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Profesia knihovníka a každý to vidí inak ... 
l The profession of librarian and everyone sees it in a different way. .. 

Opakovanie je matka múdrosti, a preto som sa rozhodla, že sa v úvodníku na 
tému školský systém vzdelávania knižničných pracovníkov vrátim do roku 

2006 k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2007 - 2013. V strate
gickej úlohe č. 6 Rozvoj l'udských zdrojov a kontinuálne vzdelávanie zamestnan
cov knižníc sa o.i. uvádza (citujem): 

"Skvalitniť priamu spoluprácu knižníc so strednými a vysokými školami pri aktuali
zácii učebných plánov graduálneho, pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania, 
profesijného rozvoja v kariérnom systéme." 

Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku zabezpečuje Škola knihovníckych 
a informačných štúdií v Bratislave, na výchove a vzdelávaní vysokoškolsky vzde
laných knižnično-informačných pracovníkov sa podiel'ajú: Katedra knižničnej 

a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KKIV 
FiF UK); Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky Fakulty prí
rodných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Katedra knižničných a slovakistických 
štúdií na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. 
V rámci ďalšieho vzdelávania školské formy ako garant tohto typu vzdelávania 
zabezpečuje KKIV FiF UK v Bratislave, Katedra knižnično-informačných vied 
a didaktiky FPV Žilinskej univerzity v Žiline a Škola knihovníckych a informačných 
štúdií v Bratislave; mimoškolské formy realizujú Odbor pre knižničný systém SR 
v Slovenskej národnej knižnici v Martine; Doškol'ovacie stredisko Centra vedecko
technických informácií SR v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratislave -
Knihovnícka poškola. 

Prvé číslo nášho bulletinu v roku 201 O je venované aktuálnym problémom knihov
níckej a i nformačnej profesie, odborného vzdelávania a vývoja odboru . Osobne 
som vel'mi rada, že naše oslovenie pripraviť odborný príspevok prijala vedúca "naj
mladšej" Katedry knižničných a slovakistických štúdií na Fakulte humanitných 
a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove pani docentka Marta 
Germušková, ktorá vo svojom príspevku priblížila výskumno-pedagogickú charak
teristiku tohto pracoviska i profil jeho absolventa. Keďže na spomínanej katedre aj 
ja externe vyučujem už tretí rok, sama sebe si kladiem otázky typu : "aká by mala 
byť profesijná charakteristika knihovníka, resp. informačného profesionála , ktorý 
absolvuje akademické vzdelanie?", "ako by mali akademické pedagogické praco
viská predvídať vývoj v našom odbore?", "aké sú aktuálne trendy knižničnej a infor
mačnej vedy, akým smerom sa uberá jej výskum a vývoj?" . 

Bolo by zaujímavé poznať názory a odpovede všetkých tých, ktorým záleží aj na 
"kvalite štúdia". Vysokoškolské knihovnícke vzdelanie sa musí otvoriť aj ďalším dis
ciplínam. Knižnično-informačný pracovník v súčasnosti musí byť vybavený pedago-
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gickými, psychologickými znalosťami, musí byť marketingovo zdatný, manažérsky 
fundovaný, informačne gramotný. Knihovník či informačný profesionál musí získať 
predovšetkým znalosti v odbore. Súčasne však musí získať ďalšie znalosti súvisia
ce so všeobecným vysokoškolským vzdelaním, t.j. schopnosť čítať a písať odbor
né články, prednášať na konferenciách a prezentovať odborné témy. Musí byť 
schopný sa správne a efektívne profesionálne správať, najmä vo vzťahu k použí
vateľovi. Na druhej strane vo všetkých predmetoch by malo byť zavedené diskusné 
vyučovanie, aby študenti ovládali schopnosti efektívnej odbornej komunikácie. 
Navyše prestíž knihovníckej profesie závisí aj od ovládania cudzích jazykov. 

V tomto roku sme sa rozhodli dať priestor aj našej mladej knihovníckej generácii 
prostredníctvom ankety Poh/'ad na profesiu knihovníka. V tomto čísle sa určite so 
záujmom stretnú dva príspevky od študentiek knihovníckych katedier. 

O priebehu valného zhromaždenia Slovenskej asociácie knižníc, ako aj o pláne jej 
činnosti prinášame informácie hneď v úvode bulletinu. Pokračovať budeme aj 
v osvedčených rubrikách Predstavujeme nových členov SAK a Zo života nečlen
ských knižníc. Tentokrát čitateľská verejnosť bude mať príležitosť sa zoznámiť 
s Galantskou knižnicou a s Knižnicou Múzea židovskej kultúry v Bratislave. 

O rôznorodosti knižničných aktivít a podujatí sa opäť raz navzájom presvedčíme 
v rubrike Informácie. Ktorá knižnica získala Cenu SAK "SAKAČIK 2009"? Ktorý ilu
strátor je nositeľom Ceny Ľudovíta Fullu 2009 a ktorý spisovateľ sa môže pýšiť 
Cenou Trojruža 2009? Knihovnícka komunita je otvorená novým poznatkom, skúse
nostiam zahraničných partnerov. V tejto oblasti sme otvorení každému podnetnému 
nápadu, ktorý radi predstavíme v rubrike Zahraničná spolupráca. Karel Gott v jednej 
svojej piesni spieva, že " .. . čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy ... " O plynutí 
času vieme všetci svoje. Každému z nás dobre padne, keď aj po rokoch aktívnej kni
hovníckej práce si naň kolegovia spomenú. Nie je tomu inak ani v časti Personálie. 

Milí kolegovia, verím, že náš bulletin sa stane nielen Vaším odborným občasní
kom, ale občas Vás dokáže aj rozveseliť a spríjemniť voľné chvíle. 

4 

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK 
Daniela. Dzuganova@upjs. sk 
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 
Martin 9. 3. 2010 l GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK 
LIBRARIES ASSOCIATION in Martin, 9. 3. 2010 

Správa o činnost i SAK od volebného valného zhromaždenia v roku 2009 
Report on the SLA activities since the 2009 Electoral General Assembly 

PhDr. Daniela Džuganová 
Daniela.Dzuganova@upjs.sk 

Abstract: Report from the president of the Slovak Libraries Association introduces current 
members of association bodies as elected in November 2009 elections, na mely members 
of the administration board, working groups and sections and board of supervisors. 
Activities of the association from November 2009 are reported. 

Keywords: library associations; Slovak Libraries Association; progress reports 
K/'účové slová: knihovnícke združenia; Slovenská asociácia knižníc; správy o činnosti 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

dovol'te mi, aby som stručne zhodnotila volebné obdobie Slovenskej asociácie knižníc za 
pomerne krátke obdobie- od 11. novembra 2009 do dnešného dňa, nakol'ko obsiahla sprá
va o či nnosti bola prednesená na volebnom valnom zhromaždení SAK v uvedený deň . 

Slovenská asociácia knižníc má k dnešnému dňu 87 členov. Od volebného valného 
zhromaždenia sa za členov SAK prihlásili ďalšie dve knižnice, a to: Knižnica Fakulty 
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Galantská knižnica v 
Galante. O ich prijatí budeme hlasovať v závere dnešného valného zhromaždenia. 

Správna rada SAK v novom zložení bola zvolená na volebnom valnom zhromaždení 
SAK v Martine dňa 11. novembra 2009. Od uvedeného dátumu pracuje v zložení: 

• PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK; 

• PhDr. Daniela Gondová, tajomníčka SAK a súčasne vedúca Odbornej skupi
ny pre legislatívu SAK; 

• Mgr. Andrea Doktorová, podpredsedníčka a súčasne garant za ekonomickú a 
hospodársku agendu SAK; 

• Ing. Milan Rakús- vedúci Odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj SAK; 

• Ing. Ondrej Látka- vedúci Odbornej skupiny pre informatizáciu a elektronizá
ciu SAK; 

• PhDr. Mária Žitňanská - vedúca Odbornej skupiny pre edičnú činnosť a pro
pagáciu SAK a súčasne zodpovedná redaktorka Bulletinu SAK; 

• Ing. Alena Poláčiková - vedúca Odbornej skupiny pre medzinárodnú spolu
prácu SAK; 
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• Mgr. Beáta Bellérová -vedúca Sekcie akademických knižníc SAK; 

• Mgr. Katarína Šušoliaková, Mgr. Emíla Antolíková, PhDr. Judita Kopáčiková
Sekcia pre verejné knižnice SAK, vedúca tejto pracovnej skupiny: Mgr. K. 
Šušoliaková. 

Kontrolná a revízna komisia SAK pracuje v zložení: 

Mgr. Katarína Soukupová- predsedníčka; 

• Mgr. Anna Gašparovičová, Mgr. Viera Baničová - členky. 

Rada by som vám tiež predstavila ďalšie kolegyne a kolegov, ktorí prijali naše oslo
venie k spolupráci v jednotlivých odborných skupinách a sekciách: 

• Odborná skupina pre legislatívu - Mgr. Andrea Doktorová, Mgr. Ján Kováčik, 
PhDr. Dušan Lechner; 

• Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj- doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., 
PhDr. Štefánia Petercová; 

• Odborná skupina pre informatizáciu a elektronizáciu - Mgr. Agnesa 
Juhászová, Mgr. Norbert Végh; 

• Odborná skupina pre edičnú činnosť a propagáciu - Mgr. Kamila Fircáková, 
PhDr. Ľudmila Čelková , p. Karol Izakovič; 

• Odborná skupina pre medzinárodnú spoluprácu - PhDr. Ľudmila Homolová, 
Ing. Katarína Krištofová, Mgr. Katarína Vyšná, Mgr. Daniela Tóthová, Mgr. 
Beáta Mokošová, Mgr. Eva Macková 

• Sekcia akademických knižníc - PhDr. Mária Kadnárová, PhDr. Marta 
Sakálová. 

Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od svojho zvolenia stretla trikrát, prvé zasad
nutie sa konalo hneď po volebnom valnom zhromaždení, druhé sa konalo 20. januá
ra 2010 v Bratislave a tretie včera 8. marca v Diviakoch. 

Vážené kolegyne a kolegovia, dovol'te mi teraz, aby som v krátkosti zhrnula aktivity 
SR SAK za obdobie 4 mesiacov a načrtla niektoré dôležité aktivity. 

SR SAK v závere roka 2009 pripravila a podala v termíne do 30. 11. 2009 dve gran
tové žiadosti do Grantového programu Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity pamä
ťových inštitúcií, podprogram 2.1. Knižnice a knižničná činnosť: 1. projekt na Bulletin 
SAK vo výške 2 800 EUR (z toho spolufinancovanie SAK vo výške 500 eur) a 2. pro
jekt Štúdia koncepcie informačného vzdelávania akademických knižníc na vysokých 
školách SR vo výške 3 500 eur (z toho spolufinancovanie SAK vo výške 200 eur). 

Dňa 13. 1. 201 O bola na Obvodný úrad Bratislava l podaná žiadosť na zmenu štatu
tárnych orgánov a sídla SAK. Rozhodnutím toho istého úradu zo dňa 19.1.201 O boli 
zapísané tieto zmeny v Registri záujmových združení právnických osôb. Oficiálne 
sídlo SAK sa nachádza na Michalskej ul. č. 1, 814 17 Bratislava a osoby, prostred
níctvom ktorých asociácia koná, sú Daniela Džuganová a Andrea Doktorová. 
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Príslušné zmeny boli vykonané aj vo Všeobecnej úverovej banke v Bratislave a na 
Daňovom úrade. 

Dňa 19. 1. 201 O bola novou predsedníčkou SAK prevzatá administratívna a hospo
dárska agenda SAK, vrátane osobnej návštevy sídla uloženia archívu SAK v priesto
roch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Pionierskej ul. č. 4 za účasti PhDr. Daniely 
Gondovej, Mgr. Andrey Doktorovej a Mgr. Kamily Fircákovej. 

SR SAK prerokovala a schválila Rozbor hospodárenia SAK za rok 2009, ktorý pred
ložila Mgr. Andrea Doktorová. Tejto agende bude venovaný samostatný bod nášho 
programu, a to Správa o hospodárení SAK za rok 2009. 

SR SAK pripravila návrh Plánu práce SAK na rok 2010 a návrh rozpočtu SAK na rok 
2010. Oba tieto návrhy vám boli zaslané mailovou poštou, aby ste prípadne mali čas 
na pripomienky, doplnenie, či úpravy. Verím, že k návrhom sa vyjadríte v diskusii. 

Pomerne vel'a síl a času SR SAK venovala Bulletinu SAK. Jednak začiatkom roka 
201 O vyšlo štvrté číslo, bolo však potrebné pripraviť koncepčné a organizačné pod
mienky vydávania tohto nášho periodika pre ďalšie obdobie. Som úprimne rada, že 
redakčný kolektív v zložení: 

• Mgr. Kamila Fircáková - výkonná redaktorka 

• Mgr. Mária Mlynáriková -jazyková redaktorka 

• členky redakčnej rady: PhDr. Zuzana Babicová, PhDr. Ľudmila Čelková, 
Benjamína Jakubáčová, PhDr. Eleonóra Janšová, Mgr. Valéria Závadská a 
Ing. Alena Poláčiková 

bude naďalej aktívne spolupracovať s nami, autormi. Vás ostatných si dovol'ujem len 
požiadať, aby ste nezabúdali, že súčasťou našej práce je aj mediálne zviditel'ňovanie 
sa. Pripravili sme pre vás aj aktuálnu mailovú adresu, na ktorú môžete zasielať svoje 
príspevky či postrehy: redakciabsak@ulib.sk. Obsahové zameranie jednotlivých čísiel 
v roku 2010 bude venované strategickým úlohám č. 6-8 Stratégie slovenského kni
hovníctva, a to: rozvoj l'udských zdrojov, kontinuálne vzdelávanie zamestnancov kniž
níc, podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovanie informačnej gramotnosti použí
vatel'ov, výstavba a rekonštrukcia knižníc, ochrana knižničného fondu. 

Ak som spomenula "mediálne zviditel'ňovanie sa", tak potom spomeniem aj webovú 
stránku SAK. SR SAK sa podarilo spoločnými silami obnoviť jej funkčnosť a aktuál
nosť. Musím však podotknúť, že nie sme spokojní s dizajnom, ani so štruktúrou obsa
hu. Už teraz Odborná skupina pre informatizáciu a elektronizáciu pripravuje nové 
moderné riešenie . 

A spomeniem aj odborný seminár na tému marketing knižníc, ktorý pod názvom 
"Nájdime knižnice" pripravila SR SAK a ktorý sa uskutočnil dnes, ako sprievodné 
podujatie tohto nášho valného zhromaždenia. Som presvedčená, že príspevky našich 
skúsených prednášatel'ov boli pre vás v mnohom inšpirujúce a podnetné, veď marke
ting je dnes uplatnitel'ný v každej našej knižničnej činnosti. A že sa pomerne málo zvi
ditel'ňujeme, v tom snáď budete so mnou súhlasiť . 
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"Knižnice pre všetkých" -11. ročník Týždňa slovenských knižníc v dňoch 22.-28. marca 
201 O. SR SAK opätovne zverejnila výzvu na pozitívne zviditel'ňovanie knižníc ako kul
túrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít 
a podujatí. Osobitnú podporu SR SAK majú celoslovenské aktivity, napr. 3. ročník det
ského čitatel'ského maratónu "Čítajme si", ktorý organizuje Linka detskej istoty pri 
Slovenskom výbore UNICEF; "Dni detskej knihy"- celoslovenské podujatie na podpo
ru čítania; "Deň l'udovej rozprávky"- pokračovanie podujatia detských knihovníkov na 
počesť slovenského rozprávkára Pavla Dobšinského. SR SAK však odporúča aj vedec
kým a akademickým knižniciam, aby sa svojimi odbornými aktivitami "zviditel'ňovali" 
počas TSK, odporúča im organizáciu "Dňa s elektronickými informačnými zdrojmi". 

SR SAK vyhlásila 6. ročník súťaže o cenu SAK za aktívnu činnosť knižnice "SAKAČIK 
2009". Do súťaže bolo prihlásených 6 knižníc a SR SAK na svojom zasadnutí dňa 8. 
marca 201 O neverejným hlasovaním vybrala Staromestskú knižnicu v Bratislave za 
výskum Analýzy a interpretácia výsledkov výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji. 

SR SAK opätovne zvažovala podporu "Osmijankovi" a neziskovej organizácii 
Osmijanko. Tak ako sa konštatovalo v správe na volebnom valnom zhromaždení, 
SAK podporovala tieto aktivity 6 rokov (či už priamou finančnou podporou, alebo 
nákupom súťažných zošitov). Pre ďalšie obdobie sa rozhodla nepokračovať v podpo
re týchto aktivít, ale zamerať sa na nové aktivity. Tu očakávame návrhy vás, knižníc, 
ktoré sa aktívne zapájate do rôznych podujatí, či už regionálnych, celoslovenských 
alebo medzinárodných. 

SR SAK vyhlásila aj pre rok 201 O výzvu na podporu podujatia/akcie "Partnerstvo 
alebo spojme svoje sily". Prihlásených bolo 16 knižníc, z toho SR SAK dňa 8. 
marca 201 O vybrala a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť podporu podujatí 
týchto knižníc: 

1. Slovenskej pol'nohospodárskej knižnice, Nitra- NITLIB 201 O Web a knižnice, 

2. Knižnice Ružinov, Bratislava- 4. ročník podujatia "Jarný maratón s knihou", 

3. Ľubovnianskej knižnice, Stará Ľubovňa- podujatie "Stonožkové čítanie" , 

4. Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, Michalovce- celoslovenský semi
nár "Knižnica v zrkadle času", 

5. Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach -Význam benchmarkingu a prie
skumov v riadení knižnice, 

6. Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave- celoslovenský seminár Komunitná knižnica 4. 

SR SAK na svojom prvom zasadnutí navrhla venovať sa príprave nových stanov SAK. 
Doteraz platné stanovy boli schválené v roku 1992 a doterajšie úpravy sa týkali len 
formálnych náležitostí. Dovol'ujem si vás osloviť a požiadať o spoluprácu pri tvorbe 
nových stanov. Vyjadrite sa, prosím, v diskusii , či sú naše úvahy správne alebo nie. 

V oblasti legislatívy SR SAK pozorne monitoruje problematiku a konkrétnym príkla
dom je napr. ponuka pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine na spoluprácu pri prí
prave novely Autorského zákona. Slovenské knižnice trápia otázky sprístupňovania 
digitálnych diel, ale tiež im chýbajú informácie o hromadnej licenčnej zmluve. 
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Taktiež SR SAK dáva do povedomia vás, svojich členských knižníc, myšlienku orga
nizácie 3. knihovníckeho kongresu v roku 2011. Očakáva vaše námety, príp. kon
krétne návrhy. 

V oblasti zahraničnej spolupráce SR SAK monitoruje aktivity zahraničných spolkov 
a združení (EBLIDA, UBER a pod.), o najvýznamnejších aktivitách bude informovať 
prostredníctvom Bulletinu SAK. 

SR SAK bola začiatkom roka 2010 oslovená viacerými zahraničnými ponukami na pro
gramy a aktivity. Napr. knihovníci z Nepálu v rámci programu "Library Visit Program" 
plánovali navštíviť vybrané knižnice na Slovensku, so špeciálnym zameraním na 
Parlamentnú knižnicu . SR SAK pre krátkosť času na prípravu tejto návštevy, ako aj 
absenciu grantu zo strany Nepálu navrhla zahraničnému partnerovi pripravovať takúto 
aktivitu v dostatočnom predstihu. Ďalej to bola ponuka pre verejné knižnice na účasť 
v medzinárodnom programe "Lifelong Learning Programme Grundtvig" - PIEER -
Vytvorenie Európskeho informačného bodu pre celoživotné vzdelávanie dospelých. 
O túto ponuku zo strany verejných knižníc nebol záujem, zrejme z časovej tiesne. 
Najnovšia ponuka prišla zo strany fínskeho knihovníka a tiež je určená verejným kniž
niciam. Ponúka spoluautorstvo na pripravovanej knihe o spôsoboch práce vo verej
ných knižniciach v zahraničí. Ciel'om knihy je prezentovať príklady poskytovania slu
žieb, pracovných postupov, manažmentu a spôsobov poskytovania služieb rôznym 
skupinám používatel'ov a pod ., ktoré by korešpondovali s podnázvom pripravovanej 
knihy "Dojmy, inšpirácie a zábavné príklady zo sveta verejných knižníc". Chcem vás 
požiadať, vážené kolegyne a kolegovia, kto by mal záujem, ozvite sa Ing. Alene 
Poláčikovej, alebo priamo mne. Prípadne sa v diskusii vyjadrite, či vás máme aj v 
budúcnosti informovať o takýchto ponukách prostredníctvom sekcie verejných knižníc. 

SR SAK aj v tomto roku plánuje podporiť účasť zástupcov členských knižníc na 
medzinárodnej konferencii INFORUM 2010 v dňoch 25. -27. mája 2010. 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

vstúpili sme do nového roka, o chvíl'u budeme schval'ovať plán práce a naň nadvä
zujúci rozpočet. To budú konkrétne aktivity. Chcem vás však ubezpečiť, že sa bude
me snažiť riešiť každú aj menej príjemnú aktivitu, či situáciu. Vstúpime do dialógu 
s Ministerstvom kultúry SR v otázke odpočtu Stratégie slovenského knihovníctva, pri 
príprave programového vyhlásenia novej vlády po júnových vol'bách, v prípade potre
by budeme komunikovať so zriaďovatel'mi knižníc v súvislosti s výberovými konania
mi. Intenzívne plánujeme i naďalej spolupracovať s akademickými knižnicami 
a Ministerstvom školstva SR na problematike tvorby centrálneho registra záverečných 
prác. Vel'ký priestor nám ostáva naďalej na propagáciu a lobing. 

Verím, že zastúpenie Slovenskej asociácie knižníc v slovenskom knihovníctve bude 
môcť byť prospešné pre nás všetkých. Musíme však všetci priložiť ruku k dielu . 
Vážim si preto každého z vás, každého, kto príde s nápadom, ale aj kritikou. Kritické 
myslenie v našich kamenných či virtuálnych členských knižniciach je základom 
úspešných knižníc. 

