
Význam a činnosť 

Depozitnej knižnice FAO

Mária DEBRECÉNIOVÁ

Agroinštitút Nitra, štátny podnik



Sieť depozitných knižníc Organizácie Spojených národov 

pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO 

 štatút prvej depozitnej knižnice FAO v roku 1947 

 celkovo 212 knižníc v takmer 100 členských krajinách FAO

 úloha - podpora cieľov FAO prostredníctvom sprístupňovania informácií 
a znalostí v oblastiach v ktorých FAO pôsobí

 služby na základe potrieb jednotlivých  členských krajín a záujmu 
hosťujúcich inštitúcií (akademické, vedecko-výskumné)

 Harvardská univerzita, Univerzita Yale, Francúzska národná knižnica, 
Ruská štátna knižnica v Moskve, Ústav zemědelské ekonomiky 
a informací v Prahe

 Adresár depozitných knižníc FAO http://www.fao.org/publications/fao-
depository-libraries



 publikácie vo všetkých depozitných knižniciach FAO sú prístupné najmä v tlačenej

forme

 v súlade s trendom a politikou FAO, knižnice ponúkajú a sprístupňujú lokálnym

užívateľom e-dokumenty

 všetky tituly vo fondoch depozitných knižníc FAO sú voľne prístupné

 Slovenská republika bola prijatá za člena FAO v roku 1993, čím vznikol nárok na

zriadenie Depozitnej knižnice v Slovenskej republike. Štatút získal vtedajší Ústav

vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo so sídlom v Nitre a po zlúčení

s Agroinštitútom sa materskou inštitúciou tohto špecializovaného knižnično-

informačného pracoviska stal Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

 základné poslanie knižnice - získavať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti publikácie

FAO, odborné monografie, štatistické ročenky a multimédiá v určenom profile

 okrem aktuálneho vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva - široké

spektrum ďalších sprievodných tém, ako sú rozvoj vidieka, rodová rovnosť, sociológia,

atď.



Fond knižnice

 V rámci fondu špeciálnej knižnice Agroinštitútu tvoria FAO publikácie

špeciálnu zbierku, ktorá slúži na prezenčné štúdium.

 V súčasnosti sa v knižnici nachádza 2252 titulov FAO publikácií v

anglickom jazyku, ktoré sa zameriavajú na analýzu a stav svetového

poľnohospodárstva.

 Celosvetové štatistické prehľady, legislatívne dokumenty, analýzy, adresáre

a správy zo zasadnutí expertných skupín a komisií FAO sú jedinečným

prameňom globálnych informácií o svetovom poľnohospodárstve.

 Pri popise publikácií sa využíva medzinárodný multilingválny tezaurus

AGROVOC a sú súčasťou centrálneho katalógu knižníc rezortu

pôdohospodárstva – Agrokatalóg, prístupného na internete.



Propagácia:

 2-krát ročne vydávame Prírastkový zoznam FAO publikácií

 prírastkové zoznamy rozposielame do knižníc výskumných ústavov rezortu

pôdohospodárstva, odborných vedeckých knižníc, ale aj súkromným záujemcom,

 organizujeme výstavy dokumentov k aktuálnym témam, ktoré propagujeme

v odbornej tlači a masmédiách

 o činnosti depozitnej knižnice referujeme na odborných podujatiach, konferenciách

a seminároch

 duplikáty ponúkame knižniciam výskumných ústavov a vysokých škôl, pričom

zohľadňujeme okrem ich odborného zamerania aj geografické hľadisko

 sprostredkovanie predaja FAO publikácií - na základe dohody s Vydavateľskou

divíziou FAO sa v roku 1997 naša knižnica stala výhradným distribútorom FAO

publikácií na Slovensku. Dohoda nám otvorila možnosť zabezpečovania publikácií

z vydavateľstva FAO pre inštitúcie aj pre jednotlivcov.



Na propagáciu činnosti depozitnej knižnice využívame aj informačné technológie

Na internetovej stránke Agroinštitútu www.agroinstitut.sk-depozitna-kniznica-fao

publikujeme informácie o depozitnej knižnici FAO

 služby knižnice

 fond a jeho zameranie

 najvýznamnejších publikáciách FAO, ktoré sú prístupné on-line

 užitočné linky:

 on-line katalóg publikácií FAO

 David Lubin Memorial Library

 FAO e-knihy

 zoznam depozitných knižníc FAO

 linky na:

 AGRIS – medzinárodný informačný systém pre poľnohospodársku vedu a techniku

 AGLINET – medzinárodná sieť poľnohospodárskych knižníc

 tezaurus AGROVOC.



Tak ako mnohé knižnice aj špeciálna poľnohospodárska knižnica

Agroinštitútu, ktorej súčasťou je depozitná knižnica FAO, je konfrontovaná s

mnohými problémami - od finančných, technických až po personálne.

V posledných rokoch je rast fondu depozitnej knižnice FAO silne ovplyvnený

vydavateľskou politikou FAO. Z dôvodu šetrenia finančných zdrojov Úradom

FAO pre korporátnu komunikáciu iba 15% členských krajín dostáva celú

produkciu vydavateľstva.

Keďže publikácie sú dostupné on-line, ostatné členské krajiny dostávajú

v tlačenej forme iba kľúčové publikácie, najviac však 5 titulov a bezodplatne

iba jeden výtlačok.

Nám sa vďaka spolupráci so stálou predstaviteľkou SR pri FAO dlhodobo

darí zabezpečiť pre depozitnú knižnicu viac publikácií. V tomto roku už

máme evidovaný prírastok 50 publikácií.



Pohľad na fond depozitnej knižnice a

nové publikácie vo fonde





Ďakujem za pozornosť


