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ÚVODNÍK
ŽIJEME A PRACUJEME KAŽDÝ SÁM A PREDSA SPOLU...
...to som si povedala pri prvom čítaní
obsahu najnovšieho čísla Bulletinu SAK,
ktorý sa Vám práve dostáva do rúk. Jeho
obsah tvoria predovšetkým príspevky prispievateľov z knižníc, od Vás, z Týždňa
slovenských knižníc, ktorý máme úspešne
za sebou. Desiatky a stovky kultúrnych
a vzdelávacích podujatí predovšetkým verejných, ale aj akademických či vedeckých
knižníc mali za cieľ v priebehu jedného
týždňa „zviditeľniť“ knižnice a knihovnícku komunitu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za organizáciou každého podujatia
boli hodiny práce, knihovníckej vynaliezavosti a kreativity, spoločenských kontaktov,
stretávaní, rozhodovaní a informovanosti,
oslovovania kľúčových i potencionálnych
návštevníkov (nechcem písať o finančných
nárokoch, ktoré by bolo raz určite zaujímavé zverejniť). A tak je pochopiteľné, že
správna rada SAK plánovala ďalšie „zviditeľnenie“ v podobe tlačovej správy pre
slovenské médiá. Obrátili sme sa na Vás,
členské knižnice so žiadosťou o veľmi krátke a stručné vyhodnotenie v tvare počet
podujatí, počet návštevníkov, počet novo
registrovaných čitateľov/používateľov a
najzaujímavejšie podujatie knižnice.
Z oslovených členských knižníc odpovedalo 60 knižníc, z toho 39 verejných.
A tak som dospela k presvedčeniu, že neposkytneme médiám neúplné informácie,
že sa „nezviditeľníme“ na jednom mieste
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a veľkými číslami. Na jednej strane je mi
to úprimne ľúto, na druhej strane verím,
že budúci rok si všetci uvedomíme, aké je
dôležité „spolupracovať aj v takej základnej
veci, akou sú štatistiky TSK“. Ich zverejnenie by malo určite pozitívny vplyv na verejnú mienku kultúrnej vzdelanej populácie.
Čítanie, čítanie, čítanie. Obľúbená téma
mnohých prieskumov a výskumov, vrátane toho nášho, ktorý pod názvom Čítanie
mládeže v Slovenskej republike realizovala
sekcia verejných knižníc SAK v minulom
roku. Zistené výsledky už boli čiastočne
prezentované na odborných knihovníckych podujatiach. Príspevok jednej z autoriek záverečnej správy nájdete aj v tomto
čísle. Som presvedčená, že ak sa dokážu
prezentovať na verejnosti prieskumy menšieho významu, tento náš s počtom respondentov 12 393 bude iste zaujímavý aj
pre verejnoprávne či súkromné médiá. Tak
sa chyťme príležitosti, máme na to.
Druhé číslo nášho bulletinu vychádza
práve v letnom období. Pozorne v týchto
dňoch sledujeme udalosti, ktoré by mohli
mať na knihovnícku komunitu zásadný dopad. Formovanie štátnej kultúrnej politiky,
definovanie čiastočných strategických vízií
ministerstiev kultúry a školstva, napredovanie kľúčového projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, výmeny manažérov
a mnohé iné. S potešením vnímam skutoč-
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nosť, že profesijné združenia knihovníkov
(ako asociácia tak i spolok) sú vnímané ako
„partneri“ pri závažných rozhodovaniach.
A tak chceme spoločne, uvedomujúc si
závažnosť zmien, ktoré sprevádzajú súčasné dianie v knihovníctve zorganizovať
celoslovenskú konferenciu Knižnice 2012.
Konferenciu, ktorá programovo poukáže
na naplnenie súčasnej stratégie rozvoja
slovenského knihovníctva (tá v roku 2013
končí svoju aktuálnosť), ale bude venovať pozornosť určeniu ďalšej stratégie,
ktorou sa bude slovenské knihovníctvo
uberať v horizonte najbližších päť rokov.
K aktívnej spolupráci sú prizvané kľúčové
inštitúcie (MK SR, SNK v Martine a Univerzitná knižnica v Bratislave) a Spolok
slovenských knihovníkov. Držíme si palce,
všetci tí, ktorí sme sa na túto náročnú prácu počas letných mesiacov podujali. Budeme Vám povďační, ak sa pripojíte. Budeme
Vás oslovovať, pýtať sa, zbierať informácie,
čísla, fakty. Teším sa na návrhy a názory
každého z Vás.
Prajem Vám všetkým krásne letné mesiace, plné pohody a oddychu ☺
PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka SAK
daniela.dzuganova@upjs.sk
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
VÝSKUM ČÍTANIA MLÁDEŽE NA SLOVENSKU / RESEARCH OF YOUTH
READING IN SLOVAKIA
Mgr. Anna Gašparovičová
gasparovicova40@gmail.com
Abstract: During the years 2009-2011, research of reading of youth aged between 13 and 17
years took place in Slovakia.12 393 responders participated in the research. The aim was to
find out to which extent new information technologies replace classical books as information
sources, and what young people expect from libraries today. The author of the paper, involved
in the research, presents results in these areas: youth and leisure – youth and reading books –
youth and libraries –reading and schol – reading and family – positive and negative relation
to books and reading.
Keywords: youth and reading – research – Slocvakia (2009-2011)
Kľúčové slová: mládež a čítanie – výskum – Slovensko (2009-2011)

Pod garanciou Slovenskej asociácie knižníc prebiehal v rokoch 2010 – 2011 v siedmich krajoch Slovenska (Banskobystrický,
Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský) výskum čítania
mládeže. Koordinátormi výskumu boli
verejné knižnice s krajskou pôsobnosťou
a Knižnica pre deti a mládež v Košiciach.
Tento výskum nadväzoval na výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji, ktorý realizovali verejné knižnice BSK ako
pilotný projekt v roku 2009. Koncom
minulého roka vyšla výskumná správa
Čítanie mládeže v Slovenskej republike:
interpretácia výsledkov výskumu. Košice,
2011. Správa sumarizuje a analyzuje výsledky výskumu a prináša pohľad na aktuálny stav čitateľskej gramotnosti mládeže
na Slovensku, vzťah k čítaniu, ku knihe ako
klasickému médiu a vzťah ku knižnici a jej
službám v období silnej konkurencie moBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

derných informačných a komunikačných
technológií.
Cieľom výskumu bolo zistiť, nakoľko nové
informačné prostriedky nahradili klasickú
knihu ako zdroj informácií a čo súčasná
mládež očakáva od knižníc, aby boli akceptovanými inštitúciami pri ich vzdelávaní, ale aj voľnočasových aktivitách. Celoslovenského výskumu sa zúčastnilo 12 393
respondentov – žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov 2. ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií v celej
Slovenskej republike. V čase výskumu bolo
na Slovensku evidovaných 1989 školských
knižníc na stredných aj základných školách
a 1990 fungujúcich verejných knižníc.
Mládež a voľnočasové aktivity
Najčastejšou formou trávenia voľného
času v pracovných dňoch sú elektronické
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mediá – televízia a počítač. TV je už tradične považovaná za nepriateľa čítania, čas
venovaný čítaniu kníh plynule klesá s nárastom času venovaného sledovaniu televízie. Z respondentov, ktorí sledujú televíziu 1 – 3 hod. denne až 51,4% v priemere
nečíta knihy. Pri počítačových aktivitách
– internetovej komunikácii, počítačových hrách i surfovaní – platí to isté, čo
pre TV. Najvyššie percento mladých ľudí,
ktorí nečítajú, je v skupine, ktorá sa venuje počítačovým aktivitám viac ako 3 hod.,
v celoslovenskom priemere 55,1%. Najviac
čítajúcich 1 – 2 hod. denne je v skupine,
ktorá sa počítačovým aktivitám nevenuje
vôbec, alebo nanajvýš 1 hod. Prieskum
teda potvrdil priamu súvislosť medzi
sledovaním televízie, hraním počítačových
hier a čítaním.
Medzi voľnočasové aktivity sme zámerne
zaradili aj čítanie časopisov, ktoré je čítaniu kníh najbližšie. Tejto aktivite sa venuje
v priemere až 58% mladých ľudí (najviac
v Bratislavskom kraji - 64,3%), ale len v limite 1 hod. denne.
Z kultúrnych podujatí najvyššiu návštevnosť vykazuje kino, a to vo frekvencii
viackrát za rok (v priemere 51,2%), 1x za
mesiac (v priemere 14,8%); možnosť nikdy vykazuje len 6,6%. Najviac tých, ktorí nikdy nečítajú, je medzi respondentmi, ktorí nikdy nechodia do kina. Vyššia
návštevnosť kina teda generuje aj vyššiu
frekvenciu čítania. Návštevnosť ostatných
kultúrnych podujatí (výstavy, divadlo, diskotéka, koncerty) zaberajú mladým ľuďom
tak nevýznamnú časť voľného času, že ich
nemožno pokladať za vážnu konkurenciu
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čítania kníh. Výskum skúmal aj záujem
o získavanie informácií pre krúžky, hobby,
záľuby. Kritické je zistenie, že v priemere 37,3% mladých ľudí nemá také krúžky
alebo hobby (v Bratislavskom kraji 43,5%,
oveľa menej v Košickom kraji – 26,4%).
Najviac využívaným zdrojom pre získavanie informácií je internet – v priemere
49%, knihy ako zdroj informácií pre svoje
hobby využíva len 17,4% respondentov.
Mládež a čítanie kníh
Koľko času venujú mladí ľudia čítaniu kníh
– táto otázka patrila k ťažiskovým otázkam celého výskumu. V dňoch školského
vyučovania knihy vôbec nečíta v priemere
42,2% mladých ľudí, najviac v Trnavskom
kraji – 46,4% a najmenej „nečitateľov“
vykazuje Nitriansky kraj – 31,8%. Medzi
tými, ktorí knihy čítajú, je najfrekventovanejšou odpoveďou 1 – 2 hodiny denne,
v celoslovenskom priemere 27%. V tomto
rozsahu čítania sú najlepší čitatelia
z Nitrianskeho kraja – 35% a najhorší
z Bratislavského kraja – 23,4%. Z hľadiska
rodovej príslušnosti sú v čítaní pomerne
zásadné rozdiely, a to vo všetkých krajoch.
Chlapci knihy vôbec nečítajú – v priemere
59,3%, ale dievčatá nečítajú v priemere len
37,5%. Z pohľadu škôl je najviac „nečitateľov“ medzi žiakmi odborných škôl - až
52,7%, gymnazisti vykazujú 31% a základné školy takmer 40% v celoslovenskom
priemere. Z hľadiska veku je čítanie najkritickejšie u 17-ročných, v tejto kategórii
až 47,2% respondentov v školských dňoch
vôbec nečíta.
Výskum sa zameral aj na víkendové čítanie, a to v kontexte s ďalšími víkendovými
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

voľnočasovými aktivitami. Spomedzi siedmich ponúknutých činností: s kamarátmi,
s rodinou, športujem, sledujem TV, pri počítači, čítam, chodím do prírody – sa čítanie ocitlo na šiestom mieste, a to zhodne
vo všetkých krajoch! Z vybraných demografických kategórií (škola, vek, pohlavie)
spomedzi škôl najlepšie čítajú gymnazisti
– 31,8%, z vekových kategórií 13-roční –
29% a najhoršie 15-roční – 21%, lepšie čítajú dievčatá ako chlapci – skóre 33% : 13%.
Pri zisťovaní frekvencie čítania kníh naposledy čítalo knihu včera alebo dnes 26,7%
respondentov, pred týždňom takmer 20%
a pred rokom takmer 10%. Samozrejme
na túto otázku odpovedali len respondenti
ktorí čítajú.
Mládež a knižnice
Prieskum sa zameral aj na návštevnosť
knižníc a využívanie knižničných služieb.
Základná otázka znela: Akú knižnicu navštevuješ? S možnosťou výberu: žiadnu,
školskú, inú. Viac ako polovica respondentov (v priemere až 52,3%) nenavštevuje žiadnu knižnicu (najviac v Trenčianskom kraji – 58,6%, najmenej v Žilinskom
– 47,3%). Školskú knižnicu navštevuje
v priemere 20,8% a inú (väčšinou verejnú)
takmer 35% (v Nitrianskom kraji 55,5%,
v Košickom kraji 29,3%). Najhoršími návštevníkmi knižníc sú žiaci stredných odborných škôl (až 62% nenavštevuje žiadnu
knižnicu), z vekových kategórií najnižšiu
návštevnosť vykazujú 17-roční (v priemere 57,5%), chlapci zas vysoko „vedú“ nad
dievčatami (68,8% : 38,6%). Vo frekvencii
pokladáme za ideálnu návštevnosť aspoň
1 krát za mesiac, ktorú v priemere vykázalo necelých 20%, vo frekvencii nepraviBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

delne, len keď niečo potrebujem navštevuje
knižnicu 43,6%, len povinne so školou 14%
a 8,6% sa priznáva k návštevnosti viackrát
za mesiac. Stabilnými návštevníkmi aspoň
1x za mesiac sú žiaci základných škôl – v
priemere 23,8%, vyššiu návštevnosť v tejto
frekvencii vykazujú dievčatá ako chlapci (25,3% : 17,6%). Najlepšiu návštevnosť
knižníc vykazujú respondenti v Nitrianskom kraji (78,6%) a najslabšiu Bratislavský kraj (45,1%).
Služby knižníc a ich využívanie patrili
k ťažiskovým otázkam celoslovenského výskumu so zámerom odhaliť rezervy knižníc v tejto oblasti. Najzákladnejšiu službu
- absenčné výpožičky využíva v priemere
takmer 90% návštevníkov knižníc. Prístup
na internet je až druhou najvyužívanejšou službou, avšak s prekvapivo veľkým
odstupom, v priemere len 11,7% (6,6%
v Bratislavskom kraji, 19,8% v Žilinskom
kraji). Výskum potvrdil, že internet nie je
služba, ktorá by masívne lákala mládež do
knižníc a knižnica je chápaná skôr v jej tradičnom ponímaní. Služby čitární, študovní (prezenčné výpožičky), bibliografické
služby a spracovanie referátov využíva len
niečo nad 10%.
Návštevníci školských knižníc sú väčšinou nespokojní so skladbou knižničného fondu a nedostatkom nových kníh v priemere 39,5%, ale takmer toľko – 38,6%
je spokojných s fondom školských knižníc.
Inú ako školskú knižnicu navštevuje necelých 35% respondentov a takmer 68%
z nich je spokojných so skladbou knižničného fondu. Pri zisťovaní, čo najviac chýba v knižnici ktorú navštevujú, sa 52,34%
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respondentov zhodlo na odpovedi – nové
knihy. Odborné knihy chýbajú len 11,9%
respondentov, internet 13,58 % respondentov a moderné zariadenie označilo 23,9%
respondentov. Prístup na internet chýba
najviac žiakom základných škôl – v priemere 19,22%, a to najviac v Bratislavskom
kraji – 29,1%. Podľa výsledkov výskumu sú
prístupom na internet najlepšie vybavené
knižnice v Banskobystrickom kraji, tu internet chýba len 8,4% respondentov.
Z výskumu vyplýva, že táto kategória mladých čitateľov od 13 – 17 rokov pokladá za
prioritu knižníc knižničné fondy, ich pravidelnú aktualizáciu v dostatočnom množstve i kvalite a tradičné knižničné služby
– výpožičky. Ostatné ponúkané služby
vrátane internetu sú chápané len ako doplnkové. Výskum sa zameral aj na dôvody
(príčiny) nevyužívania knižničných služieb. Respondenti si vyberali z deviatich
ponúknutých možností, pričom najviac rezonovali odpovede: nechce sa mi – v priemere 43,73% (v Bratislavskom kraji 24,2%
a v Košickom 50,9%), nemám čas – 43,1%
(v Bratislavskom kraji 23% a v Nitrianskom 48,8%) a nemám záujem o knihy –
v celoslovenskom priemere 28%.
Čítanie a škola
Škola má veľké možnosti ovplyvňovať
vzťah mladých ľudí ku knihe a k čítaniu
a
podporovať
rozvoj
čitateľských
kompetencií, a to nielen na hodinách
literatúry.
Správnou
motiváciou
a stimuláciou žiakov k vyhľadávaniu
informácií vo viacerých zdrojoch pri
vypracovaní školských úloh môže škola
podporiť žiakov v ich budúcej odbornej
a profesionálnej orientácii. Zároveň môže
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výrazne ovplyvniť vzťah ku knižnici ako
jednej z najfundovanejších inštitúcií
zameraných na podporu školského aj
mimoškolského vzdelávania a získavania
informácií. Výskum ukázal, že v priemere
28,5% žiakov dostáva takéto úlohy
výnimočne, 35% dosť často a len 18,8%
pravidelne. Pri otázke, kde vyhľadávajú
informácie nad rámec učebnicovej
literatúry, v priemere až 91,37%
uvádza internet, knihu ako tradičný
zdroj informácií označilo len 33,73%
respondentov a časopis 12% respondentov.
Výskum nastolil tiež otázku povinného
(mimočítankového, resp. odporúčaného)
čítania. V celoslovenskom priemere 19,5%
respondentov uvádza, že učitelia od nich
povinné (odporúčané) čítanie nevyžadujú. V mimočítankovom čítaní sú veľké
rozdiely medzi jednotlivými stupňami
škôl, kým na základných školách je to 21%,
na gymnáziách len 11%. I napriek týmto
vcelku pozitívnym percentám v minulom
roku tri a viac kníh prečítalo len 16,6%
(21% respondentov Trnavského kraja
oproti 13,5% respondentov z Nitrianskeho
a Banskobystrického kraja), jednu knihu
necelých 20% a dve 18%. Ani jednu knihu
neprečítalo v priemere 15% respondentov.
Čítanie a rodina
V najútlejšom veku má na formovanie čitateľských návykov najväčší vplyv rodina.
Aj výskum potvrdil, že to boli práve rodičia, ktorí respondentom v detstve čítali najčastejšie – v priemere až 85%, starí rodičia
v priemere 43%. Nízke je súrodenecké čítanie – len 13%, ale výskum neskúmal, či respondenti takýchto súrodencov majú. Frekvencia čítania už nie je pre rodičov taká
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lichotivá, pretože len 52% odpovedalo, že
to bolo pravidelne, 16,4% len zriedkavo
a 26% si nepamätá, ako často im rodičia čítali. S čítaním v útlom detstve sa spájajú aj
určité pocity – emócie a zážitky prežívané
pri čítaní môžu u detí zanechať hlbšiu stopu ako samotný text. Otázka zameraná na
pocity pri čítaní vykazuje buď zaujímavý (v
priemere 35,6%) alebo príjemný (38,8%)
zážitok pri čítaní. Pomerne nízke percento negatívnych odpovedí – bolo to nudné
(2,2%) a nepamätám si (22%) potvrdzujú
tiež skôr pozitívne zážitky z detského predčítania.
Pozitívny a negatívny vzťah ku knihe
a čítaniu
Výskum si dal za úlohu skúmať vzťah mladých ľudí ku knihám a k čítaniu. Najčastejším dôvodom prečo mladí ľudia čítajú
(pozitívna motivácia) je, že ich čítanie baví.
Túto odpoveď vyznačila nadpolovičná väčšina – v priemere 51,4%. Výskum zaznamenal značné krajové rozdiely: v Bratislavskom kraji čítanie baví 33,6% oproti58,3%
v Košickom kraji. Z hľadiska pohlavia viac
čítanie baví dievčatá ako chlapcov (64,1%
: 40,7%), čo potvrdzujú aj psychológovia,
že čítanie je ženskou záležitosťou. Najviac
čítanie baví dievčatá v Košickom a Banskobystrickom kraji (68,2% a 67,8%)
a najmenej chlapcov v Bratislavskom kraji
(39,3%). Z jednotlivých škôl najviac baví
čítanie podľa očakávania gymnazistov –
65,2%, žiakov základných škôl - 53,9%
a najmenej študentov stredných odborných
škôl – 50,5%. Avšak v Trnavskom kraji vyznačilo odpoveď čítanie ma baví až 84,3%
gymnazistov a 68,4% študentov stredných
odborných škôl, čo je až 30%-ný rozdiel
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

oproti bratislavským gymnazistom a študentom stredných odborných škôl (56,3%
a 37,3%). Podľa vekových kategórií najviac čítanie baví 13-ročných respondentov
v Košickom kraji, 14, 15, 16 a 17-ročných
v Nitrianskom kraji (63,5%, 66,2%, 69%,
62%). Najkritickejšia je kategória 15-ročných v Bratislavskom kraji (38,8%).
Ďalšie ponúknuté odpovede: čítanie
rozvíja myslenie a vyjadrovanie a čítaním
sa vzdelávam značne zaostali za najfrekventovanejšou odpoveďou čítanie ma
baví (v priemere 38,1% a 25,3%). Čítanie
ako dôvod na podporu rozvoja myslenia
a vyjadrovania viac uznávajú dievčatá
(45,2%) ako chlapci (34,5%). Naopak
čítanie pri vzdelávaní oceňujú viac chlapci
(31,6% : 25,5%). Odpoveď čítaním sa
vzdelávam najviac podporili respondenti všetkých druhov škôl Košického kraja.
Výskum v tejto časti dospel k záveru, že
čítanie mladí ľudia chápu skôr ako formu
zábavy a kultúrneho vyžitia. Nedostatočne
však oceňujú poznávaciu hodnotu čítania
a jeho význam pri stratégii vzdelávania, čo
by malo byť nesporne úlohou základnej
a strednej školy. Hodiny informačnej výchovy, ktoré v súčasnosti suplujú knižnice
(najmä verejné), by mali byť súčasťou každej vyučovacej hodiny.
Negatívny vzťah k čítaniu sme skúmali
formou niekoľkých ponúknutých odpovedí: nemám čas, čítanie ma nebaví, čítanie
je únavné, radšej si pozriem film. Kritické
je vysoké percento odpovedí čítanie ma
nebaví – v priemere 48,6%. (Na druhej
strane, ak nadpolovičná väčšina uvádza,
že čítanie ma baví, je to logické.) Čítanie je
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únavné vyznačilo v priemere 36,5% a nemám čas – 33,8% respondentov.
Výskum dal do porovnania klasické a moderné médium: knihu a internet. V tejto
konfrontácii jednoznačne vyhráva internet
ako bohatší zdroj informácií (85% úplne
alebo čiastočne súhlasí).
V závere možno konštatovať, že výskum
čítania mládeže v Slovenskej republike iba
potvrdil to, čo knihovníci vedia z vlastnej
praxe – ľudia v mladom veku čítajú málo
a tradičnú knihu ako zdroj poznania, informácií aj zábavy vytláča internet a ďalšie
elektronické médiá. Tento výskum poukázal na dve stránky chápania čítania:
• čítanie ako zábava a forma kultúrneho
vyžitia časti mladej populácie,
• čítanie ako súčasť rozvoja osobnosti
a stratégie vzdelávania.
Práve nedostatočné docenenie druhej
stránky čítania svedčí o veľmi nízkych čitateľských kompetenciách mladých ľudí.
Vysoký status internetu v ponímaní súčasnej generácie mladých však vypovedá
aj o nedostatočnej miere poznania negatívnych stránok a rizikách tohto média,
ako sú nepresné, nespoľahlivé, neoverené
informácie, plagovanie a k tomu sklony
k rôznym závislostiam (gemblerstvo, kiberšikana ...). Dôležité bude, aby na základe podrobnej analýzy výsledkov výskumu
a zistených skutočností dokázali verejné
knižnice vyvodiť a prijať adekvátne závery:
vrátiť knihe postavenie, ktoré jej vo vzdelávaní patrí a obhájiť tak aj dôvod existencie
knižníc ako inštitúcií na podporu školského aj celoživotného vzdelávania.
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NA MARGO ČÍTANIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE / MARGINAL NOTES ON
SLOVAK YOUTH READING
Mgr. Peter Kuzma, Knižnica Ružinov v Bratislave
kuzma@kniznica-ruzinov.biz
Abstract:The author appreciates that research of youth reading has been realized in Slovakia,
he also appreciates work of research team and reflects on results of the research. Apparently,
expansion of information technologies and preferences of youth for them, are accompanied
by crisis of reading and also crisis of culture in general. It is a task for libraries to develop
such forms of activities which may favour reading. The second part of the paper is devoted to
a project of the Ružinov Library in Bratislava which includes reading books by famous people
to children at schools. The project has attracted serious attention and it will continue.
Keywords: youth and reading; libraries – reading support; Ružinov Library (Bratislava) –
project of reading aloud at schools
Kľúčové slová: mládež a čítanie; knižnice – podpora čítania; Knižnica Ružinov (Bratislava)
– projekt hlasného čítania v školách

