupových
práv
do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových
referenčných príručiek a databáz Knovel pre Konzorcium
slovenských univerzít
PhDr. Marta Sakalová, Žilinská univerzita – Univerzitná
knižnica

Názov projektu:

Obnova konzorcionálneho
do databázy Scopus

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. Beáta Bellerová, SPU Nitra
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prístupu

vysokých

škôl

Podané projekty v roku 2008
Dotácia Mesta Zvolen
Názov projektu:
Zodpovedný riešiteľ:
Požadovaná čiastka:

Vybavenie novo zrekonštruovaných priestorov Slovenskej
lesníckej a drevárskej knižnice aktuálnou odbornou
literatúrou
Ing. Alena Poláčiková
100 000 Sk

Vypracované záverečné správy k projektom realizovaným v roku 2008
Grant Mesta Zvolen - nákup knižničného fondu
Názov projektu:
Zodpovedný riešiteľ:

Odborná literatúra - podpora vzdelávacieho procesu pre
študentov a obyvateľov Mesta Zvolen a blízkeho regiónu
Ing. Alena Poláčiková

Príloha 7

Publikačná činnosť SLDK
/ukážky/

POLÁČIKOVÁ, Alena
Medzinárodný odborný seminár Elektronické služby v znalostnej spoločnosti : správa zo
seminára / Alena Poláčiková.
In: Ikaros [online] : elektronický časopis o informačnej spoločnosti – Praha : Ikaros. – ISSN
1212 – 5075. – Roč. 11, č. 10 (2007)

POLÁČIKOVÁ, Alena
55 rokov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene /
Alena Poláčiková.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2007. ‐ ISSN
1335‐7905. – Roč. 15, č. 4 (2007), s. 16 ‐ 24

STRAPCOVÁ, Eva. Ako ďalej Pro Scientia?. In ITlib : Informačné technológie a knižnice. ISSN
1335‐793X, 2008, roč. 12, č. 1, s. 60‐62.
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Príloha 8

Priatelia knižnice
SLDK v roku 2008 získala finančné
v celkovej hodnote 367 673 Sk.

prostriedky

z mimorozpočtových

zdrojov

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica si dovoľuje poďakovať
Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky
Mestu Zvolen
Centru ďalšieho vzdelávania
a riešiteľom grantových úloh Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí v priebehu
roka 2008 prispeli na nákup odbornej literatúry a skvalitnenie akvizičnej činnosti.
Ďakujeme aj kolegom z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí darovali tituly
časopisov, prípadne
iným
spôsobom
pomohli
skvalitniť knižničnoinformačné služby.
Riešitelia grantov:
Drevárska fakulta
Prof. Mahút
Ing. Miloš Hitka, PhD.
Lesnícka fakulta
Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

Projekt EÚ
Osobitná vďaka patrí aj kolegom z Technickej univerzity, ktorí pomohli pri tvorbe
a realizácii národného projektu EÚ.
Poďakovanie patrí
Rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene Prof. Ing. Jánovi Tučekovi, CSc. a
Vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene
Doc. Ing. Josefovi Drábkovi, CSc.
Prof. Ing. Jozefovi Štefkovi, CSc.
Ing. arch. Poštulkovej
Ing. Gáboríkovi
Ing. Milanovi Ferjenčíkovi
Ing. Ľubici Bobrovej
Alene Ďurskej
Ing. Rudolfovi Szabóovi
a študentovi Tomášovi Gabľasovi
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Príloha 9

Zoznam pracovníkov SLDK k 31.12. 2008

Útvar riaditeľa
Ing. Alena Poláčiková
Daniela Jablonská
Jana Klimová

Referát automatizácie
Ing. Eva Strapcová
Michal Vetrák

Knižničné centrum
Ing. Adela Rišianová
vedúca oddelenia

Mária Čatayová
Michaela Danišová
Janka Chrenová
Gabriela Chrenková
PhDr. Danica Jurašková
Mgr. Lenka Malčeková
Anna Maťašová
Zuzana Mužíková
Ing. Zuzana Šimková

Informačné centrum
Mgr. Beata Mokošová
vedúca oddelenia

Katarína Bartíková
Mgr. Eva Gondová
Ľubica Klačanská
Ing. Patrícia Olekšáková
Mgr. Eva Macková
Mária Malinovská
Ing. Lýdia Milanová
Ing. Jana Miškovská
PhDr. Janka Morongová
Ing. Eva Paločková
Ing. Marta Víglaská
Eva Timková

47

Príloha 10

Pokračovanie rekonštrukčných prác v roku 2008

48

Dokončovacie práce

49

Výročná správa o činnosti Slovenskej lesníckej drevárskej knižnice
pri Technickej univerzite vo Zvolene za rok 2008

Zodp. redaktor :
Ing. Alena Poláčiková, z podkladov vedúcich oddelení
Rozsah:
49 s.
Foto:
archív SLDK
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, 2009
Účelová publikácia, nepredajná
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