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Hlavné bodyHlavné body ::

�� Prírodovedné, lekárske a technické Prírodovedné, lekárske a technické 
odbory v Bibliografii almanachov, odbory v Bibliografii almanachov, 
ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 --ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 --
19181918

�� Ročenky prírodovedných a lekárskych Ročenky prírodovedných a lekárskych 
spolkovspolkov

�� Experimentálne fulltextové sprístupnenieExperimentálne fulltextové sprístupnenie



Zastúpenie prírodovedných, lekárskych a technických  
titulov v Bg ARZ 1701-1918

9%

Prírodovedné

91%

Prírodovedné

Celkom 



600

800

1000

Pomer ro čníkov v bibliografii

0

200

400

600

Počet ročníkov
celkom - odhad

Počet ročníkov P+L -
odhad



Rozdelenie prírodovedných titulov
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Pomer ro čníkov v rámci prírodovednej skupiny
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Spolky Pôsobenie Ročenka Ročníky

Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok 1856-1918- od 1856 34

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy 1867-1912? od 1888 11

Spišský spolok lekárov a lekárnikov 1867-1918- od 1893 20

Banskoštiavnický prírodovedný alekársky 1870-1904? od 1884 20Banskoštiavnický prírodovedný alekársky 
spolok

1870-1904? od 1884 20

Uhorský karpatský spolok 1873-1918- od 1874 44

Prírodovedný spolok Trenčianskej župy 1877-1911 od 1877 33

Lekársky a prírodovedný spolok Nitrianskej 
župy

1888-1905? od 1888 5



Štruktúra spolkových ročeniekŠtruktúra spolkových ročeniek

1. 1. Časť spolkováČasť spolková
-- zápisnice, menoslovy, správy ozápisnice, menoslovy, správy o
hospodárení spolku, spolkové knižnice ahospodárení spolku, spolkové knižnice a
zbierkyzbierkyzbierkyzbierky
2. 2. Časť príspevkováČasť príspevková
-- články a štúdie, biografie, správyčlánky a štúdie, biografie, správy
3. Ďalšie rubriky3. Ďalšie rubriky
-- drobné správy, recenzie, nekrológydrobné správy, recenzie, nekrológy



Ročenky prírodovedných a Ročenky prírodovedných a 
lekárskych spolkovlekárskych spolkov

�� z hľadiska dejín vedy na Slovenskuz hľadiska dejín vedy na Slovensku
�� z hľadiska dejín knižnej kultúryz hľadiska dejín knižnej kultúry�� z hľadiska dejín knižnej kultúryz hľadiska dejín knižnej kultúry
�� z hľadiska dejín regiónovz hľadiska dejín regiónov
�� z hľadiska všeobecných dejínz hľadiska všeobecných dejín



Experimentálne fulltextové Experimentálne fulltextové 
sprístupnenie sprístupnenie 

�� Retrospektívna bibliografia retrospektívneRetrospektívna bibliografia retrospektívne
�� Elektronizácia Elektronizácia –– internet internet –– digitalizáciadigitalizácia
�� Stratégia a projekty digitalizácieStratégia a projekty digitalizácie�� Stratégia a projekty digitalizácieStratégia a projekty digitalizácie
�� Čiasto čne plnotextová Bg ARZ 1701Čiasto čne plnotextová Bg ARZ 1701--19181918



Selekcia a kritériáSelekcia a kritériá

�� Slovacikálnos ťSlovacikálnos ť

�� Jedine čnos ťJedine čnos ť
�� Neprístupnos ťNeprístupnos ť�� Neprístupnos ťNeprístupnos ť
�� Fyzická ohrozenos ťFyzická ohrozenos ť

�� Využívanos ťVyužívanos ť



Tituly Ročníky Články

Ročenka Uhorského karpatského spolku 10 357

Ročenka Lekársko-lekárnického spolku 
Gemerskej župy

8 83

Skenované dokumentySkenované dokumenty

Gemerskej župy

Ročenka Spišského spolku lekárov a 
lekárnikov

9 76

Spolu: 26 516



�� Isis/UnimarcIsis/Unimarc -- záznamy s linkou na záznamy s linkou na 
fulltextfulltext

�� A) súčasť širšie koncipovanej A) súčasť širšie koncipovanej 
bibliografiebibliografiebibliografiebibliografie

�� B) základ DK „Pramene k dejinám vedy“B) základ DK „Pramene k dejinám vedy“
-- jej cielejej ciele









Ďakujem za pozornos ťĎakujem za pozornos ťĎakujem za pozornos ťĎakujem za pozornos ť