Na úvod niekoľko základných, ale nevyhnutných konštatovaní. Výskum čítania
mládeže vo veku 13 – 17 rokov sa realizoval najprv v Bratislavskom kraji (2008)
a potom v ostatných krajoch Slovenska
(2010-2011). Pri jeho zrode stáli a hlavnými iniciátormi, koordinátormi a autormi záverečných výskumných správ a teda
aj interpretátormi výsledkov výskumu
boli riaditeľky dvoch verejných knižníc,
a to Anna Gašparovičová (Malokarpatská
knižnica v Pezinku) a Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica v Bratislave),
v neposlednom rade Ľudmila Hrdináková a Pavol Rankov z Katedry knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Na tomto štvorčlennom tíme bolo ťažisko aj zodpovednosť za celý projekt a jeho záverečné spracovanie a vyhodnotenie. Týmto ľuďom
patrí vďaka za to, čo sa podarilo. Nebyť ich
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dlhoročných odborných skúseností a profesijnej erudície, ako i ochoty venovať celej
záležitosti nemálo času i energie, interpretácia zozbieraného materiálu by určite
nebola taká prehľadná a komplexná. Samozrejme vďaka patrí aj všetkým ostatným,
ktorí pri tom asistovali, pomáhali (knižnice a školy) a zabezpečovali všetko potrebné
ako na strane výskumníkov, tak i na strane
skúmaných. Uznanie patrí i Centru VTI SR
a Slovenskej asociácii knižníc za vydanie
sumárnych publikácií a Kabinetu výskumu
kultúry Národného osvetového centra za
štatistické spracovanie zozbieraných dát.
Pretože až teraz, keď vidno komplexne
zozbieraný materiál a jeho rozsah, ale najmä obsah, je to jasné a som veľmi rád, že
sme boli – my ostatní – do celej záležitosti
„vtiahnutí“, alebo ak chcete, že sme sa nechali do toho vtiahnuť. Až teraz stojíme
zoči voči faktom, ktorých význam a dosah
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nie je zanedbateľný, ale – mierne povedané
– prinajmenšom vzbudzujúci pozornosť,
ak už nie rovno alarmujúci či burcujúci.
Aký je teda hlavný záver z celoslovenského výskumu čítania mládeže? Výskum
potvrdil, respektíve prinajmenšom veľmi
intenzívne evokuje k tvrdeniu, že vzťah
mládeže vo veku 13 – 17 rokov k čítaniu
možno považovať za kritický. Podrobné
výsledky prieskumu i s komentárom, spolu s vypracovanými grafmi a tabuľkami si
môže každý pozrieť v dvoch obsiahlych
publikáciách (Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji. Bratislava: CVTI SR, 2009)
a Čítanie mládeže v Slovenskej republike
(Košice: Slovenská asociácia knižníc,
2011), ktoré sú k dispozícii i na webe.
Čo je podstatné z hľadiska celkového
prínosu projektu a jeho realizácie? Podľa
mňa sú to tieto skutočnosti. Výskum bol
realizovaný v tesnej časovej nadväznosti (2008-2011), jednotnou metodikou
(anonymný dotazník, organizačno-technická forma), na celom území Slovenska
celoplošne (8 krajov), skúmaná bola relatívne veľká homogénna sociálna skupina (mládež vo veku 13 – 17 rokov) a na
otázky v dotazníku odpovedalo 12 393
respondentov. Ba čo viac, výskum nezisťoval vzťah k čítaniu izolovane, ani čítanie
ako jav „sám o sebe“, ale v spoločenskom
kontexte iných sociálnych aktivít a stavov
(médiá, internet, voľný čas, koníčky, čítanie, literatúra a iné druhy umenia atď.),
ktoré sú typické pre dnešnú dobu a v nej
dorastajúcu mládež. Tiež tá skutočnosť,
že celoslovenský výskum potvrdil zistenia
z výskumu čítania v Bratislavskom kraji,
naznačuje mnohé súvislosti.
Vyššie uvedené konštatovanie je nesporne
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zárukou nemalého stupňa vierohodnosti
získaných údajov, čo posilňuje a potvrdzuje formulované alebo naznačené uzávery.
Zamyslime sa teraz aspoň nad niektorými
z nich, tak ako ich nachádzame v interpretácii výsledkov celoslovenského výskumu.
Hlavným a určujúcim východiskom je
tvrdenie, že súčasná mládež jednoznačne
preferuje elektronické médiá (v nižšom
veku sledovanie televízie), t.j. počítačové
a s tým súvisiace aktivity. Tieto dominujú
pri trávení voľného času a tak čítanie ako
aktivita vyžadujúca istú pripravenosť a zameranie, nie je v centre záujmu. Medzi
kultúrnymi podujatiami vedie návštevnosť
kina (určite najmä vďaka ich digitalizácii),
ostatné kultúrne podujatia majú nízku
návštevnosť. V interpretácii výsledkov výskumu autori správne poukazujú na to, že
ide nielen o krízu čítania, ale krízu kultúry
všeobecne. A teda aj kultúrnosti v celkovom kontexte.
Ani sa tomu niet čo diviť. Nárast a rozvoj
informačných technológií je za posledných
10 – 15 rokov taký prudký, že vstupujú do
života nás všetkých dosť agresívne a aj ho
i výrazne ovplyvňujú. O čo viac, stal sa
z nich biznis a tak je človek dennodenne
zaplavovaný informáciami, reklamami
a ponukami zo všetkých strán. Namiesto
skutočného riešenia problémov zoči voči
je možné diskutovať na sociálnych sieťach,
blogovať, zapájať sa do elektronických ankiet, polemík. Kultivovanosť jazyka je deformovaná podmienkami elektronickej
komunikácie. Napríklad zapnutá angličtina pri komunikácii Slovákov so Slovákmi
– snáď mi nechce niekto nahovoriť, že 90
percent ich dennej písomnej aktivity na počítači je komunikácia v anglickom jazyku
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a tak sa im ani neoplatí prepnúť klávesnicu
na jazyk slovenský – používanie skratiek,
symbolov a grafických značiek, ktoré nahrádzajú pocit, úsmev a radosť, nespisovné
výrazy, vulgarizmy a absurdné prirovnania,
snaha vyjadriť sa za každú cenu čo najkratšie, veď kto by čítal (na to niet času) nejaký
ucelený a normálny text, pravda? A tak sú
dialógy na webe (ankety, diskusie, polemiky, komentáre), či už v slovenčine alebo v
„anglo-slovenčine“, nespisovné a používanie jazyka nekultúrne. Vytráca sa schopnosť vedieť v priamom kontakte – dialógu
naformulovať svoj postoj, stanovisko, vedieť sa vyjadriť, argumentovať, kultivovane
protirečiť, odmietnuť stanovisko druhého.
Adekvátne k tomu sa vytráca i schopnosť
práce s textom, schopnosť jasne, kultivovane a bez problémov naformulovať to, čo
sa má povedať. Vždy mi naskočí na chrbát
husia koža, keď pri rôznych príležitostiach,
ako je napr. vyhodnotenie literárnych súťaží, prednes úryvku na podujatí alebo pri
slávnostnej príležitosti a pod., sa číta verejne a častokrát samotní mladí autori (ale
nielen oni), čítajúci svoj text (!), niekedy
i herci alebo členovia divadelného súboru
sa mýlia pri jeho prednese, komolia ho, deformujú a inak „svojsky dotvárajú“.
Sme svedkami bezbrehej technologickej
voľnosti, ktorá ruka v ruke s neobmedzenou možnosťou určovať a riadiť chod ďalších krokov a či udalostí len jednoduchým
kliknutím tlačidla myši, dáva mladému
človekovi pocit, že sa rozhoduje slobodne,
nikým neovplyvnený a neriadený. Sme súčasťou dvoch svetov. Ten jeden je skutočný,
ten druhý je virtuálny, ktorý sme si vytvorili. Vlastne sme vypustili digitálneho džina
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ve my nie, ale tí 13 – 17-roční určite. Keď
začali spoznávať svet a život okolo seba,
mali už miesto v digitálnom vlaku zaistené.
Vezú sa v ňom a cez jeho okná vidia akou
rýchlosťou ich míňajú predmety, veci, javy,
udalosti a s nimi pocity, dojmy, hodnoty, radosť i zlosť, šťastie i neúspech, hnev
i smútok. Vlak občas i zastaví. Ale zastávky
sú príliš krátke na okamžité rozhodnutie,
porovnanie, zhodnotenie, pochopenie.
A preto mnohí radšej ani nevystupujú
(niektorí by aj, ale nestíhajú ...) a zostávajú sedieť usalašení v bezpečí digitálneho
kupé. Je to pohodlnosť, zvyk, samozrejmá
danosť, daň za pokrok?
Z vyššie uvedeného potom logicky vyplýva, že využívanie verejných knižníc nie je
pre mladých ľudí nevyhnutnosťou. Takmer
polovica z nich do knižníc chodiť nechce,
resp. nemá na to čas. Ešte horšie sú na tom
školské knižnice, ktorých vplyv je v porovnaní s inými knižnicami minimálny.
Treba predovšetkým povedať, že čítanie
– nečítanie nie je len problém knižníc, ale
problém celej spoločnosti, v závislosti od
toho, čo sa v nej deje, aké trendy v nej prebiehajú. O to viac, ak čítanie považujeme
za bytostnú prapodstatu človeka – tvora
spoločenského, ktorá je mu prirodzene
vlastná, ktorou sa realizuje a zveľaďuje
svoju osobnosť, svoj intelekt. Momentálne
vidíme, že dochádza často k zámene prostriedku s cieľom. Digitálna „mašinéria“
reprezentovaná rozvojom informačných
technológií by mala byť prostriedkom,
pomocou ktorého človek usmerňuje svoj
rast a prosperitu v záujme vyšších cieľov,
nielen materiálnych. Niekedy mám dojem,
akoby nám informatizácia a elektronizácia
prerástla cez hlavu, samozrejme v mene
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pokroku a správnych a dobre myslených
riešení a opatrení. Veď čítanie je vlastne
spoločensko-sociálny jav, ktorý je odrazom
a teda dôsledkom duchovného (a iného)
stavu spoločnosti a jej hodnotového systému. Ak sú teda výsledky výskumu čítania
také aké sú, vinníkov bude viacero.
Za čítanie a nečítanie sme zodpovední doslova všetci bez výnimky, každý na svojom
poste a v rámci svojich možností. Riešenie
je, povedané veľmi rámcovo, zrejme niekde
v interakčnom trojuholníku rodina – škola – knižnica, kde knižnica je len jedným
z mnohých faktorov mimo rodiny a školy,
ktoré ovplyvňujú a môžu ovplyvňovať postoj k čítaniu, kultúru čítania i čitateľské
návyky. Patrí k nim celý rad ďalších inštitúcií a samozrejme, veľmi vplyvný a silný
svet elektronických, ale i printových médií.
Riešenie súčasného nelichotivého stavu je
behom na dlhé trate, o to viac, ak si uvedomíme, že javy ako komercializácia kultúry,
rozpad a deštrukcia hodnotového systému,
ktorý budovali generácie našich dedov
a pradedov, strata úcty k slovu hovorenému i písanému a najmä k jeho sémantickému zmyslu a poslaniu „zušľachťovať“
a „kultivovať“ materiálny svet človeka, sú
všade okolo nás.
Úlohou knižníc je okrem rozvíjania
projektov a foriem práce, ktoré môžu
čítaniu pomôcť, aj upozorňovať na vyššie
uvedené väzby a súvislosti. Už aj preto,
že mnohí si myslia, že ich sa to netýka
a že s tým nemajú nič spoločné. Verejné
knižnice nerobia pre nápravu vyššie
uvedeného nelichotivého stavu málo.
Aspoň jeden príklad za všetky.
V Knižnici Ružinov sme na jar 2012 re-
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alizovali projekt hlasného čítania pod
názvom Hlasné čítanie ružinovských osobností. Hlasné čítanie nie je pojem nový, zjavoval a i zjavuje sa v rôznych súvislostiach
a pri rôznych príležitostiach. V koncepcii,
ktorú sme zvolili v našej knižnici, ide o použitie literárneho textu a jeho prednesu ako
prvku, ktorý navodzuje a stimuluje konkrétnu spoločensko-sociálnu komunikáciu
medzi žiakmi vyšších ročníkov základnej
školy na jednej strane a osobnosťami, ktoré
žijú, pracujú alebo pôsobia na území mestskej časti Bratislava – Ružinov na strane
druhej. Pritom pod osobnosťami chápeme
ľudí, ktorí vykonávajú široké spektrum občianskych i spoločenských činností, oblastí a záujmov rôzneho druhu a zamerania.
Od regionálneho politika – poslanca až
po športovcov, umelcov, pedagógov, vedcov, lekárov, hercov, technikov, novinárov
a pracovníkov knižníc a kultúry nevynímajúc.
A pretože mládež má „problémy“ s chodením do knižníc (aj do tých školských),
prišla knižnica s hlasným čítaním priamo
k nim do škôl, školských tried, učební a laboratórií. Po predstavení hosťa, ktorý prišiel čítať (buď z knihy, ktorú si sám priniesol, o ktorú mala záujem škola, alebo ktorú
pripravila knižnica), prebehol samotný akt
hlasného čítania, ktorý prelomil všetky bariéry a rezervovanosť (čo nám to tu zase tí
učitelia s knižnicou pripravili?) a nastolil
komornú, priateľskú a hlavne „neškolskú“
atmosféru. Po prečítaní vždy nasledoval
neformálny dialóg medzi oboma stranami,
ktorý riadil pracovník knižnice. Mládež
takto priamo tvárou v tvár zistila, že tí „dospeláci“ sú vlastne celkom fajn a že mnohí
ani tak dobre nečítajú, ale nehanbia sa za to
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a neboja sa o tom a ešte o všeličom inom
priamo a otvorene diskutovať.
Malá poznámka. Na jednom z čítaní pri
počúvaní úryvku z Karla Maya som si uvedomil generačný rozdiel. My sme s Karlom
Mayom vyrastali a jeho texty vnímali úplne
normálne a prirodzene. Už aj vzhľadom na
vysokú čítavosť našej generácie (vtedy nebolo 50 televíznych staníc, žiadne počítače,
video, DVD a podobné záležitosti), ktorá
veľa voľného času venovala tejto kultúrnej aktivite. S úžasom som konštatoval, že
Mayove texty, jeho opisy postáv, prírody
a situácií s patričnou dávkou noblesy, elegancie i nostalgie sú nádherné a do dnešnej
doby dorastajúcej mládeže sa nehodia, sú
pre ňu „ťažké“. Jednoducho preto, že nekorešpondujú so súčasným spôsobom
života, nazeraním naň a sú v protiklade
s nastoľovanými hodnotami. Súčasná hektická, technologicky pokročilá a digitálne
„krásna“ doba za starým pánom zaostala
v zmysle duchovno-etickom, nerozumejúc
jeho rozprávačstvu a duši romantika.
Nášho prvého ružinovského hlasného
čítania sa zúčastnilo 35 osobností a prebiehalo dva mesiace na ružinovských základných školách. Pritom niektorí hostia
neváhali prísť aj nabudúce a čítať viackrát.
Ako veľmi správne poznamenali dvaja
čítajúci hostia – profesionálni a vrcholoví cyklisti, „naša mládež málo športuje
a málo číta“. Presne tak. Pri čítaní mládež
nevydrží z rôznych dôvodov, ale práve
športovanie formuje vlastnosti ako pevná
vôľa, schopnosť prekonávať prekážky, svoju vlastnú pohodlnosť, nenechať sa odradiť
počiatočným neúspechom. No neviem, ale
presne tieto veci chýbajú mnohým pri „zápolení“ s knihou či literárnym textom. Čiže
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je pravdou, že formovanie čitateľských návykov treba chápať v širšom kontexte.
Aký bol ohlas na ružinovské hlasné čítanie? Úprimne povedané, nečakali sme takú
odozvu a to tak zo strany čítajúcich ako zo
strany mládeže, učiteľov i riaditeľov škôl.
Samozrejme všetko zachytávala a sledovala
Televízia Ružinov, ktorá priebežne prinášala o celej akcii informácie. Myslíme si,
že práve projekty takéhoto typu majú perspektívu a nádej na úspech, pretože okrem
iného dávajú mládeži pocítiť, že čítanie je
vlastne tvorivé a zábavné, lebo je to hra
a práca s textom, poskytuje možnosť chápať text rôzne, tvarovať ho, dramatizovať
a podobne. Okrem iného sme sa dozvedeli,
že budúci rok sa do tohto projektu zapoja
aj stredné školy v Ružinove. Čo viac si už
môže priať knižnica, ktorej záleží na čítaní
a nečítaní a ktorá vidí, že jej námaha a snaženie nie sú márne, ale prinášajú odozvu
a povzbudenie?
Ešte niekoľko poznámok, ktoré súvisia
s realizovaným výskumom čítania a jeho
interpretáciou. V poslednom období sa
v odbornej tlači zjavuje termín informačná
ekológia, ktorým sa autori snažia „polapiť“
celý balík problémov, ktoré sa nás všetkých
bytostne dotýkajú. Je to dôkaz toho, že odborná verejnosť si uvedomuje vážnosť situácie a potrebu analyzovať a definovať jej
mechanizmy a algoritmy. Informačná ekológia je určite – ako píše vo svojom príhovore Jela Steinerová – „jedna z elegantných
metafor informačnej vedy“ (ItLib. Informačné technológie a knižnice, č. 4 (2011)),
ale je i odrazom „módneho“ prenikania
a aplikovania termínov z iných oblastí. Ako
príklad môžu poslúžiť ekonomické výrazy

15

marketing a benchmarking, ktoré sú jedným z prejavov komercializácie kultúry,
prinajmenšom posudzovania jej efektívnosti na trhovom princípe. I keď samozrejme dnes už nikto nepochybuje, že kultúrny
a knižničný marketing i benchmarking
existujú, sú rozpracovávané a majú sa
k svetu. V prípade informačnej ekológie –
v závislosti od toho na ktorej strane stojíme
a čo chceme zdôrazniť a presadiť – vzniká otázka, či by sme nemali skôr hovoriť
o ekologickej informatike.
Ďalším dôkazom toho, že veci sú
v pohybe, je „znovuvzkriesenie“ informačnej gramotnosti (ItLlib. Informačné tech-

nológie a knižnice, č. 3 (2111)) a všetkého,
čo s tým súvisí. O to viac, že ide nielen
o verejné knižnice, ale i o školy, školské
knižnice a teda i o formovanie vzťahu ku
knihe a čítaniu v školských podmienkach.
Záverom treba konštatovať, že čítanie
a najmä jeho prejavy a kvalita sú nevyhnutným a prirodzeným fenoménom našej
existencie. Dávajme však pozor, aby sme
správanie sa tohto fenoménu vždy správne
„prečítali“, pretože čítanie je proces permanentný a celoživotný. A aj vďaka vyššie komentovanému celoslovenskému výskumu
čítania naša „čitateľská kultúra“ povýšila,
čo nie je na škodu.