Ďakujem za pozornosť! 
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Uznesenia z valného zhromaždenia 
SLA General Assembly Resolutions 

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc 

1. berie na vedomie 

- správu o činnosti SAK od posledného valného zhromaždenia 

- nových členov asociácie: 

Knižnicu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v 
Bratislave 

Galantskú knižnicu v Galante 

2. schval'uje 

- Správu o hospodárení SAK za rok 2009 

- Správu kontrolnej a revíznej komisie SAK 

- Plán činnosti a rozpočet SAK na rok 2010 

- Členské príspevky na rok 2011 v nezmenenej výške: 

SNK Martin, UK Bratislava , CVTI SR- 125 eur 

vedecké a akademické knižnice - 90 eur 

verejné knižnice- 75 eur 

špeciálne (lekárske, školské, pol'nohospodárske)- 20 eur 

verejné obecné - 15 eur 

3. ukladá 

- členským knižniciam SAK vyjadriť sa k súčasnému zneniu Stanov SAK v ter
míne, ktorý určí právna rada SAK 

4. odporúča 

- Správnej rade a členským knižniciam zapojiť sa do projektu "Moja naj kniha". 

Plán práce a aktivít SAK na rok 201 O 
SLA Action Plan 2010 

1. ORGANIZAČNÉ ÚLOHY 

10 

1.1. Predpokladané zasadnutia Správnej rady SAK 

Termín: 01/201 O, 03/201 O, 06/201 O, 09/201 O 

Zodpovedný: predseda SAK 

1.2. Valné zhromaždenie SAK 

Termín a miesto konania: 03/201 O, Slovenská národná knižnica v Martine 

Zodpovedný: predseda SAK 
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1.3. Stanovy SAK. Aktualizácia 

Termín: 12/201 O 

Zodpovedný: predseda SAK, Odborná skupina pre legislatívne otázky SAK 

2. ODBORNÉ AKTIVITY 

2.1. Výskum čítania mládeže vo veku 13 - 18 rokov v Prešovskom, 
Trenčianskom a Žilinskom kraji. Garant: PhDr. Judita Kopáčiková 

Termín: 10-11/2010 

Zodpovedný: Sekcia verejných knižníc SAK 

2.2. Prieskum a právna analýza uverejňovania obálok knižnej literatúry 
v online katalógoch knižníc v spolupráci s vydavatel'mi a SNK v Martine 

Termín: 10/201 O 

Zodpovedný: Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj SAK 

2.3. Odborný seminár na tému marketing knižníc "Nájdime knižnice" 

Termín a miesto: 9. marec 2010, Slovenská národná knižnica v Martine 

Zodpovedný: Správna rada SAK 

2.4. Týždeň slovenských knižníc - 11. ročník celoslovenského podujatia. 
Koordinácia a propagácia podujatí 

Termín: 22.-28. marec 2010 

Zodpovedný: Správna rada SAK 

2.5. Dni detskej knihy. Celoslovenské podujatie na podporu čítania 

Termín a miesto: 13.-15. apríl. Gemerská knižnica P. Dobšinského 
v Rožňave 

Zodpovedný: Sekcia verejných knižníc SAK 

2.6. Deň l'udovej rozprávky : Dobšinského truhlica. Podujatie v spolupráci 
s OKS SR SNK 

Termín: 16. marec 2010 

Zodpovedný: Sekcia verejných knižníc SAK 

2.7. Akademické knižnice a štrukturálne fondy. Seminár akademických kniž
níc 

Termín a miesto: 15. júna 201 O. Žilinská univerzita v Žiline 

Zodpovedný: Sekcia akademických knižníc SAK 

2.8. "Ako ďalej v informačnom vzdelávaní na vysokých školách?" Seminár 

akademických knižníc SR 

Termín a miesto: 10/201 O, Košice 

Zodpovedný: Sekcia akademických knižníc SAK 
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2.9. Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl. 
Vypracovanie záverečnej štúdie na základe výsledkov prieskumu IGPAK 
a IGPAK 2 (2007, 2009) 

Termín: 10/2010 

Zodpovedný: Sekcia akademických knižníc SAK 

2.10. Webová stránka SAK. Príprava koncepcie, obsahu a formy novej 
webovej stránky 

Termín: 06/201 O 

Zodpovedný: Odborná skupina pre informatizáciu a elektronizáciu SAK 

2.11. Legislatívne otázky- práce na zákonoch a vyhláškach súvisiacich s kniž
nicami SR 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: Odborná skupina pre legislatívne otázky SAK 

3. EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA 

3.1. Vydávanie Bulletinu SAK (vrátane novej rubriky "Zo zahraničia") 

Termín: štvrťročne 

Zodpovední: Redakčná rada Bulletinu SAK, Odborná skupina pre propagá
ciu a edičnú činnosť, Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK 

3.2. Propagačné materiály SAK v slovenskom a anglickom jazyku. Príprava, 
tlač, distribúcia 

Termín: 05/2010 

Zodpovedný: Odborná skupina pre propagáciu a edičnú činnosť SAK 

4. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
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4.1. Zabezpečenie účasti zástupcov SAK na podujatiach EBLIDA, ALA, ZDRUK, 
SKIP 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: predseda SAK, Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu 
SAK 

4.2. Zabezpečenie účasti členov SAK na medzinárodnú konferenciu INFORUM 

Termín: 25.-27. máj 2010, Praha 

Zodpovedný: Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK 

4.3. UBER, ALA, EBLIDA, ZDRUK, SKIP, Monitoring aktivít 

Termín: priebežne 

Zodpovedný: Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK 
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ČLÁNKY l MAIN ARTICLE$ 

Knižničné a informačné štúdiá na Fakulte humanitných 
a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 
l Library and Information Studies on the Faculty of Humanities and 
Natural Sciences, University of Prešov in Prešov 

doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., Prešovská univerzita v Prešove 
germusko@unipo.sk 

Abstract: Development of the Library and Information Studies Program started in 
2004. It was accredited in 2005 and since that year it has been running at the 
Department of Libra ry and Slovak Studies. Content and scope of the study is pre
sented as well as academic teaching sta ff, and also activities of the department and 
cooperation with different universities and libraries. 

Keywords: library and information science; librarians - university study; University 
of Prešov in Prešov 
K/'účové slová: knižničná a informačná veda; knihovníci - výučba vysokoškolská; 
Prešovská univerzita v Prešove 

Rok 2004 bol významným medzníkom v genéze Katedry slovenského jazyka a lite
ratúry na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 
pretože práve vtedy sa naše slovakistické pracovisko rozhodlo, že sa pokúsi podať 
žiadosť o akreditáciu nového študijného programu 3.2.4 Knižničné a informačné 
štúdiá. V uvedenom roku sme začali koncipovať jeden z personálne najnáročnejších 
programov našej katedry, pretože išlo o výrazné "vybočenie" z rámca dovtedajších 
tradičných študijných programov so slovakistickou orientáciou. Chcem zdôrazniť, že 
sme napriek počiatočným ťažkým podmienkam tento krok nikdy neol'utovali. Cítili 
sme, že aj na východe Slovenska treba pomôcť knižničným pracovníkom pri zvyšo
vaní kvalifikácie a stabilizácii odborníkov v danej oblasti . 

Rozhodujúcim impulzom pre rozhodnutie našich učitel'ov (doc. J . Kesselovej, M. 
lmrichovej a M. Germuškovej, PhDr. M. Bilého, PaedDr. M. Petríkovej, Mgr. M. 
Marcinovej a ďalších) generovať a realizovať daný študijný program bola podpora 
vedenia našej fakulty (najmä vtedajšieho prodekana pre vedu a výskum prof. RNDr. 
R. Matloviča, PhD.) a hlavne iniciácia riaditel'a Univerzitnej knižnice Prešovskej uni
verzity v Prešove Ing. P. Hal'ka, ktorý už niekol'ko rokov akcentoval potrebu uvede
ného študijného odboru v našom regióne. Vďaka jeho angažovanosti sme získali 
výborné kontakty so špičkovými osobnosťami slovenskej knihovedy. V prvom rade 
chcem s vďakou uviesť, že nám pri koncipovaní študijného programu prisl'úbil spo-
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luprácu renomovaný odborník prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., generálny riaditel' 
Slovenskej národnej knižnice v Martine, čo nás nesmierne potešilo a povzbudilo. 
Získali sme aj ďalších skvelých participantov na tvorbe a realizácii študijného pro
gramu, a to poprednú slovenskú bibliografku PhDr. Annu Kucianovú, odborníkov z 
praxe, a síce skúsených riaditel'ov univerzitných knižníc v Prešove a Košiciach (Ing. 
P. Hal'ko, PhDr. D. Džuganová) a riaditel'ku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 
Mgr. Valériu Závadskú. 

Personálna náročnosť nášho nového študijného programu sa ukázala najmä v tom, 
že sme museli zabezpečiť viacodborovú participáciu. Naše pozvanie na spoluprácu 
prijali odborníci na informačnú vedu, psychológovia, sociológovia, učitelia z Ústavu 
jazykových kompetencií a Ústavu digitálnych kompetencií Prešovskej univerzity v 
Prešove. Samozrejme, že aj kmeňoví učitelia slovenského jazyka a literatúry vytvo
rili ponuku predmetov, ktorá predstavovala obohacujúci (komplementárny) register 
disciplín v rámci študijného programu Knižničné a informačné štúdiá. Práve špeci
fický slovenčinársky "vklad" predstavuje kvalifikačný "bonus" v porovnaní so študij
nými programami na Filozofickej fakulte v Bratislave, kde je najstaršie pracovisko s 
podobným študijným odborom, či študijným programom na Fakulte prírodných vied 
Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa forsíruje zameranie na mediamatiku. Študijné 
programy na jednotlivých fakultách naznačujú nielen špecifické zacielenie, ale aj 
odborové modality. 

V akademickom roku 2005/2006 sme po úspešnej akreditácii odštartovali realizáciu 
študijného programu Knižničné a informačné štúdiá v bakalárskom stupni štúdia a 
záujem študentov bol mimoriadne vel'ký. Nemohli sme, samozrejme, vyhovieť všet
kým záujemcom, pretože to bolo personálne a organizačne mimoriadne náročné . 

Prijali sme 57 študentov na externú formu štúdia a po časovom odstupe sa dá kon
štatovať, že išlo o vel'mi dobrý výber. Keďže väčšina uchádzačov už pracovala v 
knižniciach rôzneho typu (mestské, vedecké, univerzitné atď.), práca s nimi bola 
vel'mi inšpiratívna a vzájomne obohacujúca. Hoci išlo o študentov v širšej vekovej 
škále, ich chuť vzdelávať sa, tvorivo sa aktivizovať a podávať výborné výkony bola 
obdivuhodná. Prejavilo sa to aj vo výkonoch prvých absolventov na štátnych záve
rečných skúškach a pri skvelých prezentáciách bakalárskych prác. Myslím si, že 
misia, ktorú sme si na Katedre knižničných a slovakistických štúdií Fakulty huma
nitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove predsavzali plniť na 
východe Slovenska, priniesla svoje prvé ovocie v tom, že sme zvýšili odbornú kva
lifikáciu mnohých knižničných pracovníkov. V ostatnom období totiž v knižniciach 
pracovalo dosť zamestnancov bez potrebnej odbornej kvalifikácie a preto dochá
dzalo k značnej mobilite pracovníkov (z dôvodu nízkeho spoločenského a finanč
ného ohodnotenia). Verím, že aj kvalifikačné ukotvenie v danom odbore sa pre
mietne v nižšej miere fluktuácie zamestnancov knižníc. Napokon aj rozhodnutie 
vlády o podpore knižníc a ďalších kultúrnych inštitúcií by malo prispieť k tomu, aby 
knižniční pracovníci pocítili, že knižnica má v znalostnej spoločnosti svoje význam
né miesto a aj oni svojou prácou participujú na vedomostnom vzostupe nielen mla
dej generácie, ale aj l'udí vo vyššom veku. Status knihovníka a jeho finančné oce-
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nenie sa však musia nevyhnutne zvýšiť. 
To je prvá podmienka angažovanej práce 
knihovníka nad rámec jeho bežných 
povinností (napr. akcie s detskými, mlá
dežníckymi, seniorskými či postihnutými 
čitatel'mi). 

Naša katedra je vedeckovýskumným a 
pedagogickým pracoviskom, ktoré pripra
vuje predovšetkým budúcich učitel'ov slo
venského jazyka a literatúry v kombinácii 
s predmetmi humanitného alebo prírode-

Na prednáške PhDr. Anny Kucianovej vedného zamerania. Vedecký výskum 
našich kmeňových učitel'ov je zacielený 

nielen na jazykovednú, literárnovednú a metodicko-didaktickú problematiku, ale v 
spojitosti s rozšírením našej ponuky študijných odborov o neučitel'ský študijný pro
gram Knižničné a informačné štúdiá sa naši učitelia zameriavajú aj na problematiku 
recepcie umeleckých textov rôznej druhovej a žánrovej proveniencie. študenti-kniž
ničiari sa popri predmetoch z "jadra" (knižničná a informačná veda) majú možnosť 
oboznámiť i so slovenskou a svetovou literatúrou, nevynímajúc literatúru pre deti a 
mládež, pretože práve rozvoj detského čitatel'stva je predpokladom a základom 
kontinuálneho čítania a vzdelávania aj vo vyššom veku . Okrem toho študenti odbo
ru Knižnično-informačné štúdiá sa zoznamujú s teóriou literatúry, poetikou literár
nych diel rôznodruhovej proveniencie, no hlavne sa venujú čítaniu a ponornej sys
témovej interpretácii literárnych diel zo staršej, novšej i súčasnej slovenskej a sve
tovej literatúry. 

Osobitnú pozornosť venujeme problematike čitatel'ov a knižníc a práve táto téma 
je často východiskom kreovania mnohých bakalárskych prác, ktoré okrem teore
tickej časti obsahujú i aplikačnú časť. Tá je zvyčajne zameraná na recepčný 
výskum detských, mládežníckych, dospelých i seniorských čitatel'ov, ich čitatel'

ských záujmov, vkusu, paradigmatiky literárnych druhov a žánrov a tvorivé aktivity 
knižníc pri práci s nimi. 

Chcem upozorniť na fakt, že naša katedra úspešne rozvíja aj spoluprácu s inými 
fakultami a podobnými pracoviskami na Slovensku i v čechách, konkrétne 
s Filozoficko-pi'írodovédeckou fakultou Slezské univerzity v Opave. V rámci štu
dentských mobilít a bilaterálnych zmlúv sme už druhý rok "hosťujúcou" fakultou 
a katedrou pre študentov daného študijného odboru z Opavy. Ich záujem o štúdium 
na Prešovskej univerzite nás vel'mi teší. Katedra bohemistiky a knihovedy 
Filozoficko-pi'írodovedecké fakulty Slezské univerzity v Opave každoročne organi
zuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Kniha v 21 . století, na ktorej sa zúčastňu
jú aj naši slovenskí odborníci. 

Druhou fakultou, s ktorou sme nadviazali vzťahy, je Filozofická fakulta Masarykovej 
univerzity v Brne, kde sa koncom roka 2009 konalo podujatie českých a sloven-

Bulletin SAK, ročník 18, 2010, číslo 1 15 



ských odborníkov s názvom Učené 
hádání, na ktorom zastupovala našu 
katedru garantka študijného odboru 
Knižnično-informačné štúdiá doc. PhDr. 
M. Germušková, CSc. Tá spropagovala 
naše pracovisko v rozhovore s redak
tormi Rádia LibRa v Brne. Stretnutie na 
Filozofickej fakulte Masarykovej univer
zity v Brne bolo v minulom roku zame
rané na problematiku virtuálnej spolu-

študenti na praxi v SNK práce medzi pracoviskami podobného 
zamerania v Českej republike a v 

Slovenskej republike (Praha, Opava, Brno, Žilina, Bratislava, Prešov a iné). V máji 
2009 zorganizovala vel'kolepé medzinárodné podujatie AB DOS Slovenská národná 
knižnica v Martine na čele s jej generálnym riaditel'om prof. PhDr. D. Katuščákom, 
PhD. Učené hádání sa realizuje každoročne a striedavo raz v ČR, raz v SR. V roku 
2008 sme prvý raz organizovali uvedené podujatie v Prešove, pričom na programe 
stretnutia bol odborný diskurz na tému porovnávania jednotlivých učebných osnov 
a možností ich synchronizácie v obidvoch republikách, aby sa zlepšili podmienky 
pre študentské mobility a uznávanie kreditov za absolvované disciplíny. 

Organickou súčasťou nášho študijného programu sú aj exkurzie do Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, kde sa študentom zanietene venujú pracovníčky rôz
nych oddelení. Osobitnú pozornosť im venuje výborná slovenská bibliografka PhDr. 
A. Kucianová a ďalší pracovníci SNK v Martine, za čo sme im spolu so študentmi 
nesmierne vďační. Pre študentov je vel'kým zážitkom možnosť vidieť priestory naj
významnejšej slovenskej knižnice s jedinečnými knihami a časovo rôznorodými 
dokumentmi. 

Vel'ký význam pre našich študentov má i absolvovanie knižnično-informačnej praxe. 
V tejto súvislosti chcem akcentovať skutočnosť, že Prešovská univerzita sa hrdí 
knižnicou, ktorá je jednou z najlepších a najmodernejších univerzitných knižníc na 
Slovensku, a to najmä zásluhou jej agilného riaditel'a Ing. P. Hal'ka. Aj preto je spo
lupráca našej katedry s Univerzitnou knižnicou Prešovskej univerzity v Prešove 
vel'mi úzka a efektívna .. študenti si môžu počas praxe vyskúšať prácu v rôznych 
oddeleniach s pomocou knižničných pracovníčok, ktoré si zvýšili kvalifikáciu aj 
vďaka akreditácii študijného programu Knižničné a informačné štúdiá. 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove pochopila výzvy doby a urobi
la zo svojho pracoviska významnú inštitúciu s pridanou hodnotou. Po finančne 
náročných úpravách vznikla z Univerzitnej knižnice multifunkčná (komunitná) kul
túrna inštitúcia, na pôde ktorej sa stretávajú "svety" rôznych umení, a to hlavne svet 
výtvarného, hudobného a literárneho umenia. Vel'mi často sa tu konajú besedy s 
významnými slovenskými a českými spisovatel'mi (S. Rakús, J. Bodnárová, O. 
Karpinský, K. Horák, D. Kapitáňová, M. Grznárová, G. Futová, J. Gavura, Ján, Peter 
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a Marián Milčákovci, P. Hulová atď.), s literárnymi kritikmi či prekladatel'mi 
(V. Mikula, M. Andričík, M. Součková), s teoretikmi (Z. Rédey), historikmi (V. Marčok, 
l. Sedlák) či editormi (K. Bagala a ďalší) . Pre študentov je nesmierne motivačné i 
estetické prostredie knižnice a čitárne, ktoré je spestrené výtvarnými prácami rôz
nych umelcov. Hudobné koncerty, či už vianočné alebo diplomové, už majú v tomto 
priestore svoju tradíciu. Nemenej zaujímavé sú i stretnutia s režisérmi divadelných 
predstavení (napr. s dramatikom, hercom a riaditel'om Rádia Devín S. Lavríkom, 
mimochodom naším úspešným absolventom- slovenčinárom). 

Naša katedra sa zapája aj do zaujímavých aktivít Univerzity tretieho veku, a to v 
spolupráci s doc. PhDr. B. Balogovou, PhD., z Filozofickej fakulty Prešovskej uni
verzity v Prešove, ktorá organizuje v kooperácii s univerzitnou knižnicou poduja
tia pre seniorských čitatel'ov a používatel'ov knižníc, aby ich motivovala k aktívne
mu postoju k životu v období senia. Ide o vel'mi potrebné podujatia, pretože per
centá prestarnutého obyvatel'stva narastajú nielen u nás, ale celosvetovo. Pritom 
seniorský vek sa dá prežiť aj aktívne a zmysluplne, nielen pasívne a fyzicky i psy
chicky úpadkovo. Knižnice sa môžu zapájať do organizovania rodinného čítania, 
pri ktorom má vel'ký význam čítanie starých rodičov vnúčatám, pretože okrem 
fenoménu čítania sa simultánne pestuje aj intenzívna a senzitívna medzigenerač
ná komunikácia a väzba, ktorá sa nedá plnohodnotne nahradiť zvukovými knižka
mi či inými médiami. Čaro medzigeneračnej skúsenosti a osobnej blízkosti sa tech
nikou nebude dať nikdy nahradiť. Aj knižnica môže budovať medzigeneračné 
mosty prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít (tvorivé písanie poézie a prózy, 
diskusia o vlastných výtvoroch s básnikmi a prozaikmi, dramatické krúžky pre malé 
deti i seniorov, autorské čítania pre deti či seniorov, recitačné krúžky, spoločné dia
lógy detí a súčasných seniorov, napríklad o spoločnom obl'úbenom spisovatel'ovi 
či l'udových rozprávkach atď.). 

Okrem Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove časť študentov absol
vovala prax i v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, kde ich mala pod patronátom 
riaditel'ka knižnice Mgr. V. Závadská a iné pracovníčky tejto kultúrnej inštitúcie. 

Naši študenti sa dostali na odbornú prax aj do Národnej knižnice ČR v Prahe. Bol 
to pre nich vel'ký zážitok, keď sa mohli pohybovať v starobylých priestoroch 
Klementína. Naše kontakty s touto inštitúciou si chceme udržiavať i naďalej a máme 
ďalších záujemcov o prax v tejto unikátnej knižnici. 

Na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, kon
krétne pod gesciou teraz už Katedry knižničných a slovakistických štúdií, piaty rok 
prebieha výučba v študijnom odbore Knižnično-informačné štúdiá, a to v dennej 
i externej forme. Garantkou študijného programu je doc. PhDr. Marta Germušková, 
CSc. Za tento čas sme prostredníctvom participatívneho medziodborového modelu 
výučby vyškolili v odbore knihovník a informačný analytik 11 O absolventov v exter
nom type štúdia a v dennej forme 89 absolventov. V budúcnosti plánujeme zúplne
nie vysokoškolského štúdia v danom odbore prostredníctvom akreditácie magister
ského stupňa. 
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Čo sa týka uplatnenia našich absolventov odboru Knižnično-informačné štúdiá, pra
cujú predovšetkým ako kvalifikovaní knihovníci v rôznych typoch knižníc (univerzit
né, vedecké, školské, mestské, dedinské), prípadne ako informační analytici v infor
mačných centrách, centrách vol'ného času, v kníhkupectvách, v telekomunikáciách , 
ale uplatňujú sa dobre aj v štátnej či verejnej správe. 

