Dohoda o spolupráci
Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenskej národnej knižnice
I.
Strany dohody
Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS)
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
zastúpené Michalom Sýkorom, predsedom združenia
a
Slovenská národná knižnica (ďalej len SNK)
Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
zastúpená Dušanom Katuščákom, generálnym riaditeľom

II.
Predmet a forma spolupráce

1. Spolupráca v oblasti analýz a výskumu knižnično-informačnej a miestnej kultúry
ZMOS a SNK sa dohodli, že budú spolupracovať na zlepšovaní systému zberu štatistických údajov
miest a obcí v oblasti knižničnej činnosti a pri realizácii jednorazových alebo cyklických výskumov
týkajúcich sa knižničnej a miestnej kultúry, ktorá je predmetom spracovania v miestnych a
regionálnych informačných databázach knižníc.
Hlavnou aktivitou v tejto oblasti v rokoch 2009 až 2011 bude realizácia projektu „Analýza stavu
a možností spracovania a sprístupnenia informačnej databázy o miestnych osobnostiach kultúrneho,
vedeckého a spoločenského života a databázy o miestnych prírodných, umeleckých, turistických
a hospodárskych zaujímavostiach“ verejnosti prostredníctvom mestských a obecných knižníc. ZMOS
a SNK poskytnú svojich odborných pracovníkov a expertov na zabezpečenie plnenia tohto projektu.
Návrh projektu, ktorý vypracuje SNK, bude po dopracovaní odsúhlasený štatutárnymi zástupcami
ZMOS a SNK. Koordinácia a plnenie jednotlivých úloh sa bude zabezpečovať v zmysle navrhnutého
systému riadenia.

2. Spolupráca v oblasti vzdelávania pracovníkov knižníc
ZMOS a SNK sa budú vzájomne informovať o možnostiach vzdelávania pracovníkov knižníc, budú
spolupracovať pri aktualizácii a vývoji vzdelávacích programov a budú svojich pracovníkov a členov
informovať o ponukách vzdelávania.
ZMOS bude podporovať vzdelávanie pracovníkov mestských a obecných knižníc v rekvalifikačnom
kurze pre knihovníkov, realizovanom SNK, vrátane podpory ich účasti na kurzoch počítačovej
gramotnosti realizovaných regionálnymi knižnicami, resp. inými organizátormi.

3. Spolupráca v oblasti informatizácie
ZMOS a SNK budú koordinovať svoje aktivity v oblasti informatizácie, digitalizácie a internetizácie tak,
aby sa zabezpečila systematická informatizácia, digitalizácia a internetizácia všetkých mestských
a obecných knižníc a vznikol ucelený prepojený
informačný systém o knižničných fondoch,
informačných zdrojoch a aktivitách knižníc pre verejnosť s možnosťou slobodného prístupu
k informáciám cez internet pre všetkých občanov na celom území SR.

4. Spolupráca na vytvorení a organizácii súťaže Knižnica roka
Predmetom spolupráce je výber a udeľovanie výročnej ceny a diplomu za rozvoj miestnej vzdelanosti
a kultúry prostredníctvom knižnično-informačných služieb a komunitných aktivít pre verejnosť v gescii
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
ZMOS a SNK požiadajú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o prevzatie gescie a iniciatívy na
vyhlásenie súťaže a udelenie cien za rok 2009 v prvej polovici roka 2010.
ZMOS a SNK, v rámci svojich možností, prejavujú záujem podieľať sa na príprave štatútu súťaže a jej
organizačnom zabezpečení, ak Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schváli jej vznik a systém
organizačného zabezpečenia.

5. Spolupráca v oblasti vzdelávania, sociálnej prevencie a prevencie kriminality
ZMOS a SNK budú spolupracovať v oblasti vzdelávania prostredníctvom informačných zdrojov
a aktivít knižníc, ako aj v oblasti sociálnej prevencie a prevencie kriminality prostredníctvom
knižnično-informačných služieb a komunitných aktivít pre verejnosť, vrátane výmeny odborných
dokumentov a metodických materiálov, ale najmä prostredníctvom podpory vzdelávacích a voľnočasových aktivít zameraných predovšetkým na celoživotné vzdelávanie, realizáciu kurzov počítačovej
gramotnosti pre sociálne znevýhodnených (nezamestnaných a seniorov), rozvoj čitateľských
a literárnych aktivít detí, mládeže a dospelých a spoluprácu pri realizácii knižnično-informačných
projektov v tejto oblasti.

6. Spolupráca v oblasti kontroly podmienok a efektivity poskytovania základných knižničnoinformačných služieb
ZMOS a SNK budú spolupracovať v oblasti pravidelného vyhodnocovania podmienok a problémov
obecných knižníc, vo vyhodnocovaní efektívnosti a kvality poskytovania knižnično-informačných
služieb knižnicami, pričom budú vychádzať zo štandardov pre verejné knižnice schválených ako
Metodický pokyn Ministerstva kultúry SR. Podklady o zistených problémoch budú poskytované
zriaďovateľom konkrétnych knižníc a ZMOS.

7. Spolupráca v oblasti propagácie
ZMOS a SNK budú spolupracovať v oblasti propagácie knižnično-informačných služieb a aktivít
knižníc pre verejnosť publikovaním materiálov o zaujímavých obecných knižniciach, ich službách
a činnosti formou stálej rubriky v Obecných novinách, zabezpečením účasti zriaďovateľov na
konferenciách o obecných knižniciach a vybraných odborných podujatiach pre verejné knižnice.

III.
Finančné a vecné plnenie predmetu spolupráce
1. ZMOS a SNK potvrdzujú, že financovanie predmetu spolupráce budú zabezpečovať
prostredníctvom a v rámci možností svojich rozpočtov, účelových dotácií ústredných orgánov
štátnej správy a projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ, ako i ďalšími formami a
zdrojmi, ktoré uľahčia plnenie predmetu spolupráce.
2. ZMOS a SNK sa vopred dohodnú o finančných nákladoch na realizáciu spoločných aktivít pred
začiatkom ich realizácie.
3. ZMOS a SNK raz ročne vyhodnotia plnenie predmetu spolupráce.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. ZMOS a SNK uzatvárajú túto dohodu na dobu neurčitú.
2. ZMOS a SNK sa dohodli, že úpravy dohody sú možné po vzájomnej dohode a vykonajú sa vždy
v písomnej forme ako dodatok tejto dohody.
3. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo strán dohody po jej podpise
dostane jeden jej exemplár.
4. ZMOS a SNK môžu od dohody kedykoľvek odstúpiť zaslaním a doručením písomného oznámenia
o odstúpení (so stručným zdôvodnením odstúpenia) druhej strane. Odstúpenie od dohody je vždy
platné dňom písomného doručenia odstúpenia.
5. ZMOS a SNK podpisom dohody potvrdzujú, že zmluvu si preštudovali, porozumeli jej, je
vyjadrením ich slobodnej vôle a je podpísaná bez nátlaku alebo časovej tiesne.

V Bratislave dňa, 3. septembra 2009

...................................................
Slovenská národná knižnica
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
generálny riaditeľ

......................................................
Združenie miest a obcí Slovenska
Michal Sýkora
predseda

