
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 
Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 
z toho nejaký záver pre nás i pre vás. 

 

Hlavným poslaním knižnice je požičiavanie informačných zdrojov. Zdrojov preto, lebo dnes už nejde len 
o tlačené dokumenty, ale aj elektronické, a pod tento všeobecný názov zaraďujeme tlačené knihy, 
noviny, časopisy, e-booky, elektronické databázy, dokumenty vo formáte pdf, skenované články, 
dokumenty na iných než papierových nosičoch. Tomuto bola venovaná decembrová anketová otázka. 

Vyhodnotenie ankety 01.12.2020 – 04.01.2021 

Aký typ literatúry si u nás zväčša požičiavate (absenčne alebo prezenčne)? 

a) tlačené dokumenty, ktoré potrebujem k práci/k štúdiu – 34 odpovedí (61,8 %) 

b) oddychovú literatúru pre seba a rodinu – 12 odpovedí (21,8 %) 

c) predovšetkým odborné časopisecké tituly – 4 odpovede (7,3 %) 

d) využívam najmä elektronické zdroje – 5 odpovedí (9,1 %) 

Sme vedecká knižnica, ktorá je skladbou knižničného fondu zameraná na odbornú a vedeckú literatúru 
a informačné zdroje, preto nás teší, že viac ako polovica z vás sa zhodla na odpovedi a). Z toho tiež 
vyplýva, že preferujete tlačené dokumenty pred elektronickými, čo je v dnešnej internetovej dobe 
skutočne zaujímavé. Znamená to tiež, že tlačená kniha má stále svoj význam, a to nehovoríme len 
o beletrii. 

Riešenie 

Prioritou pre nás teda bude naďalej budovať fond odbornej a vedeckej literatúry, vrátane elektronickej. 
Vlani sme aktualizovali jeden, pre nás dôležitý, interný dokument Smernicu o akvizícii knižničného fondu, 
ktorá stanovuje postup našich odborných zamestnancov pri získavaní dokumentov do knižničného 
fondu. 

Možno viete, možno nie, sme jednou z mála slovenských knižníc s právom povinného výtlačku, to 
znamená, že vydavatelia sú povinní, za istých zákonom stanovených podmienok, odovzdať nám jeden 
exemplár zo všetkých vydaných tlačených titulov, čiže aj kníh, aj novín a časopisov. V roku 2020 bol 
zákon o povinných výtlačkoch novelizovaný a výrazne zasiahol do počtu odovzdávaných povinných 
výtlačkov. Tomu bola prispôsobená aj spomínaná smernica tak, aby sme to, čo nedokážeme získať ako 
povinný výtlačok (napr. denníky), dokázali pre vás zakúpiť. 