INTERNETOVÉ METODICKÉ CENTRUM PRE OBECNÉ KNIŽNICE / INTERNET
METHODICAL CENTRE FOR MUNICIPAL LIBRARIES
Mgr. Andrea Dohovičová, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
adadoho@gmail.com
Abstract: The P. O. Hviezdoslav Library in Prešov activated internet portal for municipal
libraries of the Prešov region as a methodical tool with some basic information necessary
for their activities. The portal gradually gained national competence and it is known now as
Internet Methodical Centre for Municipal Libraries. Content of the portal is presented.
Keywords: municipal libraries – internet methodical centre
Kľúčové slová: obecné knižnice – internetový metodický portál
Internetizácia a automatizácia zasahuje
do všetkých oblastí nášho života a tiež
do profesionálnej sféry metodického
riadenia knižníc. Na základe potrieb
a pod neustálym tlakom požiadaviek
knihovníkov obecných knižníc vznikol
portál www.obecnakniznica.sk, ktorý je
tzv. internetovým metodickým centrom
pre obecné knižnice. Jeho úlohou je sústreďovať odborné informácie užitočné pre
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obecných knihovníkov a podávať ich v čo
najzrozumiteľnejšej forme, bez informačného balastu. Obecní knihovníci by si tam
mali nájsť väčšinu informácií potrebných
pres správnu činnosť svojej knižnice, inšpirácie, rady a návody, ako sa popasovať
s problémami.
Portál bol pôvodne koncipovaný pre knižnice Prešovského kraja, keďže pochádza
z dielne metodického oddelenia Knižnice
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P. O. Hviezdoslava v Prešove. Najskôr bol
adresovaný knižniciam okresov Prešov
a Sabinov a ako krajská metodička som ponúkla možnosť využívať portál aj kolegyniam z ostatných regiónov. Nápad sa medzi obecnými knižnicami ujal a postupne
sa začali ozývať knihovníci z iných knižníc
so žiadosťami o rady. Tak vznikla potreba
rozšíriť pôsobenie Internetového metodického centra na celé Slovensko a vytvorenie
adresára metodikov knižníc z celého Slovenska v rámci tohto portálu.
Štruktúra portálu je jednoduchá a dokáže
sa na ňom orientovať aj zarytý nepriateľ
počítačov a internetu.
Hlavné menu
1. Knižnica – všeobecný prehľad – význam
knižnice ako jedinej kultúrnej inštitúcie
v obci, služby, ktoré knižnice poskytujú
a ktoré majú obecné knižnice poskytovať
svojim používateľom, podrobné rozpracovanie spôsobov poskytovania služieb,
skúsenosti knižníc ohľadne poskytovania
knižnično-informačných služieb, legislatíva – knižničný zákon, zákon na ochranu
osobných údajov (všetko v upravenej verzii
čitateľnej a prehľadnej pre starostov a knihovníkov, s možnosťou dostať sa aj k plnej textovej verzii dokumentov), štatistika
– rady a návody na vypĺňanie aktuálnych
štatistických výkazov, ročné štatistické rozbory.
2. Agenda a tlačivá – agenda knihovníka –
návody ako viesť knižničnú agendu, čo nesmie v agende knihovníka chýbať a s tým
súvisiace usmernenia dôležité pre činnosť
knižnice, tlačivá na stiahnutie (vytvorené
vzory – knižný lístok, evidenčný list vo formáte, z ktorého si knihovníci môžu tieto
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tlačivá vytlačiť ...), knižničný a výpožičný
poriadok, náplň práce obecného knihovníka...
3. Financovanie knižníc – grantové výzvy
– aktuálne výzvy, rady ako napísať projekt,
termíny, kto vám dá financie – ako a od
koho získať financie pre knižnicu, spôsoby
získavania peňazí, odmeňovanie knihovníkov – odporúčania.
4. Knižničný fond – usporiadanie knižničného fondu, kde nakupovať – kde najvýhodnejšie nakúpiť knihy do knižničného
fondu, kde nakupovať žiadanú literatúru,
pátranie po tituloch, medziknižničná výpožičná služba, odporúčame – aké knihy by
nemali chýbať vo fonde knižnice, zoznamy
vyradených kníh v knižniciach, online katalógy knižníc, povinné čítanie.
5. Automatizácia knižníc – knižničný softvér – návody na obsluhu, kontakty na distribútorov, odporúčania.
6. Internetové zdroje informácií – ako
pracovať s internetom a čo všetko sa z internetu môžeme dozvedieť, vysvetlivky,
internet v knižnici, internet pre deti, voľne
prístupné plnotextové časopisy, encyklopédie (wikipedia.org ...), knihy na stiahnutie,
vyhľadávače na internete.
7. Podujatia v knižnici, komunitná činnosť, jej význam a vysvetlenie, prínos knižnice pre komunitnú činnosť, vzorové podujatia pre deti i pre dospelých, prepojenie
s portálom Infolib.
8. Knihovnícky slovník – odborné knihovnícke výrazy s ktorými prichádzame
často do styku – vysvetlené pre obecných
knihovníkov, postupné pridávanie slov na
podnet knihovníkov.
9. Praktické informácie pre zriaďovateľov
i pre knihovníkov – ako založiť knižnicu,
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rady, postupy, revízie v knižniciach, zriaďovacie listiny, aktuálne zľavy ktoré poskytujú obchodníci knižniciam, tipy na
podujatia v knižniciach, medziknižničná
výpožičná služba, zameranie na výmenu
veľkého množstva kníh medzi knižnicami,
propagácia knižnice, marketing – návody.
10. Databázy a adresáre – adresár metodikov obecných knižníc, encyklopédia knižníc – zoznam obecných knižníc, adresa,
kontaktné údaje, starosta, výpožičný čas,
lokalizácia, odkazy na weby obcí a knižníc,
rozdelenie na mestské, profesionálne a neprofesionálne, základné štatistické údaje
o knižniciach, odklik na stránku, umiestnenie knižnice na mape, usporiadanie
knižníc ...
ENCYKLOPÉDIA KNIŽNÍC –
miniweby pre knižnice
Dôležitou súčasťou portálu je tzv. encyklopédia obecných knižníc. V rámci tejto
databázy ponúkame všetkým obciam možnosť stať sa správcami vlastného „miniwebu“, na ktorom môžu prezentovať činnosť
svojej obecnej knižnice. Postup je veľmi
jednoduchý: stačí, ak sa knihovník zaregistruje, po prihlásení na stránke Encyklopédie knižníc, klikne na odkaz „Pridať
záznam“ a vyplní formulár. Záznam bude
automaticky pridaný do databázy, kde sú
všetky miniweby rozdelené podľa krajov
a okresov. K záznamu je pridaný ešte aj
odkaz na zemepisnú mapu, na ktorej je automaticky vyznačená poloha obce. Vyhľadávanie v encyklopédii je veľmi jednoduché, záznamy sa automaticky triedia podľa
krajov a okresov a tiež podľa abecedy. Podstatné je, že si knihovník môže svoj záznam
kedykoľvek meniť, aktualizovať, dokonca
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pridávať fotografie. Ak predsa len bude potrebovať osobný kontakt s odborníkom, je
tu možnosť vyhľadať si svojho metodika v
Adresári metodikov obecných knižníc, kde
si podľa kraja a okresu knihovníci môžu
nájsť odborníka, ku ktorému ich knižnica
patrí a ktorý je kompetentný jeho knižnicu
usmerňovať.
Jednou z možností, ako sa dozvedieť niečo viac o práci v knižnici, je Fórum knihovníkov. Obecní knihovníci majú možnosť skontaktovať sa so svojimi kolegami
z opačného konca Slovenska, vytvárať diskusie či vymieňať si skúsenosti.
Význam pre metodikov
Portál by mal podstatne prispieť k tomu,
aby sa práca metodikov stala pružnejšou
a efektívnejšou. Keďže všetky informácie
týkajúce sa metodickej koordinácie knižníc sú sústredené na jednom mieste, spolupráca metodikov môže nadobudnúť nové
rozmery. Akékoľvek informácie pre obecných knihovníkov už nemusia byť duplicitne publikované na stránkach regionálnych
knižníc, ale knihovníci si ich môžu nájsť
na jednom mieste. Hoci portál nenahradí osobný kontakt knihovníkov, môže ich
spoluprácu značne skvalitniť.
Ako autorka projektu by som chcela touto
cestou osloviť metodikov z iných regiónov,
nadšencov, ľudí zapálených pre vec, ktorí myšlienku internetového metodického
centra pre obecné knižnice oceňujú, majú
nápady, návrhy, pripomienky a radi by sa
na tomto projekte podieľali, aby ma kontaktovali na mojej e-mailovej adrese. Od
začiatku pracujem na projekte sama a spolupracovníkov by som uvítala. Mesačne
navštívi stránku cca do 1000 návštevníkov
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a ich počet stúpa úmerne s množstvom
publikovaných informácií. Tieto informácie sú dôkazom, že portál je obecnými
knižnicami využívaný. Publikujte na stránkach obecnej knižnice i vy, je to veľmi jednoduché a praktické.

Internetové metodické centrum pre obecné knižnice sa stáva prvým krokom pri
hľadaní informácií, ktoré potrebujú zriaďovatelia či knihovníci pri svojej činnosti.
O tom svedčí aj názov samotnej domény –
www.obecnakniznica.sk.

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
KNIŽNICA V HLOHOVCI 1927-2012 : 85 ROKOV VZDELÁVANIA A KULTÚRY
PRE OBČANOV
„Na doplnenie a prehĺbenie vzdelanosti
všetkých vrstiev obyvateľstva, obce sú povinné zakladať verejné knižnice so vzdelávacou, náučnou i zábavnou literatúrou,
ktorá má skutočnú vnútornú hodnotu“.
Mesto Hlohovec splnilo literu zákona o verejných knižniciach z roku 1919 pred 85
rokmi a v roku 1927 založilo Verejnú obecnú knižnicu v Hlohovci. Bola umiestnená
v jednej miestnosti a funkciu knihovníka
vykonával zvyčajne učiteľ popri zamestnaní. Otvorená bola dvakrát v týždni.
Profesionalizovať sa knižnica začala po
druhej svetovej vojne, v roku 1952, kedy
bola zriadená Okresná ľudová knižnica
v Hlohovci. Prvé konkrétne informácie
o výsledkoch činnosti knižnice pochádzajú z roku 1955 a sú zaznamenané v prvom
z jedenástich zväzkov kroniky knižnice.
V tom období mala knižnica 2 pracovníčky, 4522 kníh, ktoré si 520 čitateľov požičalo 11 008-krát. Knižnica bola presťahovaná do oveľa vyhovujúcejších priestorov
na Námestí sv. Michala, čitateľom slúžili
dve oddelenia – krásnej literatúry a literatúry pre deti. Ďalšie priestorové zlepšenie
nastalo pre knižnicu v roku 1968, keď sa
na pôvodnú prízemnú budovu pristavilo
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prvé poschodie a pribudlo oddelenie náučnej literatúry. Knižnica rozširovala rozsah
svojej činnosti aj otvorením svojej pobočky na Základnej škole na Koperníkovej
ulici v roku 1979. Druhou pobočkou mestskej knižnice sa v roku 1980 stala obecná
knižnica miestnej časti Šulekovo. Posledná
rozsiahla adaptácia knižnice a rozšírenie
jej priestorov sa uskutočnilo v roku 1986.
Umožnila rozšírenie služieb knižnice o hudobné oddelenie a spoločenskú miestnosť
knižnice, kde sa odvtedy uskutočnilo
množstvo väčších i menších podujatí pre
deti i dospelých.
Kronika našej knižnice je zároveň aj
kronikou spoločenskej doby, na ktorú
knižnica reagovala výberom kníh, ktoré
ponúkala svojim čitateľom, ale najmä podujatiami, ktoré pre svojich návštevníkov
pripravovala. Za 85 rokov svojej existencie
privítala knižnica v Hlohovci veľa významných slovenských spisovateľov. Fotografie
z besied a bezprostredné dojmy, zapísané
spisovateľmi do kroniky svedčia o tom,
že sa im v Hlohovci páčilo. Ale v kronike
nachádzame napríklad aj záznam o tom,
ako v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zorganizovala hlohovská knižnica
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v rámci myšlienky „knižnice pomáhajú
družstevníkom“ besedy o knihe Mechanizácia prác vo vinohradoch a sadoch, alebo
na tému Kŕmna technika a príprava krmív.
Dnes v rámci myšlienky „zachráňme naše
deti pred závislosťou“ organizuje knižnica
podujatia na podporu aktívneho trávenia
voľného času a nakupuje literatúru s protidrogovou tematikou.
Tradíciu v aktivitách knižnice mali večery
poézie, na ktorých často vystupovali študenti – budúci herci pochádzajúci z Hlohovca a ich priatelia. A tie múzy, poletujúce
nad Hlohovcom, boli možno inšpiráciou
ku vzniku literárnej súťaže začínajúcich
autorov Hlohovská ruža. Jej prvý ročník
zorganizovala knižnica v roku 1974, posledný, 13. ročník sa konal v roku 1989.
Počas svojho trvania povzbudila súťaž do
tvorivého písania množstvo detí, študentov
i dospelých a starší Hlohovčania dodnes
nostalgicky spomínajú na zážitky z gala
večerov pri udeľovaní ocenení. Za pokračovanie tejto literárno-poetickej tradície by
sa mohli pokladať predvianočné stretnutia
pri čítaní prác regionálnych autorov, ktoré sú každoročným vyvrcholením aktivít
knižnice od roku 1998 dodnes.
Veľký záujem medzi Hlohovčanmi, najmä
deťmi, vzbudilo otvorenie hudobného oddelenia knižnice v roku 1987. V oddelení
vznikali audiovizuálne programy, ktoré využívali školy na hodiny hudobnej výchovy
v knižnici. Pre návštevníkov oddelenia boli
pripravené hudobné boxy na vypočutie si
bohatej zbierky platní, magnetofónových
kaziet, CD nahrávok, v spoločenskej miestnosti sa premietali dokumentárne i hrané
filmy, rozprávky. Pre deti z neďalekého
sídliska bolo hudobné oddelenie miestom,
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kde príjemne trávili čas a mnoho nového
sa dozvedeli. V roku 2001 bolo hudobné
oddelenie z úsporných dôvodov zrušené.
Rovnako aj pobočka knižnice na ZŠ na Koperníkovej ulici.
Významné miesto v podujatiach knižnice zohrávali v rokoch 1995-1998 predpremiéry televíznych filmov, nakrútených
podľa literárnych predlôh v spolupráci so
Slovenskou televíziou. Na predpremiéry do
hlohovskej knižnice chodili známi slovenskí herci, režiséri, scenáristi, kameramani
a dramaturgovia.
V roku 1993 prekročila knižnica hranice
Slovenska a stala sa členskou knižnicou
UNESCO Network of Associated Libraries
(UNAL). V knižnici pribudli časopisy, vydávané UNESCO v anglickom jazyku, pribudli kontakty na členské knižnice v iných
krajinách, možnosť zbierať nové skúsenosti
a informácie, ale i nadväzovať nové priateľstvá. Jednou z týchto knižníc bola aj Školská knižnica Základnej školy Ob Dravinji
v Slovinských Konjiciach (v Slovinsku).
Spolupráca našich knižníc vyústila až do
podpísania oficiálnej zmluvy o priateľstve miest Slovinske Konjice a Hlohovec.
Knižnice spolupracovali najmä v rámci
medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe
knižnej značky EX LIBRIS HLOHOVEC,
ktorá vznikla na pôde knižnice v roku 1997
ako aktivita na podporu tvorivého trávenia
voľného času detí. Súťaž za roky svojho
trvania prerástla do medzinárodného
projektu, ktorý spája mnohé štáty, mestá
a ľudí, od roku 2003 je jej hlavným
organizátorom občianske združenie EX
LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC.
To bola stručná exkurzia do minulosti
knižnice jubilantky. Aká je táto 85-ročBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

ná dáma v súčasnosti? Má 8 pracovníčok,
v roku 2011 evidovala vo svojom fonde
73 486 kníh, ktoré si 3560 čitateľov požičalo 156 050-krát. Zo svojej kamennej
budovy vykročila do virtuálneho sveta.
Pomocou online katalógu knižnice, vystaveného na webovej stránke knižnice www.
kniznica.mskchc.sk a na www.hcregion.sk
si môžu používatelia knižnice v pohodlí
svojho domova pozrieť, či knihy ktoré potrebujú má naša knižnica vo svojom fonde a zarezervovať si ich pomocou e-mailu
alebo telefonicky. Poskytuje bezplatné
internetové služby na ôsmich staniciach
v oddelení pre dospelých používateľov a na
dvoch staniciach v oddelení pre deti. Me-

dzi základné služby knižnice však naďalej
patrí požičiavanie kníh a iných dokumentov v priestoroch knižnice i domov, ďalej
medziknižničná výpožičná služba, informačné služby, programy na podporu a rozvoj čitateľských aktivít detí a mládeže, semináre informačnej výchovy pre základné
a stredné školy, stretnutia so spisovateľmi,
vydavateľmi a inými tvorivými osobnosťami a prezentácie nových kníh. Pretože
knižnica vždy bola, je a bude inštitúciou,
ktorá poskytuje občanom Hlohovca vzdelanie a kultúru.
Helena Pekarovičová,
Mestská knižnica v Hlohovci

PREDSTAVUJEME ŠKOLSKÚ KNIŽNICU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V TURZOVKE - BUKOVINE
Niekoľko slov o turzovskej základnej
škole
Mesto Turzovka sa nachádza medzi vrchmi Javorníkov a Beskýd a v povodí rieky
Kysuca. V širších územných súvislostiach
patrí Turzovka do prihraničnej oblasti
Horných Kysúc, ktoré susedia s Českou republikou a Poľskou republikou. Štatút mesta jej bol priznaný 1. januára 1968.
Základná škola pozostáva z piatich pavilónov, do ktorých sa presťahovala 1. septembra 1964. Počtom žiakov sa vždy radila
k väčším školám. V osemdesiatych rokoch
ju počas každého školského roka navštevovalo až 1200 žiakov. V súčasnosti ju navštevuje 755 žiakov. Od roku 2006 prešli
postupnou rekonštrukciou všetky jej interiéry i exteriéry. Rekonštrukciu doplnila
výmena školského nábytku, zriadenie špecializovaných učební pre výučbu cudzích
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jazykov, informatiky, technickej výchovy,
geografie a dejepisu, chémie a fyziky. V súčasnosti slúži žiakom na zatraktívnenie
vyučovacieho procesu 60 počítačov a 17
interaktívnych tabúľ.
Základná škola sa aktívne zapája do rôznych vedomostných, výtvarných, speváckych a športových súťaží, zberových a environmentálnych aktivít, humanitných
a rozvojových programov. Dokonca sa hrdí
titulom Škola dobrých skutkov, ktorý jej
po prvýkrát udelila Spoločnosť Whirlpool
Slovakia za účasť v celoslovenskom projekte Detský čin roka 2006. Odvtedy ho dostáva každoročne.
Základné informácie o školskej knižnici
Súčasťou základnej školy je školská knižnica, ktorá sa nachádza v samostatnej
miestnosti od roku 2004. Priestor pre škol-
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skú knižnicu spolu s čitárňou pre 38 žiakov
bol vytvorený na základe rekonštrukcie
priestorov, ktoré pôvodne slúžili školským
dielňam.
Školská knižnica k 31. decembru 2011
evidovala 4496 knižničných jednotiek, 632
registrovaných používateľov z celkového
počtu 786 potenciálnych používateľov,
3862
výpožičiek,
62
vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí pre
používateľov a z toho 54 akcií informačnej
výchovy. Je potrebné obzvlášť vyzdvihnúť
fakt, že školská knižnica má celý knižničný
fond spracovaný automatizovane. Využíva knižnično-informačný systém Clavius,
ktorý si zakúpila z finančných prostriedkov
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
v rámci rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007.
Školskej knižnici sa podarilo nielen vďaka
tomuto rozvojovému projektu, ale i vďaka
projektu Škola budúcnosti a finančným
prostriedkom z rozpočtu základnej školy
zakúpiť napríklad dva počítače, ktoré sú
pripojené na školský internet, tlačiareň,
dataprojektor, premietacie plátno, e-Beam,
tablet, DVD prehrávač, videoprehrávač, televízor a interaktívnu tabuľu.
Školská knižnica je prístupná pre
svojich používateľov 25 hodín týždenne.
Školská knihovníčka okrem poskytovania
základných a špeciálnych knižničnoinformačných služieb využíva rôzne
formy a metódy individuálnej alebo
kolektívnej formy práce s používateľmi.
Každoročne organizuje množstvo akcií na
podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
a informačnej výchovy a aktívne
spolupracuje s učiteľmi pri vyučovacích
hodinách v priestoroch školskej knižnice
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alebo v triedach. Ako príklad z celého
spektra akcií môžeme spomenúť exkurzie
prvákov do školskej knižnice, školské kolá
v prednese poézie a prózy, vedomostné
súťaže zo slovenského jazyka a literatúry,
dejepisu,
zemepisu,
prírodopisu
a cudzích jazykov, čitateľské maratóny,
hodiny hlasného čítania, vedomostné
a literárne súťaže, besedy so spisovateľmi,
odborné prednášky, tvorbu vlastných
leporel alebo kníh s cieľom rozvíjať
fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu
žiakov, dramatizácie príbehov, literárne
vychádzky, slávnostné akadémie, projektové vyučovanie pre škôlkarov, rôzne semináre pre učiteľov či výstavky kníh. Školská
knihovníčka na jednej strane kreatívne navrhuje a organizuje rozmanité formy práce pre používateľov školskej knižnice, na
druhej strane sa s nimi aj aktívne zapája do
celoslovenských alebo medzinárodných
projektov určených na podporu čítania.
Celoslovenské alebo medzinárodné
projekty na podporu čítania
Školská knižnica sa najčastejšie zapája do
týchto celoslovenských a medzinárodných
projektov:
• Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu
školských knižníc
Do tejto súťaže, ktorú organizuje Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc, sa školská knižnica aktívne zapája už od prvého ročníka. Jej snahou bolo,
aby každé podujatie čo najlepšie naplnilo
cieľ súťaže, a síce zábavnými formami
práce s knihou podporilo u žiakov dobrý
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a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,
k čítaniu a poznávaniu nového. O kvalite
realizovaných a zároveň aj súťažných
podujatí svedčia dosiahnuté výsledky.
V roku 2005 sa školská knižnica umiestnila
na 2. mieste so svojím podujatím na tému
Objavovanie dobrodružstva. V priestoroch
školskej knižnice v hodinových blokoch
organizovala napríklad tvorivú dielňu,
maľovanie dobrodružného románu,
ilustrovanie rozprávkovej knihy a čítanie
rozprávok z webových stránok. Takisto
v roku 2006 sa umiestnila na 2. mieste.
V rámci podujatia Čítanie, Poznávanie,
Konanie zorganizovala viacero aktivít.
Bola to napríklad Hra na písmenká,
Čítanie a ilustrácia, Drotári, beseda so
spisovateľom Antonom Pajonkom, deň
otvorených dverí v školskej knižnici.
V roku 2009 sa umiestnila na 6. mieste
s podujatím Šlabikárovo, v rámci ktorého
žiaci 2. a 4. ročníka vystúpili s bábkovým
divadlom na motívy rozprávok Chalúpka
a zvieratká, Snehulienka a sedem trpaslíkov. Sprievodnými aktivitami pre prváčikov za pomoci šiestakov bolo čítanie
písmeniek zo Šlabikára, priraďovanie čísel
k vyobrazeným predmetom, zvieratkám,
chrobákom, riešenie hlavolamov, hádaniek a rôzne súťaže motivované jednotlivými zvieratkami z rozprávky Chalúpka
a zvieratká. Za všetky spomínané umiestnenia získala školská knižnica spolu 1590
€ na nákup kníh do svojho knižničného
fondu podľa vlastného výberu. V ostatných ročníkoch sa školská knižnica
umiestňovala v prvej desiatke.
• Deň ľudovej rozprávky
Do celoslovenského projektu Deň ľuBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

dovej rozprávky, ktorý bol vyhlásený
v roku 2008 pri príležitosti 180. výročia
narodenia najznámejšieho slovenského
rozprávkara Pavla Dobšinského, sa školská knižnica zapája od roku 2009. Súťažila s rôznorodými aktivitami na tému
Truhlica Pavla Dobšinského, Kto je kto
v rozprávkach Dobšinského, Kto je kto II
– čítaj, uhádni a odpovedz. Jej zámerom
bolo, aby si žiaci v mesiaci marci v danom
kalendárnom roku pripomenuli život
a literárnu tvorbu slávneho rozprávkara.
• Les ukrytý v knihe
Školská knižnica sa aktívne zapojila aj
do tejto celoslovenskej kampane, ktorú
vyhlásilo Národné lesnícke centrum
pri príležitosti Medzinárodného roka
lesov 2011. V spolupráci s lesným
pedagógom Ing. Milanom Lašom z Čadce
pripravila viacero aktivít zameraných na
podporu zvyšovania environmentálneho
povedomia žiakov a ich pozitívneho
formovania smerom k lesu a lesníctvu.
Napríklad žiaci tvorili vlastné knihy
o svojich zážitkoch z potuliek v prírode, robili postery o drevinách s použitím
literatúry zo školskej knižnice, pripravili
powerpointové prezentácie na tému vzduch, voda, pôda a lesy, čítali knihy s lesnou
a poľovníckou tematikou, oboznámili sa
s tvorbou knihy, a to počnúc zasadením
malého stromčeka až po vydanie knihy
a jej zaslanie na pult do kníhkupectva,
sadili stromčeky, hrali sa a riešili úlohy
zadané lesným pedagógom. V súťaži sa
školská knižnica umiestnila na 1. mieste
a ako odmenu získala 100 kíl kancelárskeho papiera.
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• Celoslovenská súťaž triednych a školských
časopisov Pro Slavis
Pod patronátom školskej knižnice
pravidelne vychádza školský časopis
Čítanie pod lavicou, ktorý tvoria žiaci
z krúžkov Digitálny fotoklub a Mladí
reportéri. Školská knihovníčka vykonáva
len dohľad v oblasti jazykového
a koncepčného poradenstva. Súčasťou
školského časopisu sú aj informácie
zo života školskej knižnice, o jej
realizovaných aktivitách, výroky slávnych
osobností a ukážky vlastnej tvorby žiakov.
V rámci celoslovenskej súťaže triednych
a školských časopisov Pro Slavis, ktorej
cieľom je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej
tvorby, patrí tento školský časopis už po
štyri roky medzi najlepšie.