21. storočie prináša do života l'udstva i každého človeka zvlášť mnoho nových 
fenoménov a výziev, s ktorými sa budeme musieť popasovať. lnternetizácia totiž 
vyvolala mnoho zmien v živote človeka i inštitúcií a knižnice predstavujú v tejto 
mozaike jeden mimoriadne dôležitý segment. Knižnice totiž nemôžu byť len ser
visným pracoviskom, ale mali by urobiť ovel'a viac, aby pritiahli pozornosť svojich 
používatel'ov. Kultúrnotvornosť knižničného prostredia má byť tou tvorivou požia
davkou súčasnosti, ktorá urobí z knižníc centrá rôznodruhovej kognície, umenove
dy i umenia. Kamenné knižnice v súčasnosti už nevystačia len s klasickou ponu
kou služieb, ale potrebujú byť v prvom šíku myšlienkovej a tvorivej prieraznosti. Ich 
súčasťou by mali byť aj literárne a "odborné" kaviarne, kde by l'udia mohli pokojne 
diskutovať, čítať knihy, prípadne vyberať si z programových ponúk knižnice (bese
dy so spisovatel'mi, výtvarníkmi či hudobníkmi, prekladatel'mi, jazykovedcami, his
torikmi, politológmi, archeológmi, prírodovedcami, počítačovými odborníkmi, uči
tel'mi rôznych odborov či mediálnymi pracovníkmi). Knižnica by mala byť centrom 
kultúry a prezentácie koncentrovanej vzdelanosti. Pre jej návštevníkov by bolo vel'
kým lákadlom vytvoriť si obraz o určitých osobnostiach či zaujímavom odbore 
v hutnej skratke. Odborné prezentácie majú nesmierny motivačný význam hlavne 
pre študentov a môžu ich celoživotne ovplyvniť. Samozrejme, že koncepcia multi
funkčnej knižnice je finančne a personálne náročná záležitosť, ale mnohé činnosti 
sa dajú zabezpečiť nielen z grantových prostriedkov, ale aj osobnou zaangažova
nosťou a medziosobnými kontaktmi. 

Od vízií sa vrátim opäť k nášmu aktuálnemu študijnému odboru a chcem zdôrazniť, 

že odbor Knižnično-informačné štúdiá mal a bude mať dobrú perspektívu, pretože 
svet potrebuje čoraz viac múdrych a vzdelaných l'udí. Potrebuje sa pripraviť na nové 
výzvy a odborné "hlavolamy" 21. storočia, ktoré - ako sa už v prvom decéniu uka
zuje - nebude pre l'udstvo vonkoncom jednoduché z hl'adiska prežitia. Svetová 
megakríza, podl'a politológov a historikov už štvrtá civilizačná kríza v poradí, je tes
tom, či l'udstvo obstojí v tomto vriacom kotle, či svojím naakumulovaným poznaním 
zvládne krízu hospodársku, politickú, krízu zdrojov, no predovšetkým krízu ekolo
gickú, morálnu a duchovnú. J. W. Goethe napísal: "Rast poznania je rastom nepo
koja." S tým možno len súhlasiť, pretože rýchlosť života a nepokoj sú dominantný
mi príznakmi postmodernej doby. A knižnice i informácie budú mať v tomto celo
svetovom teste svoju nezastupitel'nú rolu, pretože, ako napísal A. Saint-Exupéry: 
"Človek spozná len to, čo ovládne", teda iba hlbokým poznaním a humanitou sa 
možno prebojovať k jadru toho, čo vytvorí "záchranný pás" pre l'udstvo, ktoré zatial' 
svojím egoizmom a nerozumnosťou ohrozuje nielen samo seba, ale najmä prírodu 
ZEME, ktorá nám bola zverená na prežitie a zvel'adenie. 
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Európski knihovníci v CVTI SR l European Librarians at Slovak 
Centre of Scientific and Technical Information 

Ing. Danica Zendulková, Centrum vedecko-technických informácií SR 
zendulkova@cvtisr.sk 

Abstract: Implementation of the European Librarian project, devoted to continuing pro
fessional education of librarians, is presented. The project included basics of infor
mation technologies and language courses. It ran from 2007 to 2008 and the Slovak 
Centre of Scientific and Technical Information in Bratislava was the guarantee and 
administrator of the project. 

Keywords: ECDL - European Computer Driving Licence; Slovak Centre of Scientific 
and Technical Information; continuing professional education of librarians; European 
Librarian project 
Kl'účové slová: ECDL - European Computer Driving Licence; Centrum vedecko-technic
kých informácií SR; vzdelávanie knižničných pracovníkov; projekt Európski knihovníci 

Viete, že Centrum vedecko-technických informácií SR zamestnáva aj európskych kni
hovníkov? Sú to zamestnanci, ktorí v rámci projektu Európsky knihovník, financova
ného z Európskeho sociálneho fondu, absolvovali kurzy základov informačných tech
nológií a jazykové kurzy. A nielen to. Viacerí sa stali držitel'mi vodičských preukazov 
na počítač, pretože úspešne absolvovali medzinárodne akreditované skúšky ECDL 
(European Computer Driving Licence). 

Keď sa na jeseň roku 2006 projektový minitím 
pod vedením PhDr. Márie Žitňanskej podujal 
pripraviť projekt zameraný na vzdelávanie pra
covníkov, zákon č . 568/2009 Z. z. o celoživot
nom vzdelávaní ešte nebol na svete. Napriek 
tomu projekt Európsky knihovník bol postave
ný presne v duchu tohto zákona, ktorý v para
grafe 2 definuje celoživotné vzdelávanie ako 
"všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebe
hu života s ciel'om zlepšiť vedomosti, zručnos

ti a schopnosti". Projekt bol schválený v rámci výzvy 2.1/02 operačného programu 
NUTS ll Bratislava Ciel' 3 z roku 2006, ktorej prioritou č. 2 bol rozvoj celoživotného 
vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality l'ud
ských zdrojov. CVTI SR získalo na jeho realizáciu z Európskeho sociálneho fondu 
nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 138 878 € (4 183 844 Sk). Realizácia 
aktiviít projektu sa uskutočnila v období od 1. 10. 2007 do 31 . 12.2008. V rámci pro
jektu sa uskutočnili kurzy základov informačných a komunikačných technológií v roz
sahu štandaru ECDL a jazykové kurzy. 

V rámci vzdelávania v oblasti informatiky boli najskôr vydané príručky ku všetkým 
siedmim modulom ECDL: 
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1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT) 

2. Práca s počítačom a správa súborov 

3. Spracovanie textu (MS Word) 

4. Tabul'kový kalkulátor (MS Excel) 

5. Používanie databáz (MS Access) 

6. Prezentácia MS (Power Point) 

7. Prezeranie webových stránok a komunikácia. 

Následne sa uskutočnil cyklus školení ku všetkým modulom. Ich dÍžka bola diferen
covaná podl'a obtiažnosti problematiky, v rozsahu od 5 do 25 hodín. Po absolvovaní 
kurzov sa v akreditovanom testovacom centre konali skúšky. Podmienkou získania 
certifikátu ECDL štart bolo zloženie skúšky zo štyroch modulov. Záujemcovia o certi
fikát ECDL museli zložiť skúšky zo všetkých siedmich modulov. Nebolo to l'ahké: 
okrem časového limitu 45 minút bola podmienkou úspešného zloženia skúšky aj BO
percentná úspešnosť pri riešení úloh. 

Počas trvania projektu sa uskutočňovali jazykové kurzy: angličtina, nemčina a ruština 
v niekol'kých úrovniach podl'a vedomostí a záujmu uchádzačov, v rozsahu dvakrát do 
týždňa po dve hodiny. Kurzy boli ukončené záverečnou skúškou, na základe úspeš
ného zloženia ktorej boli absolventom vydané osvedčenia . 

Projekt sa tešil vel'kému záujmu a možno konštatovať aj relatívne vysokú motiváciu 
pracovníkov na dokončenie kurzov, hlavne u ECDL. Kurzy ECDL absolvoval aj 
pomerne vel'ký počet starších pracovníkov (nad 50 rokov), ktorí sa možno neodhod
lali ísť na skúšky, avšak získané zručnosti využívajú pri každodennej práci s počíta
čom. čo sa týka jazykových kurzov, viacerí naši kolegovia sa pochválili, že po 
skončení projektu pokraču
jú v jazykovom vzdelávaní 
v niektorej jazykovej škole. 
Pravidelnosť účasti na kur
zoch viacerým z nás kom
plikovala pracovná vyťaže
nosť, čo bolo nevýhodou, 
spolu s výraznými organi
začnými zmenami, ktoré sa 
v čase realizácie aktivít pro
jektu uskutočnili. Pozitíva 
však vysoko prevažovali, 
tak z pohl'adu zamestnan
cov, ako aj zamestnávatel'a. 
Záujem o školenia a to, že 
sme boli spešní aj pri skú
škach, dokazuje nasledujú
ca štatistika: 

20 

Získané certifikáty ECDL spolu 37 kusov 
z tohoECDL 14 kusov 

ECDL štart 23 kusov 

Počet vyškolených 75 osôb 
Počet kurzov za všetky moduly ECDL spolu 43kurzov 
Dlžka trvania kurzov ECDL 625hodín 
Maximálny_Q_očet účastníkov na kurze ECDL 9osôb 

Učastníci jazykových kurzov 
anglický jazyk 59 osôb 
nemecký jazyk 21 osôb 
ruský jazyk 7 osôb 

počet skupín ll skupín 
z toho anglický jazyk 7 skupín (5 úrovní) 

nemecký jazyk 3 skupiny (3 úrovne) 
ruský jazyk l skupina 
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Na doplnenie štatistiky uveďme ešte počet zamestnancov CVTI SR, ktorý v uvede
nom období dosahoval asi 90 - 95 osôb. 

Výsledkom realizácie úspešného projektu je kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorého 
ciel'om je vysoko profesionálne riešiť úlohy na poli podpory a propagácie vedy 
a výskumu a uspokojovať narastajúce informačné potreby a požiadavky verejnosti. 
V neposlednom rade treba spomenúť ešte aj skutočnosť, že okrem znalostí, získa
ných v rámci kurzov, sa v CVTI SR výdatne využívajú aj zručnosti a znalosti získané 
v oblasti prípravy, riadenia a uskutočnenia projektu. Projekt Európsky knihovník bol 
prvou lastovičkou v oblasti využitia štrukturálnych fondov EÚ, ktorý v CVTI SR 
"naštartoval" horúce a dlhé projektové leto. 

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že školské vedomosti pre prax nepostačujú a sú 
len základom, na ktorom musí stáť silný pilier ďalšieho vzdelávania, priebežne usku
točňovaného počas celého produktívneho veku. Celoživotné vzdelávanie ako nástroj 
zvyšovania konkurencieschopnosti je nielen odporúčaním, ale imperatívom súčasnej 
rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti založenej na vedomostiach . 

Predstavujeme nových členov SAK 
l lntroducing new SLA members 

Galantská knižnica l Library of Galanta 

'""""'""" Trnavský 
samosprávny 
kraj GALANTSKÁ 

KNt2'NJCA 

Galantská knižnica 
:'vfwn,\-t' n,í.m 1. 924 Ol 1 labnta 

Galantská knižnica je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá získava, spracúva, ochra
ňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby pre širo
kú verejnosť, s dôrazom na rovnoprávny prístup k informáciám a informačným zdro
jom pre rozličné ciel'ové skupiny. 

Galantská knižnica ako regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia je 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorý prostredníc
tvom odboru kultúry riadi, usmerňuje a kontroluje jej činnosť. Je verejnou inštitúciou, 
ktorá plní súčasne dve funkcie: 

1. funkciu mestskej knižnice v meste Galanta: 

• zabezpečuje získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochranu univerzálne
ho knižničného fondu, vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, 
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• poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, 

• úzko spolupracuje s Penziónom Patria a klubmi dôchodcov, základnými 
a strednými školami v meste Galanta, 

• organizuje kultúrno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia 
miestneho významu; 

2. funkciu regionálnej knižnice podl'a vymedzenej územnej pôsobnosti, pričom 
nad rámec funkcie mestskej knižnice poskytuje tieto služby: 

zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu, 

• vypracováva rešerše, 

• sprístupňuje internet širokej verejnosti, čím umožňuje prístup k externým infor
mačným zdrojom, 

v spolupráci s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
zabezpečuje výmenné súbory zvukových dokumentov pre slabozrakých 
a nevidiacich, 

a utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, 

• odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu, 

• spracúva štatistiku o verejných knižniciach regiónu, 

• poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, kniž
niciam iných typov a ich zriaďovatel'om a zakladatel'om, 

• pracuje s informačnými technológiami a domácimi databázami, 

• spracúva a vydáva edičné tituly (regionálne bibliografie, personálne bibliografie, 
metodické materiály, propagačné materiály), 

• organizuje kolektívne kultúrno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity 
a podujatia regionálneho charakteru (literárne a tematické náučné podujatia, 
besedy). 

Galantská knižnica po absolvovaní odbornej prípravy získala štatút Partnerskej kniž
nice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave. Do svojich 
fondov získava základné dokumenty o NR SR pre rýchle a kvalitné poskytovanie 
informácií pre verejnosť. Okrem toho sa zapojila do vzdelávacieho projektu EKO
INFO, ktorý vznikol z iniciatívy organizácie GREENPEACE. Úlohou projektu je infor
movať širokú verejnosť o ochrane životného prostredia. 

Knižnica okrem toho, že poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné 
služby, pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre 
2 mestské knižnice, 6 profesionálnych a 24 neprofesionálnych obecných knižníc 
v galantskom regióne. Okrem služieb v regionálnej knižnici (základné výpožičné 
služby) poskytuje služby v ďalších dvoch zariadeniach - v Domove dôchodcov 
Patria v Galante a v Základnej škole na sídlisku SNP v Galante. Odbornú činnosť 
knižnice usmerňuje Slovenská národná knižnica, Odbor pre knižničný systém SR 
so sídlom v Martine a Knižnica J. Fándlyho so sídlom v Trnave. 
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Všetky služby knižnice zabezpečuje 15 členný kolektív, z toho 12 odborných zamest
nancov. Fond predstavuje viac ako 87 tis. knižničných jednotiek. Každoročne realizu
jeme viac ako 160 tis. výpožičiek a návštevnosť sa pohybuje na úrovni asi 51 tis. 
osôb. Máme viac ako 2 900 registrovaných čitatel'ov. Knižnica poskytuje internet širo
kej verejnosti na 8 verejných prístupoch a na ďalších 2 miestach sa môžu používate
lia knižnice pripojiť vlastnými prenosnými PC. 

Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré knižnica premietla do svojich zámerov v ostatných 
rokoch, bolo zaktivizovanie a podchytenie záujmu detí a mládeže v oblasti čítania, 

pomôcť im nájsť cestu a lásku k čítaniu, pokúsiť sa opätovne nasmerovať detského a 
mládežníckeho čitatel'a k návšteve knižnice. Okrem už osvedčených projektov, ako 
stretnutia a besedy so spisovatel'mi, publicistami, ilustrátormi, to boli napr. kvízy o kniž
nici, hlasné čítania, prezentačné výstavy prác detí, projekt Najaktívnejší čitatel' a pod. 
Knižnica sa snaží pokračovať v nových formách práce, ktoré úspešne zaviedla v uply
nulých rokoch . Naďalej sa mimoriadnej pozornosti teší každoročná jarná a jesenná 
burza kníh. Knižnica napr. v roku 2009 zrealizovala 202 vzdelávacích a kultúrnych 
podujatí, ktorých sa celkom zúčastnilo 3 228 osôb, čo bolo najviac za ostatné roky. 
Knižnica úzko spolupracuje s ďalšími kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími inštitú
ciami a záujmovými združeniami regiónu, pri organizovaní kultúrnych a výchovno-spo
ločenských podujatí. Vychádzajúc z týchto skutočností sa postupne stávame komunit
ným miestom v mieste svojho pôsobenia. Osobitne vysoko hodnotíme spoluprácu 
s kultúrnymi inštitúciami v zriaďovatel'skej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 
kraja- Vlastivedným múzeom v Galante a Galantským osvetovým strediskom. 

Z postavenia regionálnej knižnice vyplýva, že jednou z jej prioritných úloh a činností 
je vytvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestne
ho a regionálneho významu. V predchádzajúcich 2- 3 rokoch došlo k pomerne výraz
nému posunu pri nákupe fondov všeobecne, bez rozdielu, či ide o materiály univer
zálne alebo materiály miestneho a regionálneho charakteru (aj napriek tomu, že v r. 
2009 z dôvodu úpravy rozpočtu došlo oproti predchádzajúcim rokom k miernemu 
poklesu). 

Knižnica pokračuje v trende doplňovania fondu hlavne odbornou literatúrou. Na ilus
tráciu, uvádzame, že vr. 2009 nákup odbornej literatúry predstavoval viac ako 40% z 
celkového počtu nových titulov. Výrazným doplňovaním fondu v rokoch 2005 až 2009 
sa zlepšila situácia v ponuke titulov, čo sa v neposlednej miere odrazilo aj vo výpo
žičkách. Napriek tejto skutočnosti sa v doplňovaní ešte stále nájdu rezervy, aby sme 
zodpovedali stavom fondu takej úrovni, ako si to súčasná doba a požiadavky klientov 
knižnice vyžadujú. V danom prípade ide hlavne o obnovu fondu. Obdobia, keď sa 
nakupovali dokumenty v minimálnom množstve pri vynakladaní priam symbolických 
finančných prostriedkov (často menej ako 33 tis. €- asi 100 tis. Sk), je možné len 
vel'mi ťažko vykompenzovať nákupom za 3 - 4 roky. 

l napriek skutočnosti, že v ostatnom roku došlo k úprave rozpočtu možno konštato
vať, že sa nám podarilo udržať pomerne priaznivý trend pri doplňovaní tak periodic
kých, ako aj neperiodických dokumentov. Pod tento stav sa nie malou mierou podpí
sala skutočnosť, že knižnica získala ďalšie finančné prostriedky od zriaďovatel'a kniž-
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nice -Trnavského samosprávneho kraja, od Ministerstva kultúry SR, Mesta Galanta 
a tiež zahraničného grantu. Zriaďovatel' knižnice kofinancoval všetky granty, čím 
umožnil zmierniť negatívny dopad pri úprave rozpočtu , a v konečnom dôsledku dopo
mohol knižnici pri ďalšom doplňovaní a obnove knižného fondu. 

2 500 

Doplňovanie fondu knižnice knižničnými jednotkami 
v rokoch 2006 - 2009 

.. ·· ··-· ··- . · --~····-
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--------- _...J 
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Situácia v obnove fondu sa postupne stabilizovala, aj keď v r. 2009 bolo za ostatné 4 
roky na nákup kníh vynaložených najmenej prostriedkov. Ak sa nám podarí udržať 
tento stav aj v nasledujúcich rokoch a na doplňovanie budú k dispozícii finančné pro
striedky porovnatel'né, prípadne o niečo vyššie, ako bolo v rokoch 2005- 2009, kniž
nica sa výrazným spôsobom priblíži k odporúčaniu IFLA- nákup v hodnote 35,-Sk 
-asi 1,16 €, na obyvatel'a. V roku 2009 to bolo 0,76 €- asi 23,- Sk. 

Prehl'ad výpožičiek za roky 2006 až 2009 
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Ako z uvedeného prehl'adu vidieť, v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo opro
ti r. 2008 k miernemu poklesu počtu výpožičiek, ktorý je však druhý najvyšší za ostat
né štyri roky. Na poklese sa osobitne prejavilo výrazné zníženie prezenčných výpoži-
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čiek . Príčiny bude nutné analyzovať a na základe výsledku prijať opatrenia, aby tento 
nepriaznivý stav bol zastavený. Jedna z príčin bude pravdepodobne v tom, že knižni
ca - hlavne v študovni a čitárni a na úseku odbornej literatúry - doplnila fond o viac 
rovnakých titulov, čím bolo možné zvýšiť absenčné výpožičky, čo potvrdzuje nárast 
tejto formy výpožičiek. 

Základný zámer knižnice - zvýšiť výpožičky v oblasti náučnej literatúry - sa nám 
postupne darí zabezpečovať. Zámer sme si stanovili v závislosti od rozšírených mož
ností štúdia v rámci vysokého školstva v regióne. Z fondu príručnej knižn ice, ktorý bol 
v predchádzajúcich rokoch prístupný čitatel'om len v rámci prezenčných výpožičiek, 
sme začali poskytovať aj absenčné výpožičky, na obmedzenú dobu jedného, resp. 
dvoch týždňov. V prípade, že zapožičaný titul nežiadal iný čitatel', bola umožnená pro
longácia výpožičky o ďalší týždeň. Čitatelia reagovali na zmenu výpožičných podmie
nok vel'mi kladne. 

Registrovaní používatelia knižnice 
v rokoch 2006 - 2009 
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V r. 2009 sme zaznamenali aj keď len mierny, ale predsa len pokles registrovaných 
používatel'ov knižnice, a to z radov dospelých. čo je však osobitne potešitel'né, u detí 
a mládeže došlo k pomerne výraznému nárastu členov. Za ostatné 4 roky sa v r. 
2009 zapísalo za čitatel'ov knižnice najviac členov z radov mládeže. Skutočnosť je 
o to priaznivejšia, že nárast sme dosiahli aj napriek poklesu populačnej krivky práve 
u tejto skupiny obyvatel'ov. To znamená, že aj napriek nepriaznivému demografické
mu vývoju sa tento stav neprejavil v registrovaných čitatel'och, resp. používatel'och 
knižnice. Priaznivý vývoj pripisujeme skutočnosti, že knižnica v ostatných štyroch 
rokoch podstatnú časť svojich kultúrno-vzdelávacích podujatí smerovala k deťom 
a mládeži. V neposlednom rade tiež tomu, že sa pri doplňovaní fondu venovala oso
bitná pozornosť nákupu literatúry, či už odbornej alebo krásnej, práve pre predmet
nú skupinu používatel'ov knižnice. 

