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Kategória odborné knižnice:

1. miesto: Akademická knižnica AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (http://ak.aos.sk/)

2. miesto: Slovenská lekárska knižnica v Bratislave (http://www.sllk.sk/Pages/default.aspx)

3. miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (http://www.svkbb.eu/)

Čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo:

1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (http://www.hnkpd.sk/)

2. Staromestská knižnica v Bratislave (http://www.starlib.sk/)

3. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (http://www.vkmr.sk/)

4. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave (http://www.spgk.sk/)

Čo povedať na záver?

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo len 13 knižníc. Čím to bude?

Už pri definovaní kritérií hodnotenia na tento rok sa medzi členmi komisie začala diskusia o potrebe ich prehodnote-
nia a doplnenia o hodnotenie prezentácií knižnice na sociálnych sieťach. Preto navrhujem vymenovať porotu oveľa
skôr, aby mala čas rozvinúť potrebnú diskusiu a urobiť z nej aj závery v podobe nových alebo inovovaných kritérií hod-
notenia webových sídiel slovenských knižníc. Je to výzva pre budúci ročník TOP WebLib 2012.

Všetky výsledky a podrobné hodnotenia sú zverejnené na www.infolib.sk.

Ocenenia budú víťazom odovzdané na niektorej z jesenných konferencií organizovanej Spolkom slovenských knihov-
níkov.

Jana Brliťová
(informatika@kniznicatrnava.sk) �

Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského
knihovníctva

V rámci prípravy návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 mali zástupcovia z radov odbor-
nej kultúrnej verejnosti príležitosť stretnúť sa so súčasným ministrom kultúry M. Maďaričom a predniesť svoje ná-
vrhy, ktoré by sa mali stať súčasťou spomínaného vyhlásenia.

Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2012 na pôde Ministerstva školstva SR, sa zúčastnila aj predsedníčka
Spolku slovenských knihovníkov (SSK) S. Stasselová a predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc (SAK) D. Džuga-
nová. Obidve predsedníčky mali možnosť samostatne vystúpiť a predstaviť svoje námety v oblasti rozvoja sloven-
ského knihovníctva a poukázať na najproblematickejšie oblasti a otázky. Práve tie sa stali tiež predmetom krátkeho
dokumentu Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského knihovníctva, v ktorom sú predložené prioritné ob-
lasti vyžadujúce si riešenie. Práve tie by sa mali dostať do Programového vyhlásenia vlády SR.

V prípade rozvoja knihovníctva ide napríklad o internetizáciu siete slovenských knižníc, vytváranie príležitosti pre
verejné knižnično-informačné služby v digitálnom prostredí či podporovanie statusu knižníc ako hlavných inštitúcií
pre rozvoj čitateľskej a informačnej gramotnosti. Neopomína sa ani oblasť digitalizácie kultúrneho a vedeckého de-
dičstva.

V rámci legislatívnych úprav sa predstavuje návrh úpravy zákona o knižniciach a príslušných vyhlášok, ale tiež au-
torského zákona v súvislosti s úpravou vzťahu medzi autorskými právami a slobodným prístupom k informáciám.

Nezabúda sa ani na oblasť vzdelávania a knihovníckej profesie, kde sa ako prioritné chápe najmä posilnenie spolo-
čenského statusu knihovníkov a informačných pracovníkov a v tejto súvislosti i systému ich odmeňovania.
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