Slovenská
pedagogická
knižnica
v Bratislave v spolupráci s Národnou
knižnicou J. A. Komenského v Prahe. So
svojimi českými partnerskými školami
(Základná škola v Moste, Základná
škola na ulici Slovanka v Českej Lípe
a Základná škola v Starom Měste) nadviazala priateľské kontakty so zámerom
prostredníctvom záložiek do kníh vzbudiť u žiakov záujem o čítanie a zároveň
rozvíjať u nich zmysel pre dobro, krásu
a veľkorysosť. Učitelia i žiaci privítali česko-slovenský projekt s nadšením. Vždy
sa tešili na nadviazanie nových priateľských vzťahov a na nové podoby záložiek.
Záložky prevažne vyrábali na hodinách
výtvarnej a informatickej výchovy a literatúry. Niektorí vyrábali záložky aj v školskom klube detí alebo doma s pomocou
šikovnejších súrodencov. Za povšimnutie
stojí, že ani jedno partnerstvo s českou
školou sa neskončilo len jednorazovou
výmenou záložiek a pribalených vecných
darov, napríklad vo forme školských časopisov, albumov vytvorených z fotografií žiakov či propagačných materiálov
o svojich mestách. Ďalej pokračovalo
vzájomnou korešpondenciou žiakov, a to
vo forme listov, vianočných pohľadníc,
„valentiniek“ a veľkonočných pozdravov.
Dokonca v tomto roku sa pripravuje spoločné stretnutie žiakov a učiteľov z turzovskej školy a českej staroměstskej školy.

• Česko-slovenský projekt Záložka do knihy
spojuje školy
Školská knižnica sa takisto zapojila
do všetkých troch ročníkov československého projektu Záložka do
knihy spojuje školy, ktorú organizovala

• Noc s Andersenom
Školská knižnica už dvakrát prijala
pozvanie od Spolku slovenských
knihovníkov a s radosťou sa zapojila do
medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Jej snahou bolo zaujať svojich

• Čítanie s Osmijankom
V školskom roku 2010/2011 sa školská
knižnica zapojila do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítanie s Osmijankom,
s cieľom podporiť rozvoj čítania a kultivovať jazykovú kultúru u žiakov mladšieho školského veku, sedem až dvanásťročných. V priebehu súťaže sa žiaci nielen
hravou formou zoznámili s hodnotnými
dielami slovenskej a svetovej literatúry,
ale zároveň boli motivovaní a inšpirovaní k vlastnej tvorbe, napríklad k písaniu
básničiek, príbehov.

24

Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

používateľov z radov žiakov kreativitou
a hravosťou realizovaného podujatia vo
forme čítania rozprávky, riešenia rozmanitých úloh, hrania sa skupinových
hier a pyžamovej párty. V roku 2011 sa
pri svojom nočnom spaní inšpirovala
rozprávkou Snehová kráľovná a v tomto
roku zase rozprávkou Malá morská víla.
• Tvoríme vlastnú knihu
Školská knižnica sa v školskom roku
2010/2011 zúčastnila 12. ročníka medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú
knihu, ktorú za Slovenskú republiku zastrešovala Krajská knižnica v Žiline. Jej
snahou bolo podporiť tvorivosť svojich
používateľov – žiakov, motivovať ich pre
prípadnú budúcu vydavateľskú alebo
literárnu činnosť a rozvíjať u nich záujem o literárnu tvorbu. Na zadanú tému
O čom snívajú hračky vytvorilo až 26 žiakov vlastné knihy, ktoré ilustrovali podľa
svojich predstáv.
Školská knižnica organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí zlepšuje kvalitu života žiakov, cibrí ich estetické a etické
cítenie, posilňuje ich sebavedomie a zároveň podporuje ich medziľudské vzťahy.
Môžeme povedať, že stmeľuje celú školskú
komunitu.
Okrem spomínanej kultúrnej funkcie
školská knižnica každodenne plní aj informačnú a vzdelávaciu funkciu. Poskytuje
objektívne informácie a relevantné informačné zdroje, sprístupňuje informačné
a komunikačné technológie pre výchovno-vzdelávací proces, pomáha pri individuálnej príprave učiteľov i žiakov na vyučoBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

vanie, podporuje celoživotné vzdelávanie
a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a ostatných členov svojej školskej komunity.
A v neposlednom rade podporuje dosahovanie vlastných cieľov školy, ktoré sú uvedené v učebných osnovách v jej školskom
vzdelávacom programe.
Školská
knihovníčka
pravidelne
spolupracuje s učiteľmi aj pri príprave
vyučovacích hodín v triede alebo
v priestoroch školskej knižnice. Ak sa
realizuje vyučovacia hodina v triede,
školská knihovníčka na základe konkrétnej
požiadavky učiteľa pripraví informačné
zdroje, napríklad encyklopédie, lexikóny,
výkladové slovníky a iné učebné pomôcky
v súlade s preberanou témou vyučovacej
hodiny. Ak sa vyučovacia hodina realizuje
v priestoroch školskej knižnice, školská
knihovníčka si v časovom predstihu
spolu s daným učiteľom dohodne rozsah
preberanej učebnej látky, zvolí konkrétne
metódy práce s informáciami, pripraví
úlohy pre žiakov a zhromaždí názorné
pomôcky.
Príklady vyučovacích hodín
realizovaných v priestoroch školskej
knižnice:
Vyučovacia hodina 6. ročníka vyučovacieho predmetu Technika
Žiaci na základe vysvetlenej učebnej látky
Cesty energie dostali za úlohu od učiteľky
vyhľadať informácie o druhoch energií
a typoch elektrární v náučných príručkách,
encyklopédiách a výkladových slovníkoch.
Následne mali žiaci nahlas oboznamovať
svojich spolužiakov so svojimi dosiahnu-
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tými výsledkami. Školská knihovníčka vystupovala na vyučovacej hodine vo funkcii
inštruktorky žiakov.

na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Zámerom týchto exkurzií je motivovať žiakov k ďalším návštevám školskej knižnice.

Vyučovacia hodina 7. ročníka vyučovacieho predmetu Nemecký jazyk
Na začiatok vyučovacej hodiny, ktorá bola
zameraná na jedlo, pitie a gastronómiu
v nemecky hovoriacich krajinách, školská
knihovníčka po dohode s učiteľkou premietla krátky film na danú tému. Po ňom
nasledovala diskusia o gastronómii. Po diskusii žiaci dostali za úlohu vyhľadať slovesá
essen (jesť) a trinken (piť) v nemecko-slovenských jazykových slovníkoch, časovanie uvedených slovies v gramatických tabuľkách a vysvetliť rozdiel v ich používaní.
Potom žiaci pracovali s obrázkovými kartami, na ktorých boli zobrazené potraviny
a triedili ich do skupín podľa určených
kritérií, napríklad nápoje, ovocie, zelenina.
S pomocou školskej knihovníčky vyhľadávali v nemeckej literatúre texty, ktoré súviseli s témou jedlo, pitie a návšteva reštaurácie. I na tejto vyučovacej hodine školská
knihovníčka vystupovala v úlohe pomocníčky učiteľky a radkyne žiakov pri vyhľadávaní informácií a informačných zdrojov.

Mottom školskej knihovníčky je: „Myšlienky, fakty a nápady sú obsiahnuté v knihách. Keď ich čítame, tak objavujeme a získavame nové vedomosti, rozširujú sa naše
obzory a učíme sa chápať nové pojmy.“

Medzi pravidelné úlohy školskej knihovníčky patrí aj realizovanie exkurzií v školskej knižnici. Cieľom týchto exkurzií je zoznámenie žiakov i učiteľov základnej školy
s poslaním školskej knižnice, jej funkciami
a úlohami, knižničným a výpožičným poriadkom, knižničným fondom, knižnično-informačnými službami, online katalógom
knižnično-informačného systému Clavius,
prístupom na internet prostredníctvom
školskej knižnice a realizovanými akciami
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Školská knižnica úzko spolupracuje
aj s verejnými knižnicami pri príprave
rôznych podujatí. Napríklad v spolupráci
s Kysuckou knižnicou v Čadci
zorganizovala besedu s historikom
z Masarykovej univerzity v Brne Danielom
Drapalom či filmovým koproducentom
Jozefom Mičom. V spolupráci s Mestskou knižnicou v Turzovke zase pripravila napríklad besedu s historikom Pavlom
Dvořákom a rozmanité akcie v Týždni slovenských knižníc.
V rámci výučby anglického jazyka a nemeckého jazyka sa v školskej knižnici
stretávajú žiaci aj so zahraničnými lektormi z čadčianskej neziskovej mimovládnej
mládežníckej organizácie KERIC (Kysucké
európske informačné centrum). Cieľom
týchto stretnutí je rozvíjať osobnosť žiakov
a zvýšiť ich jazykovú úroveň v cudzom jazyku. Zahraniční lektori – dobrovoľníci
oboznamujú žiakov prostredníctvom prezentácií a študijnej literatúry so životom vo
svojich krajinách.
Školskú knižnicu využívajú na svoju
činnosť aj záujmové krúžky a organizácie
pracujúce s deťmi a mládežou. Najčastejšie
ju využíva školský klub detí a skauti.
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

Poskytovaním svojich priestorov sa školská
knižnica totiž usiluje na jednej strane
povzbudiť záujmové krúžky a organizácie
k zmysluplnému využitiu voľného času
žiakov, na druhej strane podporiť záujmy
a životný štýl svojich používateľov.
Na záver treba povedať, že školská knižnica dosahuje výborné výsledky vďaka
veľkému zanieteniu a skvelej práci školskej
knihovníčky Danice Janišovej a podpore
celého vedenia školy. Významný podiel
na rozvoji školskej knižnice má i sama

riaditeľka školy Mgr. Terézia Šupolová, pre
ktorú je školská knižnica priam srdcová
záležitosť.
(Príspevok bol napísaný na základe osobnej návštevy školskej knižnice. Za konzultácie ďakujem školskej knihovníčke Mgr.
Danici Janišovej a riaditeľke školy Mgr.
Terézii Šupolovej.)
Mgr. Rozália Cenigová,Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
Rozalia.cenigová@spgk.sk

ČO SA NÁM PODARILO ...
KEĎ PARTNERSTVO ZNAMENÁ NEBYŤ SÁM SO SVOJIMI SNAMI ...
„Kto nie je ochotný celý život sa učiť, nenaučil sa to najdôležitejšie“. Je zrejmé, že
mnohí seniori pochopili túto myšlienku
a riadia sa ňou, aj keď si to neuvedomujú.
Jedných vedie túžba po poznaní a iných
pragmatické poznanie čo všetko ešte nemajú pod kontrolou, ďalších prinúti život –
deti či vnúčatá študujú a pracujú v zahraničí a komunikovať s nimi prostredníctvom
počítača by bolo fajn. V prvom rade lacné
a v neposlednom milé, keby sme sa mohli
porozprávať, vidieť, počuť, lenže to by sme
s tým počítačom museli vedieť pracovať.
Tak asi rozmýšľa väčšina tých, čo sa na počítačové kurzy prihlási.
Staromestská knižnica už od roku 2004
vychádza v ústrety seniorom a pomáha im
zvyšovať ich sebavedomie aj rozvíjaním
počítačových zručností. Začiatky neboli
ľahké. Začínali sme v spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Univerzite KomenBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

ského v priestoroch UK, lebo v knižnici
sme nemali ani rýchly internet, ani vyhovujúce priestory, nehovoriac o počítačovom vybavení. Ale nenadarmo sa hovorí,
že všetko sa dá, len treba chcieť. Podarilo
sa nám zorganizovať od roku 2004 do roku
2007 (s výnimkou roku 2006) spolu 10
kurzov počítačovej gramotnosti a vyškoliť
113 seniorov.
Vedeli sme, že prioritou pre nás je vybudovať vlastné vyhovujúce priestory, kde by
sme mohli kurzy realizovať. V roku 2008
sme s pomocou grantového programu
Ministerstva kultúry SR a vlastných prostriedkov v pobočke Staromestskej knižnice
na Panenskej ul. vybudovali počítačovú
učebňu s desiatimi počítačmi, v ktorej sme
od roku 2009 začali organizovať kurzy pre
seniorov pod názvom Google pre seniorov.
Účastníci kurzov sa naučili základy práce
s počítačom, zoznámili sa s prehliadačom
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Google Chrome, naučili sa vyhľadávať na
internete, komunikovať elektronickou poštou. Prednášateľ kurzu pripravil stručnú
príručku ku kurzu, ktorá slúžila aj ako poznámkový zošit pre participantov kurzov.
Od roku 2009 bola pozmenená filozofia
kurzov. Každý účastník dostal pomerne
podrobnú príručku ku kurzu, ktorá je zároveň akýmsi manuálom. Do príručky je
možné dopísať si svoje poznámky a keďže
je aj s obrázkami a „katastrofickými scenármi“, čo robiť ak ... tak v nej účastníci
kurzov môžu nájsť potrebné informácie,
aj keď už bude dávno po kurze. Príručka
je písaná pre ozajstných začiatočníkov. Neobsahuje zbytočné teórie o tom, čo je v počítači, ako to funguje, ale je praktickým
návodom, ako zapnúť a vypnúť počítač,
ako pracovať s myšou, klávesnicou a internetovým prehliadačom.

je prekážkou, už sme mali v kurzoch aj vyše
90-ročných účastníkov. Šetrenie verejných
financií sa bytostne dotýka aj našej knižnice,
a tak sa všemožne snažíme získať finančné
prostriedky na realizáciu ďalších kurzov. Aj
v tomto roku sme rozbehli viacero projektov. Zatiaľ sme zrealizovali iba jeden kurz
s finančnou podporou Slovenskej asociácie
knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo spojme svoje sily.
Na Slovensku mnohé knižnice úspešne
pracujú so seniormi a organizujú podobné
kurzy. Možno by stálo za to stretnúť sa, vymeniť si skúsenosti, resp. pouvažovať o jednotnej metodike či príručke a pomôcť tak
ďalším v ich úsilí. Možno by nám v tom vedela pomôcť aj Slovenská asociácia knižníc.

Opäť sa pracuje s prehliadačom Google
Chrome. Seniori sa naučia pracovať s kartami, elektronickou poštou, založia si svoje
e-mailové konto, naučia sa vytvárať, odosielať a prijímať správy. V ďalších lekciách
si osvoja poznatky o kopírovaní medzi
dokumentmi, vyhľadávaní obrázkov, práci
s mapou, posielaní fotografií a naučia sa
používať prekladač textov z / do cudzieho
jazyka. Kurzy trvajú týždeň, každý deň 4
hodiny. Vedú ich školiteľ a asistent, ktorý
sa snaží pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Keďže sa zvyčajne školí okolo 10 ľudí
naraz, je pomoc asistenta na mieste.

Knižnice boli odjakživa miestami, kam
ľudia chodili za novými knihami, poznatkami, informáciami. Stretávajú sa v nich
rôzne záujmové skupiny, milovníci literatúry, priatelia dobrého slova, ale aj ľudia
hľadajúci, zvedaví, túžiaci byť in a my knihovníci vieme, že ak im pomôžeme a nájdeme pre nich „to pravé orechové“, prídu aj
nabudúce a naše úsilie prinesie ovocie. Keď
pomôžeme tým, ktorí počas aktívneho života nemali možnosť pracovať s počítačmi
a nasmerujeme ich, my si uľahčíme prácu,
im rozšírime obzory, urobíme ich spokojnejšími a zároveň sa presvedčíme, že nikdy
nie je neskoro začínať. – „Ak dáš človeku
rybu, nasýtiš ho na tento deň. Ak ho naučíš
chytať ryby, nasýtiš ho na celý život.“

Od roku 2009 dodnes sme zorganizovali 17
kurzov a vyškolili 162 seniorov. Na kurzoch
sa zúčastňuje viac žien ako mužov. Vek nie

PhDr. Jaroslava Lesayová,
Staromestská knižnica v Bratislave
lesayova@starlib.sk
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

STRUČNÁ SPRÁVA Z TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
V HORNOZEMPLÍNSKEJ KNIŽNICI VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Hneď v pondelok 26. marca 2012
o 10 hod. sme do vranovskej knižnice
slávnostne zapísali prvákov základných
škôl. Našimi čitateľmi sa tak stali prváci zo
ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova a ZŠ Lúčna. V utorok 27. marca o 10 hod. sme slávnostne
zapísali za čitateľov knižnice aj prvákov zo
ZŠ Sídlisko II. a Cirkevnej spojenej školy vo
Vranove nad Topľou, celkovo v počte 234
detí. Utorkové dopoludnie o 9 hod. patrilo
seniorom a ich slávnostnému ukončeniu
vzdelávacích počítačových stretnutí. Tohto
záverečného stretnutia a zúčastnilo 10 študentov – seniorov. Popoludnie na detskom
oddelení patrilo najmenším návštevníkom
knižnice – deťom Materskej školy Okulka,
ktoré prišli na rozprávku Tri prasiatka, realizovanú formou rozprávkového súkenka
v sprievode svojich pedagógov a rodičov.
V stredu 28. marca o 15,30 hod.
sa
uskutočnila
prezentácia
knihy
regionálneho autora a dlhoročného
pedagóga Jána Kopinu Posunok s posmešníkmi. Ján Kopina pracuje v oblasti štylistiky, morfológie a teórie vyučovania
slovenského jazyka a je jednou z nezabudnuteľných osobností miestneho gymnázia.
V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea a pri tejto príležitosti mu naša
knižnica plánuje vydať aj personálnu bibliografiu. Po prezentácii knihy nasledovalo
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

ešte šieste stretnutie Vranovčanov k histórii
vranovských ulíc s Mgr. Cyrilom Melničákom. Témou stretnutia bolo pokračovanie
ulice Na hrunku. Zaujímavé v tento deň
bolo aj stretnutie s deťmi Spojenej školy na
Budovateľskej ulici, priamo v ich priestoroch. Podujatie s názvom Krtkoviny priblížilo deťom dielo Zdeňka Milera, autora
ilustrácií známej rozprávkovej postavičky
Krtka, ktorých výstava sa nedávno konala
v Hornozemplínskej knižnici.
Vo štvrtok 29. marca o 10 hod. sa študenti
a učitelia vranovských škôl stretli na besede
s populárnym historikom, prozaikom,
publicistom, autorom literatúry faktu
a scenáristom Pavlom Dvořákom. Popoludní o 16 hod. sa konala beseda, organizovaná aj pre širokú vranovskú verejnosť.
V ten istý čas sa na oddelení pre deti Hornozemplínskej knižnice venovala pozornosť detskému Kráľovi čitateľov, ktorý bol
vyhlásený zo štyroch nominovaných aktívnych čitateľov za posledný rok. Kráľovnou
sa stala Radka Bodnárová.
V piatok 30. marca o 8,30 hod. sa deti
vranovských škôl stretli so spisovateľom
Romanom Bratom a ilustrátorom Mirom
Regitkom. V ten istý deň, podvečer o 17
hod. sa tvorcovia kníh ešte raz stretli na
besede s deťmi a ich rodičmi. Prekvapením
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bolo, že sa naši hostia zúčastnili aj obľúbenej, rozprávkovej (medzinárodnej) Noci s
Andersenom, kde svojou tvorivou dielňou
deti motivovali ku kresleniu a čítaniu. Pre
návštevníkov Hornozemplínskej knižnice
sme už klasicky pripravili aj iné knižničné
aktivity ako je burza kníh, zápisné za 10
centov, odpustenie sankčných poplatkov
a ďalšie prekvapenia. Všetky podujatia boli
propagované v regionálnej tlači, formou
letákov a prostredníctvom regionálnych
a celoslovenských médií.
Štatistickým okom: Hornozemplínska

knižnica vo Vranove nad Topľou počas
Týždňa slovenských knižníc zorganizovala 14 kultúrno-spoločenských podujatí,
na ktorých sa zúčastnilo 721 návštevníkov.
V rámci slávnostných zápisov prvákov základných škôl do knižnice sa zapísalo 234
prvákov. V celom týždni sa do knižnice
zapísalo 50 nových čitateľov. Celková návštevnosť Hornozemplínskej knižnice počas
TSK bola 1950 návštevníkov.
Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínska
knižnica vo Vranove nad Topľou
antolikova@slovanet.sk