Pokial' hodnotíme činnosť knižnice, je nutné sa zmieniť tiež o skutočnostiach, ktoré sa 
nám aj napriek našim zámerom nepodarilo realizovať. Jedným zo základných dlho
dobých zámerov, ktorý sa nám ani v r. 2009 nepodarilo zabezpečiť, je zavedenie onli
ne katalógu. Hlavnou príčinou nerealizovania zámeru bolo opätovné odloženie zave
denia nového knižničného systému. 
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Záverom možno konštatovať, že základné ukazovatele, ktoré si každý rok stanovuje
me, knižnica splnila. Je potešitel'né, že aj napriek všeobecnému každoročnému pokle
su návštevnosti v knižniciach na Slovensku bola v Galantskej knižnici, i napriek mier
nemu poklesu v niektorých ukazovatel'och, udržaná úroveň porovnatel'ná s predchá
dzajúcimi rokmi. Vyrovnané ukazovatele, sa nám darí udržať aj vďaka skutočnosti, že 
sa nám už opakovane za ostatné 2 - 3 roky darí zvyšovať nákup literatúry všetkého 
druhu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje spokojnosť klientov. 

Pracovníčky knižnice sa snažia doplňať si svoje odborné znalosti a tým skvalitňovať 
poskytované služby používatel'om knižnice. V roku 2010 nás čaká prechod na nový 
knižnično-informačný systém - VIRTUA, takže sa nám podarí sprístupniť aj online 
katalóg, na ktorý čitatelia už netrpezlivo čakajú. Spokojnosť klientov knižnice si dáva
me ako prvoradý ciel' a veríme, že bude na 100% splnený. 

Mgr. Štefan Polák - Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica v Galante 

Zo života nečlenských knižníc 
l From the life of non-member libraries 

Knižnica Múzea židovskej kultúry v Bratislave 
l Library of the Museum of Jewish Culture in Bratislava 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave je súčasťou Slovenského národného múzea, je 
jedným zo 16 špecializovaných múzeí SNM. Ako je zrejmé z názvu múzea, základnou 
oblasťou jeho špecializácie je duchovná a hmotná kultúra židovského etnika na 
Slovensku tak, ako sa formovala a ako je doložená v procese historického vývoja až po 
súčasnosť. V tomto zameraní rozvíja Múzeum židovskej kultúry svoju zbierkotvornú, 
vedeckovýskumnú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť. Druhú základnú oblasť čin
nosti múzea tvorí dokumentácia holokaustu na Slovensku počas druhej svetovej vojny 
a antisemitizmu v období, ktoré holokaustu predchádzalo i v období nasledujúcom. 
Spolu s týmto dvojakým, resp. trojakým hlavným zameraním orientuje sa múzeum vo 
svojej činnosti na niektoré ďalšie, nadväzné čiastkové problémové a tematické okruhy. 

História Múzea židovskej kultúry sa začala písať rokom 1991: v tomto roku sa v rámci 
Historického múzea SNM zriadilo Oddelenie židovskej kultúry. Po piatich rokoch sa 
toto oddelenie pretransformovalo na samostatný subjekt - Múzeum židovskej kultúry 
SNM. Múzeum židovskej kultúry (MŽK) má svoje sídlo v bratislavskom Starom Meste, 
v renovovanej pamiatkovej budove Žigrayovej kúrie na Židovskej ulici č. 17. Pobočky, 
resp. dislokované expozície má v Prešove, Žiline a Nitre. 

Knižnica Múzea židovskej kultúry je špeciálna knižnica, ktorá sa v knižničnom systé
me Slovenskej republiky zaraďuje medzi knižnice múzeí a galérií. V rámci samotné-
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ho múzea má dvojaké postavenie: v istom zmysle predstavuje jednu zo zbierok 
múzea (najmä historickou časťou svojho fondu) a zároveň aj informačnú základňu pre 
činnosť múzea a plnenie jeho úloh. Základným poslaním knižnice teda je informačné 
zabezpečovanie činnosti múzea a odborných potrieb jeho pracovníkov. Súbežne 
s tým knižnica sprístupňuje svoj fond a poskytuje svoje služby aj pre verejnosť. 

Začiatky budovania knižnice MŽK siahajú do obdobia vzniku Oddelenia židovskej kultú
ry v Historickom múzeu SNM: od prvých rokov existencie oddelenia sa spolu s muzeál
nymi exponátmi začali - v zameraní rovnakom, resp. o čosi širšom - zhromažďovať aj 
knihy, periodiká a ďalšie knižničné dokumenty. Sprvu to boli prevažne dary - jednotlivé 
diela i menšie-väčšie súbory; darovali ich jednotlivci a rôzne korporácie a inštitúcie, zo 
Slovenska i zo zahraničia. Dary tvoria aj v súčasnosti hlavný zdroj doplňovania fondu 
(získava sa takto viac ako 50 % nových prírastkov). Postupne si oddelenie, resp. 
múzeum vybudovalo aj výmenné kontakty s inštitúciami príbuzného zamerania v zahra
ničí. V rámci finančných možností sa knižničný fond doplňoval a doplňuje aj nákupom. 

Do konca r. 2008 sa do knižnice MŽK zhromaždilo 3,5 tis. knižničných jednotiek rozlič
ných dokumentov. Prevažnú väčšinu tvoria knižné publikácie rozmanitého charakteru a 
obsahu, ďalej sú to periodiká (časopisy, noviny) a iné seriálové vydania (periodické 
zborníky, ročenky, výročné správy rôznych ustanovizní, spolkov, škôl, kalendáre a i.), 
kvalifikačné práce (habilitačné, dizertačné, diplomové) a ďalšie špeciálne tlače (mapy, 
plagáty, rozličné jednolistové tlače). Okrem klasických tlačených dokumentov sa vo 
fonde knižnice nachádzajú aj audiovizuálne a elektronické dokumenty (filmy, CD, OVO). 

Jazyková skladba fondu je značne pestrá. Významné miesto v nej zaujímajú tradičné 
náboženské a kultúrne jazyky Židov - hebrejčina a jidiš. Spolu so slovenčinou sú tu 
zastúpené svetové jazyky a väčšina európskych jazykov. Rovnako je pozoruhodné 
zloženie fondu čo do veku dokumentov a krajín ich pôvodu. Nachádza sa tu vel'a sta
rých tlačí; ich hodnotu v mnohých prípadoch znásobuje ich vydavatel'ská alebo tla
čiarenská proveniencia: pochádzajú z rozličných krajín a reprezentujú produkciu via
cerých známych tlačiarní. Na ilustráciu uvedieme aspoň jednu z nich : knihu Seter libu
šej or jakarot (Kniha drahých látok (zo) svetla), vytlačenú r. 1598 v pol'skom Lubline. 
- Podobne aj provenienčná skladba novšej a najnovšej literatúry je značne pestrá: 
literatúra pochádza takmer zo všetkých európskych a viacerých zámorských krajín; 
bohato je zastúpená literatúra z Izraela. 

Podl'a obsahovo-tematického zamerania možno literatúru a ďalšie dokumenty vo 
fonde knižnice MŽK zaradiť do nasledujúcich tematických okruhov: Je to predovšet
kým literatúra o histórii a súčasnom živote židovského etnika -Židov na Slovensku, 
o ich náboženskom, spoločenskom, hospodárskom a politickom živote, vzdelanosti, 
kultúre a umení, súhrnne alebo v jednotlivých regiónoch a lokalitách. V podobnom 
zameraní je zastúpená literatúra o histórii a súčasnom živote Židov v iných kraji
nách a častiach sveta, literatúra o starovekých židovských štátoch a o novodobom 
štáte Izrael. Bohatú skupinu vytvára literatúra viažuca sa k náboženstvou a nábo
ženskému životu Židov. Samostatný tematický okruh s množstvom literatúry a ďal
ších dokumentov predstavuje tragická kapitola židovských dejín- holokaust v rokoch 
2. svetovej vojny. 
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Inú tematickú skupinu tvorí literatúra o antisemitizme a iných aktuálnych problémoch 
týkajúcich sa Židov. A napokon je to literatúra o domácich a zahraničných múzeách, 
dokumentačných , vedeckovýskumných a i. inšitúciách a korporáciách zaoberajúcich 
sa židovskou problematikou. 

Základnou pomôckou pre orientáciu vo fonde knižnice je od začiatku starostlivo vede
ný prírastkový zoznam. Začalo sa aj s katalogizáciou knižných dokumentov, ktorá sa 
však nezavŕšila vytvorením knižničného katalógu; vykonávali ju pracovníci oddelenia, 
resp. múzea popri svojich (iných) hlavných úlohách. 

Nová etapa v živote knižnice MŽK sa začala po dokončení rekonštrukcie Žigrayovej kúrie 
v r. 2009. V rekonštruovanom objekte knižnica získala dôstojné priestory (na prízemí), 
zariadené účelovo vyrobeným nábytkom. Ešte počas rekonštrukcie sa zabezpečila che
mická a biologická očista staršej časti fondu. Pre knižnicu sa zabezpečil automatizovaný 
knižnično-informačný systém. Vytvorilo sa systemizované miesto knihovníka. 

S elementárnou úlohou - uložiť fond knižnice v nových priestoroch -- sa spájala 
potreba riešiť organizáciu tohto fondu: jeho logické štruktúrovanie, prehl'adné uspo
riadanie a úsporné uloženie. 

Pri štruktúrovaní fondu (pri jeho rozčlenení do čiastkových fondov a určení konkrét
nych čiastkových fondov) sme vychádzali z typologickej skladby, v kombinácii s chro
nologickým hl'adiskom. Vymedzilo sa 7 čiastkových fondov: pre rukopisy, staré t lače 
(do r. 1899) a ďalšie vzácne tlače (F1 ); pre periodické a seriálové dokumenty (F2); 
pre neperiodické knižné publikácie (a kvalifikačné práce) vydané vr. 1900- 1999 
(F3) a od r. 2000 (F4); pre špeciálne a drobné tlače (F5); pre audiovizuálne a elek
tronické dokumenty (F6). V rámci čiastkových fondov sa uplatňuje tzv. formátové sta
vanie (5 formátov podl'a výšky dokumentov) a v rámci jednotlivých formátov chrono
logické usporiadanie podl'a rokov vydania, resp. tlače dokumentov. Špecifický čiast
kový fond tvoria výstrižkové súbory článkov z periodickej tlače k vybraným témam 
(F7). Začalo sa s pridel'ovaním signatúr a vytváraním miestnych zoznamov jednotli
vých čiastkových fondov. 

V prvom štvrťroku 201 O bol uvedený do prevádzky elektronický knižnično-informačný 
systém. Pre knižnicu sa získal systém MaSK (Malá a stredná knižnica), produkt 
Slovenskej národnej knižnice, s modulmi pre evidenciu prírastkov, pre katalogizáciu 
dokumentov a pre evidenciu výpožičiek. Pristúpilo sa ku katalogizačnému spracúva
niu dokumentov a vytváraniu elektronického online katalógu (OPAC). Ako prvý sa na 
katalogizáciu vybral čiastkový fond neperiodických knižných publikácií vydaných od r. 
2000 (F4)- jednak preto, že práve publikácie z tohto fondu (najnovšie) sú najväčšmi 
žiadané a jednak preto, aby sa doň mohli priebežne katalogizovať nové prírastky. 
Spolu s vytváraním elektronického online katalógu (OPAC), ktorý umožní vyhl'adáva
nie podl'a viacerých príznakov, chceme rekonštruovať aj klasický lístkový katalóg 
z katalogizačných záznamov vytvorených v predchádzajúcej etape. 

Súbežne s vyššie uvedenými prácami sa začalo aj s prípravou základných koncepč

ných a metodických dokumentov pre činnosť knižnice: zásad a tematického plánu 
doplňovania knižničného fondu, knižničného poriadku, pracovných postupov. 
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Zakrátko po otvorení renovovaného sídla Múzea židovskej kultúry v máji 2009 otvo
rili sa pre návštevníkov múzea a ďalších záujemcov aj dvere do jeho knižnice. 
Prichádzali a prichádzajú prezrieť si knižnicu a dozvedieť sa čo-to o nej, no aj so 
zámerom využiť jej služby. V evidencii výpožičiek sú prvé záznamy o výpožičkách zo 
začiatku júna 2009. V evidencii informačných služieb je prvá požiadavka z 24. júna 
2009: používate!' hl'adal štatistické údaje o Židoch na Orave po 1. svetovej vojne, 
resp. pramene, v ktorých by tieto údaje mohol nájsť. 

Spomenuli sme už, že knižnica poskytuje svoje služby pracovníkom MŽK i verejnos
ti. Služby sa poskytujú v zásade bezplatne. Výpožičné služby sa vzťahujú len na 
dokumenty z fondu knižnice MŽK (nie na sprostredkúvanie dokumentov z iných kniž
níc). Pre verejnosť majú charakter prezenčných služieb, t. j. dokumenty sa používa
tel'om sprístupňujú len na štúdium v priestoroch knižnice. Mimo priestorov knižnice sa 
dokumenty požičiavajú iba pracovníkom múzea na služobné účely. 

Do repertoáru služieb knižnice MŽK ďalej patria referenčné, resp. poradensko-kon
zultačné služby (informácie o fonde a službách knižnice, porady k využívaniu kataló
gu OPAC, porady k využívaniu špeciálnych informačných zdrojov, porady o možnos
tiach využívať služby ďalších knižníc v prípadoch, keď požiadavky a potreby použí
vatel'ov nemôže v dostatočnej miere uspokojiť knižnica MŽK); informačné služby 
(poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, vyhotovenie súpisov lite
ratúry- rešerší na zadané témy); propagačné služby, najmä výstavky nových prírast
kov a tematické výstavky a výstavy. 

Kvantitatívne údaje o návštevníkoch a používatel'och knižnice MŽK a objeme jej slu
žieb sú na prvý pohl'ad pomerne skromné: za "neúplný" posledný rok (2009) sme 
v knižnici zaznamenali 33 návštev, 121 výpožičiek, necelú desiatku poskytnutých 
informačných služieb. Len o niečo menej návštev (21 ), výpožičiek (63) a o niečo viac 
informačných služieb (11) to bolo za prvý štvrt'rok tohto roka. Treba však mať na zre
teli, že ide o knižnicu špecializovanú, a navyše so špecializáciou značne špecifickou. 
Jej "klientelu", jej používatel'ské zázemie vytvárajú poslucháči vysokých škôl, ale aj 
stredoškolskí študenti, doktorandi, vysokoškolskí pedagógovia, vedeckí a odborní 
pracovníci, ale aj používatelia, ktorí napr. hl'adajú informácie o svojich rodinných prís
lušníkoch. Informačné požiadavky, s ktorými používatelia prichádzajú, sú pomerne 
rozmanité. Tak napr. sa týkajú z rozličných aspektov holokaustu, života židovských 
komunít v jednotlivých lokalitách, židovských spolkov (Schlaraff-Verein v Bratislave, 
Spolok židovských učitel'ov v ČSR), ale aj náročnejších či úzko špecializovaných tém 
(hodnotový systém u Židov, charita v judaizme, hospodárska diplomacia Izraela vo 
vybraných štátoch a pod.). 

Napriek nevel'kému kvantitatívnemu objemu služieb je knižnica Múzea židovskej kul
túry so sídlom v Bratislave knižnicou živou, priebežne navštevovanou a využívanou. 
K rozširovaniu a zefektívneniu jej služieb zaiste prispeje postupné skatalogizovanie 
celého fondu a vybudovanie jeho elektronického katalógu . 

Mgr. Kamila Fircáková, Knižnica Múzea židovskej kultúry v Bratislave 
(fircakova@snm.sk) 
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Naša anketa: Pohl'ad na profesiu knihovníka 
l Our survey: A look on the líbrary profession 

Knihovník 21. storočia alebo uplatnenie absolventa knižničnej 
a informačnej vedy l Librarian of the 21st century or The Exercise 
of graduates of information studies and librarianship 

Svet riadia informácie. O súčasnej dobe hovoríme ako o dobe informačnej explózie, 
o súčasnej spoločnosti ako o informačnej spoločnosti a najlukratívnejším odvetvím sa 
v súčasnosti stal informačný sektor. Kto v takejto situácii nájde lepšie uplatnenie ako 
informačný špecialista? Kde ešte môže nájsť svoje miesto knihovník? Alebo stále 
hovoríme o tej istej profesii, ktorá len zažíva svoju renesanciu a vstupuje do 21. sto
ročia s novým menom a novou tvárou? 

Posledné storočie prinieslo rýchlejšie a dynamickejšie zmeny ako ktorékol'vek iné obdo
bie v dejinách l'udstva pred ním. A táto zmena neobišla ani knihovníkov. Knihovník ako 
strážca a ochranca poznania, s ktorým sme sa stretávali po stáročia, je minulosťou. 

Už od počiatku l'udských dejín to boli stále knižnice a knihovníci, ktorí pomáhali 
v posúvaní hraníc l'udského poznania, a to nie iba jeho uchovávaním, ale aj rozvíja
ním a zdokonal'ovaním vlastnej profesie. Či už hovoríme o vývoji klasifikácie pozna
nia, vytvorení prvých bibliografií alebo automatizácii knižničných procesov, knihovníc
ka profesia vždy držala krok s dobou, a to nielen tvorením nových metód uchováva
nia a sprístupňovania l'udského poznania, ale aj svojou vlastnou transformáciou. 

Avšak ani téza 20. storočia knižnice zmenili svoje poslanie z mať na sprístupniť už 
neplatí. Poskytnúť jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám dnes už nestačí. Pri 
súčasnom existujúcom objeme informácií sa bežný používate!', o laikovi s nedosta
točnými technickými vedomosťami alebo informačne negramotnom jedincovi už ani 
nehovoriac, nedokáže sám efektívne pohybovať v dynamickom informačnom prostre
dí. Informačná veda sa stala skutočnou "vedou". 

Dvadsiate prvé storočie spolu s informačnou explóziou prinieslo aj ďalšiu revolúciu 
knihovníckeho povolania, a to jeho posun k informačnému profesionálovi. Zmena 
náplne knihovníckej profesie sa preniesla aj do vzdelávania knihovníkov. Knihovnícke 
školy okrem výučby metód tradičnej knihovníckej praxe do svojich študijných progra
mov zahrnuli aj vzdelávanie v oblasti informačnej politiky, informačnej výchovy, 
manažmentu informácií, informačných systémov, organizácie poznania a iné. 
Výsledným "produktom" už nie je knihovník, ale informačný špecialista, ktorý v sebe 
integruje aj manažéra a analytika. Táto zmena sa odzrkadl'uje aj v názvoch vzdelá
vacích inštitúcií: knihovnícke školy sa zmenili na informačné štúdiá. 

Informácie, informačné zdroje a poznanie už dávno nie sú výlučnou doménou knižníc, 
a preto sa aj knihovníci museli spolu s nimi presunúť do celého radu iných inštitúcií. 
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Priestor pre uplatnenie kvalifikovaných informačných profesionálov sa neustále roz
rastá a predstavuje celú škálu profesií od tvorcov informačných produktov až po ich 
užívateľov. V určitom kontexte môžeme považovať každý podnik, spoločnosť alebo 
organizáciu za informačnú inštitúciu, lebo v súčasnosti neexistuje sféra, kde by sa 
nepracovalo s nejakým súborom informácií. Povinnosť uchovávať informácie rôzneho 
typu (o výrobe, predaji, nákupe, zamestnancoch atď.) vyplýva z legislatívy. Keď sa 
spoločnosť alebo podnik rozrastie do istého bodu, je nevyhnutné zriadiť samostatné 
oddelenie na uchovávanie informácií, prípadne reguláciu informačných tokov. 

Som študentkou posledného ročníka na Katedre knižničnej a informačnej vedy 
v Bratislave a rovnako ako moji kolegovia aj ja si kladiem otázku, ako bude vyzerať 
moje zamestnanie o niekoľko mesiacov. Moje univerzitné štúdium mi predostrela širo
kú perspektívu uplatnenia, ktorá mi ako knihovníkovi alebo lepšie povedané infor
mačnému špecialistovi ponúka. 

Za uplynulých päť rokov vo mne moji učitelia vybudovali knihovnícku "hrdosť". 
Považujem sa za knihovníčku . Viem, čo táto profesia obnáša, aká je jej náplň. Som 
hrdá na to, že som knihovníčka a irituje ma, ak túto prácu niekto znevažuje. Stotožniť 
sa však s profesiou informačného špecialistu je o niečo horšie. Nie preto, že by som 
si nedokázala predstaviť jej obsah a uplatnenie, alebo preferovala povolanie tradič
ného knihovníka. Láka ma perspektíva, ktorú svet informácií a poznania za hranica
mi knižníc ponúka. Ale považujem informačného profesionála len za sofistikovanejšie 
pomenovanie knihovníckeho povolania a nezabúdam, kde sú jeho korene. 

Do 21 . storočia vstupujú absolventi knižnično-informačnej vedy ako informační profe
sionáli zahŕňajúci v sebe profesiu knihovníka, informačného špecialistu, analytika 
a manažéra. Dvadsiate storočie a informačná explózia rozviali informačné pracoviská 
a informačné profesie do všetkých typov inštitúcií a spoločností a knihovníci ich nasle
dujú. Už nie so statusom knihovníka, ale informačného profesionála, ktorý viac ref
lektuje potreby súčasnej informačnej spoločnosti. 

Som informačný profesionál - knihovníčka 21. storočia. 

Bc. Martina Račková, študentka 2. ročníka magisterského štúdia 
na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave FiF UK 

Má budoucnost v oboru knihovnictví l My future in líbraríanshíp 

Nad tímto tématem jsem se v prubehu mého studia na Slezské univerzite v Opave 
zamýšlela již mnohokrát. Knihovnictví je obor bezesporu zajímavý a užitečný, ale jako 
všechny veci, má i tento obor své zápory. V dnešní dobe se hovorí o zániku knihoven 
jako institucí. Zajímala jsem se o toto téma a myslím si, že k zániku nedochází. Čte
nár, který se o literaturu opravdu zajímá, si cestu do knihovny vždycky najde. 
Samozrejme je celosvetovým trendem mít z tepla domova vše k dispozici online, ale 
u starších generací je tento cíl již nedosažitelný. Kniha má své kouzlo, je to neco jiné-
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ho, když si na knihu mužeme sáhnout. Tohoto kouzla online servery s četbou nikdy 
nedosáhnou. Nedovedu si predstavit, že bych si svou oblíbenou knihu četla na počíta
či, asi by pro mé prestala být zajímavá a proto doufám, že sí knihovna bude držet své 
čtenáre ješté velmi dlouhou dobu. 

