ZÁVERY Z KONFERENCIE
Konferencia Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018, ktorá sa konala v dňoch 2.-3. októbra
2018 v Bratislave, mala za cieľ zmapovať aktuálnu situáciu a problémy pamäťových a fondových
inštitúcií v rôznych smeroch ich činnosti. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov z týchto
inštitúcií, ktorí si vypočuli 31 odborných príspevkov zaradených do 7 tematických sekcií.
Účastníci konferencie prijali nasledujúce závery:
•

vítame iniciatívu Inštitútu kultúrnej politiky Ministerstva kultúry SR predložiť na diskusiu
knižniciam analytický materiál „Analýza výpožičkovej návratnosti“

•

odporúčame Slovenskej národnej knižnici spracovať koncepciu digitalizácie regionálnych
dokumentov, vzhľadom na možnú duplicitnú digitalizáciu regionálnych knižníc

•

žiadame Ústrednú knižničnú radu, aby oslovila ministerku kultúry SR vo veci využitia digitálneho
obsahu na portáli Slovakiana pre knižnice

•

žiadame Ústrednú knižničnú radu, aby oslovila ministerku kultúry SR vo veci využitia národných
registrov pre odbornú knihovnícku verejnosť

•

na základe informácie o perspektívnej výmene knižnično-informačného systému VIRTUA za iný
knižnično-informačný systém odporúčame Slovenskej národnej knižnici zvolať stretnutie zástupcov
participujúcich knižníc združenia KIS3G a prerokovať s nimi ďalší postup

•

žiadame opätovne iniciovať rokovanie s autorskou spoločnosťou LITA ohľadne doplnenia
hromadnej licenčnej zmluvy o predmety autorskoprávnej ochrany pri verejnom vykonaní diel na
knižničných podujatiach a tiež ohľadne vypožičiavania iných ako literárnych diel, ako aj použitie
rozmnoženiny časti diela – náhľadu diela, ktorým sa rozumie najmä obal a obsah diela v katalógoch
knižníc knižničného systému SR, a to na informačné účely súvisiace s ponukou na vypožičanie
alebo sprístupnenie obsahu svojich zbierok

•

odporúčame vytvoriť pracovnú skupinu pod gesciou Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva
kultúry SR, ktorá by priebežne analyzovala stav plnenia úloh v rámci jednotlivých strategických
oblastí Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 2015-2020

•

odporúčame Slovenskej národnej knižnici, aby venovala osobitnú pozornosť činnostiam mestských
knižníc

•

vyzývame zástupcov IFLA na Slovensku, aby doplnili údaje o slovenských knižniciach v rámci
iniciatívy IFLA Librarymap

•

odporúčame Ústrednej knižničnej rade osloviť ministerku kultúry SR s požiadavkou na
komunikáciu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadne spolupráce základných
a stredných škôl s verejnými a školskými knižnicami pri realizácii aktivít na podporu a rozvoj
čitateľskej gramotnosti.

V Bratislave dňa 3. októbra 2018

účastníci konferencie