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI V LUČENCI
Podujatie Týždeň slovenských knižníc,
s podnázvom Knižnice pre všetkých, trvalo od 26. marca do 1. apríla 2012. V našej
knižnici sme pripravili na oddelení náučnej
literatúry výstavu prác. Túto výstavu okrem
individuálnych návštevníkov knižnice
navštevovali aj deti, ktoré sa ako kolektívy
zúčastnili na nižšie uvedených podujatiach.
Deň 26. marca sme zasvätili „H. Ch. Andersenovi a jeho kolegom“ – vlastne rozprávke,
rozprávkarom a interprétom rozprávok.
O známych aj menej známych autoroch rozprávok sme sa rozprávali a čítali ich diela. No
nielen v tento deň v našom oddelení pre deti
a „rozprávkovej izbičke“ ožívali postavičky
rozprávok. 124 detí so svojimi pedagógmi načúvali a besedovali o rozprávkach a autoroch.
27. marca 56 detí a pedagógov oživovalo
fantazijné príbehy. Bolo veselo, lebo sme sa
spolu snažili trocha pokritizovať režisérov
a scenáristov, trikových odborníkov, no aj
hercov, ktorí vynikajúco aj menej šťastne
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pretlmočili slová spisovateľov do filmovej
podoby. Hľadali sme rozdiely i chýbajúce
alebo úplne nové, doplnené obrazy knižných
predlôh.
28. marca sme sa venovali ďalším tvorcom
detských kníh – ilustrátorom. Deti sa svorne
zhodli na tom, že bez krásnych obrázkov by
máloktorá kniha bola úplná a zaujímavejšia.
Deti materských škôl si knihy bez obrázkov
ani nevedeli predstaviť. Tak sme porovnávali
„najkrajšie slovenské rozprávky“ s ilustráciami aj bez nich. Deťom sa páčili aj kresby klasikov: M. Benku, Ľ. Fullu, D. Kállaya, ale viac
ocenili ilustrátorov nových – P. Šútovca, M.
Regitka, V. Csibu, P. Pinku, L. Paľa, Ľ. Suchalovú, ktorým viac rozumeli.
A nakoniec prišiel dlho očakávaný 30. marec. Už siedmykrát sme sa zapojili do teraz
už celoslovenskej akcie Noc s Andersenom.
No v našej knižnici tomu predchádzalo slávnostné vyhlásenie Kráľa a kráľovnej čitateľov.
Keď Andrejovi a Deniske pani riaditeľka naBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

sadila kráľovské koruny, členka Rádu fantasy
Martina Pilcerová ich pasovala svojím veľkým mečom. Malý kráľovský dvor dopĺňala
stredoveká lukostrelkyňa Katarína Sojková
so svojimi deťmi. Svojich pätnásť minút slávy
si deti vychutnali – veď ich snímala aj kamera
a cvakali spúšte fotoaparátov a mobilov. Celé
to podfarbovali melódiou a fanfárami deti
Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici pod vedením Zuzany Garajovej. Po
krátkej prestávke sa do rozprávania o živote,
práci i odievaní pustila lukostrelkyňa a predviedla nám na dvore streľbu z luku. Svoje rozprávanie o stredoveku doplnila obrázkami,
ktoré sa vynímali na stene izbičky, kde sa celý
večer odohrával.
Potom sa k slovu dostala ilustrátorka Martina Pilcerová. Porozprávala deťom o svojej
tvorbe tu i za „Veľkou mlákou“ a ukázala
im rytierske brnenie, veľký meč, malú dýku,
volský roh, drátenú košeľu vážiacu 15 kg. Bol
to veľký zážitok nielen pre deti, ale aj pre ich
rodičov a nás knihovníkov. Po prestávke na
občerstvenie sa slova ujal nádejný mladý herec Lukáš Pelč, ktorého deti hneď spoznali
z reklám v televízii. Prečítal im Andersenovu rozprávku Bábkar a porozprával deťom
o škole a živote vysokoškoláka. Po izbičke sa
rozliehal veselý smiech a spev malých spáčov.
Keď sa deň prehupol do večera, ako predposledný hosť k nám z Trebeľoviec zavítala
pani Daniela Šuleková – bábkarka. O tom,
ako a z čoho vyrába veľmi pekné a zaujímavé bábky, nám pútavo porozprávala, pričom
si deti mohli bábky princezien a zvieratiek aj
ohmatať.
Keď už večer značne pokročil, rovno zo súťaže v Nitre k nám zavítali dvaja muži – otec
a syn, otec tréner a bývalý boxer a jeho syn,
taktiež úspešný reprezentant v juniorskom
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

boxe. Deti si vypočuli, čo to znamená byť
juniorským majstrom Slovenskej republiky
a byť držiteľom aj iných ocenení. Uvedomili sme si, že za tým všetkým je veľa, veľa
driny, sebaodriekania a disciplíny. Človek
sa majstrom nenarodí. Pán Drahomír Zöld
nám porozprával aj o svojom staršom synovi
Dávidovi, ktorý bol práve vtedy na boxerskej
súťaži. S Tomášom si deti aj zaboxovali a
„otec“ Box Teamu Lučenec vyzval deti, nech
prídu a skúsia aj oni tento, aj keď tvrdý, no
podľa jeho slov pekný šport.
Keď večer odovzdával vládu noci, ešte sme
si všetci, spáči aj vytrvalci, pozreli powerpointovú prezentáciu o H. Ch. Andersenovi.
Z úst pani riaditeľky sme si následne vypočuli skrátené verzie jeho najznámejších rozprávok a dozvedeli sa aj mnohé z jeho života.
A to boli vlastne „nočníčky“, keďže večerníčky deti pozerajú ešte oveľa skôr. Pre niektoré
deti bol pomyselný zvonček na konci signálom zobrať zubnú kefku, pastu a odobrať
sa do ríše fantázie, rozprávok a sníčkov. No
hoci sa už začínal tridsiaty prvý marec, deti
si na galérii ešte dlho šemotili o zážitkoch
a postrehoch. Dvanásť spáčov si rodičia prišli
vyzdvihnúť okolo ôsmej hodiny ráno.
Rekapitulácia Týždňa slovenských knižníc:
• počet podujatí: celkom 19
• počet návštevníkov: 326 návštevníkov
podujatí plus 1067 návštevníkov okrem
KVČ
• počet novo registrovaných čitateľov/ používateľov: 74
• najzaujímavejšie podujatie - Kráľ čitateľov, Noc s Andersenom
PhDr. Daša Filčíková,
Novohradská knižnica v Lučenci
Nk_ekonomika@stonline.sk
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V TRIBEČSKEJ KNIŽNICI
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2012
sa uskutočnilo v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch 16 zaujímavých a obsahovo
hodnotných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 485 návštevníkov. Úvodný seminár
Podniková kultúra odprednášala PhDr.
Ľudmila Homolová – riaditeľka Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre zamestnancov Tribečskej
knižnice.
Deti materských škôl si overili svoje recitačné skúsenosti už v poradí v 16. ročníku
regionálnej súťaže v prednese poézie Mám
básničku na jazýčku. Žiakom 1. stupňa
základných škôl bola určená dramatizácia rozprávky Meduška, zážitkové čítanie
Lesným chodníčkom a veľkonočné tvorivé
dielne To vajíčko maľované. Pod názvom
Rozprávky pre deti a ich dobrých rodičov
sa uskutočnilo stretnutie žiakov základných škôl s regionálnym autorom Mgr.
Petrom Vlčkom.
Žiaci 2. stupňa základných škôl sa
v knižnici v rámci cyklu prezentácií Poznáte
ma? dozvedeli zaujímavosti zo života
a tvorby jubilujúcej spisovateľky Ľudmily
Podjavorinskej a regionálnej spisovateľky
Heleny Križanovej-Brindzovej. Pre študentov stredných škôl bola určená beseda
s PhDr. Adrianou Kičkovou, PhD., členkou
Katedry histórie na Filozofickej fakulte
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
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pod názvom Žena v diplomacii, ako aj
prezentácia života a tvorby jubilujúceho
autora Sama Chalupku V pravde žil som,
krivdu bil som ... V rámci muzikoterapie
sme v knižnici pripravili pre chovancov
Ústavu sociálnych služieb súťažno-zábavné dopoludnie Slávni hudobní skladatelia
a ich diela.
Na záver Týždňa slovenských knižníc sme
pripravili pre používateľov oddelenia pre
deti súťažno-zábavné dopoludnie pod názvom Čo je pravda a čo nie – zaujímavosti
z celého sveta a vyhodnotenie literárno-vedomostného kvízu O Šalamúnov poklad.
Na pobočke to bolo vyhodnotenie čitateľskej súťaže s kvízom Najaktívnejší čitateľ
roka 2011 a vyhodnotenie čitateľskej ankety Kniha môjho srdca. V rámci Týždňa
slovenských knižníc bola vyhlásená anketa
Moja najobľúbenejšia kniha pre dospelých
používateľov Tribečskej knižnice.
Bezplatná registrácia používateľov a odpustenie sankčných poplatkov počas TSK
v našej knižnici nie sú zavedené. Máme
záujem o kvalitných používateľov, ktorí
naše služby využívajú z vlastného záujmu.
Bezplatné získavanie používateľov v rámci
TSK nepovažujeme za správne.
Mgr. Mária Kráľová, Tribečská knižnica
v Topoľčanoch
library@ba.telecom.sk
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ŠTATISTIKA TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V HORNONITRIANSKEJ
KNIŽNICI V PRIEVIDZI
Najprv základné štatistické údaje:
• počet výpožičiek spolu: 4151, z toho deti:
793
• počet zaregistrovaných čitateľov: 84,
z toho detí: 31
• počet návštevníkov: 1042, z toho detí:
290
• počet podujatí: 7, z toho pre deti: 6
• počet účastníkov podujatí: 242, z toho
deti: 210
28. marca 2012: „Píšem, píšeš, píšeme
...“ – slávnostné vyhodnotenie literárnej
súťaže. Podujatie sa uskutočnilo za účasti
ocenených žiakov. V obecenstve nechýbali žiaci zo Základnej školy Mariánska 3.A
a učiteľka pani Dubcová, ako aj zo Základnej školy Rastislavova 3.A a učiteľka pani
Gombarčíková. Prítomné boli aj ocenené
deti so svojimi pedagógmi zo Základnej
školy ul. Energetikov a základnej školy na
ul. S. Chalupku.
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
a Miestny odbor Matice slovenskej pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja

vyhlásili literárnu súťaž pre žiakov základných škôl v meste Prievidza; do súťaže sa
mohli zapojiť aj žiaci základných škôl z celého Slovenska. Do súťaže prišlo 262 príspevkov od 114 autorov. Deti, rovnako ako
dospelí, vnímajú krásu a lásku, dobro a zlo,
spravodlivosť a krivdu a chcú vyjadriť svoje
postoje. Túžia svoje pocity opísať inak. Povýšiť ich a povzniesť mimo každodennosť.
A to sa im podarilo. Do poroty zasadli regionálni autori Mgr. Ondrej Čiliak a Mgr.
Vanda Rozenbergová, ktorí sa úspešne popasovali s množstvom nádherných prác.
Samozrejme k zaujímavým podujatiam
patrili aj Noc s Andersenom, v rámci ktorej
mali „knižniční spáči“ navštívili primátorku Prievidze JUDr. Katarínu Macháčkovú,
absolvovali množstvo súťažných a zábavných aktivít a tiež zasadili dva stromčeky „rozprávkovníky“. Počas Týždňa slovenských knižníc sa v Hornonitrianskej
knižnici konalo aj tradičné podujatie Literárna Prievidza, z ktorého spomenieme
napríklad veľmi zaujímajú besedu s regionálnym autorom historických románov
RNDr. Jaroslavom Pernišom.

V PODTATRANSKEJ KNIŽNICI V POPRADE SA PO 13-KRÁT USKUTOČNIL
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Posledný marcový týždeň už tradične patrí
knižniciam. Aj tento rok sa Podtatranská
knižnica v Poprade zapojila do podujatia
Týždeň slovenských knižníc, ktorej vyhlasovateľmi boli – tak ako aj v predchádzajúcich rokoch - Slovenská asociácia knižníc
v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov. V rámci TSK knižnica pripraviBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

la množstvo zaujímavých akcií nielen pre
študentov, ale aj pre širokú verejnosť.
V pondelok 26. marca navštívili knižnicu
študenti zo Súkromnej strednej odbornej
školy v Poprade – Veľkej, aby sa dozvedeli
viac o histórii vzniku koncentračných táborov.
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V utorok 27. marca zavítal do našej knižnice známy slovenský spisovateľ a historik
Pavel Dvořák. Svojim priaznivcom predstavil najnovšie knihy a porozprával ďalšie
zaujímavé príbehy z histórie. Oddelenie
umenia v Spišskej Sobote na tento deň pripravilo pre študentov prezentáciu zaujímavostí Prešovského samosprávneho kraja.
V stredu 28. marca sa v oddelení náučnej
literatúry uskutočnil literárny večer s názvom Čítajme o Osvienčime, venovaný
70. výročiu prvého židovského transportu
z Popradu. Známe osobnosti popradského
regiónu čítali skutočné príbehy ľudí, ktorí
prežili Osvienčim. Vo štvrtok 29. marca
knižnica predstavila personálnu bibliografiu spisovateľky Viery Švenkovej, rodáčky
z Popradu.
Týždeň slovenských knižníc zakončilo
deťmi už obľúbené podujatie Noc s Andersenom, kedy na deti čakali rôzne súťaže
a aktivity. Sprievodnou akciou Týždňa slovenských knižníc v Podtatranskej knižnici

v Poprade bola výstava prác žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy
v Poprade pod názvom AlterEko. Počas
celého týždňa mali čitatelia možnosť zapísať sa bezplatne do knižnice aj obnoviť si
členstvo. Zároveň sa im odpustili poplatky
za oneskorené vrátenie kníh.
Týždeň slovenských knižníc prebiehal
v knižniciach po celom Slovensku už po
13-krát. Veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu záujem o knižnice neupadne, ale práve naopak, že knižnice sa budú aj naďalej
tešiť narastajúcemu počtu čitateľov, a to aj
z radov tých najmenších.
Na záver krátka bilancia TSK v Podtatranskej knižnici v Poprade:
• počet podujatí: 17
• počet návštevníkov: 567
• počet novoregistrovaných čitateľov: 120
• najzaujímavejšie podujatie: uvítanie personálnej bibliografie Viery Švenkovej do
života.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO
V TRNAVE
13. ročník Týždňa slovenských knižníc
v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa
realizoval v intenciách motta Knižnice pre
všetkých. Hlavným cieľom bolo pozitívne
zviditeľniť činnosť knižnice medzi
verejnosťou. V tomto nám veľmi pomohlo
dobré načasovanie zavedenia novej služby
– Biblioboxu. Tento počin prilákal novinárov i televízie. Zároveň sme pripravili taký
program pre našich čitateľov, aby v tomto
týždni spolu s nami prežívali sviatky knihy.
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Úvod patril slávnostnému otvoreniu
a pozvaní boli odborná knihovnícka obec
a novinári. Významnými sviatkami boli
prezentácie dvoch nových kníh (Tak i naopak a Autorské profily). Na programe participovalo aj Fórum humoristov. Návštevníci
sa mohli stretnúť so spisovateľmi Ľ. Feldekom a Ľ. Dobrovodom. Venovali sme sa aj
mládeži a pripravili sme besedu s mladými historikmi. Ďalšia skupina – seniori sa
stretli na kurze práce s počítačom. Tradične
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

sme pripravili besedu aj v Ústave pre výkon
trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach
nad Parnou. Deväť podujatí pripravilo hudobné oddelenie na rôzne hudobné témy.
Vyvrcholením TSK bola Noc s Andersenom. Nocovalo sa na troch miestach. Spolu
124 detí a 19 dospelých.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
pripravila 38 podujatí pre deti, mládež
i dospelých: exkurzie, besedy, prezentácie,
hodiny informačnej prípravy, hodiny literárnej a hudobnej výchovy. Počet účastníkov spolu: 1105.
Sprievodné akcie: 1. Amnestia. Týždeň
slovenských knižníc bol príležitosťou i pre
tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci
čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nevymáhala od nich
pokutu za prekročenie výpožičnej lehoty,
ak knihy v tomto týždni vrátili v poriadku.
Túto šancu využilo 311 čitateľov. Vrátili
takto 968 kníh. 2. Výstava Ako sme hľadali
logo k 85. výročiu knižnice Juraja Fándlyho v Trnave; trvala do 20. apríla 2012.
Počet novo registrovaných čitateľov: 64.
Najvýznamnejšie podujatia:
26. marca 2012, pondelok
10.00 čitáreň: Slávnostné otvorenie; Čítanie mládeže v Slovenskej republike.
Týždeň slovenských knižníc v Trnavskom
samosprávnom kraji slávnostne otvoril Ing.
Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry
TTSK. Ústrednou témou bola interpretácia výsledkov čítania mládeže v Trnavskom kraji. Výsledky prezentovala Mgr.
Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Materiál je prístupný na
webovej stránke knižnice. Pre novinársku
a knihovnícku verejnosť je materiál
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

k dispozícii aj v tlačenej forme. Súčasťou
scenára bolo aj vyhlásenie dvoch súťaží
k 85. výročiu Knižnice J. Fándlyho v Trnave
(KJF): fotosúťaže pre mládež i dospelých
Našli sme Vás - na tému čítanie - a súťaže pre
deti o najkrajší návrh na poštovú známku
Knižnica na známke. Účastníci podujatia si
mohli zároveň prezrieť výstavu vybraných
návrhov na príležitostné logo KJF – k 85.
výročiu knižnice. Autor víťazného loga
Jakub Tomiš bol odmenený knižnou cenou
a doživotným preukazom na členstvo v našej knižnici zadarmo.
14.00 hudobné oddelenie: Claude Debussy. Hudobno-slovné pásmo k 150. výročiu narodenia hudobného skladateľa.
V hudobnom oddelení sa na počesť 150.
výročia narodenia hudobného skladateľa C. Debussyho počas TSK uskutočnili
4 hudobno-slovné pásma pre študentov
gymnázií.
17.00 čitáreň: My, malkáči. Ľubo Feldek
predstavuje Ľuba Dobrovodu.
V rámci klubu Fórum humoristov boli
hosťami dvaja spisovatelia. Priateľ Trnavy
a knižnice Ľubomír Feldek predstavil Ľuba
Dobrovodu – nekonvenčného človeka,
známeho svojím rozprávačským talentom,
o čom sa presvedčili účastníci stretnutia,
ktorých viac ako hodinu zabával príhodami zo života svojej rodiny, zo svojho okolia,
či zo sveta showbiznisu. I keď tento autor
napísal iba dve knihy, jeho knihy sú vyhľadávanými u našich čitateľov a neustále
požičané. V celoslovenskej súťaži Moja naj
kniha sa jeho román Ja, malkáč umiestnil
na druhom mieste.
27. marec, utorok, 9.00
29. marec, štvrtok, 9.00
Verejný internet: Spoločne to hravo zvlád-

35

neme – cyklus školení pre začiatočníkov
seniorov.
Osem seniorov sa stretlo v študovni knižnice, aby spoločne zvládli základy práce
s počítačom a naučili sa vyhľadávať na
internete. Kurz bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch, aby frekventanti
zvládli aj e-mailovú komunikáciu a ďalšie
zaujímavé úlohy.
27. marec, utorok: Očami mladých historikov. Rozprávanie o nedávnej minulosti s Petrom Sokolovičom a Martinom
Lackom.
Hosťami boli mladí historici, vedeckí
pracovníci Ústavu pamäti národa.
Dopoludnia
predstavili
študentom
Gymnázia A. Merici úlohu Ústavu pamäti
národa v našej spoločnosti i svoju prácu.
Hovorili o politicko-ekonomickej situácii,
ktorá viedla k vzniku prvého slovenského
štátu a ďalej o Hlinkovej garde. Vysvetlili
im, čo predchádzalo vzniku Slovenského
národného povstania a aký význam
malo pre smerovanie Slovenska. Mladí
historici, ktorí do svojich vedeckých
skúmaní obdobia druhej svetovej vojny
a prvého slovenského štátu vnášajú nové
impulzy a nezaťažený pohľad na naše
nedávne dejiny, zaujali aj odsúdených
v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody
v Hrnčiarovciach nad Parnou
28. marec, streda
10.00 Tak i naopak: prezentácia novej knihy pre deti za účasti autora Jána Čápka.
Svoju najnovšiu básnickú zbierku pre deti
prezentoval Trnavčan Ján Čápka. Hlavnou
sudičkou bola Danuša Dragulová-Faktorová. Zaželala knižke úspešný štart medzi
detských čitateľov a po nej sa prihovorili
knihe i detské sudičky, ktoré vyriekli svo-
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je želania. Deti obohatili program spevom i recitáciou. Ján Čápka v tento deň
oslavoval ďalšie dva sviatky: svoje životné
jubileum a Deň učiteľov.
17.00 čitáreň: Autorské profily: prezentácia knižnej novinky o autoroch trnavského
regiónu za účasti autorov a zostavovateľov;
v rámci cyklu Trnavské kontexty.
Počas konania TSK nechýbal aj ďalší sviatok knihy – prezentácia nevšednej publikácie, ktorú vydalo Hnutie kresťanských
pedagógov Slovenska. Publikácia obsahuje
profily 35 autorov nášho regiónu, prierez
ich tvorbou a ohlasy na ňu. Najväčšiu autorskú zásluhu na vydaní knihy majú Eva
Drobná, Eva Kopúnková, Margita Kániková a Margaréta Partelová. Na prezentácii tejto významnej knihy sa zúčastnila aj
prof. Eva Fordinálová, ktorá sa všetkým
prihovorila Esejou o zrode literárneho diela. Hlavnou sudičkou knihy bola Gabriela
Gotthardová. Autori zároveň prezradili, že
sa pripravuje ďalší diel profilov. Ukážky recitovali Margaréta Partelová, Ján Rampák
a Kajo Bodorik. Známi trnavskí hudobníci
a autori Marián Makar Mrva a Kajo Bodorik obohatili program svojím hudobným
vystúpením.
30. marec, piatok
9.45 Od fašiangov k Veľkej noci. Hudobno-slovné pásmo a hudobné hry pre deti.
piatok – sobota: Noc s Andersenom.
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc bolo medzinárodné podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom. Knižnica J. Fándlyho v Trnave sa zúčastňuje od
roku 2002, teda u nás je to už 11. ročník
ponocovania s knihou. Spacie miesta sa
rozširujú, nocujúcich detí pribúda. So
záujmom a ústretovosťou sa stretávame aj
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

u pedagógov, najmä na našich pobočkách.
Detskí čitatelia Knižnice J. Fándlyho
v Trnave nocovali na troch miestach: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán, pobočka
Vodáreň. – Počet nocľažníkov spolu: 124
detí a 19 dospelých.
Oddelenie pre deti: Témou bolo: Posvieťme si na rozprávky. Na privítanie pripravili deti zo Základnej umeleckej školy na
Mozartovej ulici v Trnave improvizáciu
rozprávky Cisárove nové šaty. Veľmi zaujímavá bola i beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou, potom prišiel Jozef Zrnek zo Senca so svojimi hádankami. Deti
si vyrobili lampióniky, ktoré v skúške odvahy o polnoci povešali na Andersenovník
v knižničnej záhrade. Stihli aj nočné čítanie
a dobrodružné „ležoviská“ medzi regálmi.
Len tí najmenší stihli aj zatvoriť očká. –
Počet účastníkov: 51 detí, 5 dospelých.
Počet účastníkov na úvod: spolu 71.
Pobočka Tulipán: Témou tejto noci boli
najmä zvieratká a rozprávky. Úvod patril
scénke Ceruzka a myš. Ďalej pracovali deti
v 7 skupinách: v Rozprávkovom chaose si
vyžrebovali literárne postavy, ktoré mali
byť hlavnými hrdinami novej rozprávky,
ktorú na záver prezentovali. V tvorivých
dielňach bolo naozaj tvorivo: deti si
vyrábali zvieracie origami, piekol sa Andersenov koláč, skladali sa puzzle. V knižnici, ktorá sa zmenila na herňu U rýchleho
slimáka, sa konali rôzne hry a vedomostné kvízy. Najviac času a energie venovali
výrobe svojej prvej knihy – encyklopédie
o zvieratku, ktoré si vyžrebovali. O polnoci vypukla Strašiškola. Ešte stále mali deti
dosť energie a jednotlivé skupinky sa preBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

zentovali – zahrali bábkové divadielko. Po
vyhodnotení, rozdaní diplomov a cien nasledovali nočné rozhovory. – Počet účastníkov: 48 detí, 11 dospelých.
Pobočka Vodáreň: V programe noci
nechýbala literárna hodina Rozprávky –
brána do fantázie, kde deti cestovali po
celom svete a dozvedeli sa niečo o najznámejších rozprávkaroch a ich knižkách. Na
príchod hosťa sa pripravili hlasným čítaním z knihy Operácia ORECH. Spisovateľku Andreu Gregušovú zahrnuli zvedavými
otázkami, na všetky im rada odpovedala.
V tvorivých dielňach vytvárali deti veľkonočné vajíčka technikou falošný patchwork, ktorú si veľmi obľúbili. Literárne
postavičky sa predstavili v Rozprávkovom
karnevale. A potom nasledovala najočakávanejšia časť noci – Hľadanie pokladu
s Klubom záhad. Tieto knižky od T. Brezinu sú u detí veľmi obľúbené, a preto sa im
veľmi tešili. Po rozdelení do troch družstiev
dostali každý svoju farbu označenia, zvolili
si veliteľa družstva a po zadaní inštrukcií sa
s baterkami presunuli do priestorov školy, kde hľadali indície a heslá na nájdenie
pokladu. Celé hľadanie trvalo hodinu, deti
nakoniec sladký poklad našli, spravodlivo
si ho medzi sebou rozdelili a pojedli. Po
tejto namáhavej úlohe sa šupli do spacákov, prečítali sme im strašidelný príbeh
na želanie na dobrú noc z Knihy strachu
a detské očká sa zatvorili asi o tretej ráno. –
Počet účastníkov: 25 detí, 3 dospelí.

Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave
bjakubacova@kniznicatrnava.sk
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V KRAJSKEJ KNIŽNICI KAROLA KMEŤKA
V NITRE
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
uskutočnila počas Týždňa slovenských
knižníc spolu 34 podujatí, z ktorých 10
bolo s regionálnymi osobnosťami, hlavne
spisovateľmi. Boli to autorka kníh pre deti
Ružena Smatanová (2 besedy), dlhoročný
publicista a spisovateľ Ľubomír Foltán,
mladé začínajúce autorky Marja Holécyová a Eva Ava Šranková, fotograf, filmár, inštruktor potápania a tiež spisovateľ Jaroslav
Blaško (2 besedy), dramaturgička Starého
divadla v Nitre Veronika Gabčíková, básnik, epigramatik a aforista Milan Hodál
a učiteľ na dôchodku a spisovateľ Ladislav
Spišiak, s ktorými besedovali či už deti,
žiaci základných škôl alebo stredoškolskí
študenti. Obsah besied sa viazal tak na literárnu tvorbu našich hostí, ako aj na ich
prácu a aktivity, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase.

vosť a pod. Stretnutie s naším regionálnym
spisovateľom Ladislavom Spišiakom sa
nieslo v znamení prezentácie jeho knihy
pre deti s názvom Tajomstvo drevenej truhlice. Kniha je zaujímavá tým, že vznikla na
základe námetov detí vo veku tých, ktoré
ju budú čítať. Ilustrácie sú tiež dielom mladých ľudí. Na prezentácii sa zúčastnilo až
130 žiakov a pedagogických pracovníkov.

Deti mimoriadne zaujala beseda s Jaroslavom Blaškom, ktorý deti „zasypal“
príbehmi zo svojich výprav za krásami
života pod morskou hladinou, obliekol
ich do potápačského skafandra, ukázal im
zábery zo „stretnutí“ s morskými tvormi
na množstve krásnych záberov. Záujemcov o históriu potešili besedy s mladými
nitrianskymi spisovateľkami Evou Avou
Šrankovou alebo s Marjou Holécyovou,
ktoré majú za sebou zatiaľ iba svoje prvotiny, no reakcie čitateľov na ne sú veľmi
pozitívne. Milan Hodál zasa zaujal poslucháčov epigramami, ktorými reaguje na
ľudské neduhy a slabosti akými sú hlúposť,
karierizmus, honba za peniazmi, chamti-

Ručné práce, symbolizujúce hlavne príchod Veľkej noci, predstavili a ponúkli našim čitateľom aj členovia jednej z organizácií telesne postihnutých v meste i členovia
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Nitre.
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Osobitnú pozornosť si zasluhujú podujatia, ktoré boli určené pre ťažko zdravotne postihnutých, prípadne ich zdravotne
postihnutí čitatelia realizovali. V programe Stacionár je náš domov sa hudobno-dramatickým pásmom predstavili klienti
mestského Denného stacionára pre ťažko
zdravotne postihnutých. Uvedení klienti
v knižnici vystavovali aj výsledky svojej záujmovej činnosti.

V závere Týždňa slovenských knižníc sa aj
naša knižnica zapojila do medzinárodného
projektu Noc s Andersenom, ktorý však od
samého začiatku organizujeme ako Večer
s Andersenom. Šesťdesiat detí v knižnici
privítal Andersen, prečítal im voľné pokračovanie rozprávky o Zlatovláske a potom
deti, rozdelené do troch skupín, postupne
navštevovali tri rozprávkové domčeky –
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

Rekapitulácia aktivít v rámci Týždňa slovenských knižníc:

Ukazovateľ
Počet podujatí

Návštevníci

Používatelia

Novo
registrovaní
používatelia

ul. Fraňa Mojtu

Pobočka Klokočina

Spolu

pre deti do 15 r.
pre dospelých

15
12

7

22
12

podujatia spolu

27

7

34

deti do 15 r.
dospelí

1131
5897

299
321

1430
6218

návštevníci spolu

7028

620

7648

deti do 15 r.

554

60

614

dospelí

1033

138

1171

používatelia spolu

1587

198

1785

deti do 15 r.
dospelí
spolu

59
246
305

6
15
21

65
261
326

531
512
1043

193
193

724
512
1236

Deti do 15 r.
Počet účastníkov
Dospelí
podujatí
Spolu
Upomienky

223

14

237

Vrátené knihy

220

15

235

pesničkový, rozprávkovo-hádankový a farbičkový -, kde ich čakal pestrý program.

Mgr. Tatiana Némethová,
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Kraj.kniz.nitra@slovanet.sk

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Fakultné knižnice najstaršej a najväčšej univerzity v rámci Týždňa slovenských knižníc
už niekoľko rokov vyhlasujú obľúbenú a dá
sa povedať „tradičnú amnestiu“, t.j. celoplošne odpúšťajú poplatky za oneskorené vrátenie kníh. Súčasne organizujú aj celú škálu
ďalších podujatí, ako sú prezentácie databáz,
školenia, predaj kníh, výstavky a pod. Avšak
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už po dva roky sa počas Týždňa slovenských
knižníc na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) konali netradičné podujatia
– v roku 2011 to bola Komenského zbierka
kníh a tento rok Komenského zbierka hračiek. Cieľom obidvoch zbierok bola v prvom
rade humánna myšlienka – potešiť knihou
deti v nemocniciach, detských domovoch,
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či pomocou hračky priniesť na detskú tvár
úsmev, darovať radosť, lásku.
Vlaňajšia Komenského zbierka kníh bola
prvou celouniverzitnou zbierkou kníh pre
deti z detských domovov, nemocníc a sociálnych zariadení. Do zbierky kníh sa zapojili študenti všetkých trinástich fakúlt UK:
knihy sa odovzdávali vo fakultných knižniciach. Zbierka sa stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom, podarilo sa získať 2036
kníh pre deti a mládež.
V roku 2012 Univerzita Komenského vyhlásila Komenského zbierku hračiek. Odozva a výsledok bol neuveriteľný – vyzbieralo
sa viac ako 8000 hračiek, čo predstavovalo
120 veľkých 50-kilogramových vriec,
niekoľko desiatok rôznych škatúľ a balíkov.
Komenského zbierka hračiek začala
už „v predvečer“ Týždňa slovenských
knižníc a vrcholila v dňoch 26.-30. marca
2012. Opäť sa realizovala vo všetkých
fakultných
knižniciach
univerzity.
„Úspech Komenského zbierky hračiek ma,
samozrejme, veľmi teší. Počet vyzbieraných
hračiek v našich fakultných knižniciach
je dôkazom toho, že naša univerzita, jej
zamestnanci, študenti i priaznivci si ctia
významné hodnoty a princípy, medzi ktoré
patrí aj dobročinnosť“, zhodnotil zbierku
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Do zbierky hračiek sa okrem študentov
a zamestnancov UK zapojila i široká verejnosť. Zbierku podporili viaceré stredné a vysoké školy, študentské združenia,
komerčné spoločnosti, rímskokatolícka
farnosť. Určitým prekvapením bola skutočnosť, že zbierku podporili i jednotlivci
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z rôznych kútov Slovenska, ktorí hračky
poslali poštou: dostali sme balíky z Humenného, Piešťan, Borského Mikuláša atď.
Medzi hračkami dominovali plyšové zvieratá, bábiky, autíčka, detské hudobné nástroje, lopty, stavebnice, dokonca i elektronické hračky. Našli sa i takí darcovia, ktorí
kúpili nové hračky ...
Vyzbierané hračky Komenského zbierky hračiek sú určené pre deti z Tanzánie,
ktorá patrí medzi najchudobnejšie krajiny
sveta. Hračky doručí do centrály misijných staníc Mbeya v Tanzánii sponzorsky
prepravná a logistická spoločnosť DHL,
ktorá podporuje viacero charitatívnych
projektov. „Dôvodom spolupráce s Univerzitou Komenského nebola len logistická
podpora pri zbierke hračiek, ale aj samotný účel – vyčariť úsmev na detských tvárach“, uviedla Ing. Daniela Mišurová, generálna riaditeľka DHL Expres (Slovakia).
Odovzdanie hračiek deťom z chudobných
rodín žijúcich v juhozápadnej Tanzánii
zabezpečí slovenská nezisková organizácia International Humanity, ktorá pôsobí
v najchudobnejších krajinách sveta, kde jej
dobrovoľníci bez nárokov na odmenu poskytujú humanitárnu a rozvojovú pomoc.
Komenského zbierka hračiek sa stretla
s veľkou mediálnou odozvou, bolo zaznamenaných viac ako sto výstupov v médiách. Univerzita Komenského v Bratislave,
a tým i knižnice UK boli vhodným spôsobom zviditeľnené...
PhDr. Daniela Gondová, Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Daniela.gondova@rec.uniba.sk
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ
KNIŽNICI
Stalo sa kultúrnou tradíciou Slovenska, že
V živote sa nás nikto nebude pýtať, čo sme
v mesiaci marci – Mesiaci kníh sa okrem
sa v škole naučili. Prídu rôzne situácie,
iných knižničných akcií a podujatí uskuobjavia sa rôzne problémy, ktoré budeme
točnil už 13-krát Týždeň slovenských knižmusieť vyriešiť. Už pri vstupe do miestnosníc (TSK), do ktorého sa zapojili mnohé
ti nalepil na podlahovú krytinu kúsky leslovenské knižnice. Slovenská pedagogická
piacej pásky, cez ktoré musel každý prejsť.
knižnica (SPK) ponúkla svojim používateA niektorým sa páska nalepila na topánky.
ľom počas TSK zaujímavý program.
Tento moment využil na to, že študentom
povedal, že čokoľvek v živote robia, vždy
Týždeň slovenských knižníc sa niesol
sa niečo na nich nalepí. Každá zručnosť,
v duchu každoročných tradícií, ako napr.
ktorú sa naučia, sa im v živote zíde. Keď
registrácia používateľov zdarma, v uvechcem robiť v živote veľké veci, musím si
dených dňoch SPK odpúšťala aj sankčné
to všetko správne zmanažovať a spoľahnúť
poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty.
sa aj na iných ľudí. Pán Králik robil so
študentmi modelové situácie z rôznych
Slovenská pedagogická knižnica prioblastí biológie, napr. o rozmnožovaní,
pravila pre svojich používateľov výstavu
o pôrode. Aby im spestril podujatie
Knižná produkcia viedenských tlačiarní
a aby ich zaujal, striedal hovorené slovo s
(18.-19. storočie), ktorá trvala až do 31.
fyzickými cvičeniami, nacvičoval s nimi
mája 2012. Vystavené knihy boli písané
kričanie, škrabkanie, alebo si mali podľa
v latinčine, nemčine, maďarčine, češtine
jeho vzoru zaviazať rozviazanú topánku
a slovenčine a pochádzali z oblasti práva,
jednou rukou. Upútal ich pozornosť
histórie, náboženstva, literatúry, výchovy
natoľko, že potom pozorne počúvali aj
a vzdelávania.
životné pravdy o virtuálnej realite na facebooku, o tom, ako je dôležité pre mladých
26. marca sa konalo v seminárnej miestľudí, aby sa učili cudzie jazyky, ako veľmi
nosti SPK netradičné stretnutie s progreradi posúdime, resp. odsúdime človeka na
sívnym učiteľom Mgr. Dávidom Králikom.
základe domýšľania. Študentov zaujala aj
Prítomných bolo 50 ľudí, z toho dve tretiny
téma sťahovania filmov z internetu, ďalej
boli stredoškolskí študenti. Pán Králik so
p. Králik podotkol, že sa netreba báť vecí,
všetkými nadviazal ľudský, bezprostreds ktorými nie sme spokojní a chceli by sme
ný, neformálny kontakt. Prešiel rôznymi
ich zmeniť. – Bola to určite akcia, na ktorú
povolaniami, ale bol najmä učiteľom a
budú všetci prítomní ešte dlho spomínať.
snažil sa študentom povedať niekoľko základných právd, ktoré na tejto ceste získal.
28. marca sa v SPK uskutočnil odborný
Mnohé problémy v živote, v škole vznikajú
seminár Svet e-kníh na ceste k informácinedostatočnou komunikáciou a preto sa
ám a vzdelávaniu. Prednášal Mgr. Ladislav
máme ozvať, keď niečo nie je v poriadku.
Svršek z Albertiny Icome Bratislava, s.r.o.
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

41

Bolo to podujatie z oblasti, ktorá je v súčasnosti trendom. Pán Svršek prítomných
„ponoril“ do sveta elektronických kníh.
Stručne prešiel celou problematikou od
vzniku e-kníh, ich definícií cez spôsoby
ich získania (predplatné, nákup, kombinácia uvedených spôsobov), virtuálne výpožičky, čítačky e-kníh a spoločnosti, ktoré
tieto knihy vyrábajú a predávajú, pripojil
aj zaujímavé názorné ukážky. Elektronické
knihy, ktoré sú vo vyspelom svete už
mnoho rokov úplnou samozrejmosťou, sa
začínajú využívať aj v našej krajine, najmä
mladými ľuďmi.
29. marca prišiel do SPK na besedu spisovateľ, diplomat, politik a cestovateľ Ing.
Anton Hykisch. Všetci účastníci so zatajeným dychom počúvali tohto múdreho
„barda“ slovenskej inteligencie, rozhľadeného človeka, pohotového rétora, ktorý
porozprával svoj životný príbeh a tiež príbeh svojej generácie, ktorá sa narodila do
demokratických pomerov prvej Československej republiky, do školy začala chodiť za
slovenského štátu, mala obmedzovaný rozlet v komunistických päťdesiatych rokoch,
krátko sa nadýchla koncom šesťdesiatych
rokov počas slobodnejších pomerov, aby
opäť zažila normalizačné sedemdesiate
a osemdesiate roky. Až keď sa táto generácia blížila k dôchodkovému veku, prišiel
revolučný zlom v novembri 1989 a opätovné nastolenie demokracie a slobody, kedy
sa naplno mohli rozvinúť jej schopnosti. Aj
život pána Hykischa bol veľmi zaujímavý.
Ako mladého študenta ho pohraničiari
chytili pri úteku z Československa. Mladý
autor zažíval aj cenzúru svojich článkov,
diel. Pre politické postoje k udalostiam
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1968-1969 bol prepustený zo zamestnania,
vylúčený zo Zväzu slovenských spisovateľov a viac rokov nesmel publikovať. Nemohol navštíviť cudzie krajiny, ktoré opisoval
vo svojich románoch, musel písať len na
základe svojej fantázie. Po revolúcii v roku
1989 sa stal riaditeľom vydavateľstva Mladé letá, potom poslancom Národnej rady
SR a následne aj prvým slovenským veľvyslancom v Kanade. V súčasnosti žije v Bratislave ako slobodný umelec a je podpredsedom Paneurópskej únie na Slovensku, je
členom Spolku slovenských spisovateľov,
Slovenského centra PEN a World Future
Society. Dve a pol hodiny všetci prítomní
s napätím počúvali slová tohto stále energiou nabitého človeka, ktorého nezlomili
nepriaznivé životné okolnosti a ktorý je
stále aktívny a najmä tvorivý vo viacerých
oblastiach spoločenského života.
Na štyroch vyššie opísaných hlavných
podujatiach sa zúčastnilo 135 návštevníkov. Počas celého Týždňa slovenských
knižníc boli v SPK dni otvorených dverí,
ktoré využili skupinky používateľov na
prezentáciu služieb knižnice.
V Týždni slovenských knižníc využilo
služby SPK 332 používateľov, z toho bolo
26 novo registrovaných. TSK a jeho heslo
„Knihy všade vôkol nás ...“ opäť splnil svoje poslanie, Zviditeľnil knižnice, upriamil
pozornosť na informačné poklady, ktoré sú
v nich ukryté a zdôraznil potrebu a dôležitosť knižníc a čítania ako takého.
PhDr. Vladimír Grigar, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
Vladimir.grigar@spgk.sk
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
V BRATISLAVE
Slovenská asociácia knižníc vyhlásila 13.
ročník celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc na dni 26. marca – 1.
apríla 2012. Uskutočnil sa pod tradičným
mottom Knižnice pre všetkých.
Univerzitná knižnica v Bratislave sa aj
v roku 2012 predstavila širokej verejnosti
pestrými kultúrno-spoločenskými podujatiami.
V rámci podujatí TSK bola sprístupnená výstava fotografií Židé v boji a odboji.
Stalo sa tak na pôde Slovenskej republiky
po prvýkrát, a to predovšetkým vďaka Českému centru v Bratislave a Historickému
ústavu Akademie věd České republiky v
Praze. Spoluusporiadateľmi výstavy boli
Univerzitná knižnica v Bratislave a Sdružení židovských vojáků a odbojářů v Praze,
ktorí si výstavou uctili 70. výročie prvého
transportu tisícky mladých žien a dievčat
zo Šarišsko-Zemplínskej župy do nemeckých koncentračných táborov.
Výstava sa otvárala 21. marca 2012 za
prítomnosti Jeho excelencie Jakuba Karfíka, veľvyslanca Českej republiky v SR, Jeho
excelencie Alexandra Ben-Zvi, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR, emeritného veľvyslanca SR
v ČR Ladislava Balleka, plukovníka Romana Kopřivu, vojenského atašé ČR v SR a za
prítomnosti ďalších pracovníkov ambasád
Českej republiky a Štátu Izrael. Výstava fotografií pripomína významné zásluhy československej židovskej komunity v boji za
slobodu. Trvala do 13. apríla.
26. marca sa konala vernisáž výstavy Ex
libris Karola Frecha. Na výstave boli predBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

stavené exlibrisy z tvorby tohto maliara
a grafika zo zbierky vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Knižnica získala
roku 1960 jeho zbierku, ktorá obsahuje 54
exlibrisov a pohľadnice určené na rôzne
príležitosti. K výstave bol vydaný katalóg.
V Modrej študovni bola pre záujemcov
pripravená výstava Stretnutie informačných špecialistov pri knihách; výstava bola
určená pre knihovníkov a informačných
pracovníkov.
V ten istý deň sa konala prezentácia publikácie o sedemnástich fenoménoch staroslovienskej kultúrnej dedovizne od Počiatku sveta po Zlatoroha. Výstavu s názvom
Slovenske legende in znamenja usporiadalo
Občianske združenie SCLAVI (SR), Zavod
Lipa v Maribore (Slovinsko), Veľvyslanectvo SR v Slovinskej republike a Univerzitná
knižnica v Bratislave. Materiály zozbieral
a publikáciu zostavil Andrej Šiško, Maribor (Slovinsko) a ilustrácie sú od Beáty
Čop, Košice (SR). Publikácia bola vydaná
vo vydavateľstve Amalietti & Amalietti,
Ljubljana (Slovinsko) v roku 2010. Súčasťou podujatia bola minivernisáž olejomalieb Beáty Čop.
28. marca sa uskutočnila spoločná prezentácia výberu najnovších publikácií
z oblasti dejín knižnej kultúry a bibliografie vedeckých knižníc na Slovensku za rok
2011.
Počas Týždňa slovenských knižníc bolo
zaregistrovaných v Univerzitnej knižnici v Bratislave 148 nových používateľov
a registráciu si predĺžilo 328 používateľov.
V rámci odpustenia poplatkov za prekro-
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čenie výpožičnej lehoty vrátilo knihy 466
čitateľov. Počet návštevníkov na podujatiach uskutočnených v rámci TSK bol približne 880 ľudí.

Mgr. Tatiana Popová,
Univerzitná knižnica v Bratislave
Tatiana.popova@ulib.sk

INFORMÁCIE
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA OTVORENÁ
Za prítomnosti prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre a ďalších významných hostí sa 20. februára 2012 konalo slávnostné
otvorenie druhej etapy výstavby Univerzitnej knižnice UKF v Nitre.
Priestor priemyselného areálu, kde sa kedysi spracovával tabak, sa prebudoval na
priestory určené študentom. V zrekonštruovanej budove sídli Pedagogická fakulta
UKF a tiež časť priestorov Univerzitnej
knižnice. Rekonštruované priestory kapacitne nestačili pre potreby knižnice a preto
sa naplánovala 2. etapa výstavby knižnice.
Projektovú dokumentáciu zabezpečila firma Sun Huma´90, s.r.o. a architekti Juraj
Poliak, Ľubomír Holejšovský a Vladimír
Jarabica. Kruhová stavba knižnice získala
ocenenie „Stavba roka 2011“.
Celková plocha 3000 m2 úžitkovej plochy
bude slúžiť 12 500 študentom univerzity,
ktorí si môžu požičať z knižničného fondu
pozostávajúceho z 244 527 knižničných
jednotiek. Nová budova má tri nadzemné
podlažia a suterén. V suteréne sa
nachádzajú skladové a technické priestory.
Na prízemí je hlavný vstup do knižnice
s oddychovou časťou, s výpožičným
pultom a študovňou. Na 1. poschodí je
umiestnený fond beletrie, viazaných časopisov a zborníkov. Na tomto poschodí je aj
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Nová budova knižnice

Slávnostné otvorenie knižnice, prestrihnutie
pásky: František Hrušovský, Eugen Jurzyca,
Libor Vozár

Slávnostné otvorenie knižnice. Zľava primátor
Nitry p. Dvonč a predseda NSK M. Belica
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prechod do ostatného knižničného fondu.
Na 2. poschodí sa nachádzajú služobné
priestory a historický fond knižnice.
Knižničný fond je prístupný vo voľnom
výbere. Usporiadaný je podľa Medzinárodného desatinného triedenia (stredné
tabuľky) a podľa abecedy. Vo voľnom výbere sú prístupné všetky druhy dokumentov
okrem záverečných prác, ktoré požičiavame prezenčne v študovni.