V čase mé praxe v prevozu knihovny jsem zjistila spoustu zajímavých vécí. Práce 
v knihovné nezahrnuje jen pujčování knih. Tento proces zná každý uživatel, který kni
hovnu navštíví. Je zde celá rada činností, která je čtenári skryta. Než se kniha dosta
ne do výpujčky, urazí dlouhou cestu a projde rukama mnoha knihovníku. Oddélení 
katalogizace, kde se kniha radí do žánru a do systému katalogu , me zaujalo nejvíce. 
Je to práce zajímavá a zodpovedná. Práce ve výpujčce je, podle mého názoru, 
namáhavéjší. Knihovník je v prímém styku se čtenárem, plní jeho prání a požadavky 
a to není vždy práce snadná. V tomto oddélení je zapotrebí dobrá orientace ve fondu 
a v katalogu. V tomto oddelení sa mi potvrdil fakt, že nejvétší počet čtenáru je ve 
vékové kategorii 40 a výše. Nejvíce se pujčovaly romány pro ženy, nejedná se, podle 
mé, o literaturu kvalitní a to mé trochu zklamalo. Doufala jsem, že čtenári budou mít 
trochu vytríbenéjší vkus. 

V mestských knihovnách je zaméstnáno více knihovníku, pracují tedy v kolektívu. Mé 
více zaujala práce na menších pobočkách, nebo v místních knihovnách, které zrizuje 
obec. Knihovník je tu více svým pánem a muže zde více projevit svoji kreativitu. 
Navazuje se tu také bližší vztah se čtenárem, knihovník tak muže lépe vyhovét jeho 
požadavkum. Je zde také více času se čtenári vénovat jednotlive, což je, myslím si, 
velice duležité. Na pobočce má ale určité knihovník více práce, pretože veškerá sta
rost, co se týče fondu, spadá do jeho kompetence a musí si se všemi úkoly poradit 
sám. Musí to být tedy človék samostatný a pečlivý. Pokud by šlo o práci v knihovné 
místní, zapojuje se knihovník i do kulturních akcí dané obce či mésta, je členem kul
turního výboru. V obcích nebývá mnoho čtenáru, proto se k jeho práci kumuluje více 
aktivit. Knihovník musí prokázat svoji flexibilitu , kreativitu a samostatnost. Místní kni
hovny by se mely zachovat i v prípadé, že jsou mírné prodélečné. V jednotlivých 
obcích jsou v mnoha prípadech jednou z mála možností, jak se zabavit a zaméstnat 
ve volném čase . Vztah čtenáru ke knihovne na vesnici je podle me silnejší, než vztah 
čtenáru ke knihovné ve mésté. 

V dnešní dobé je složité si v oboru knihovnictví najít práci. Ŕada pracovních míst je 
obsazena lidmi, kterí na tuto činnost nejsou kvalifikováni. Téchto prípadu ubývá, 
hlavne v mestských knihovnách, kde je již tendence zaméstnávat odborníky. V obcích 
se ale tato vec stále nedarí prosadit, což je, podle mého názoru, velká škoda. Lidé 
vystudovaní v oboru knihovnictví by mohli jisté být pi'ínosem v tomto sméru. Snad se 
časem začne tato situace obracet k lepšímu. Doufám, že budu mít v príštích letech 
štestí a práce v mém oboru se pro mé najde. 

Zdena Cichrová, Slezská univerzita v Opave 
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INFORMÁCIE /INFORMATION 

Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť 
Knižnice- SAKAČIK 2009 l The Slovak Libraries Association 
A ward for the Library Activities- SAKA Č/K 2009 

Správna rada SAK udel'uje svoju výročnú cenu - SAKAČIK od roku 2004 vždy jednej 
nominovanej knižnici, ktorá je členom SAK, za konkrétnu aktivitu. 

Začiatkom roka 2010 Správna rada SAK obdržala 6 návrhov na SAKAČIK-a, a to pre: 

• Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za podujatie 
Učíme sa hrou - tvorivé dielne pre deti 

• Verejnú knižnicu J. Bocatia v Košiciach za projekt Poeta Laureatus loannes 
Bocatius 

• Staromestskú knižnicu v Bratislave za výskum Analýzy a interpretácia výsled
kov výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji 

• Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave za podujatie Fórum humoristov 

• Považskú knižnicu v Považskej Bystrici za projekty Cesta do praveku a 
Nevšedný príbeh všedného dňa 

• Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote za projekt Deti učia- základy 
počítačovej gramotnosti pre seniorov. 

Správna rada SAK sa rozhodla udeliť cenu za významný knihovnícky počin - realizá
ciu a interpretáciu výskumu čítania mládeže vo veku 13-19 rokov v Bratislavskom kraji. 

Výskum realizovalo šesť verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja 
(Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská kniž
nica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka) 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v roku 2008 na vzorke 1 515 žiakov základných a stredných škôl, ana
lýzu a interpretáciu výsledkov spracovali v 1. polroku 2009. 

Analýzy a závery výskumu presahujú regionálny význam, sú východiskom pri tvorbe 
celoslovenských zásadných strategických materiálov pre činnosť verejných knižníc. 
Oceňujeme najmä spoluprácu všetkých zúčastnených knižníc, ktorá je výrazným 
motivačným faktorom a príkladom pre ostatné regionálne verejné knižnice na 
Slovensku. V roku 2010 sa pod záštitou SAK bude výskum realizovať v Prešovskom, 
Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Ocenenie prebrala na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc dňa 22. mar
ca 2010 v Malokarpatskej knižnici v Pezinku členka realizačného a autorského tímu, 
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riaditel'ka Staromestskej knižnice v Bratislave PhDr. Judita Kopáčiková. Za Správnu 
radu SAK v zastúpení predsedníčky ocenenie odovzdala Mgr. Andrea Doktorová. 

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK 
Daniela.Dzuganova@upjs.sk 

"Partnerstvo alebo spojme svoje sily" -tradícia pokračuje 
aj v roku 201 O l "Partnership or leť s work together"- the tradition 
continues in 2010 

Slovenská asociácia knižníc aj v roku 201 O ponúkla svojim členským knižniciam pod
poru pri organizovaní zaujímavých podujatí v programe "Partnerstvo alebo spojme 
svoje sily". Žiadosti, obsahujúce charakteristiku podujatia, potenciálny okruh účastní
kov, spôsob participácie SAK, očakávanú výšku finančného príspevku a účel jeho 
použitia,bolo treba zaslať Správnej rade SAK do 15. februára 201 O. Do uvedeného 
termínu Správna rada SAK obdržala 16 žiadostí od týchto knižníc: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9 

10. 
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Mestská knižnica mesta Piešťany - na vydanie informačného bulletinu k 6. 
ročníku festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok : kniha v rozhlase 
- rozhlas v knihe 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach - na celosloven
ský odborný seminár Knižnica v zrkadle času 

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši - na 28. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana 
Laučíka 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici- na 1 O. ročník seminára s medzi
národnou účasťou Význam osobnosti pre mestá a regióny - knižnice a budo
vanie regionálnych databáz 

Knižnica Ružinov, Bratislava - na 4. ročník podujatia Jarný maratón s knihou 
v rámci Týždňa slovenských knižníc 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach - na seminár pre riaditel'ov a meto
dikov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja Význam ben
chmarkingu a prieskumov v riadení knižnice 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - na celoslovenský seminár s medziná
rodnou účasťou Komunitná knižnica 4 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne- na podujatie Martin 
Kukučín- osobnosť UNESCO 2010 

Slovenská pol'nohospodárska knižnica pri SPU v Nitre - na odborný seminár 
NITLIB 2010 : web a knižnice 

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene - na spomienkový seminár Jozef 
Cíger Hronský 
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11. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne- na prednášku o živote a diele biblio
grafa a biografistu Józsefa Szinnyeiho v rámci Týždňa slovenských knižníc 

12. Štátna vedecká knižnica v Prešove - na 2. ročník katalogizačného worksho
pu s názvom 2. východoslovenský KatWork 

13. Kysucká knižnica v Čadci - na odborný seminár Súčasná slovenská literatúra 

14. Štátna vedecká knižnica v Košiciach- na seminár s medzinárodnou účasťou 
Marketing moderných knižnično-informačných služieb (s dôrazom na elektro
nické informačné zdroje) 

15. Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa - na podujatie Stonožkové čítanie 

16. Tribečská knižnica v Topol'čanoch- na 20. ročník autorskej literárnej súťaže 
Literárne Topol'čany 201 O. 

Správna rada SAK na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2010 prerokovala jednotlivé 
žiadosti a rozhodla podporiť tieto knižnice: 

1. Slovenskú pol'nohospodársku knižnicu pri SPU v Nitre, 

2. Knižnicu Ružinov, Bratislava, 

3. Ľubovniansku knižnicu Stará Ľubovňa, 

4. Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, 

5. Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, 

6 Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. 

S každou z podporených knižníc Správna rada SAK uzatvorí zmluvu, kde bude uve
dený predmet zmluvy, podmienky použitia finančného príspevku a spôsob jeho vyúč
tovania (najneskôr do mesiaca od konania podujatia). Zo strany podporených knižníc 
je potrebné zverejniť informácie o podujatí v Bulletine SAK, na webovej stránke SAK, 
ako aj na propagačných materiáloch podujatia uviesť meno a logo SAK. 

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK 
Daniela.Dzuganova@upjs.sk 

čo Dante nevidel alebo Alfréd Wetzler bol hrdina 
l What Dante Did not See or Alfred Wetzler was a hero 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji 
sa uskutočn ilo 22. marca 2010 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. 
O ciel'och a podujatiach tejto celoslovenskej akcie hovorila Mgr. Lívia Koleková, riadi
tel'ka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, a Týždeň slovenských knižníc slávnostne 
otvoril krátkym príhovorom Ing. Viliam Kubányi, riaditel' odboru kultúry Úradu 
Trnavského samosprávneho kraja. 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre svojich čitatel'ov a návštevníkov 
pestrý program. Určený bol deťom, študentom, dospelým, seniorom, odsúdeným vo 
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väznici, ale i deťom hospitalizovaným v trnavskej fakultnej nemocnici. Nechýbali sme 
ani pri prekonávaní slovenského rekordu Čítajme si ... , do ktorého sa zapojilo v našej 
knižnici a na pobočkách spolu 624 detí. Náš rekord sme určite prekonali. Noc 
s Andersenom si u nás získava čoraz viac priaznivcov. Knižnica J. Fándlyho v Trnave 

bola prvou slovenskou knižnicou, ktorá sa do 
medzinárodného projektu zapojila. Bolo to 
už v druhom ročníku, teda v roku 2002. 
Odvtedy každým rokom rozširujeme spacie 
miesta- aj na pobočky. Tohto roku nás bolo 
spolu 110 detí a 15 dospelých. 

Úvodným podujatím Týždňa slovenských 
knižníc 201 O bola slávnostná prezentácia 
najnovšieho vydania knižky čo Dante 
nevidel, ktorú knižnica pripravila v spolu
práci s Divadlom Jána Palárika v Trnave 
a s vydavateľstvom MilaniuM. Bola prvou 

MUDr. Tatiana Kernová-Wetzlerová, PhDr. z pripravovanej šnúry podujatí po viace-
Katarína Hradská, PhDr. Milan Richter rých miestach Slovenska. Zrkadlová sieň 

Divadla Jána Palárika v Trnave sa zaplnila do posledného miestečka. Medzi pozor
nými poslucháčmi boli študenti stredných škôl, l'udia, ktorých téma holokaustu zaují
ma, ale i l'udia, ktorých sa udalosti z tohto obdobia aj bytostne dotýkali. Medzi zve
davými boli i milovníci Trnavy a všetkého, čo s ňou súvisí. 

Alfréd Wetzler bol trnavský rodák. Narodil sa 
10. mája 1918 v Trnave, zomrel 8. februára 
1988 v Bratislave. Jeho meno však v Trnave 
bolo donedávna neznáme. Až v roku 2006 mu 
odhalili v Trnave pri synagóge pamätnú tabu
ru. Roku 2007 dostal spolu s Rudolfom Vrbom 
Čestné občianstvo mesta Trnava in memo
riam. V tom istom roku mu prezident Slo
venskej republiky Ivan Gašparovič udelil štát
ne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Šte
fánika l. triedy in memoriam. 

Naši čitatelia majú vo svojej pamäti autobio- Ing. V Kubányi otvára Týždeň 
grafický román Čo Dante nevidel, ktorý vyšiel slovenských knižníc 
roku 1964. Mnohí však až donedávna nevedeli, že pod pseudonymom Jozef Lánik sa 
skrýva hrdina knižky i histórie holokaustu Alfréd Wetzler. Kniha bola označená za 
jednu z najlepších vo svojom žánri. 

A. Wetzler v nej opísal svoj útek z koncentračného tábora v roku 1944. Svojím 
Protokolom o Osvienčime podal A. Wetzler spolu so svojím spoluväzňom Rudolfom 
Vrbom svedectvo celému svetu o zverstvách páchaných v koncentračných táboroch. 
Takto zabránili ďalším deportáciám Židov nielen zo Slovenska, ale i z Maďarska. 
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V roku 2009 sa verejnosť dočkala 5. vydania tejto knižky. Vo vydavatel'stve MilaniuM 
knižku obohatili o Správu Wetzlera a Vrbu, ktorá vyšla prvýkrát v slovenčine . 
Súčasťou knihy je i štúdia českého historika M. Kárného Osudy jednej správy a pro
lóg k Správe Wetzlera a Vrbu od britského historika sira M. Gilberta. Knihu dopÍňajú 
umelecké fotografie Rubina Kostova a dokumenty z archívu Alfréda Wetzlera. 

O vzniku a význame knihy, o historickom pozadí holokaustu vel'mi zaujímavo poroz
právali vydavatel' PhDr. Milan Richter a historička PhDr. Katarína Hradská. S úctou na 
svojich rodičov spomínala MUDr. Tatiana Kernová-Wetzlerová . Ukážku z knihy sme si 
vypočuli v umeleckom prednese Branislava Bajusa. 

l keď očakávané otázky zo strany študentského publika neprišli, určite mnohí z mla
dých l'udí siahnu po tomto autobiografickom románe, doplnenom autentickou Správou 
Wetzlera a Vrbu. 

Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
bjakubacova@kníznícatmava. sk 

Cena Ľudovíta Fullu 2009 a Cena Trojruža 2009 
l Ľudovít Fulla A ward 2009 and the Triple Rose A ward 2009 

Cena Ľudovíta Fullu je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá 
významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti 
a mládež. Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný 
dom umenia pre deti udelili Cenu Ľudovíta Fullu 2009 Milošovi Koptákovi za dekora
tívne štylizované ilustrácie expresívneho výrazu v knižkách pre deti. Cenu odovzdali 
Ing. Viliam Ki.ihn (riaditel' FVU), Ing. Peter Tvrdoň (riaditel' BIBIANY) a PhDr. Ľubica 
Kepštová (viceprezidentka Slovenskej sekcie IBBY a predsedníčka poroty). 

Cena Trojruža oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvor
bu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. 
Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre 
deti udelili Cenu Trojruža 2009 Petrovi Holkovi za umelecky presvedčivý prienik do 
autentického sveta, problémov a pocitov niekol'kých generačných vrstiev detí a mla
dých l'udí. Cenu odovzdali JUDr. Ladislav Serdahély (riaditel' LF), Ing. Peter Tvrdoň 
(riaditel' BIBIANY) a PhDr. Ľubica Kepštová (viceprezidentka Slovenskej sekcie IBBY 
a predsedníčka poroty). 

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 2. decembra 2009 o 1 O. hod. v Klube spi
sovatel'ov v Bratislave. 

Mgr. Eva Cíferská, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre detí v Bratislave 
cíferska@bibiana.sk 
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Moja Naj Kniha l My Best Book 

Máte svoju najobl'úbenejšiu knihu? Svoju večne roz
čítanú knihu alebo takú, ku ktorej sa radi vraciate 
znova a znova? Máte knihu svojho detstva alebo 
hrdinu, ktorý vám zmenil život? Najhoršiu knihu 
svojho života? 

V Európe sa do hl'adania najobl'úbenejšej a najčíta
nejšej knihy zapojili už státisíce čitatel'ov. Nápad vzni
kol vo Vel'kej Británii, v televízii BBC a postupne sa na 
základe licencie realizoval vo viacerých krajinách. 
Možno ste videli vlani na ČT (v Českej televízii) tento 
projekt pod názvom Kniha mého srdce. 

Naša celonárodná anketa Moja Naj Kniha o naj
obl'úbenejšiu knihu slovenských čitatel'ov, ktorej 
hlavným ciel'om je inšpirovať malých i vel'kých 
k čítaniu a diskusii o kráse kníh a láske ku knihám, 
štartuje v nedel'u 25. apríla 201 O o 20 hod. na tele

víznej stanici STV 2 prvým dielom z cyklu piatich 90-minútových priamych prenosov. 
Na základe hlasovania divákov sa postupe dozvieme názvy Naj 1 OO, Naj 25, Naj 1 O 
a vo finále 7. novembra víťaznú najobl'úbenejšiu knihu Slovákov. Spolu s pútavými 
príbehmi budú divákov motivovať knihy a iné vecné ceny, ktoré venujú do projektu 
partneri, ale aj ďalšie atraktívne sprievodné podujatia. 

Už dnes sa však môžete zaregistrovať na internetovej stránke projektu 
www.mojanajkniha.sk, Všetkých zaregistrovaných budeme pravidelne informovať 

o všetkých novinkách a pripravovaných sprievodných podujatiach. 

Richard Fekete, Slovenská televízia 

Knižnica v Piešťanoch oslávi 85 rokov 
l The Town Library in Piešťany will ce/ebrate 85 years 

38 

Mestská knižnica v Piešťanoch má pred sebou 
významný rok. V októbri totiž uplynie 85 rokov od 
založenia tejto kultúrnej inštitúcie v našom meste. 
Vďaka úspešnému projektu Regionálneho operačné
ho programu oslávi knižnica svoje okrúhle narodeni
ny aj rozsiahlou rekonštrukciou budovy a priestorov. 
Okrem toho ju čaká niekol'ko významných podujatí. 
Predovšetkým to bude 6. ročník medzinárodného 
festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok : 
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kniha v rozhlase- rozhlas v knihe, na ktorom sa tra
dične stretávajú autori, výtvarní i divadelní umelci 
z celého Slovenska, ale aj zo susedných Čiech. 

Prvým tohtoročným hosťom knižnice bol obl'úbený 
vrbovský muzikant a autor Branislav Jobus, ktorý 
prišiel detským čitatel'om predstaviť svoju novú 
knihu Zázračné rozprávky. Nádych exotiky malo 
stretnutie s autorkou slovensko-arabského pôvo
du, piešťanskou rodáčkou Emire Khidayer a jej 

nevšedné rozprávanie, v ktorom našim návštevníkom priblížila realitu krajín arabské
ho sveta. Záujemci o záhradkárstvo mali možnosť navštíviť cyklus prednášok 
Akadémia záhradkára 201 O, pripravených v spolupráci so Slovenským zväzom 
záhradkárov v Piešťanoch. 

Aktuálny Mesiac knihy sa ponesie v znamení tradičného Týždňa slovenských knižníc, 
ale aj ďalších zaujímavých podujatí. Pre deti pripravujeme výtvarné dielne, na ktorých 
budú mal'ovať portréty významných osobností Slovenska. Svoju tvorivosť a zručnosť si 
budú môcť vyskúšať aj dospelí, a to na workshope so známym výtvarníkom Gabrielom 
Wagnerom. Študenti stredných škôl sa stretnú s dvoma úspešnými súčasnými prozaik
mi - Ľubom Dobrovodom a Veronikou Šikulovou. Hosťom ďalšej besedy bude obl'úbe
ný herec a zabávač, člen Radošinského naivného divadla René Štúr. Zaujímavosti o 
svojej rodnej krajine príde Piešťancom porozprávať japonský novinár žijúci na 
Slovensku Masahiko Shiraki. Milovníkov ďalekých krajín poteší aj výstava fotografa 
Antona Fialu z jeho ciest po Austrálii, Amerike i Afrike. Okrem toho môžu naši návštev
níci obdivovať aj výberovú prehliadku najkrajších slovenských detských kníh z brati
slavskej BIBIANY, či tematickú výstavu vel'konočných kraslíc, šperkov, grafík a obrazov 
Anny a Jána Valterovcov. Originály svojich knižných ilustrácii v našich priestoroch vysta
ví aj jeden z popredných slovenských ilustrátorov a výtvarníkov Peter Uchnár. 

V mesiaci apríli, kedy sa každoročne dostáva do povedomia téma ochrany životného 
prostredia, pripravujeme okrem tradičných literárnych stretnutí sériu podujatí s ekolo
gickou tematikou . 

Veríme, že aj pestrou programovou ponukou dokážeme zaujať a prilákať do knižnice 
nových čitatel'ov. 

Mgr. Martina Marová, Mestská knižnica mesta Piešťany 

Správa zo seminára Nájdime si knižnice 
l Se mi nar report Leť s fi nd the libraries 

Odborný seminár Nájdime knižnice pripravila Slovenská asoc1ac1a knižníc v Slo
venskej národnej knižnici v Martine 9. marca 201 O, v deň konania valného zhromaž
denia SAK. Pod zaujímavým názvom sa ukrývala téma marketingu knižníc. 
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Marketingu venovala Slovenská asociácia knižníc pozornosť aj v minulých rokoch. 
Napríklad v r. 2005, keď sa uskutočnil odborný seminár pod názvom Marketing a 
public relation ako faktor úspechu. Uvedomujeme si, že spôsob, akým sa marketing 
v knižničnej praxi realizuje, ovplyvňujú zmeny, ktoré prebiehajú nielen v knižniciach, 
ale v celej našej spoločnosti. Marketingu sa venovala zvýšená pozornosť v roku 
2008, kedy vznikla pri Odbore pre knižničný systém SR Slovenskej národnej knižni
ce v Martine Pracovná skupina pre marketing knižníc. Činnosť pracovnej skupiny bola 
dočasne utlmená a knižnice si žiadali venovať tejto téme náležitú pozornosť. V dneš
nom konkurenčnom prostredí si ešte viac uvedomujú, aké dôležité je budovať prestíž 
knižnice, zamerať sa na jej propagáciu a uspokojovanie potrieb používatel'ov. Napriek 
mnohým už realizovaným aktivitám sa marketingové metódy v mnohých knižniciach 
na Slovensku využívajú len intuitívne, bez osvojenia si najnovších poznatkov. 

