
                  Príspevky

Od čias vzniku našej organizácie v roku 1975 sa jej 
činnosť orientovala aj na odborné a výskumné aktivity. 
Tieto aj v súčasnosti tvoria veľkú časť činnosti našej 

organizácie a zahŕňajú monitoring, mapovanie a výskum rôz- 
nych aspektov biológie dravcov a sov na Slovensku, ale aj v za-
hraničí. Toto logicky vytvára aj potrebu vytvorenia a budovania 
vlastnej odbornej knižnice. Vďaka projektu APVV “Dravce a sovy -
- edukačný program RPS” má naša organizácia v súčasnosti 
možnosť túto knižnicu začať budovať. Bolo by ideálne, keby 
sa ku koncepcii a predstave o „tvári“ našej knižnice, zapojilo 
v diskusii čo najviac členov. Tu ako podnet pre túto diskusiu 
predkladáme našu koncepciu knižnice.

 Malo by ísť o ornitologickú knižnicu, špecializovanú 
na dravce a sovy, pričom jej súčasťou by mali byť publikácie
v tlačenej (papierovej), ale aj elektronickej podobe. Ak sa našej 
organizácii bude dariť, víziou môže byť aj prístup do niektorých 
bibliografických databáz prostredníctvom internetu.

Čo konkrétne by knižnica mala / mohla obsahovať a ako na 
tom sme?

1.  Archív tlačených a elektronických materiálov našej
      organizácie. Ide o naše časopisy (Dravce  a sovy, Slovak  
      Raptor  Journal),  letáky,  propagačné  materiály,  správy z pro-
      jektov atď. Situácia vôbec nie je dobrá, v archíve  máme doku-
      menty približne od čias vzniku RPS, absolútne absentujú
      správy SOVDS a SVODAS… Súčasťou našej knižnice by mali
       byť aj práce našich členov v podobe separátovej knižnice.

2.   Knižnica periodík. Je veľmi dôležité identifikovať tituly 
      časopisov,  o  ktoré  by  v  našej  knižnici  chýbať  nemali. 

          
   
   

   

      V súčasnosti máme napr. (neúplné) série časopisov Crex,  
      Buteo,  Tichodroma,  Subbuteo, Builetyn KOO a iné. Úplne 
      však chýbajú niektoré významné „dravčiarske“ časopisy, 
      spomedzi mnohých napríklad Journal of Raptor Research.   
      Cestou k získaniu týchto časopisov (ale aj kníh) by mohla 
      byť aj výmena za časopis Slovak Raptor Journal; toto je 
      cesta, široko využívaná na celom svete.

3.   Knižnica  kníh,  monografií,  zborníkov  a  pod. Máme  
      v  knižnici  niektoré  práce  (napr.  Raptors  Worldwide, 
      Populationsökolgie  von  Freifvogel  und  Eulenarten  a i.), 
      jedným z cieľom projekt u APVV je aj získanie zásadných 
      monografií (napr. Forsman 1999) alebo príslušných dielov 
      veľkých kompendií, (napr. Handbook of the Birds of the 
      World). Samozrejmosťou by mali byť monografie o jednot- 
      livých, u nás žijúcich či vyskytujúcich sa druhoch dravcov 
      a sov.

4.   Databáza ornitologickej („dravčiarskej“)  literatúry. 
      Tu sme na tom možno trošku lepšie, v programovom 
      prostredí ProCite je v RPS evidovaných asi 6600 ornito-
      logických  citácií  prevažne z „československého“ priestoru. 

5.   Publikácie  v  elektronickej  podobe.  Máme  dnes 
      v archíve takmer 300 prác prevažne vo formáte pdf a doc.

 O získaných publikáciách a možnostiach ich 
zapožičania budú členovia RPS pravidelne informovaní. 
Zároveň privítame akúkoľvek spoluprácu pri získavaní 
nových knižných titulov, publikácií, separátov i citácii 
ornitologických prác s dravčiarskou tématikou.

Ochrana dravcOv na SlOvenSku bude mať 
vlaStnú knižnicu 

Marcel Uhrin

Dsfsdfsdffsdfsdfdf 19  Dravce a Sovy


