
 
 
 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA -NÁRODNÝ BIBLIOGRAFICKÝ  ÚSTAV V MARTINE 
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE  A SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV – BIBLIOGRAFIA 

 
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA METODICKÝ SEMINÁR  

 
 
 

DNI VEDECKÝCH  KNIŽNÍC  2010 
 

 

 
 
 

2.-3. SEPTEMBER 2010 

 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU  V PREŠOVE 



Program 
 
 
2.9. 2010    
 
9.00- 9.30  hod.    Príchod a prezentácia  účastníkov 
9.30 hod.              Otvorenie seminára                                              
9.30-10.00 hod.    Zoznam štandardov podľa dôležitosti potrebných 
                             v knižniciach SR a prehľad najdôležitejších  
                             (PhDr. Anna Kucianová)                                                   
10.00-12.00 hod.  Problémy s technikami citovania so zameraním 
                             na praktické cvičenie                                                            
                             (PhDr. Anna Kucianová) 
 12.00-13.30 hod.  Obed                                      
13.30-14.00 hod.   Bibliografický záznam a jeho výstupy                                                
                              (Mgr. Gabriela Hamranová)  
                              (Mgr. Marta Jahnátková) 
14.00-14.45 hod.  Bibliografické spracovanie hudobných zvukových  
                             dokumentov a iných špeciálnych dokumentov 
                              (Ing. Slavomíra Soláriková) 
14.45-16.30 hod.   Praktické cvičenia ku predošlej problematike 
16.30-17.00 hod.  Novinky v KIS MaSK a webová prezentácia KIS MaSK                                           
                            (Ing. Emil Rišian) 
 
3. 9. 2010       
 
8.30- 9.30 hod.    Nebojme sa rešeršovania 
                            (Ing. Alžbeta Martinická) 
9.30-10.30 hod.    Menné autority v Súbornom katalógu 
                             (Mgr. Mária Okálová)                                                                 
10.30-11.00 hod.  Korporatívne autority – riešenia problémových záhlaví 

      

                             (Ing. Viera Matejčíková) 
11.00-11.45 hod.  Praktické cvičenia ku predošlej problematike 

11.45-12.45 hod.  Obed 
12.45-16.00 hod.  Riešenie konkrétnych problémov v SK SR Články                         
                             (Mgr. Ľudmila Rohoňová)                                                     
16.00 hod.            Záverečná diskusia a záver                                             
 
      
                        
                       O r g a n i z a č n é   p o k y n y 
 
 
Seminár sa uskutoční v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity  
v Prešove 
Ul. 17. novembra 1, 081 85 Prešov 
telefón : 043/2451463 príp. 043/2451341, 043/2451300, 051/7570144 
fax:        043/2451505 
e-mail:  kucianova@snk.sk ; polakova@snk.sk; halko@pulib.sk
 
Strava -  individuálne v reštauračných zariadeniach blízko univerzity, 
cena obeda cca 3, 50 €. 
Každý si hradí sám podľa individuálneho výberu jedla. 

 
 
 
 
 
Na podujatie je potrebné priniesť sebou problematické otázky,  
ktoré potrebujete konzultovať a riešiť z oblasti spracovania kníh,  
špeciálnych typov dokumentov a článkov. 
Problémy z oblasti spracovania menných autoritatívnych záznamov  
treba zaslať mailom vopred na našu adresu, aby sme mohli pripraviť 
návrhy na ich riešenie.  
Rovnako treba priniesť alebo poslať problémy s technikami citovania, 
ktoré potrebujete vyriešiť. 
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