Odborný seminár otvorila a moderovala predsedníčka SAK PhDr. Daniela Džuganová 
(Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach) . (Ne)známy marketing -
tak nazvala svoju prezentáciu PhDr. Libuše Foberová (Slezská univerzita v Opave), 
ktorá pripomenula nielen základné definície marketingu, ale postupne prešla k prak
tickým skúsenostiam implementovania marketingu v Mestskej knižnici Chemnitz, kde 
mala možnosť pozorovať realizáciu marketingovej stratégie a jej úspešnosť. 

Používate!' je stredobodom všetkého, čo táto knižnica robí. Vedenie knižnice spraco
valo marketingovú stratégiu, v ktorej analyzovalo trh (vnútorné a vonkajšie prostredie, 
náklady, kapacitu, zamestnancov, pracovné náplne, verejnú mienku atď.) . 

Zodpovední si potom stanovili ciele a stratégiu. Marketingovej stratégii predchádzala 
marketingová koncepcia. L. Foberová utvrdila poslucháčov, že marketing sa musí 
meniť spolu s používatel'mi knižnice. Dôležité je budovať identitu knižnice a byť výni
močný. Medzi základné odporúčania prednášajúcej patrilo: mať jasnú stratégiu, spo
lupracovať s médiami, inovovať, zamerať sa na konkrétne skupiny používatel'ov. L. 
Foberová zdôraznila, že konkurenciu porazíme spoluprácou a naša sila je v tom, že 
budeme ponúkať kvalitné služby. Vo svojom príspevku venovala pozornosť aj české
mu prostrediu, ktoré má, ako uviedla, vel'ký sponzorský potenciál. Ako príklad trans
formácie knižníc na komunitné centrá prezentovala Mestskú verejnú knižnicu vo 
Vsetíne, ktorá získala vďaka kvalitnému marketingu neotrasitel'nú pozíciu v meste 
a nemá problém s fundraisingom a projektmi. Vyjadrila sa, že "knižnice sú a budú o 
stretávaní l'udí a preto nikdy nezaniknú". Vo svojom príspevku uviedla aj guerilový 
marketing, ktorého ciel'om je zaujať, ba až šokovať verejnosť. Digitálny svet mení kla
sickú podobu knihy a aj marketing knižníc. My, knihovníci, by sme sa mali pozerať nie
len do zahraničia, ale aj na svojich používatel'ov, priamo vo svojom prostredí. Dôležité 
je, v snahe získať nových používatel'ov nestratiť starých. Každý pracovník v knižnici 
je dôležitý a marketing by mal robiť každý. 

PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica v Bratislave) dala svojmu príspevku 
Marketing verejných knižníc do názvu aj otázku Robíme to dobre? V úvode svojej pre
zentácie uviedla, že s marketingom by sme mali začať vtedy, keď sa knižnici darí. 
Vtedy, keď sa nedarí, nechce sa nám totiž komunikovať so zriaďovatel'om, ale ani 
s novinármi. Na otázku, čo nám všetko chýba, dala jednoznačnú odpoveď: Priamy ťah 
na bránu! Za nevyhnutnosť považuje celoplošné prieskumy a výskumy, ktoré by sme 
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mali na Slovensku realizovať, aby sme získali prehl'ad o tom, čo potrebujeme. Na 
otázku, čo všetko súvisí s kvalitou poskytovanej služby J. Kopáčiková uviedla nielen 
uniformy, menovky, telefonický kontakt, medzil'udské vzťahy, prostredie knižnice, stra
tégiu knižnice, prezentáciu na webe, ale aj etický kódex knihovníka alebo webové 
stránky pre znevýhodnených používatel'ov. Jej prezentácia bola plná otázok, na ktoré 
hl'adala odpoveď. čo všetko súvisí s kvalitou poskytovanej služby? Okrem iného aj 
výber a vzdelávanie zamestnancov, pravidelné informovanie, stotožnenie sa s ciel'mi 
knižnice, ale aj ich správanie sa, medzil'udské vzťahy na pracovisku, prostredie kniž
nice atď., uviedla okrem iného vo svojej prezentácii. Pripomenula, že v slovenskom 
knihovníctve často trieštime sily a nekoordinujeme jednotlivé aktivity. Na záver poskyt
la dobré rady, ako si udržať zákazníka a dala účastníkom seminára záverečnú otáz
ku, či robíme aspoň niečo z toho čo uviedla. 

Nádejou, že sa na Slovensku vo vzťahu ku knihám a k čítaniu blýska na lepšie časy, 
bol príspevok Richarda Feketeho zo Slovenskej televízie , ktorý predstavil nový pro
jekt Moja Naj Kniha. Je to celonárodná anketa, ktorú vyhlasuje Slovenská televízia na 
základe licencie BBC, ktorá projekt prezentovala pod názvom The big Read v roku 
2003 a zapojilo sa do nej vyše 750 tisíc divákov. Počas kampane, ktorá sa začína 
symbolicky v marci - mesiaci knihy a vyvrcholí vyhlásením výsledkov v priamom pre
nose v nedel'u 7. novembra 201 O, si budú môcť diváci Slovenskej televízie zvoliť svoju 
najobl'úbenejšiu knihu. Kultúrno-vzdelávací projekt Moja Naj Kniha prispieva k zvýše
niu záujmu o literatúru zo strany detí, mládeže aj dospelých. Úspešne ho realizovali 
vo viacerých krajinách. Okrem Vel'kej Británie sa doň zapojilo Nemecko, kde ho pod 
názvom Das grosse Lesen vysielala televízia ZDF a prilákala 250 tisíc divákov, 
v Maďarsku ho v roku 2005 ako A Nagy Känyv vysielala štátna MTV, v Bulharsku ho 
pred dvoma rokmi spustila štátna televízia BNT pod názvom Goljamoto četene . Vlani 
tento projekt s úspechom realizovala aj česká televízia, nazvala ho Kniha mého 
srdce. Viac informácií o novom projekte je na stránke www.mojanajkniha.sk. 

Ing. Silvia Stasselová (Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave) v úvode svojho príspevku s názvom Úspešný ver
zus neúspešný marketing knižníc na Slovensku a v zahraničí ponúkla účastníkom 
seminára propagačné materiály, ktoré prezentujú knihovníkov a ich prácu v zahranič
ných knižniciach. Aktivity v oblasti marketingu knižníc začala činnosťou pracovnej 
skupiny, ktorá pracovala pri odbore pre knižničný systém a ktorej bola sama členkou. 
Pripomenula prioritné zásady a ciele, ktoré prijala Pracovná skupina pre marketing 
a riadenie knižníc pri Slovenskej národnej knižnici a vyhodnotila dotazník, ktorý spra
covala pracovná skupina. Spomenula zaujímavé celoslovenské aktivity, ktoré sa rea
lizujú a nevyhnutnosť ich koordinácie. Svoju prezentáciu obohatila o informácie, ako 
sa knižnice v zahraničí zviditel'ňujú a aké aktivity realizujú napríklad aj na You Tube. 
Zaujímavé boli čísla, ako stúpa počet prezretí si videí na internete, a to nielen zahra
ničných, ale aj domácich. Prítomných zaujala prezentácia v praxi osvedčených mar
ketingových kampaní v zahraničí, pretože úspešné a osvedčené marketingové kam
pane knižníc a knihovníckych združení a ich webové stránky môžu byť pre knižnice 
na Slovensku inšpiratívne. Silvia Stasselová presvedčila prítomných, aká nevyhnutná 
je jednota knihovníckej komunity, pretože jedine tak môžeme realizovať spoločný 
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marketing knižníc: "Úspešný spoločný marketing knižníc vyžaduje zmenu v správaní 
celej slovenskej knihovníckej komunity, pretože iba v jednote je sila . Aj vo vzťahu 
k marketingu." 

Lukáš Poláček z firmy 3M predstavil spoločnosť, oblasť jej pôsobenia a niektoré pro
dukty, ktoré môžu byť pre knižnice zaujímavé a môžu byť predmetom reklamy. 

Stručné zhrnutie prezentovaných príspevkov a záverečné slovo patrilo Daniele 
Džuganovej, ktorá sa poďakovala všetkým prezentujúcim aj účastníkom a vyjadrila 
presvedčenie, že seminár splnil očakávania a pomôže k skvalitneniu marketingu v 
knižniciach. Ubezpečila prítomných, že SAK bude v podobných odborných aktivitách 
pokračovať. 

Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topl'ou 
antolikova@slovanet.sk 

Milan Ferko a jeho miesto v slovenskej literatúre 
l Milan Ferko and his place in Slovak literature 

Minulý rok sme si pripomenuli 80. výročie narodenia popredného slovenského básni
ka, prozaika, dramatika, autora literatúry pre deti a mládež Milana Ferka. Spisovatel' 
sa narodil 14. decembra 1929 vo Vel'kom Rovnom. V roku 1953 absolvoval Právnickú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, súčasne pracoval ako redaktor denníka 
Smena, v rokoch 1955- 1956 v týždenníku Kultúrny život, v r.1956 založil a do r. 
1960 viedol mesačník Mladá tvorba, vr. 1960- 1969 a 1996- 1994 bol šéfredakto
rom Slovenských pohl'adov, od roku 1975 do roku 1993 slobodný umelec, v rokoch 
1994 - 1998 sekčný šéf na Ministerstve kultúry SR, potom opäť na vol'nej nohe. 

Debutoval dobove angažovanými veršami. V zbierkach Odkaz (1960), Svet na dlani 
(1961) a Rovnováha (1963) sa prepracoval k civilnejšiemu výrazu. V básňach pre deti 
Na Mars a späť (1960), Tajomstvo hračiek (1963), Robot robí robotu (1964), 
Džimbala-bala-bala (1971) a v prózach pre deti Dobrodružstvá s kolieskom (1963), 
Kam vtáci na noc odkladajú srdce (1978) a Šalabingo {1997) rozvíja hravosť, humor 
a fantáziu. V knihách pre mládež z prostredia Indiánov Tvoji bratia, Winetou (1967), 
pirátov a zbojníkov Pirátski králi a král'ovskí piráti (1968), Pirátske dobrodružstvá 
(1970), Rína/do Rinaldini (1971) a Bohatier v býčej koži (1981) zobrazil slávnych roj
kov a dobrodruhov. Úspešná bola jeho dilógia Keby som mal pušku (1969) a Keby 
som mal dievča (1974), obe boli vr. 1972 a 1976 sfilmované v réžii Štefana Uhra. 
Premeny Slovenska stvárnil v spoločenských románoch Svadba bez nevesty ( 1979), 
Svadba bez ženícha (1982) a Otváranie studničiek (1988). Historické témy spracoval 
v románe Krádež svätoštefanskej koruny (1970), v trojzväzkovom diele Svätopluk 
(1975), v románoch Jánošík (1978), Medzi ženou a Rímom- Markus Aurélius (1980), 
Matúš Čák Trenčiansky (1999), v dvojdielnej televíznej inscenácii Solúnski bratia 
(1989, v réžii Pavla Haspru) a v rozhlasových hrách. Tento sled doplňajú Staré poves
ti slovenské (1990), Nové povesti slovenské (1994), historická dráma Pravda 
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Svätoplukova (v r. 1985 ju v Slovenskom národnom divadle inscenoval P. Haspra). 
Širokú škálu autorovho diela dotvárajú rozhlasové hry pre deti, texty piesní a operet
né libreto Plná pol'ná lásky (1954, hudba Milan Novák, premiéra na bratislavskej 
Novej scéne v réžii F. K. Veselého). Tematickú priebojnosť uplatnil v knižnej publicis
tike Paríž a my (1966), Prežil som Sibír (1969), Vel'komoravské záhady (1990), Člo
vek a včely (2001) a V zápase o zvrchovanosť (2004). Zostavil deklaráciu zvrchova
nosti Slovenskej republiky (február 1991) a jazykový zákon (1995). V ostatnom čase 
vydal Staré povesti slovenské (2004), knihu príbehov Král'ovská pomsta ... (2005), 
výber z vlastnej publicistiky V zápase o zvrchovanosť (2007), súbor poviedok Všetky 
lásky sveta (2008). Ferkove knihy vyšli preložené do češtiny, maďarčiny, ruštiny, ukra
jinčiny, srbčiny, slovinčiny a nemčiny. Spisovatel' dostal aj množstvo ocenení, napr. 
bulharský rad Cyrila a Metoda (1969), Cenu Fraňa Král'a (1960 a 1963), cenu Zväzu 
protifašistických bojovníkov a Slovenského filmu (1971 ), ceny Mladých liet, Svetového 
kongresu Slovákov (2000), Trojružu BIBIANY (2000) a iné. 

Pri príležitosti autorovho jubilea zorganizovala Krajská knižnica v Žiline, v zriaďova
tel'skej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenskou 
národnou knižnicou- Národným bibliografickým ústavom a Spolkom slovenských kni
hovníkov - Bibliografickou sekciou odborný seminár s názvom Jubilant Milan Ferko 
a jeho miesto v slovenskej literatúre. Seminár sa konal v Krajskej knižnici v Žiline dňa 
1 O. decembra 2009. 

Po úvodných slovách riaditel'ky knižnice Mgr. Kataríny Šušoliakovej a Mgr. Petra 
Repku, zástupcu Žilinského samosprávneho kraja, vystúpil s prvým odborným prí
spevkom doc. PhDr. Michal Tokár, PhD., z Prešovskej univerzity. Svoju prednášku 
nazval Ilustrácia literárneho diela Milana Ferka, poznámky k ilustráciám kníh pre deti 
a mládež. l keď znenie témy vyjadruje široké zameranie, napokon sa autor príspevku 
-aj s ohl'adom na profesijnú orientáciu- rozhodol úvahu zúžiť a obmedziť sa na oblasť 
ilustrovaných knižných titulov Milana Ferka určených deťom a mládeži. Knihy Milana 
Ferka ilustrovali významní slovenskí umelci: Vincent Hložník, Albín Brunovský, Jozef 
Baláž, Ivan Schurmann, Teodor Schnitzer, Viera Gergel'ová, Miroslav Cipár, Jozef 
Cesnak, Martin Kellenberger, Ľubomír Ferko. Okrem nich knihy pre mládež ilustrovali 
aj českí výtvarníci-ilustrátori: Jan Brychta, František šesták, Oswald Klapper a ďalší. 
Toto široké zastúpenie ilustrátorov reprezentuje rôznorodé výtvarné koncepcie, preto 
je tu prirodzená heterogénnosť výrazov a ilustračných prístupov k literárnemu textu. 

Ďalší príspevok pod názvom Poézia Milana Ferka pre deti a mládež z 50- 60. rokov 
20. storočia predniesla PhDr. Lucia Winklerová, PhD., z Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre . Ako sama autorka uvádza v anotácii , pred
náška bola zameraná na reflexiu Milana Ferka ako spisovatel'a pre deti a mládež. 
Pozornosť bola upriamená najmä na komplikované obdobie 50. rokov 20. storočia. 
l v tomto období bol totiž autor schopný zaradiť na prvé miesto hru, fantáziu, inven
ciu pred schematizmom a didaktickosťou . Z interpretačného výskumu preto vyplýva 
odporúčanie, aby sa zachovali pre zachovanie vybraných textov a pre ich využitie 
vo vyučovacom procese. Texty sú vhodné tak pre vyučovanie slovenského jazyka a 
literatúry na základných školách, ako aj pre vyučovanie slovenčiny ako cudzieho 
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jazyka metódou CLIL, na pochopenie interkultúrnych nuánsov krajiny a zložitého 
obdobia nielen literárnej histórie. 

Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., z Prešovskej univerzity predniesla príspevok 
Autorská rozprávka Milana Ferka v kontexte slovenskej literatúry pre deti. Autorka vo 
svojej štúdii uvádza: ako konštatuje B. Šimonová, rozprávka si aj v priebehu novodo
bého vývinu "síce zachováva svoju identitu, no zároveň si hl'adá aj svoj dobový výraz, 
je žánrom v pohybe ... Pre súčasnú slovenskú rozprávku sa stáva kontaminácia 
žánrov v nej jej prirodzenou súčasťou. Rešpektuje jednak metatextový reťazec vlast
ného vývinu, jednak prijíma do seba prvky svojho žánrového okolia." V tomto zmysle 
sú rozprávky M. Ferka charakteristické tým, že do svojho tvaru prijímajú predovšet
kým prvky spoločenskej prózy ako špecifického žánrovo-tematického podsystému 
detskej literatúry. Zaraďujú sa tak k žánrovému variantu autorskej rozprávky, ktorý 
predstavuje kontamináciu žánru realistickým princípom poviedky zo života detí. 

Ďalším z prednášajúcich bol Mgr. Peter Cabadaj zo Slovenskej národnej kniížnice 
v Martine s príspevkom Milan Ferko ako autor historických románov a povestí. 
V závere svojho príspevku autor spomína, že M. Ferko je v slovenskej literatúre i kul
túre nezastupitel'ne prítomný už šesť decénií. Ako spisovatel' i človek prešiel zložitým 
vývinom, do ktorého sa v celej osudovosti i naliehavosti premietol príbeh protirečivej 
druhej polovice 20. storočia . Za M. Ferka však vždy bude hovoriť v prvom rade jeho 
bohaté literárne dielo, pevne ukotvené v našom národnom organizme. 

Mgr. Ján Gáll i k z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predniesol prí
spevok V znamení životného jubilea alebo nad vybranou tvorbou Milana Ferka pre deti 
a mládež. V úvode svojho príspevku stručne pripomenul významné okamihy životnej 
cesty spisovatel'a a v ďalšej časti sa postupne venoval vybraným jednotlivým dielam. 

Posledným príspevkom bola prednáška prof. PhDr. Jany Nemcovej, CSc., z Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod názvom Pozvanie do dobrodružstiev 
sa neodmieta. Príspevok bol venovaný, ako sama autorka v úvode uvádza, spisovate
l'ovým exkurzom do historicko-dobrodružných žánrov a upriamuje pozornosť na diela, 
ktorými M. Ferko podnietil fantáziu a túžbu čitatel'a po dobrodružstve. 

Príspevky, ktoré odzneli na odbornom seminári, boli publikované v zborníku Milan 
Ferko a jeho miesto v slovenskej literatúre, ktorý v rámci svojej edičnej činnosti a za 
finančnej podpory Ministerstva kultúry SR vydala Krajská knižnica v Žiline. V záve
rečnej časti zborníka sa nachádza výberová personálna bibliografia spisovatel'a. 

Odborný seminár Milan Ferko a jeho miesto v slovenskej literatúre a vydanie rovno
menného zborníka sa zrealizovali pri príležitosti 80. výročia narodenia spisovatel'a 
ako prejav uznania a vďaky za jeho rozsiahly prínos pre slovenskú literatúru. 

Literatúra 
Milan Ferko: Všetky lásky sveta. Bratislava : Faber, 2008. 
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Poznáme naše knihovnícke periodiká? - 5. 
l Do we know our library journals? - 5. 

Knihovnícke periodiká vydávané v Žilinskom samosprávnom 
kraji l Library periodicals published in Žilina Self-governing region 

Na základe zrealizovaného prieskumu v regionálnych a mestských knižniciach Žilin
ského samosprávneho kraja možno konštatovať, že knihovnícke periodikum vydáva
jú len dve regionálne knižnice. Je známe, že vydávanie časopisu je organizačne 
náročná a finančne pomerne nákladná záležitosť, ako však túto činnosť hodnotia 
knižnice, ktoré časopis vydávajú, má svoj význam. 

Od roku 2004 vydáva Kysucká knižnica v Čadci časopis Kysucký knihovník. Začal 
vychádzať ako občasník a jeho prvé číslo uzrelo svetlo sveta pri príležitosti Týždňa 
slovenských knižníc. Druhé číslo vyšlo ešte v tom istom roku, v jeseni a bolo veno
vané najaktuálnejším problémom obecných knižníc. Od roku 2006 začal časopis 
vychádzať 4x do roka, v roku 2009 boli z finančných dôvodov vydané len dve jeho 
čísla, ale vo väčšom rozsahu. Kysucký knihovník je určený predovšetkým knihovní
kom verejných a školských knižníc kysuckého regiónu, ktorým pravidelne prináša 
aktuálne informácie z činnosti knižníc regiónu, metodické pokyny a usmernenia vyplý
vajúce z aktuálnych zmien, vyhodnotenie činnosti knižníc v metodickej pôsobnosti 
Kysuckej knižnice v Čadci - jednotlivých aktivít i komplexne. Periodikum obsahuje 
zároveň kalendárium výročí a podujatí, medailóny a rozhovory so spisovatel'mi, pred
stavuje knižné novinky. Prináša návrhy na riešenie problémov týkajúcich sa oblasti 
knihovníctva a knižníc regiónu. Autormi príspevkov sú v prevažnej miere pracovníci 
Kysuckej knižnice, ale aj ďalší členovia redakčnej rady, sporadicky knihovníci z iných 
knižníc. Vydávanie periodika v rozsahu 20 - 40 strán zabezpečuje metodik, tlač 

Kysucká knižnica v náklade asi 120 ks. V roku 2010 knižnica plánuje propagovať 
periodikum na svojej webovej stránke a chce v tomto smere požiadať o spoluprácu 
na propagácii aj Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste. Zároveň plánuje zve
rejniť na svojej stránke jeho elektronickú verziu. Kysucká knižnica v Čadci hodnotí 
vydávanie svojho časopisu ako vel'mi prínosné. Jeho prostredníctvom dáva do ruky 
kysuckým knihovníkom kompletný balíček najaktuálnejších informácií, ktoré potom 
nemusí odovzdávať individuálne. 

