My, účastníci celoslovenskej konferencie Knižnice 2015,

-

s uspokojením konštatujeme, že bola prijatá Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
na roky 2015-2020, ktorá určuje zásadné ciele a priority smerovania slovenského
knihovníctva;

-

vyslovujeme však vážne znepokojenie z ohrozenia jej plnenia z dôvodu zmeny dotačného
systému MK SR, ktorý bol jedným zo základných zdrojov financovania jednotlivých
činností vyplývajúcich zo strategických úloh;

-

nesúhlasíme so začlenením pamäťových a fondových inštitúcií do Fondu na podporu
umenia, ktoré je nesystémové a neposkytuje dostatočné záruky financovania rozvojových
aktivít knižníc;

-

poverujeme predsedníčku Ústrednej knižničnej rady tlmočiť ministrovi kultúry Slovenskej
republiky obavy a nespokojnosť účastníkov konferencie a trváme na zachovaní štátnej
podpory knižníc prostredníctvom dotačného systému MK SR;

-

navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom spolupráce pri príprave vyhlášky
o odbornej evidencii všetkých typov dokumentov ako vykonávacieho predpisu k zákonu
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach...;

-

požadujeme zapojiť aspoň Ústrednú knižničnú radu do rokovaní Slovenskej národnej
knižnice a organizácií kolektívnej správy predmetov ochrany podľa autorského zákona
k hromadným licenčným zmluvám podľa zákona o knižniciach;

-

žiadame Ministerstvo kultúry SR o komentovaný výklad k praktickým otázkam zákona
o knižniciach s dôrazom na postavenie akademických knižníc, ktoré plnia úlohu
špecializovanej vedeckej knižnice;

-

žiadame Ministerstvo kultúry SR o spracovanie
otázkam autorského zákona vo vzťahu ku knižniciam;

-

odporúčame profesijným združeniam Slovenskej asociácii knižníc a Spolku slovenských
knihovníkov a knižníc v spolupráci s odborovými organizáciami vyvíjať tlak na
kompetentné orgány s cieľom zlepšiť finančné ohodnotenie zamestnancov knižníc;

-

vítame zámer projektu Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti budovania
databázy elektronických informačných zdrojov dostupných na Slovensku;

-

podporujeme harmonogram implementácie nových katalogizačných pravidiel RDA
s dodržaním stanovených termínov a spustením v januári 2017 vrátane tvorby metodík;

-

požadujeme vytvoriť elektronickú konferenciu pre katalogizátorov;

-

odporúčame Slovenskej asociácii knižníc spolupracovať s expertnou skupinou zriadenou
pri MŠVVaŠ SR na vytvorení Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho
rozvoja čitateľskej gramotnosti.
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