Stavbou 2. etapy sa úžitková plocha knižnice rozšírila o 1 830,96 m2, pribudlo 45
nových študijných miest. Knižnica so svojím kruhovým pôdorysom vytvára výrazný
prvok areálu na Dražovskej ceste.
PhDr. Anežka Strihová,
Univerzitná knižnica
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Astrihova@ukf.sk

DETI DEŤOM
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa
snaží poskytovať obyvateľom mesta i kraja
čo najlepšie knižnično-informačné služby,
ktoré sú zamerané na používateľa. Medzi
obzvlášť sledované skupiny používateľov
v súčasnosti patria zdravotne postihnutí
a sociálne znevýhodnení používatelia.
V roku 2012 si knižnica okrem 85. výročia svojho vzniku pripomína aj začiatky
spolupráce s organizáciami, ktoré sa
venujú výchove detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a s občianskymi
združeniami (KRUH, ADAM, Klub vozíčkarov, DSS), ktorých poslaním je podporovať sociálne začlenenie postihnutých ľudí
do spoločnosti a rozvíjať ich tvorivosť.
Najplodnejšia spolupráca sa rozvinula so Spojenou školou na Čajkovského
ul. v Trnave. Na začiatku systematickej
spolupráce s postihnutými deťmi stáli dve
osobnosti: PhDr. Emília Díteová z vtedajšej
Okresnej knižnice Trnava a PaedDr. Lívia Miškayová z vtedajšej Pomocnej
školy na Čajkovského ulici v Trnave.
Najmä ich zásluhou sa podarilo prelomiť
bariéry a vybudovať základy výbornej
a vzájomne výhodnej spolupráce. Dňa 17.
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novembra 1993 sa tak mohla v priestoroch
oddelenia pre deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave slávnostne otvoriť herňa pre
postihnuté deti. Obsahovala variabilný
nábytok, textilné hračky väčších rozmerov,
stavebnice, jednoduché hudobné nástroje.
Herňa počas dvadsiatich rokov prešla
viacerými vylepšeniami a dobudovala sa
aj audiovizuálnou technikou. Rovnako
pracovníčky oddelenia pre deti absolvovali
dlhú cestu spoznávania týchto detí a ich
potrieb. Knihovníčky nemali teoretické
vedomosti ani praktické skúsenosti
s takýmito deťmi. Spoliehali sa na aktívnu
pomoc špeciálneho pedagóga. Od hier
a tvorivých dielní sa spolupráca posunula
aj do vyučovacej roviny. Na základe plánu
vyučovania prichádzajú do knižnice deti
na hodinu vlastivedy, čítania, písania,
estetickej výchovy či logopédie.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave začala
pripravovať programy, v ktorých tieto deti
mohli pracovať spolu so zdravými deťmi.
Napríklad Urobme si radosť, Prichádzame
z rozprávky, Deti deťom, Bezpečne na
cestách a pod.
S cieľom sociálnej integrácie sa žiaci Spo-
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jenej školy predstavili svojím programom
aj na ťažiskových podujatiach knižnice
a pre veľké publikum, napríklad v úvode
slávnostného otvorenia podujatia Libriáda
– Knižný salón v roku 2006 a 2008 v Mestskej športovej hale a slávnostného vyhodnotenia podujatia Najkrajšia kniha v kine
Hviezda.
Do procesu výchovy a integrácie detí so
špeciálnymi potrebami sa knižnica zapájala aj podujatiami v hudobnom oddelení
knižnice. Po dohode so špeciálnymi pedagógmi pripravuje pre tieto deti hodiny hudobnej výchovy. Deti prichádzajú pravidelne jeden- až dvakrát týždenne. Spolupráca
sa rozšírila aj na pobočku Prednádražie.
18. apríla 2012 sa uskutočnila v herni oddelenia pre deti malá slávnosť pri príležitosti 20 rokov spolupráce pod názvom Deti
deťom. Po krátkych príhovoroch zástupkýň obidvoch inštitúcií sa predstavili deti
zo Spojenej školy s dramatizovanou rozprávkou o Aladinovi a deti zo Základnej
umeleckej školy na Mozartovej ulici zahrali
Zajačiu báj. Riaditeľka knižnice Mgr. Lívia
Koleková predstavila publikáciu, ktorú pri
tejto príležitosti knižnica vydala a odovzdala do užívania pre všetky deti koberec
ako pomôcku na dopravnú výchovu a nový
rádiomagnetofón. Nechýbala ani narodeninová torta. A deti – zdravé i choré – sa
mohli spoločne hrať a súťažiť.
Základný cieľ – zapojenie sa knižnice do
procesu výuky, výchovy a rehabilitácie detí
mentálne a zmyslovo postihnutých, ktorý
si organizácie stanovili na začiatku spolupráce, zostáva nezmenený. Dvadsaťročné
skúsenosti nám dovoľujú konštatovať, že
sa nám podarilo efektívne pomáhať špeciálnym pedagógom pri zvyšovaní intelek-
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tuálnej výkonnosti detí, nácviku čítania
a rozvíjania reči, pri precvičovaní hrubej
a jemnej motoriky, priestorovej orientácie,
pri rozvoji tvorivosti, pri sociálnej integrácii, citovej a estetickej výchove.
Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave
bjakubacova@kniznicatrnava.sk
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NOVÝ SPISOVATEĽ MEDZI NAMI
Možno niektorí spozorneli, keď začiatkom
februára médiami preletela správa o knižnej novinke. Bola ňou kniha bezdomovca
a predajcu časopisu Nota bene č. 625 Petra Soráta o živote na ulici, ktorá vyšla pod
nezvyčajným názvom Pouličný diviak (Bratislava : Trio Publishing, 2012). Niekde sa jej
venovali viac, inde menej, ale aj tak rozčerila
hladinu bratislavského kultúrneho diania.
Z vysokoškolsky vzdelaného P. Soráta sa stal
gambler, ktorý spadol až na samé dno a desať
rokov prežil na ulici. Práve na ulici po čase
„našiel sám seba“ a zážitky s ľuďmi, s ktorými sa stretával, ho podnietili k písaniu. Stal
sa z neho postupne vnímavý pozorovateľ, sledoval život okolo seba, uvažoval a svoje postrehy si trpezlivo zapisoval do zošitov. Chcel
ukázať, čím všetkým musí človek prejsť, kým
si zabezpečí to najnutnejšie k životu. „Písanie“ – povedal „bolo pre mňa dôležité.“ Prispieval do časopisu Nota bene a neskôr začal
pripravovať aj vlastný samizdat – občasník
Pouličný diviak, ktorý tiež ponúkal. Raz na
„svojom mieste“ pri podchode K Auparku
v Petržalke stretol Daniela Heviera, ktorý
ho začal povzbudzovať, aby sa pokúsil o svojich zážitkoch napísať knižku. Vďaka tomuto
náhodnému stretnutiu sa skutočne zrodila
Sorátova prvotina. Z predajcu časopisu Nota
bene sa stal externý redaktor a na ulici ponúka len svoju knihu (kniha sa však predáva aj
v kníhkupectvách).
Nechcem teraz spomínať obsah knihy, ktorá
je podľa kritikov z kníh od bezdomovcoch
„literárne i faktograficky najbohatšia“, ani
peripetie, čo postretli autora, vrátane straty
USB kľúča s textom knihy pred dokončením. Chcem ale pripomenúť, že ani v návale
radosti z vydania knihy P. Sorát nezabudol
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upozorniť na knižnicu, ktorá mu poskytla
útočisko „... svoje postrehy som si zapisoval
do počítača v Ústrednej knižnici SAV. Tam
chodím, ťukám si nápady, sťahujem na USB
kľúč. Potom idem von, počúvam, pýtam
sa, som veľmi zvedavý a chcem napísať ešte
veľa kníh“. Pracovníčky študovne ÚK SAV
poznajú P. Soráta ako skromného, slušného
a tichého návštevníka, ktorý hodiny dokázal
sústredene pracovať, písať a venovať sa svojim nevšedným príbehom z ulice.
Iste, nie je veľa takých bezdomovcov, ale
pozrite sa, či aj vo vašej knižnici nesedí náhodou kdesi v kúte človek z ulice, z ktorého
môže byť už zajtra ďalší spisovateľ, alebo iný
šťastlivec, čo našiel cestu späť do spoločnosti.
PhDr. Ľudmila Čelková
lcelkova@chello.sk
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POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?
VYDÁVANIE PERIODÍK V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICI V MARTINE
Edičný program Slovenskej národnej
knižnice (SNK) je mimoriadne pestrý, čo
dokumentuje periodická a neperiodická
produkcia z oblasti knihovníctva, knižnej
kultúry, bibliografie, biografistiky, archívnictva a literárneho múzejníctva. Svojím
charakterom, rozsahom a žánrovou pestrosťou ide o unikátnu produkciu, ktorá je
výsledkom činnosti odborných pracovísk
SNK, ako aj tvorivej kooperácie s domácimi i zahraničnými partnermi.
Zodpovedným pracovníkom za edičnú
činnosť je Peter Cabadaj, riaditeľ sekcie
Pamätníka slovenskej literatúry a umenia
v SNK a súčasne poverený generálny riaditeľ SNK.
Periodickú produkciu v SNK tvoria: 1.
Časopis Knižnica (mesačník), 2. Biografické štúdie (ročenka), 3. Kniha – zborník
(ročenka), 4. Bibliografické zborníky (ročenka).
1. Časopis Knižnica (mesačník)
V roku 2012 sa zavŕši jeho 13. ročník. Tento mesačník je profilovaný ako revue pre
knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie,
ochranu dokumentov, biografistiku, archív
a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok. Roku 2000 – pri vzniku
Slovenskej národnej knižnice vyšlo tlačou
prvé číslo, čím nahradilo časopis s názvom
Knižnice a informácie. Prvé tri čísla redigoval Peter Cabadaj, po ňom úlohu šéfredaktora prevzal Tomasz Trancygier, ktorý ju
plní do dnešných dní.
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Časopis vychádza pravidelne každý
mesiac v tlačenej verzii a paralelne sa
zverejňuje na webovej stránke SNK: http://
www.snk.sk/?casopis-kniznica. Od polovice júla 2011 sú všetky vydané ročníky dostupné na internete v archíve: http://www.
snk.sk/?archiv, čo predstavuje približne
2800 príspevkov. Jednotlivé príspevky ako
plné texty sú prelinkované do bibliografických záznamov v súbornej databáze články
(Slovenská knižnica – portál ku katalógom
a zbierkam slovenských knižníc): http://
www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?skin=snkcl. Poďakovanie patrí pracovníčkam oddelenia IKT, národnej bibliografickej agentúry a redakcie časopisu
Knižnica.
Tematické zameranie periodika Knižnica
je pomerne široké a zahŕňa oblasti, ktoré
z informačného hľadiska sú si príbuzné –
biografistika, knižná kultúra, genealógia,
bibliografia, ochrana dokumentov, archív,
digitalizáicia, štandardizácia, služby, legislatíva ... Rubriky sa viac-menej opakujú –
ako z podujatí knižníc, archív, biografistika, z medzinárodných podujatí, knižničné
služby, knižná kultúra, jubileá, do Vašej
pozornosti. Nachádzajú sa tu rôzne články,
recenzie, referáty, správy, štúdie, analýzy,
úvahy, komentáre, prehľady, fejtóny, oznamy ...
Tematická štruktúra jednotlivých čísiel
je vyvážená, nájdeme tu aj zahraničných
autorov. Ide o dobrú vizitku redakcie, ktorá vždy nájde široký okruh autorov, ktorí
svojimi odbornými článkami prispievajú
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k vysokej úrovni tohto periodika. Objavujú sa tu aj témy, ktoré by si zaslúžili väčšiu
pozornosť či kritický pohľad, ale aj témy
nové, netradičné, ktoré treba iste podporovať.
O „zovňajšok“ tlačenej verzie časopisu
sa starajú od vzniku časopisu martinský
výtvarník Igor Štrbík a Milan Novák so
svojimi spolupracovníkmi.
2. Biografické štúdie (zborník) vydáva
SNK skoro nepretržite vyše 40 rokov. Prvé
číslo vyšlo v tlačenej forme v roku 1970.
Zostavovateľom zborníka s výnimkou rokov 1972 – 1981 je Augustín Maťovčík.
Prvú obálku, ktorá pretrvala až do roku
2000, navrhol Róbert Brož. Nahradil ju
Milan Novák, ktorý graficky upravuje periodikum.
Biografické štúdie sú od roku 1978 súčasťou edície Teória a výskum, série Vedecké
zborníky. Od roku 2010 sú Biografické štúdie, ročníky 1 až 35 dostupné na internete:
http://www.snk.sk/?BS_1, čo predstavuje
približne 1200 štúdií. Jednotlivé príspevky ako plné texty sú prelinkované, tak isto
ako časopis Knižnica, do bibliografických
záznamov v súbornej databáze články
(Slovenská knižnica – portál ku katalógom
a zbierkam slovenských knižníc): http://
www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?skin=snkcl. Zborník Biografické štúdie
svojím 35. zväzkom uzatvára malé jubileum aj v redakčnej práci zostavovateľa.
Dovoľujem si uviesť slová Vladimíra Petríka, ktoré uverejnil v Biografických štúdiách, roč. 32, v roku 2007: „Vyše troch
desaťročí sa Biografické štúdie vyprofilovali na periodikum s vysokou bádateľskou
úrovňou a s pevnou štruktúrou, v ktorom sa
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pravidelne striedajú:
• referáty z vedeckých a odborných podujatí,
• biografické portréty,
• genealogické štúdie,
• personálne state a bibliografie vrátane
kalendárií,
• príspevky využívajúce nové archívne materiály či rozvíjajúce metodológiu biografistiky.
Vo viac ako tridsiatich ročníkoch je uložené nemalé kvantum nových poznatkov, spresnení a doplnení, ktoré obohatili
slovenskú literárnu vedu a výskum vôbec
a ktoré zároveň dokumentujú pripravenosť pracovníkov Národného biografického
ústavu SNK spoľahlivo riešiť aj náročné
bádateľské úlohy. Biografické štúdie sú teda
zrkadlom výskumného potenciálu tohto
pracoviska, tvoriaceho organickú súčasť
literárno-vedného výskumu. Zodpovedá tomu aj fakt, že do každého ročníka
prispeli okrem pracovníkov Biografického
ústavu aj početní literárni vedci takmer zo
všetkých výskumných centier, slovenských
a nezriedka aj zahraničných. Podiel tohto
periodika na vedeckom rozvoji v rámci
slovenskej literatúry a kultúry nie je zanedbateľný. Jednotlivé ročníky Biografických štúdií vďačia za dlhotrvajúcu vysokú
úroveň a príťažlivosť nielen početnému
kádru autorov, v ktorom sa vystriedalo už
niekoľko generácií, ale aj ich dlhoročnému
zostavovateľovi, iniciátorovi a realizátorovi
Augustínovi Maťovčíkovi ...“
3. Kniha
Prezentačným fórom výsledkov výskumov
v Sekcii dejín knižnej kultúry je recenzovaný zborník Kniha, ktorý vychádza nepretr-
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žite od roku 1974. Je súčasťou edície Teória
a výskum, série Vedecké zborníky. Zborník zostavovali Jozef Telgársky, Július Valach, Klára Komorová a Jana Čupová. Od
roku 1988 po súčasnosť je zostavovateľkou
Miroslava Domová. V rokoch 1991-2004
vychádzal ako dvojročenka. Zborník je
recenzovaný od roku 2008. Od roku 2000
má jeho grafický vzhľad na starosti Milan
Novák.
Zborník je venovaný problémom a dejinám knižnej kultúry, mapuje výskum dejín
knižnej kultúry v jednotlivých regiónoch
Slovenska od najstarších čias. V chronologickom poradí sú v ňom uverejňované
odborné príspevky, ktoré odzneli na jednotlivých seminároch k dejinám knižnej
kultúry na Slovensku. Všetky štúdie a príspevky sú doplnené o anglické a nemecké
resumé.
Zborník sa člení na štúdie a materiály,
kroniku, recenzie, správy a úvahy a menný register. Sekcia dejín knižnej kultúry
v blízkej budúcnosti zverejní jednotlivé
zborníky na webovej stránke http://www.
snk.sk/?edicna-cinnost-1
4. Bibliografické zborníky
55 rokov s menšími prestávkami vydáva Slovenská národná knižnica, predtým
Matica slovenská, bibliografické zborníky.
Prvé číslo uzrelo svetlo sveta v tlačenej
forme v roku 1957, redigoval ho Michal
Potemra. Bibliografické zborníky postupne
zostavovali Peter Liba, Blažej Laco, Michal
Kováč Adamov, Andrej Riško, Tomasz
Trancygier, Dušan Katuščák a Miloš Kovačka. Bibliografické zborníky boli súčasťou edície s názvom Teória a výskum knihovníctva a bibliografie, série Teoretické
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zborníky, od roku 1975 už edície Teória
a výskum, série vedecké zborníky. O grafickú stránku sa starali Ján Andel, Róbert
Brož a Vladimír Galanda.
Bibliografické zborníky obsahujú štúdie,
recenzie, dokumenty, správy a referáty.
Uverejňujú sa v chronologickom poradí, tak ako odzneli na jednotlivých spomienkových seminároch a kolokviách.
V roku 2000 vyšiel Bibliografický zborník
1996/1997, bol posledným tlačeným zborníkom. Nasledujúce ročníky sú dostupné
len online na webovej stránke SNK: http://
www.snk.sk/?BZ_R
Jednotlivé príspevky ako plné texty sú
takisto prelinkované do bibliografických
záznamov v súbornej databáze články
(Slovenská knižnica – portál ku katalógom
a zbierkam slovenských knižníc) http://
www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?skin=snkcl. Okrem toho sa na webovej
stránke http://www.snk.sk/?BZ_R nachádzajú:
Ľudovít Vladimír Rizner 1849-1913 –
jubilejný zborník zo seminára k 140.
výročiu Riznerovho narodenia v r.
1993
Bibliografický zborník z 11. slovenskej
bibliografickej konferencie (2006)
Bibliografický zborník z 12. slovenskej
bibliografickej konferencie (2011)
Cithara sanctorum 1636-2006, zborník z vedeckej konferencie konanej v r.
2006 v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne
Jur Ribay 1754-1812, život, dielo,
doba – zborník prác z medzinárodnej
konferencie, ktorá bola 9. júna 2007
v Bratislave
Memorialis – historický spis slovenských
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stolíc – zborník prác z medzinárodnej
vedeckej konferencie, ktorá sa konala
pri príležitosti 300. výročia tragických
udalostí na počesť turčianskych
martýrov Melchiora Rakovského
a Krištofa Okoličániho 7. a 8. júna
2007 v Martine
Rod Révai v slovenských dejinách
– zborník prác z interdisciplinárnej
konferencie, ktorá sa konala roku 2008
v Martine.
Od roku 2008 sú bibliografické zborníky
recenzované. Národná bibliografická agentúra sa pokúsi v čo najkratšom čase spracovať chýbajúce ročníky a vystaviť ich na
webovej stránke.
Predstavené periodiká sa spravidla tlačia
na kvalitnom papieri. Ich vonkajšia forma
sa navrhuje v úzkej nadväznosti na text.
Vonkajší vzhľad každého vydania je jedinečný. Periodiká si možno objednať na
e-mailových adresách:
Časopis Knižnica - kniznica@snk.sk
Biografické štúdie - iveta.balkova@snk.sk
Kniha - sdkk@snk.sk
Bibliografické zborníky - sdkk@snk.sk;
janka.brodyova@snk.sk

tormi sú naši i zahraniční genealógovia,
heraldici, archivári a historici. Časopis tiež
prináša aktuálne správy o dianí na poli genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín
na Slovensku a v zahraničí (anotácie publikácií, informácie o rodinných stretnutiach,
seminároch, výstavách). Časopis si možno
objednať na webovej stránke: http://www.
genealogy-heraldry.sk/slo/slovak.htm.
Snahou Slovenskej národnej knižnice je
v spolupráci so širšou knihovníckou verejnosťou z domova i zo zahraničia vytvárať
také periodiká, ktoré budú dôstojne reprezentovať SNK a slovenský knižničný
systém v budúcnosti. A hlavne budú nápomocné knihovníkom a nielen im! Ak
by ste mali záujem nielen o periodiká, ale
aj o monografie, ktoré vydala Slovenská
národná knižnica v poslednom období,
odporúčame knižný katalóg spolu s ponukovým zoznamom, ktorý zostavil Peter
Cabadaj, vyšiel minulý rok a nachádza sa
na webovej stránke: http://www.snk.sk/?edicna-cinnost.
Ing. Ivana Poláková, Slovenská národná
knižnica v Martine
Ivana.polakova@snk.sk