O päť rokov mladšie je knihovnícke periodikum Oravskej knižnice Antona 
Habovštiaka v Dolnom Kubíne Priate/' knižnice. Časopis sa zrodil minulý rok a v 
náklade 500 ks vyšli prvé dve jeho čísla. Oravská knižnica plánuje vo vydávaní 
Priatel'a knižnice pokračovať aj v budúcnosti. časopis má rozsah asi 40 strán for
mátu A4, pútavú farebnú obálku, text je obohatený množstvom fotografií. Periodikum 
je koncipované širšie ako väčšina knihovníckych časopisov vydávaných regionálny
mi knižnicami; je určené predovšetkým žiakom a študentom škôl s ciel'om zvýšiť 
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informovanosť návštevníkov knižnice, pútavé rubriky tu nájdu aj knihovníci obecných 
a mestských knižníc regiónu Orava i ostatná verejnosť. Jeho prvé čísla priniesli svo
jim čitatel'om informácie o aktuálnom dianí v knižnici, organizovaných podujatiach, 
aktivitách, cezhraničnej spolupráci Oravskej knižnice, o činnosti verejných knižníc 
v jej metodickej pôsobnosti, o knižniciach v minulosti, rozhovory s literárnymi tvorca
mi, úvahy, spomienky obohatené množstvom fotografií, predstavuje významné osob
nosti z oblasti kultúry, nové knihy v regióne i ich autorov. Jeho pravidelnou rubrikou 
je Kalendárium významných výročí osobností Oravy s priblížením ich života a diela. 
Autormi príspevkov sú pracovníci a externí spolupracovníci knižnice. V časopise náj
deme aj víťazné práce žiakov a študentov z celoslovenských literárnych súťaží , 

výber z tvorby literárneho klubu Fontána, povesti a poviedky ktoré sa viažu k Orave. 
Vydávanie a tlač periodika zabezpečuje riaditel' Oravskej knižnice, ktorý túto činnosť 

hodnotí slovami: "V dnešných časoch vydávať časopis vo väčšom náklade je ťažké , 

no má to zmysel." 

Ostatné regionálne knižnice Žilinského samosprávneho kraja síce knihovnícke perio
dikum nevydávajú, no využívajú iné spôsoby odovzdávania informácií. Napr. Krajská 
knižnica v Žiline pravidelne informuje verejnosť na stránkach regionálnej tlače o kniž
ných novinkách, ktorými obohatila svoj fond . Každoročne vydáva Kalendárium- výro
čia osobností okresu Žilina a Bytča a výročia osobností slovenského literárneho živo
ta. Obdobný materiál so zameraním na vlastný región vydávajú všetky regionálne 
knižnice v kraji. Ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou pravidelne v ročných 
intervaloch vydáva podrobný hodnotiaci materiál Verejné knižnice Žilinského kraja 
v číslach, v ktorom okrem textovej časti v asi 40 analytických tabul'kách s prepočto
vými údajmi podrobne hodnotí činnosť verejných knižníc za predchádzajúci rok. Tento 
materiál potom distribuuje do všetkých regionálnych a mestských knižníc kraja. 
Rovnako 1x ročne spracováva aj analýzu činnosti obecných a mestských knižníc žilin
ského regiónu (v okresoch Žilina a Bytča), propaguje podujatia organizované knižni
cami, informuje o metodických materiáloch. 

l keď téma môjho príspevku sa má týkať knihovníckych periodík vydávaných verejný
mi knižnicami , nedá mi nespomenúť časopis Krjela, ktorý v náklade 40 kusov vydáva 
2x až 8x ročne Liptovská knižnica Gašpara Fejerpataky-Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši. Časopis vychádza pravidelne už od roku 2001 a jeho ciel'om je poskytnúť 
publikačný priestor Klubu mladých autorov, ktorý pôsobí pri knižnici. Okrem ich lite
rárnej tvorby prináša aj rozhovory, úvahy, recenzie. Jeho vydávanie zabezpečuje 
Anna Ondrejová, vedúca klubu a tlač Liptovská knižnica. časopis Krjela je určený nie
len začínajúcim, ale aj skúseným autorom a záujemcom z radov širokej verejnosti . 

Príspevok bol spracovaný na základe dotazníkového prieskumu. 
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
l IN TERNA TIO NAL COOPERATION 

Medzinárodné knihovnícke združenia a inštitúcie 
l lnternationallibrary associations and institutions 

Abstract: In this contribution there is a short view on chosen internationallibrary asso
ciations, their mission, activities: International Federation of Library Associations, 
American Library Association, Special Libraries Association, Chartered Institute of 
Library and Information Professionals, European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations. 

Keywords: library science; library associations; libraries; IFLA; ALA; SLA; CILIP; 
EBU DA 
Kf'účové slová: knihovníctvo; knihovnícke združenia; knižnice; IFLA; ALA; SLA; CILIP; 
EBU DA 

Knižnice, knižnično-informačné inštitúcie, ale aj jednotliví pracovníci knižníc sa spája
jú do združení a spolkov nielen v rámci jednotlivých krajín , ale rozsah spolkov a zdru
žení má aj medzinárodný charakter. V rámci sveta je viac ako 160 významných kni
hovníckych asociácií a združení, z nich 14 je známych medzinárodných a 50 európ
skych združení. 

Pracovná skupina pre oblasť zahraničnej spolupráce v rámci Slovenskej asociácie 
knižníc priebežne monitoruje činnosť medzinárodných knihovníckych združení a spol
kov a na stránkach Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc bude postupne zverejňovať 
ich profesionálnu činnosť a aktivity. V tomto čísle výberovo a informatívne predstaví
me najstaršie a najvýznamnejšie medzinárodné knihovnícke spolky a združenia a 
podrobnejšie sa zameriame na združenie LIBER. 

IFLA - International Federation of Library Associations - Medzinárodná fede
rácia knihovníckych spolkov a združení bola založená v Edinburg v roku 1927 
pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Asociácie knižníc Spojeného král'ovstva. 
Zakladajúcimi členmi boli asociácie knižníc zo 14 európskych krajín a Spojených štá
tov amerických. Prvá ústava bola schválená v Ríme v r. 1929 počas svetového kon
gresu knihovníctva a bibliografie. Od roku 1930 medzi prvými združeniami knižníc, 
ktoré pristúpili z krajín mimo Európy a USA, boli Čína, India, Japonsko, Mexiko 
a Filipíny. 

IFLA je popredné medzinárodné združenie asociácií knižníc, podporuje medziná
rodnú spoluprácu, ďalšie vzdelávanie pracovníkov knižníc, výskum a vývoj vo všet
kých oblastiach súvisiacich s činnosťou knižníc. Od roku 1976 boli kritériá pre člen
stvo v IFLA rozšírené od združení knižníc aj na ďalšie inštitúcie - knižnice, školy, 
bibliografické ústavy, organizácie vrátane možnosti individuálneho členstva. 
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V súčasnosti má IFLA viac ako 1 700 členov zo 155 krajín. Sídlo má v Národnej 
knižnici Holandska v Haagu. 

ALA - American Library Association - Americká asociácia knižníc je nezisková 
organizácia so sídlom v Spojených štátoch, v Chicagu. Kladie si za ciel' podporovať 
knižnice v medzinárodnom meradle. Je to najstaršie a najväčšie združenie knižníc na 
svete, s viac ako 65 000 členmi . Bola založená vo Filadelfii roku 1876. Poslaním aso
ciácie je koordinovať a podporovať rozvoj a zvyšovanie úrovne knižničných a infor
mačných služieb a knihovníctva, podporovať vzdelávanie a zabezpečenie prístupu 
k informáciám pre všetkých v súlade s mottom asociácie prijatom r. 1892: "Najlepšie 
čítanie, pre najväčší počet, s najnižšími nákladmi." 

Členstvo v ALA je otvorené pre jednotlivcov aj organizácie, členmi asociácie sú pre
važne knižnice a knihovníci. Väčšina členov žije a pracuje v USA, medzinárodní čle
novia predstavujú v rámci asociácie 3,5 percenta. V 20. storočí sa ALA zameriavala 
najmä na aktivity a témy rozvoja knihovníctva, rovnosti prístupu k informáciám, rieši
la otázky podpory školstva, celoživotného vzdelávania , významná bola podpora 
myšlienky intelektuálnej slobody ako kl'účového pojmu vo vnútri aj mimo knižníc. 

SLA - Special Libraries Association - Asociácia špeciálnych knižníc je profe
sionálna asociácia knihovníkov a informačných špecialistov pracujúcich v oblasti 
obchodu, vlády, zákonodarstva, legislatívnej a bankovej sféry, neziskových organizá
cií, akademických inštitúcií a ďalších organizácií. Špeciálne knižnice zahŕňajú práv
nické knižnice, knižnice múzeí, lekárske knižnice a knižnice rôznych spoločností. 
Špeciálne knižnice sú často označované ako "informačné centrá". 

SLA bola založená roku 1909 v USA. V súčasnosti je to medzinárodné združenie 
s viac ako 11 000 členmi z viac ako 80 krajín, zastupujúce záujmy informačných 
odborníkov po celom svete. Špeciálni knihovníci sú odborníci v oblasti informačných 
zdrojov, ktorých úlohou je monitorovať, zhromažďovať, analyzovať, hodnotiť a šíriť 
informácie s ciel'om ul'ahčiť procesy rozhodovania v oblasti podnikovej, akademickej 
a vládnej sféry. 

CILIP - Chartered Institute of Library and Information Professionals - Inštitút 
knižničných a informačných profesionálov je britské združenie knihovníkov 
a informačných profesionálov, ktorí pracujú v rozličných oblastiach priemyslu, obchodu, 
vedy, techniky, vzdelávania, školstva, zdravotníctva, v štátnych úradoch, v dobročinných 
organizáciách, v národných a verejných knižniciach. Vzniklo roku 2002 zlúčením Libra ry 
Association (Asociáciou knižníc), založenej r. 1877 v rámci prvej medzinárodnej konfe
rencie knihovníkov, so zakladajúcou Král'ovskou listinou z r. 1898, a Institute of 
Information Scientists (Inštitútom informačných špecialistov), založeným r. 1958. 

Poslaním CILIP je podporovať štandardy kvality pri vytváraní, riadení, využívaní 
a zdiel'aní informácií a informačných zdrojov; podporovať zásadu rovnosti prístupu 
k informáciám, ktorá je dôležitá pre prosperujúcu ekonomiku, demokraciu, kultúru 
a civilizáciu; sprístupňovať informačné služby členom združenia na vysokej profesio
nálnej úrovni. CILIP je najväčším profesijným združením pre knihovníkov a informač
ných špecialistov vo Vel'kej Británii. Akredituje programy v oblasti knihovníctva a infor-
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mačnej vedy na britských univerzitách, vrátane City University London, Manchester 
Metropolitan University, University of Sheffield, University College London a ďalších. 
Asociácia CILIP je známa širokej verejnosti najmä udel'ovaním Carnegie a Kate 
Greenaway medaily pre detské knihy. 

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations - Európska kancelária knižničných, informačných a dokumentač
ných asociácií bola založená roku 1992 ako nezávislé združenie zastrešujúce národ
né knižnice, informačné, dokumentačné a archívne združenia a inštitúcie v Európe. 
Sídlom sekretariátu je Holandsko, mesto Haag. 

Poslaním EBLIDA je presadzovať a obhajovať záujmy knižníc, archívov, členských 
informačných inštitúcií a združení. Oblasti , na ktoré sa EBLIDA zameriava, sú problé
my Európskej informačnej asociácie vrátane autorských práv a licencií, kultúry, vzde
lávania a rozširovania Európskej únie. Podporuje neobmedzený prístup k informá
ciám digitálneho veku a úlohu archívov a knižníc pri dosiahnutí tohto ciel'a. Slovenská 
asociácia knižníc je členom združenia. Činnosť EBLIDA podrobnejšie predstavíme 
v nasledujúcom čísle Bulletinu SAK. 
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Predstavujeme UBER l lntroducing LIBER 

Abstract: The article brings basie information on LIBER (Ligue des Bibliothéques 
Européennes de Recherche), a non-governmental association of European research 
libraries. It shortly describes priorities given in the LIBER Strategic Plan 2009-2012 
and some intentions of further activities discusesd within the LIBER 38th Annual 
Conference held in Toulouse, France, 2009. 
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"UBER je fórum pre problémy, ktoré sa skutočne týkajú vedeckých a odborných 
knižníc a ich domovských inštitúcií; je to jedinečná sieť pre výmenu profesionálnych 
znalostí a silný hlas v európskom knižničnom prostredí." 

Základné informácie 

UBER (Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche) je medzinárodná aso
ciácia, ktorá združuje odborné a vedecké knižnice z celej Európy. Bola založená roku 
1971 ako mimovládna organizácia vedeckých knižníc pod záštitou rady Európy. 
Sekretariát sídli v Král'ovskej knižnici v Haagu. UBER združuje takmer 400 národ
ných, akademických a iných knižníc zo 42 krajín. Členstvo v tejto organizácii nie je 
obmedzené hranicami Európskej únie, participácia členov mimo štátov EÚ je podpo
rovaná a vítaná. 

Poslaním UBER je reprezentovať a podporovať záujmy vedeckých a odborných kniž
níc v Európe vytvorením celoeurópskej siete týchto knižníc s ciel'om zachovania 
európskeho kultúrneho dedičstva, zlepšenia prístupu ku knižničným fondom jednotli
vých knižníc a zabezpečenia efektívnejších knižnično-informačných služieb v Európe. 

V roku 2009 na 38. výročnej konferencii UBER bola zavŕšená transformácia UBER 
schválením zmeny typu organizácie. UBER je od tejto doby "nadácia" založená 
v súlade s holandským občianskym zákonníkom. Najdôležitejšou zmenou v tomto 
zmysle je, že je subjektom, ktorý sa môže uchádzať o projekty. 

Strategický plán UBER na roky 2009-2012 

Ciel'om nadácie UBER je reprezentovať záujmy vedeckých knižníc v Európe, ich uni
verzít a výskumných pracovníkov. V rámci Strategického plánu UBER na roky 2009 
až 2012 sa nadácia zameriava prioritne na nasledujúce oblasti: 

1. Vedecká komunikácia 
2. Digitalizácia a zdroje 
3. Vzácne zbierky a ochrana 
4. Organizácia a l'udské zdroje 
5. Služby UBER 

1. Vedecká komunikácia 

Aktivity Programového výboru v oblasti systému a stratégií vedeckej komunikácie sa 
zameriavajú na: 

1.1 Otvorený prístup - v súlade s iniciatívou SPARC (Scholarly Publishing and 
Academic Resources Coalition) a projektom DRIVER (Digital Repository 
Infrastructure Vision for European Research - Infraštruktúra digitálnych repozi
tárov pre európsky výskum) sa bude UBER v rámci tejto oblasti zameriavať na 
tieto aktivity: 

• vývoj a propagácia modelov (príklady najlepších riešení) pre politiku otvore
ného prístupu k vedeckým informačným zdrojom pre vzdelávacie inštitúcie 
a ostatné subjekty 
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rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti budovania digitálnych repozitárov 
a ich infraštruktúr 

• sústreďovanie a zverejňovanie dobrých príkladov praktických riešení v oblas
ti práce s repozitármi, koordinácia aktivít 

• podporovanie využívania licenčných dohôd umožňujúcich otvorený prístup 
k vedeckým informačným zdrojom (spolupráca s holandskou nadáciou SURF) 

• vedenie workshopov, zameraných na inovácie v oblasti vedeckej komunikácie 
(spolupráca s knižnicou CERN v Ženeve) 

• permanentné budovanie portálu DART-Europe ako hlavnej prístupovej brány 
k vysokoškolským kvalifikačným prácam v rámci Európy. 

1.2. E-science, primárne dáta, inovatívne prístupy pri sprístupňovaní vedeckých 
prác - program nadácie UBER pre túto oblasť by mal byť sformulovaný na 
Workshope 201 O. UBER sa bude zameriavať na riešenie týchto otázok: 

• definícia termínu "e-science", "e-research" a ďalších súvisiacich pojmov, 

• popis a analýza trendov, 

• identifikácia nových možností pre vedecké knižnice (nové produkty a služ
by), zapojenie sa do inovatívnej vedeckej komunikácie, budovanie systémov 
sprístupňovania a manažovania digitálnych (primárnych) dát, ochrana, sprís
tupňovanie a výmena digitálnych (primárnych) dát, úloha inštitucionálnych 
repozitárov, 

• popis potrebných zručností informačných pracovníkov v súvislosti s ich účas-
ťou vo virtuálnych výskumných tímoch, 

• vplyvy na knižničnú infraštruktúru a zdroje, 

• stratégie uzatvárania licenčných dohôd, 

• odporúčania stratégií pre vedecké knižnice. 

2. Digitalizácia a zdroje 

V rámci Strategického plánu do roku 2012 sa UBER sústreďuje na zabezpečenie 
podmienok pre úspešnú spoluprácu v oblasti digitalizácie vedeckých informačných 
zdrojov, výmenu skúseností a dobrých príkladov praktických riešení v tejto oblasti, 
vytvorenie úspešných stratégií digitalizácie pre vedecké a odborné knižnice. UBER 
podporuje aktivity súvisiace s problematikou digitalizácie, v spolupráci s organizáciou 
EBUDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) 
podporuje organizovanie workshopov zameraných na problematiku digitalizácie 
a otvoreného prístupu k vedeckým informačným zdrojom v Európe. (V októbri 2007 
sa v Král'ovskej národnej a univerzitnej knižnici v Kodani uskutočnilo medzinárodné 
podujatie UBER-EBUDA Workshop on the digitization of library material in Europe
Pracovný seminár UBER-EBUDA o digitalizácii knižničných materiálov v Európe. 
V októbri 2009, v týždni Open Access Week sa v Holandskej král'ovskej knižnici 
v Haagu konal 2. ročník workshopu UBER-EBUDA s názvom Digitization of library 
materiál in Europe- Digitalizácia knižničných materiálov v Európe.) 
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3. Vzácne zbierky a ochrana 

V oblasti ochrany a zachovania vzácnych dokumentov spolupracuje UBER s konzor
ciom CERL (Consortium of European Research Libraries). Základné zámery v oblas
ti ochrany a využívania vzácnych zbierok (vzácnych kníh, rukopisov, archívov, máp), 
definované v rámci Záverečnej správy pracovnej skupiny UBER Working Group on 
Special Collections (2007) zahŕňajú : 

• vypracovanie noriem, týkajúcich sa spracovávania regionálnych informácií, 
technológií, digitálneho prístupu, budovania súborných katalógov a národných 
špeciálnych katalógov, noriem pre digitalizáciu a prezentáciu - popis a pre
zentáciu špeciálnych zbierok na webe 

• spoluprácu v oblasti sprístupňovan ia zbierok, 

• stratégie v oblasti poskytovania prístupu a ochrany vzácnych zbierok, 

• riešenie otázok súvisiacich so zaškol'ovaním personálu, 

• problematiku spolupráce v rámci európskych inštitúcií (projekty, výmena infor-
mácií, semináre, workshopy). 

UBER v rámci Strategického plánu v oblasti ochrany vzácnych zbierok definuje typy 
dokumentov, na ktoré sa vzťahuje ochrana, zameriava sa na otázky súvisiace s kla
sickou ochranou dokumentov, definuje úlohy knižníc v oblasti budovania, popisovania 
a ochrany digitálnych materiálov. 

4. Organizácia a /'udské zdroje 

Ľudské zdroje sú kl'účovou záležitosťou pre každú vedeckú a odbornú knižnicu. Tieto 
inštitúcie potrebujú vysokokvalifikovaný personál, prioritne zameraný na uspokojova
nie potrieb používatel'ov, schopný napomáhať rozvoj a spoluprácu vedeckovýskum
ného a vzdelávacieho procesu a pripravený permanentne zvyšovať úroveň knižnično
informačných služieb. Strategický plán UBER sa v tejto oblasti zameriava na otázky 
spojené s organizovaním seminárov a programov pre výchovu a ďalšie vzdelávanie 
manažérov a vedúcich pracovníkov knižníc za účelom vzájomnej výmeny skúseností 
a znalostí na európskej úrovni. UBER skúma možnosti zavedenia akreditačných kri
térií pre riaditel'ov vedeckých knižníc v rámci Európy, plánuje sprístupňovať na svojej 
webovej stránke informácie týkajúce sa organizovania konferencií, seminárov a kur
zov určených na vzdelávanie knižničného personálu, informácie o pracovných mož
nostiach v rámci knižníc UBER. Rieši tiež otázky súvisiace s meraním kvality, pod
poruje knižnice pri využívaní benchmarkingu a ďalších nástrojov hodnotenia kvality. 

5. Služby UBER 

V oblasti služieb sa Strategický plán UBER zameriava na oblasť práce sekcie 
Architektúra knižníc, na spoluprácu členov UBER v rámci bezpečnostnej siete medzi 
európskymi národnými, univerzitnými a ďalšími knižnicami, vybudovanej na základe 
rozhodnutia medzinárodnej konferencie UBER v Kodani v r. 2002. V kontexte bolon
ského procesu plánuje UBER vydávanie Európskeho knižničného pasu, ktorý umož
ní akademickým a výskumným pracovníkom využívanie ktorejkol'vek európskej 
vedeckej, odbornej či národnej knižnice. 
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Ďalšie zámery aktivít UBER 

Na 38. výročnej konferencii Ll BER, ktorá sa konala v Toulouse 30. júna- 3. júla 2009, 
zhrnul viceprezident LIBER Paul Ayris podnety získané od delegátov jednotlivých 
diskusných skupín. Za najdôležitejšie pre ďalšiu činnosť LIBER delegáti konferencie 
odporučili: 

• nadviazanie kontaktov s organizáciami podobného typu na iných svetadieloch, 

• nadviazanie strategického partnerstva s kultúrnymi a vedeckými organizácia
mi v Európe, 

• lobovanie za spravodlivý "copyright" a za vyrovnanie výšky DPH medzi papie
rovými a digitálnymi zdrojmi, 

• vytváranie efektívnych praktických nástrojov a štruktúr pre členské knižnice -
napr. manuálov, porovnávacích a hodnotiacich nástrojov, vytváranie dočas
ných pracovných skupín na riešenie aktuálnych tém, 

• inováciu webových stránok LIBERa využitie najnovších komunikačných tech-
nológií na zdiel'anie skúseností a praktických vedomostí. 

