Slovenská lekárska knižnica 60. rokov v službách medicíny


Poslanie SlLK




Slovenská lekárska knižnica je verejne prístupnou vedeckou
špecializovanou knižnicou so zameraním na lekárske vedy,
zdravotníctvo a príbuzné odbory
Zmyslom a poslaním lekárskej knižnice je:
- sprístupniť a sprostredkovať ľudské poznanie a teoretické
vedomosti obsiahnuté v informačných prameňoch prostredníctvom
adekvátnych knižnično-informačných služieb lekárom,
zdravotníckym pracovníkom a študentom i laickej verejnosti
- poskytovať relevantné a autorizované medicínske informácie a
sprístupňovať klasické a elektronické informačné zdroje a zároveň
podporovať a dopĺňať infraštruktúru celoživotného vzdelávania
v zdravotníctve
- podieľať sa na klinickom rozhodovaní, pri ktorom je nevyhnutná
informačná podpora a dostupnosť špecializovaných informačných
zdrojov i znalosť vyhľadávacích stratégií
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Najvýznamnejšie medzníky


1951
2002



2005



1954
1964
1966
1967

1. 9. vznik Ústrednej lekárskej knižnice
získanie budovy na Lazaretskej ul.
a presťahovanie všetkých oddelení
uznesením č. 648 gremiálnej porady ministra
zdravotníctva SR zo dňa 28. 11. 2005
rozhodnutie o zrušení SlLK
získanie štatútu vedeckej knižnice
zmena názvu na Slovenskú lekársku knižnicu
vydanie prvého čísla Informačného a metodického
spravodajcu pre sieť LK v SR
nový štatút, ktorým sa knižnica stala súčasťou vedeckovýskumnej a vývojovej základne rezortu zdravotníctva

Najvýznamnejšie medzníky
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- 15. 8. –zmena názvu na Slovenská lekárska knižnica
- udelenie štatútu Depozitnej knižnice SZO
- zavedenie tezaura MeSH vo vecnom spracovaní
dokumentov
- vznik odbornej biomedicínskej a zdravotníckej
bibliografie
založenie občianskeho združenia MEDLIB
začlenenie SlLK do Národného centra
zdravotníckych informácií dňom 1. 2. 2006
inštalácia systému ARL
presťahovanie k.f. do skladovej haly v Rovinke / od
7.1. do 28.2. 4364 bm/
Štatút SlLK
zavedenie novej služby DSD
nový samostatný web SlLK http://www.sllk.sk
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15. 8. –zmena názvu na Slovenská lekárska knižnica
- udelenie štatútu Depozitnej knižnice SZO
- zavedenie tezaura MeSH vo vecnom spracovaní
dokumentov
- vznik odbornej biomedicínskej a zdravotníckej
bibliografie
- začiatok budovania citačnej bázy SlLK (CiBa)
pripojenie na internet a vytvorenie webu SlLK
vystavenie katalógu SlLK na internete
vydanie prvého čísla bulletinu SlLK InfoMedLib
založenie občianskeho združenia MEDLIB
začlenenie SlLK do Národného centra
zdravotníckych informácií dňom 1. 2. 2006
inštalácia systému ARL
presťahovanie k.f. do skladovej haly v Rovinke / od
7.1. do 28.2. 4364 bm/
Štatút SlLK
zavedenie novej služby DSD
nový samostatný web SlLK http://www.sllk.sk
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Zmena organizačnej štruktúry SlLK
-
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Priestorový vývoj





2002 Slovenská lekárska knižnica získala k 1. 1. 2002 delimitáciou zo
Štátneho fakultného zdravotného ústavu budovu na Lazaretskej 26:
- používateľské priestory – študovne (časopisecká, monografická,
multimediálna, SZO a študovňa knihovníckej literatúry
625 m2
- požičovňa a katalógy
250 m2
- služobné priestory a prevádzkové priestory
975 m2
- skladové priestory (100 knižničných jednotiek/m2)
2000 m2
Spolu
3 850 m2
budova delimitovaná na NCZI v roku 2005 – sťahovanie knižnice
2011 zredukované priestory:
- služobné priestory
144 m2
- používateľské priestory 141 m2
141 m2
- skladové priestory
1 020 m2
Spolu:
1 305 m2
7

Súčasný stav








Slovenská lekárska knižnica – samostatný odbor
Zachovanie všetkých doterajších činností a služieb
Zmena organizačnej štruktúry SlLK
Rekonštrukcia priestorov a vytvorenie bezbariérového prístupu
Inovácia KIS, informačných technológií a technickej podpory
Komplexný knižničný fond dokumentov z lekárskych vied,
zdravotníctva a príbuzných odborov, ktorý je z obsahového hľadiska
najucelenejšou zbierku vedeckej a študijnej, domácej i zahraničnej
literatúry obsahuje:
- 150 000 dokumentov
- viac ako 3000 titulov odborných časopisov
- ročne odoberá v priemere 250 titulov slovenských a zahraničných
časopisov
- používatelia majú prístup k licencovaným zahraničným databázam
a k viac ako 2500 titulom elektronických periodík z rôznych vedných
odborov

Poďakovanie

Kolektívu Slovenskej lekárskej
knižnice

Za účasť a pozornosť
so želaním krásnych
vianočných sviatkov!
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