Na základe Memoranda o porozumení (Memorandum of Understanding), ktoré zaru
čuje , aby sa aktivity jednotlivých organizácií neprekrývali a neduplikovali, Ll BER efek
tívne spolupracuje s ďalšími knižničnými asociáciami a združeniami. Vydáva štvrťroč
ne časopis UBER Quarterly : The Journal of European Research Libraries, dostupný 
v tlačenej i elektronickej forme. Organizovanie konferencií a workshopov predstavuje 
jednu z najdôležitejších služieb, ktoré LIBER poskytuje svojim členom a európskej 
vedeckej komunite. Zo slovenských knižnično-informačných inštitúcií je členom 
LIBER Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 
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Medzinárodná spolupráca Slovenskej národnej knižnice 
v Martine a Bayerische Staatsbibliothek v Mníchove 
l International cooperation of the Slovak National Libra ry 
in Martin and the Bavarian State Library in Munich 

Abstract: Report from a guest visit of librarians of the Slovak National Library to the 
Bavarian State Library. They participated in an international colloquium on a project of 
cataloguing and indexing German printings from the 16th - 18th century, their digiti
zation and presentation. An agreement was made on participation of the Slovak 
Nationallibrary in the project. 

Keywords: German printings; digitization; Slovak National Library; Bavarian State 
Library; international cooperation 
K/'účové slová: germaniká; digitalizácia; Slovenská národná knižnica; Bavorská štát
na knižnica; medzinárodná spolupráca 

V októbri 2009 zorganizovala Bavorská štátna knižnica v Mníchove medzinárodné 
sympózium k digitalizačným projektom starých tlačí so zretel'om na germanicitu tlačí, 
na ktorom sa v rámci hospitačného programu (Bayerische Hospitationsprogramm fur 
Fachkräfte aus europäischen Museen, Archiven und Bibliotheken - toto bol aj ofi
ciálny názov podujatia) zúčastnili zástupcovia z viacerých európskych knižníc, archí
vov a múzeí. Za Slovenskú národnú knižnicu sa na podujatí zúčastnili K. Komorová 
a H. Saktorová. V rámci hospitačného programu pracovníci Bavorskej štátnej knižni
ce oboznámili účastníkov s organizačnou štruktúrou Bavorskej štátnej knižnice 
počas prehliadky knižnice s odborným výkladom k jednotlivým oddeleniam a praco
viskám. Pozornosť bola sústredená tiež na návštevu Osteuropa-Abteilung 
(Oddelenia pre východnú Európu), ktoré sa zameriava na spracovávanie a prezen
táciu tlačovej produkcie z krajín východnej Európy. Zároveň jednou z tém hospitácie 
bolo spracúvanie starých tlačí, pričom pracovníci knižnice predstavili fond inkunábul 
a tlačí 16. storočia Bavorskej štátnej knižnice a spracúvanie, digitalizáciu a webovú 
prezentáciu starých tlačí. 

Hlavným bodom medzinárodného sympózia bolo spracúvanie bibliografie a budova
nie databázy Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 
17. Jahrhunderts (Súpis tlačí 17. storočia vydaných v nemecky hovoriacej oblasti). 
Na sympóziu sa zúčastnili odborníci z viacerých nemeckých knižníc, univerzít a ďal
ších kultúrnych inštitúcií v Nemecku. Okrem základných téz budovania databázy sa 
prerokúvali problematiky vyhl'adávania, spracovania, prezentácie a spolupráce v 
tejto oblasti. 

Súčasťou programu bolo kolokvium k otázkam spracovania, digitalizácie a prezentá
cie tlačí 16.- 18. storočia germanikálnej povahy. Na podujatí každý účastník hospi
tácie predniesol príspevok k tejto problematike z pohl'adu činnosti vlastnej knižnice. 
Za Slovenskú národnú knižnicu sme prezentovali príspevok s názvom Digitalisierung 
der alten Drucke und internationaler Austausch von digitalisierten Dokumenten 
(Digitalizácia starých tlačí a medzinárodná výmena digitalizovaných dokumentov). 
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Účastníci hospitácie si tiež prezreli výstavu v priestoroch knižnice s odborným 
názvom Als die Lettern laufen lernten (Keď sa písmená naučili bežať). Výstava bola 
zameraná na najvzácnejšie a najstaršie inkunábuly z fondu knižnice. 

Celkovým ciel'om hospitačného pobytu bol dohovor o medzinárodnej spolupráci 
v rámci spracovania, digitalizácie a webovej prezentácie starých tlačí germanikálnej 
povahy, vyrokovanie základných podmienok pre túto spoluprácu. 

Slovenská národná knižnica (SNK) v súlade s knižničným zákonom č. 183/2000 Z. z. 
predstavuje národné pracovisko pre oblasť spracovania, ochrany, sprístupňovania , 

reštaurovania, konzervovania a digitalizáciu knižničných dokumentov, v prvom rade 
dokumentov slovacikálneho charakteru. Vzhl'adom na poslanie národnej knižnice 
v digitálnom veku SNK svojím projektom Slovenskej digitálnej knižnice reflektuje naj
modernejšie trendy v oblasti digitalizácie a tým vytvára podmienky pre vstup do 
Európskej digitálnej knižnice. Ciel'om projektu Slovenskej digitálnej knižnice je dlho
dobé uchovávanie a sprístupňovanie vzácnych dokumentov, zbierok, fondov v digitál
nej podobe, ktoré tvoria dôležitú súčasť národného kultúrneho dedičstva. Za prioritný 
predmet digitalizačného projektu sa považuje digitalizácia najstaršieho slovacikálne
ho kultúrneho dedičstva - tlačí 16.-18. storočia vytlačených na území Slovenska. 
Tieto tlače dokumentujú počiatky a rozvoj kníhtlače v danom období na území 
Slovenska ako dôležitého kultúrneho fenoménu, ako aj prostriedku recepcie myšlie
nok humanizmu, renesancie, baroka a osvietenstva a pokrokových myšlienok jedno
tlivých reformačných prúdov. 

Východiskový zdroj pre digitalizáciu starých tlačí predstavuje databáza vytvorená 
v rámci 2. etapy retrokonverzie v celkovom počte asi 12 tis. záznamov. Obsahuje 
záznamy z doteraz tlačou vydaných bibliografií, súpisov a katalógov inkunábul a tlačí 
16. storočia . Nakol'ko súpisy a katalógy inkunábul a tlačí 16. storočia sú z územného 
a autorského hl'adiska väčšinou neslovacikálneho charakteru, v rámci digitalizácie 
starých tlačí sa pozornosť bude sústreďovať na základnú slovenskú retrospektívnu 
bibliografiu - Bibliografiu tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 (2 zv., sprac. 
J. Čaplovič aJ. Telgársky, vyd. 1972 a 1984). V bibliografii sa nachádza 2602 biblio
grafických záznamov a 81 dodatkov. Nadväzuje na ňu Bibliografia územne slovaci
kálnych tlačí 18. storočia (sprac. A.Kiimeková, E. Augustínová, J. Ondroušková, vyd. 
2009), v ktorej sa nachádza takmer 12 tis . bibliografických záznamov. V oboch biblio
grafiách pri každom bibliografickom zázname je uvedená aj lokácia exemplárov v jed
notlivých knižniciach na Slovensku, ako aj v zahraničí. 

Predmetom digitalizácie sa stane každý dokument podchytený v týchto bibliografiách, 
s doloženou lokáciou v SNK, resp. v jednotlivých knižničných fondoch na Slovensku. 
Plné texty po prelinkovaní s bibliografickým záznamom budú uložené v digitálnom 
archíve SNK, kde bude dokument na webovej stránke prístupný pre záujemcov. Týmto 
procesom sa umožní lepšie a bohatšie využívanie dokumentov, pričom klasický tlačený 
dokument bude chránený a nebude vystavený nepriaznivým vplyvom pri manipulácii. 

Najstaršia slovacikálna produkcia, ktorú sme vyššie uviedli, nie je v úplnosti zacho
vaná v slovenských knižniciach. Na základe projektu Európskej digitálnej knižnice je 
predpoklad, že do tohto procesu vstúpia všetky národné knižnice a vzájomnou spo-
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luprácou sa budú budovať národné bázy patriotík. Práve táto otázka patrila k hlavným 
bodom programu hospitácie v Bavorskej štátnej knižnici . Nakol'ko táto knižnica je 
hlavným gestorom budovania databázy a webovej prezentácie germanikálnych tlačí 
15. - 18. storočia, predstavila svoje zámery v oblasti tejto medzinárodnej spolupráce. 
Na základe historických súvislostí a prepojenia európskych krajín s nemeckou kultú
rou, politikou i obchodom je samozrejmé, že jednotlivé európske knižnice sú vlastník
mi mnohých germanikálnych tlačí , ktoré často patria medzi unikátne vydania a jediné 
zachované exempláre. Vychádzajúc z tejto skutočnosti sa účastníci dohovorili na kon
krétnych krokoch spolupráce - poskytovaní údajov, podkladov na digitalizáciu, prí
padne samotné knižnice budú digitalizovať a digitalizovaný dokument sprístupňovať 
na svojich webových stránkach alebo ho zasielať do Bavorskej štátnej knižnice, ktorá 
sa postará o jeho sprístupnenie. 

Slovenská národná knižnica už roky spolupracuje v rámci projektu Generálneho kata
lógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska s Bavorskou štátnou knižni
cou pri spracovávaní a identifikácii tlačí 16. storočia. Posiela do Bavorska údaje 
o týchto tlačiach a v rámci budovania databázy germanikálnych tlačí 16. storočia 
Bavorskou štátnou knižnicou (Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschiene
nen Drucke des 16. Jahrhunderts - prístupné na internete: http://www.bsb
muenchen.de/1681.0.html) sa podiel'a na budovaní tejto databázy. Často náš doku
ment je jediným registrovaným exemplárom v tejto databáze. Bavorská štátna knižni
ca buduje aj ďalšie databázy germanikálnych tlačí 17. a 18. storočia (Verzeichnis der 
im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts a Verzeichnis 
der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts). Nakol'ko 
slovenské knižnice, (a samotná Slovenská národná knižnica) uchovávajú vo svojich 
fondoch aj takéto tlače (pretože viaceré slovenské tlačiarne od 17. storočia vydávali 
tlače aj v nemeckom jazyku, príp. diela nemeckých autorov), aj ony sú predmetom 
registrácie v uvedených databázach. V rámci medzinárodnej spolupráce sa budeme 
sústreďovať i na germanikálne tlače 17. a 18. storočia vydané na Slovensku. Takto 
spracované, zdigitalizované a sprístupnené dokumenty vo webovom prostredí budú 
prezentovať bohaté knižné dedičstvo nášho národa. 

Na základe uvedených skutočností je vybudovanie, prevádzkovanie a sprístupnenie 
funkčnej digitálnej knižnice a archívu digitálnych materiálov prvoradou úlohou. 
Realizáciou tejto idey sa zabezpečí všeobecná prístupnosť a dlhodobé uchovávanie 
vzácnych dokumentov knižnej kultúry, ktoré budú prístupné širokej odbornej i laickej 
verejnosti. Zmyslom digitalizácie je zároveň zabezpečiť aj prístup k informáciám, ktoré 
sú dané zákonom modernej demokratickej spoločnosti . 
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PERSONÁLIE l PERSONALITIES 

Životné jubileum prof. PhDr. Sone Makulovej, PhD. 
l Life Jubilee of prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 

Čas neúprosne letí aj pre tých, ktorí na to svojím fyzickým vzhl'adom 
či pracovnou vitálnosťou nevyzerajú. V týchto dňoch sa dožíva 
významného životného jubilea - 60 rokov - prof. PhDr. Soňa 
Makulová, PhD., vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ale predovšetkým 
uznávaná odborníčka v oblasti vyhl'adávania a sprístupňovania 

informácií modernými informačnými a komunikačnými technológiami v prostredí glo
bálnych informačných sietí, činorodý, tvorivý a priamy človek, profesionál, ktorý je 
náročný nielen na iných, ale hlavne na seba. 

Profesorka Soňa Makulová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského (FiF UK). Na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK pôsobí od 
roku 1982. Vel'mi skoro si uvedomila, že profitovať z informačnej explózie môže iba 
ten, kto bude mať znalosti a schopnosti nielen rozpoznať potrebu informácií, ale ich 
aj vyhl'adať a primeraným spôsobom spracovať a využiť. Pre najstarší a najbohatší 
zdroj informácií a znalostí - knižnicu boli prostriedkom ich sprístupňovania predo
všetkým informačné a komunikačné technológie. Preto bola vedecká a pedagogická 
činnosť prof. Makulovej od začiatku zameraná na automatizáciu knižníc, metodológiu 
zavádzania knižnično-informačných systémov a neskôr na sprístupňovanie informácií 
v prostredí internetu. Podiel'ala sa nielen na inováciách študijných programov na 
Katedre knižničnej a informačnje vedy (KKIV), ale aj na zabezpečení zodpovedajú
cich učebných materiálov. Vďaka jej bohatej publikačnej činnosti majú možnosť oboz
námiť sa s najnovšími trendmi v oblasti informačnej architektúry, web dizajnu, hodno
tenia webových sídiel nielen študenti KKIV FiF UK, ale aj široká odborná verejnosť 
doma aj v zahraničí. 

V pedagogickej činnosti sa podiel'a na zabezpečovaní predmetov venovaných infor
mačnej architektúre a hodnoteniu weboých sídiel, externým informačným zdrojom 
v prostredí internetu a metodológii tvorby webových sídiel. 

Svoje skúsenosti odovzdáva aj v početných slovenských projektoch. Bola členkou rie
šitel'ského tímu projektu lnfolib, ktorého výsledkom bol knižnično-informačný portál 
úspešne fungujúci už niekol'ko rokov. Vel'kú pozornosť venovala aj webovým strán
kam slovenských knižníc. Ich hodnotením a následnými odporúčaniami sa zaoberala 
vo viacerých príspevkoch na vedeckých konferenciách a seminároch. V roku 2006 sa 
stala predsedkyňou poroty súťaže o najlepšiu webovú stránku knižnice TOP Weblib. 
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Podiel'ala sa na riešení viacerých výskumných úloh, ako napr. Čiastková úloha štát
neho plánu základného výskumu Vlll-6-4/4 Tematická úloha: Funkcia automatizova
ného knižnično-informačného systému v sociálnej komunikácii; Štátny plán základné
ho výskumu P 13-521-802-04 Integrovaný kn ižnično-informačný systém na báze elek
tronizácie; vedecký grantový projekt VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri infor
mačnom správaní vo vzdelávaní a vede (ako zástupkyňa vedúceho projektu); VEGA 
1/5259/98 Nová paradigma knižničnej a informačnej vedy a úloha knižníc v informač
nej spoločnosti v multikultúrnej strednej Európe; KEGA 115/96 Rekvalifikácia knižnič
ných a informačných profesionálov pre informačnú spoločnosť. V rokoch 2002- 2004 
bola zodpovednou členkou riešitel'ského tímu a koordinátorkou za Slovensko v rámci 
medzinárodného projektu Európskej únie ACTeN Information Society Technologies. 

Výsledky svojej výskumnej činnosti publikovala v zborníkoch domácich i zahraničných 
konferencií a vo vedeckých monografiách a časopisoch. Publikovala 6 monografi í, 
viac ako 160 vedeckých a odborných prác a recenzií. Knihy ako Sprievodca po inter
nete, Internet do vrecka, Vyhl'adávanie informácií v internete boli v danej dobe prie
kopnícke a pomáhali novým používatel'om orientovať sa v prostredí internetu. 

Za svoju prácu získala viacero ocenení, ako Pamätný list rektora Univerzity 
Komenského za rozvíjanie vedeckých, odborných, umeleckých a osobných kvalít štu
dentov UK, Pamätnú medailu rektora Univerzity Komenského za významný príspevok 
k vytvoreniu novej internetovskej prezentácie Univerzity Komenského. Uznanie získa
la aj v zahraničí. Ako multimediálny expert bola v roku 2003 nominovaná za člena 
Grand jury pre celosvetovú súťaž v oblasti multimédií World Summit Award 2003 
v Dubai a v roku 2005 v Bahrajne. 

Od roku 2008 je prof. Makulová vedúcou Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF 
UK. Prebrala na seba zodpovednosť za organizáciu a manažment pedagogických a 
výskumných aktivít katedry. Z bohatej činnosti vedúcej katedry spomenieme možno 
nie najdôležitejšiu, ale najprirodzenejšiu činnosť- aktualizáciu a obohatenie webovej 
stránky katedry. Treba však uviesť aj výskumnú činnosť katedry a využívanie nových 
foriem vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Uvedené aktivity nielen inicializuje, 
organizuje a riadi, ale sama sa do nich aj aktívne zapája. 

Milá Sonička, do ďalších rokov Ti prajú nielen kolegovia z KKIV, ale všetci , ktorým si 
priamo alebo nepriamo odovzdala znalosti a otvorila možnosť profitovať zo sprístup
nených informácií, vel'a zdravia a energie, aby sa Ti ešte dlho darilo na pracovisku 
i doma, v kruhu rodiny. 
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Pripomíname si... l Commemorating ... 

Životné jubileá l Life Jubi/ees 

PhDr. Mária Gojdičová (nar. 27. 1. 1935). V rokoch 1960- 1976 bola riaditel'kou 
Okresnej knižnice v Prešove. V predchádzajúcom období a po odchode z Okresnej 
knižnice v Prešove pracovala v štátnej správe, v r. 1953 - 1958 bola redaktorkou 
vo vydavatel'stve Smena v Bratislave. V knižničnej praxi sa orientovala na proble
matiku služieb. Je autorkou viacerých štúdií, koncepčných a metodických materiá
lov, štatistických rozborov a plánov rozvoja na regionálnej úrovni. Pracovala v kni
hovníckych orgánoch na celoslovenskej a regionálnej úrovni. 

PhDr. Želmíra Brozmannová (nar. 19. 2. 1940). Od ukončenia vysokoškolského štú
dia vr. 1962 redaktorka časopisu Čítate/; od r. 1972 až do zániku časopisu začiat
kom 90. rokov jeho vedúca redaktorka. Významným podielom prispievala k odbor
nému profilovaniu sa tohto časopisu a zvyšovaniu jeho úrovne; pod jej vedením 
sa časopis stal účinným nástrojom a pomocníkom pri plnení úloh knižníc a v širo
kom meradle odzrkadl'oval dianie v knižničnej sústave. V rokoch 1993-2000 ria
ditel'ka Okresnej knižnice, dnešnej Turčianskej knižnice v Martine. Autorka okolo 
300 článkov, správ a recenzií publikovaných v domácej a zahraničnej knihovníc
kej tlači. Členka viacerých knižničných komisií a redakčných rád. 

PhDr. Jana Ághová (nar. 29. 3. 1945). Po krátkom pôsobení v knižnici Pedagogickej 
fakulty v Trnave stala sa r. 1972 riaditel'kou Okresnej knižnice v Trnave. 
Riaditel'kou tejto knižnice (dnešnej Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave) bola plných 
30 rokov, až do odchodu do dôchodku v r. 2002. V riadiacej oblasti sa usilovala 
o zlepšovanie materiálneho vybavenia knižníc v okrese Trnava a zvyšovanie 
odbornej úrovne ich činnosti. Aktívne pracovala vo Zväze slovenských knihovníkov 
a informatikov- ako tajomníčka výboru Zväzu (1977-1981) a predsedníčka komi
sie pre l'udové a odborárske knižnice (1973- 1989). Bola taktiež publikačne činná . 

Výročia l Anníversaries 

doc. PhDr. Anton Augustín Baník, CSc. (26. 2. 1900- 29. 12. 1978)- 110. výro
čie narodenia 

Knihovník, literárny a kultúrny historik. Pracoval v knižnici a archíve Krajinského 
úradu v Bratislave, zastával viaceré funkcie v Spolku sv. Vojtecha v Trnave (biblio
tekár, archivár, redaktor, kustód Osvaldovho múzea), známy je však predovšet
kým ako bibliotekár Matice slovenskej v Martine (od r. 1938), a vedecký pracov
ník (začas vedúci) Literárneho archívu Matice slovenskej (1954- 1971 ). Podiel'al 
sa na organizovaní a spracovaní knižných a literárnych fondov Matice slovenskej. 
Vlastnil bohatú knižnicu (asi 1 OO 000 knižničných . jednotiek), ktorú daroval Matici 
slovenskej. Stal sa prvým predsedom prvého Spolku slovenských knihovníkov 
(1946 -1950). Publikoval okolo 150 vedeckých prác, štúdií a článkov v domácich 
i zahraničných periodikách a zborníkoch. 

Bulletin SAK, ročník 18, 2010, číslo 1 59 



PhDr. Imrich Kotvan, CSc. (9. 2. 1910- 21. 3. 1984)- 100. výročie narodenia. 

V prvej etape svojho profesného života pôsobil v školských službách, od r. 1950 
až do odchodu do dôchodku (1982) pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Ako literárny historik venoval sa bernolákovskému hnutiu a tvorbe jeho predstavi
tel'ov. Spracoval Bibliografiu bernolákovcov (1957) , monografie o vedúcich osob
nostiach hnutia Jurajovi Fándlym (1946) a Jozefovi Ignácovi Bajzovi (1975) 
a publikoval početné štúdie a články. V Univerzitnej knižnici rozvinul prácu s ruko
pismi a starými tlačami a spracoval ich katalógy. Realizoval rozsiahly celosloven
ský výskum tlačí 15. storočia - inkunábul, ktorého výsledky publikoval vo forme 
čiastkových katalógov a súhrnne v diele Inkunábuly na Slovensku (1979) a 
výskum inkunábul v zahraničí (Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných 
inštitúciách, vyd. posmrtne, 1996). 

PhDr. Juraj Ecker (19. 2. 1920- 7. 10. 1996)- 90. výročie narodenia 

Pôvodne vojak z povolania, od r. 1958 až do odchodu na zaslúžený odpočinok 
(1989) pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave, vr. 1965-1982 zástupca ria
ditel'a Univerzitnej knižnice. Svojou koncepčnou a inou prácou sa významne 
podiel'al na odbornom profilovaní sa tejto knižnice a jej zástoja v knižničnej sústa
ve, ako aj jej reprezentácie doma i v zahraničí. Spracoval fondy špeciálnych tlačí 
a rozvinul prácu s nimi. Venoval sa výskumu a spracovaniu dejín Univerzitnej kniž
nice a jej fondov (súhrnne spracoval v mongrafii Dejiny Univerzitnej knižnice 
v Bratislave 1919- 1985, vyd . 1994). Bol dlhoročný člen redakčnej rady časopi
su Čítate!; spracoval bibliografie biografickej rubriky časopisu. Aktívne pracoval vo 
Zväze slovenských knihovníkov a informatikov. Autor vyše 200 štúdií a článkov 
publikovaných v knihovníckych periodikách. 
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