Pozornosť si zaslúži aj Genealogicko-heraldický hlas (polročník).
Tento časopis vychádza od roku 1991.
Vydáva ho Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, ktorá sídli v budove
Slovenskej národnej knižnice v Martine na
Hostihore a veľmi úzko s ňou spolupracuje.
Zostavovateľom a zodpovedným redaktorom od roku 1992 je Milan Šišmiš.
V časopise sa uverejňujú historicky i prakticky orientované príspevky, ktorých auBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012
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Z NAŠICH VYDANÍ
NA BIBLIOGRAFICKÚ NÔTU
POLÁKOVÁ, Ivana: Malý slovník bibliografov Slovenska.1. časť. 1991-2011. – 1.
vyd. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. – 224 s.
Slovníky sú dobrá vec. Vo všeobecnosti
možno povedať, že slovníky sa nečítajú,
slovníky sa používajú. Samozrejme vo vyššom zmysle tohto slova. Využívame ich
najmä ak niečo hľadáme, potrebujeme niečo zistiť, overiť si, uviesť na správnu mieru,
jednoducho vyhľadať informáciu rôzneho
druhu. Či už pri práci, štúdiu alebo len tak
zo zaujímavosti, zo zvedavosti. Slovníkov
je veľa, majú svoju históriu, vývin, rôzne
podoby i zameranie. Sú súčasťou nášho
života.
No sú i také slovníky, ktoré mimoriadne
potešia, čo nebýva každý deň. Jeden taký
mi prišiel svojho času poštou zo Slovenskej
národnej knižnice. Otvorím nič netušiac
tvrdú obálku, čo to len môže byť? A tu hľa
... Malý slovník bibliografov Slovenska. Potom som si spomenul, že som ešte niekedy v minulom (alebo predminulom) roku
posielal do Martina podklady o svojich
bibliografických a edičných aktivitách. Aby
som bol správne pochopený, slovník ma
neprekvapil len preto, že ma jeho autorka
Ivana Poláková zaradila medzi slovenských
bibliografov. I keď úprimne povedané, je
to príjemný pocit zadosťučinenia, o to viac
ak zostavovateľka slovníka hneď v úvode
cituje moje slová, ktoré som použil v predhovore k jednej zo svojich bibliografií. Navyše, nikdy som nezastával systemizované
miesto bibliografa a Knižnica Ružinov,
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v ktorej pracujem od roku 1983, nikdy takéto miesto a ani bibliografické oddelenie
nemala. K bibliografiám som „pričuchol“
už počas vysokoškolských štúdií a tento
vzťah pretrvával a trvá až dodnes, už len
z toho dôvodu, že by bolo neodpustiteľným
hriechom a do neba volajúcou nezodpovednosťou bibliograficky nespracovať isté
veci, uprostred ktorých sa pohybujeme.
A teraz niečo o dobe a jej premenách.
Je búrlivá, o tom niet pochýb a vidno to
v spoločenskom živote a teda i v kultúre a v našom knihovníctve. Sme svedkami organizačných a personálnych úprav
a zmien, ktoré pochopiteľne majú za následok ďalšie premeny a modifikovanie už
nastavených a stabilizovaných procesov.
Aj v našich knižničných a informačných
inštitúciách. V tomto „dobre mienenom
chaose“ sa akosi zabúda na všetkých tých
výkonných a nenápadných ľudí, ktorí bránia pozície svojej profesie a snažia sa ju
vykonávať čo najlepšie. Ak teda za takejto
situácie vznikla pertraktovaná publikácia,
treba jej stránky obracať pozorne a s úctou.
A presne o tomto chcem hovoriť a toto je
hlavný zmysel a poslanie vyššie uvedeného Malého slovníka bibliografov Slovenska,
ktorý už v okamihu, kedy uzrel svetlo sveta, je veľký – veľký svojím zmyslom, významom a poslaním. Poukázať na obrovské
množstvo vykonanej práce a vynaloženú
energiu na poli bibliografickom za niekoľko posledných desaťročí. Na poli, ktoré
hoci udržiavané a živené často len ochotou, odvahou a húževnatosťou všetkých,
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

ktorí boli a ešte mnohí i sú pri tom, prinášalo plody a výsledky, čoho svedectvom
je 224 strán veľavravného textu. Čo meno
bibliografa, to osud, príbeh, oblasti pôsobenia a vykonaná práca. Či už koncepčná
širšieho záberu, ale i krajová, okresná, regionálna, mestská a oblastná. Ďalej výber
zo záznamov prezentujúcich výsledky
dlhoročnej bibliografickej, ale i inej činnosti bibliografov. Publikácie menšieho,
väčšieho i veľkého rozsahu, obsahujúce
údaje, fakty a informácie z rôznych oblastí
ľudského snaženia a predstavujúce okrem
inštitúcií i všakovaké osobnosti, postavy
i postavičky v týchto oblastiach a inštitúciách pôsobiace.
Tak mi napadá, že či vlastne práve bibliografia a bibliografi nie sú tým svedomím
národa, ktoré hýbe svetom. Pretože „nevirtualizujú“, nevymýšľajú, ale kompletizujú,
triedia a analyzujú vykonané, uskutočnené, zaznamenané. Tým umožňujú „všetko“
uchovávať a sprístupniť na nahliadnutie
pre ďalšie generácie. Tým upevňujú puto,
ktoré nás viaže ku koreňom, z ktorých sme
vyrástli. Áno, určite na tom niečo bude.
Túto publikáciu treba chápať ako vzdanie
holdu a úcty všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu a zaslúžili sa o rozmach bibliografickej činnosti na Slovensku. Na svete je
ďalšia dobrá a osožná vec, ktorá sa diametrálne odlišuje od celého radu hlúpostí (prepáčte za výraz), ktoré nás štedro obklopujú.
Na záver mi, priatelia, odpustite trochu patetiky. Obraciam stránky slovníka
a mám dobrý pocit. Akoby lúč pokory
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a pochopenia pookrial moju dušu. Dušu
človeka, kultúrneho pracovníka – knihovníka, ak chcete trochu i bibliografa. Vážme
si prospešnú a múdru prácu druhých, priatelia. Je nám blízka a je nám oporou.
Mgr. Peter Kuzma, Knižnica Ružinov
v Bratislave
kuzma@kniznica-ruzinov.biz
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
KNIŽNICA BEZ HRANÍC / LIBRARY WITH NO BOUNDARIES
Abstract: Information on the 8th year of the Forum bibliotekarzy conference in Poland is
presented. It took place in the town Cieszyn in March 2012 and the Slovak Republic was
represented by the Slovak National Library. Program of the conference is described.
Keywords: Forum biblitekarzy 2012 (event, Poland)
Kľúčové slová: Forum bibliotekarzy 2012 (podujatie, Poľsko)

S mottom Knižnica bez hraníc sa dňa 29.
marca 2012 konala v poľskom meste Cieszyn 8. Knihovnícka konferencia Sliezskeho
vojvodstva – Forum Bibliotekarzy Województwa Sląskiego, ktorú od roku 2005
organizuje pani Renata Sowada, predsedníčka Knihovníckej sekcie Združenia poľských
učiteľov v Čenstochovej. Podujatie sa koná
každý rok koncom marca v inom meste
vojvodstva pod záštitou predstaviteľov mesta a za účasti významných pedagogických
pracovníkov vysokých škôl i odborníkov
z knižníc regiónu. Mediálny patronát zabezpečuje redakcia periodík Poradnik Bibliotekarza, Głos Nauczycielski a miestne médiá.
Tohtoročná konferencia bola tematicky
zameraná na integráciu činností knižnice,
medziknižničnú spoluprácu, služby pedagogickej knižnice, knižnicu v regióne,
ochranu knižničných fondov a novátorstvo a rutinu v knižnici. Tomu zodpovedali
i príspevky, napríklad Čas prelomu – očakávania, perspektívy a možnosti verejných
knižníc, ktorý predniesol prof. Jan Malicki,
riaditeľ Sliezskej knižnice v Katowiciach,
jednej z posledne otvorených a najmodernejších v Poľsku, alebo príspevky predstaviteľov rôznych typov knižníc z krajského
mesta Bielsko-Biała.
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Mottom tohtoročnej konferencie bolo:
„Knižnica bez hraníc“, čo malo svoje opodstatnenie. Okrem Cieszynskej knižnice sa
totiž na organizácii podujatia podieľala
i Mestská knižnica v Českom Těšíne, čo
v meste rozprestierajúcom sa po oboch
stranách štátnej hranice nebolo nič prekvapujúce. Pani Halina Klimsza z Mestskej
knižnice v Českom Těšíne predstavila prítomným čitáreň a literárnu kaviareň Noiva,
ktorú knižnica zriadila pre verejnosť. Ďalším zaujímavým českým príspevkom bola
prezentácia Regionálnej knižnice v Karvinej po generálnej rekonštrukcii zrealizovanej v rokoch 2010-2011, ktorú predstavila
jej riaditeľka PhDr. Halina Molinová.
Vzhľadom na geografickú blízkosť mali
organizátori záujem i o účasť slovenských
knižníc najmä zo žilinského regiónu, avšak
jediným zástupcom Slovenska bola opäť
iba Slovenská národná knižnica. Autorka
tohto príspevku vystúpila s prezentáciou
Portál služby Spýtajte sa knižnice ako prostriedok medziknižničnej spolupráce, v ktorom predstavila genézu vzniku portálu
a zhrnula prvé výsledky od jeho sprístupnenia 1. júna minulého roku. Preklad do
poľského jazyka zabezpečil Mgr. Tomasz
Trancygier.
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Knihovnícke fórum Sliezskeho vojvodstva
je najväčším knihovníckym podujatím
v regióne a jedným z najvýznamnejších
v Poľsku. Každoročne je príležitosťou na
stretnutie a výmenu skúseností knihovníkov najmä z pedagogických a školských
knižníc. Jeho hlavná organizátorka, pani
Renata Sowada na záver zhodnotila päť
rokov činnosti Knihovníckej sekcie pri
Združení poľských učiteľov v Čenstochovej a odovzdala pochvalné uznania najlepším knihovníkom regiónu. Účastníci mali
možnosť zapojiť sa i do ankety, ktorú or-

ganizovala spoločnosť ProgMan z Gdyne,
jeden z výrobcov knižnično-informačných
softvérov v Poľsku. Cieľom ankety bolo
zistiť úroveň informatizácie knižnice,
prístup do internetu, typ používaného
knižnično-informačného systému a i.
8. knihovnícke fórum končilo návštevou
Mestskej knižnice v Cieszyne.
PhDr. Darina Janovská, Slovenská národná knižnica v Martine
Darina.janovska@snk.sk

AMERICKÉ KNIŽNICE / AMERICAN LIBRARIES
Abstract: The autor of the paper visited U. S. libraries within the framework of the International Visitor Leadership Program, organized by the U. S. Department of State. She presents
program of the stay and gives information on the visited libraries.
Keywords: International Visitor Leadership Program; libraries in the United States
Kľúčové slová: International Visitor Leadership Program; knižnice v USA
V roku 2010 som mala možnosť zúčastniť sa programu Ministerstva zahraničných vecí USA pre zahraničných lídrov
International Visitor Leadership Program.
V predkladanom článku sa chcem s knihovníckou komunitou podeliť o svoje skúsenosti a zážitky, ktoré mi poznávací pobyt
v USA priniesol.
International Visitor leadership Program
(http://exchanges.state.gov/ivlp/index.
html) je programom Úradu pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (http://exchanges.state.gov/) Ministerstva zahraničných
vecí USA (http://www.state.gov). Program
vznikol roku 1940 a jeho cieľom je zvyšovanie vzájomného porozumenia medzi
krajinami prostredníctvom komunikácie
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na osobnej a odbornej úrovni. Účastníkmi
programu sa stávajú skutoční a potenciálni
zahraniční lídri v oblasti verejnej správy,
politiky, médií, vzdelávania, vedy a ďalších
oblastí spoločenského a profesionálneho
života, ktorých výber uskutočňujú americké veľvyslanectvá na celom svete tak,
aby im umožnili spoznať svojich kolegov
v USA a samotné Spojené štáty americké.
Počas rokov trvania tohto programu ho
absolvovali tisíce účastníkov z celého sveta,
vrátane viac ako 330 súčasných alebo bývalých hláv štátov a vlád, tisícov ministrov
a členov vlád a mnoho ďalších uznávaných
lídrov z verejnej aj súkromnej sféry.
Zahraniční účastníci počas svojho pobytu
v USA absolvujú špeciálne navrhnutý te-
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matický program, ktorý odráža ich profesionálne záujmy a ciele americkej zahraničnej politiky. Jedným z týchto programov
je program American Libraries – Americké
knižnice, ktorý je multiregionálnym projektom pre odborníkov z knižníc, ktorí
pracujú v oblasti ich riadenia a strategického rozvoja. Tohto programu sa každoročne
zúčastňuje cca 20 účastníkov, ktorí rovnomerne zastupujú väčšie geopolitické regióny celého sveta a ktorých spája spoločná
téma knižníc a ich rozvoja. V roku 2010
sa programu okrem mňa zúčastnilo 20
zástupcov z ďalších 19 krajín sveta, ktorých
na tomto mieste v krátkosti predstavujem.
Európa: Balázs Kiss – hlavný knihovník
v súčasnosti pôsobiaci v knižnici Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti, Maďarsko; Biljana Nikolić – koordinátorka informačného centra USA vo
Verejnej knižnici Stevana Sremaca v Niši,
Srbsko; Eljmedina Abdulahi – knihovníčka zaoberajúca sa rešeršami a katalogizáciou v Knižnici Maxa van der Stoela na Juhovýchodoeurópskej univerzite v Tetove,
Macedónsko.
Afrika: Adama Aly Pam – riaditeľ knižnice Centrálnej banky Západoafrickej
hospodárskej a menovej únie v Dakare,
Senegal; Maria Jose Faria Ramon – generálna riaditeľka Angolskej národnej
knižnice v Luande, Angola; Sarah Dauda
Yani – knihovníčka a vedúca Oddelenia
internetového a databázového vzdelávania
v Knižnici Kashima Ibrahima na Univerzite Ahmadua Bella v Zarii, Nigéria; Tiegbe
Gaston Kone – vedúci Oddelenia informačných zdrojov na National School of
Arts v Abidjane, Pobrežie Slonoviny.
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Ázia a Blízky Východ: Hamed Mohamed
Al Azri – knihovník v Hlavnej knižnici
na Univerzite sultána Kábúsa v Maskate,
Oman; Keng Ngo Wong – administrátorka v knižnici Úradu občianskych
a samosprávnych záležitostí v Macao,
Macao; Malar Villi Nadeson – riaditeľka
knižnice na LaSalle College of the Arts
v Singapure, Singapur; Meera Muhaideen
Rifaudeen – vedúci knižnice na Juhovýchodnej univerzite na Srí Lanke v Oluvile,
Srí Lanka; Min Young Hwang – koordinátorka Informačného centra USA v Ústrednej knižnici v Daegu, Kórejská republika;
Razina Akhter – riaditeľka knižnice na
Bangladéšskej Shishu akadémii pre deti
v Dháke, Bangladéš; Reem Fairooz Al
Kendi – knihovníčka v Centre pre strategické štúdie a výskum UAE v Abu Dhabi,
Spojené arabské emiráty; Rina Hemedez
Diaron – riaditeľka knižníc na Univerzite
St. Louis v meste Baguio, Filipíny; Sami M.
K. Batrawi – generálny riaditeľ Direktorátu
pre knižnice a autorské právo Ministerstva
kultúry Palestíny v Ramalláhu, Palestína;
Swapna Banerjee – docentka na Katedre
knižničnej a informačnej vedy na Univerzite v Kalkate, India.
Amerika: Carlos Javier Ojeda Castro –
vedúci Oddelenia knižníc a knižníc médií
pre anglické programy vo verejných základných školách štátu Tamaulipas v meste
Victoria, Mexiko; Cristian Maturana – koordinátor IT zdrojov vo Verejnej knižnici
v Santiagu, Chile; Maria Rocio Elizabeth
Gomez Sustaita – riaditeľka knižničného
systému Slobodnej univerzity v Guadalajara v štáte Jalisco, Mexiko.
Cieľom programu je spoznávanie úloh
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a funkcií knižníc a odborníkov v oblasti
informácií v americkej spoločnosti, oboznámenie sa so stratégiami amerických
knižníc, zameranými na ich udržateľný
rozvoj a partnerstvami, ktoré formovanie
týchto stratégií napomáhajú, ako aj spoznanie rôznorodosti poskytovaných knižnično-informačných služieb a dopadu moderných informačných a komunikačných
technológií na fungovanie rôznych typov
knižníc v USA. Významným prínosom
programu pre účastníkov je vzhľadom na
ich multikulturálne zloženie tiež rozvoj
osobných a profesionálnych medzinárodných vzťahov s odborníkmi z celého sveta.
Zameranie programu v roku 2010
V roku 2010 sa program Americké knižnice zameral na témy ako sú úlohy a postavenie knižníc v americkej spoločnosti, spoznanie federálneho systému vlády v USA,
podpora knižníc na federálnej úrovni či
oboznámene sa s odbornými programami v rámci knižničnej a informačnej vedy
v USA. Významnou súčasťou programu
bola účasť na výročnej konferencii Americkej asociácie knižníc – ALA, návšteva celosvetovo významnej Kongresovej
knižnice a ďalších vybraných verejných,
univerzálnych a špeciálnych knižníc, spoznávanie americkej spoločnosti v rámci
bohatého kultúrneho programu či času
stráveného v domácnostiach amerických
rodín, ktoré sa dobrovoľne prihlásili ako
hostitelia účastníkov programu.
New York, NY (19.-24. júna 2010)
Program sa (oproti iným rokom netradične) začal v New Yorku, v jednom z etnicky
a kultúrne najrozmanitejších veľkomiest
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USA a sveta. Po úvodnom čase, určenom
na vzájomné spoznanie sa jednotlivých
účastníkov, ako aj samotného mesta a organizačné záležitosti celého pobytu v USA,
sa odborný program začal v New York
Public Library (NYPL) (http://www.nypl.
org/), jednej z najvýznamnejších knižníc
na svete, prehliadkou jej „hlavnej pobočky“, ktorá sídli v známej budove Stephena
A. Schwarzmana v centre Manhattanu,
postavenej v neoklasicistickom štýle, ktorá
je často zobrazovaná či spomínaná vo filmových a literárnych dielach s dejom odohrávajúcim sa v New Yorku. Knižnica bola
založená roku 1895, pričom pri jej zrode
stáli filantropi a ich súkromné zdroje, postupom času sa však, vzhľadom na jej význam a prínos pre mesto, na jej udržiavaní
a prevádzke v čoraz väčšej miere podieľali
aj verejné zdroje mesta a štátu New York.
Po prehliadke nasledovali prezentácie
o NYPL. Pani Ann Thorntonová, v tom
čase poverená riaditeľka NYPL, sa zamerala na spôsob, akým NYPL plní paralelne
svoje dvojaké poslanie – jednak je verejnou
knižnicou poskytujúcou služby širokej verejnosti, na druhej strane pôsobí ako dôležitá vedecká knižnica pre akademický
a vedecký sektor.
Pán Ben Vershbow, ktorý sa NYPL zaoberá strategickým plánovaním a budúcnosťou čítania a publikovania v digitálnom
veku, prednášal o informačnej architektúre
a spôsoboch, akými sa NYPL vyrovnáva s nástupom informačných technológií
a masovým presunom čitateľov od analógových zdrojov do online prostredia. Predstavil experimentálne oddelenie NYPL
Labs, ktoré sa zaoberá vývojom nápadov
a nástrojov pre digitálny výskum, majúcich
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redefinovať úlohy knižnice v znalostnej
spoločnosti, a to v spolupráci odborníkov
i používateľov služieb knižnice. Zároveň
predstavil dva z aktuálnych projektov, na
ktorých sa NYPL Labs podieľalo: Map
Warper a Candide 2.0.
Cieľom projektu Map Warper (http://
maps.nypl.org/warper)
bolo
pomocou vyvinutia sady nástrojov na úpravu
máp poskytnúť možnosť na poznávanie
histórie New Yorku. Podstatou je možnosť
presného prekrytia historických máp mesta
z rôznych období s dnešnými satelitnými
mapami, čím sa umožní po jednotlivých
vrstvách objaviť, ako jeho štvrte a ulice
vyzerali v predchádzajúcich obdobiach.
Projekt Candide 2.0. (http.//candide.nypl.
org) bol experimentom v oblasti verejného čítania a spoločného glosovania rovnomenného slávneho Voltairovho diela.
NYPL požiadala používateľov i osobnosti
z rôznych oblastí spoločenského života,
aby do jednotlivých kapitol sprístupnenej
online verzie diela vložili svoje poznámky
a komentáre, ktoré mali vyvolať verejnú
diskusiu vo virtuálnom priestore, na blogu
vytvorenom na tento účel v rámci projektu.
Významnú časť svojej prezentácie pán Vershbow venoval aktivitám v oblasti masovej
digitalizácie kníh v spolupráci s projektom
Google. NYPL bola jednou z prvých piatich
významných knižníc (popri univerzitných
knižniciach Stanfordskej, Harvardskej
a Michiganskej univerzity a svetoznámej
Bodleyho knižnice Oxfordskej univerzity),
ktoré stáli pri zrode projektu Google Book
Search (http://books.google.com). Partnerstvo pri digitalizácii sa zrodilo v roku 2004
a zbierky NYPL boli poskytnuté na digitalizáciu na základe dvoch hlavných kritérií,
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ktoré museli byť splnené súčasne – muselo
ísť o voľné diela (publikované pred rokom
1923), ktoré boli v takom fyzickom stave,
že pripúšťali skenovanie. Všetky diela boli
zoskenované v celom rozsahu a verejnosti
sprístupnené bezplatne. Digitalizované
zbierky sú od roku 2007 dostupné aj
prostredníctvom katalógu NYPL (http://
catalog.nypl.org). Na záver svojej prezentácie p. Vershbow predstavil dlhodobé archivovanie digitalizovaných zbierok NYPL,
ktoré sa zabezpečuje v rámci partnerstva
s HathiTrust (http://www.hathitrust.org),
obrovským zdieľaným archívom, ktorý
slúži na uchovávanie digitálneho obsahu
vedeckých a akademických knižníc z USA
a Európy, ale aj zbierok digitalizovaných
v rámci Google Books či internet Archive.
Ďalšou navštívenou knižnicou na Manhattane bola Butler Library (http://library.
columbia.edu/content/libraryweb/indiv/
butler.html), najväčšia z 22 knižníc Kolumbijskej univerzity (http://www.columbia.edu), ktorá je primárne zameraná na
humanitné a spoločenské vedy. Témami
odborných prezentácií odborníkov z knižníc Kolumbijskej univerzity (http://library.
columbia.edu) boli digitálne centrá, špeciálne a medzinárodné zbierky, elektronické
zdroje (vrátane archivácie webových sídel
s tematikou ľudských práv v spolupráci so
službou Archive-it (http://archive-it-org/
collections/1068
organizácie Internet
Archive, ktorá je bližšie predstavená v časti o Kongresovej knižnici) a nové prístupy
k výskumu (rozšírenie služieb knižnice
napríklad na otázky práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí prostredníctvom Copyright Advisory Office (http://
copyright.columbia.edu/copyright). Záver
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odborného programu patril prehliadke budovy Butler Library, ktorá bola postavená
roku 1934 v renesančnom štýle z iniciatívy
a zo zdrojov filantropa Edwarda S. Harknessa. Napriek svojmu historickému vzhľadu bola vybavená vtedy najmodernejšou
dostupnou knižničnou technológiou. Jadrom budovy je 15-podlažný oceľový depozit, ktorý bol v čase svojho vzniku najväčším samostatným depozitom na svete, bol
klimatizovaný, vybavený elektrickým výťahom a prepravníkom na knihy či svetelnou
tabuľou oznamujúcou používateľom, že
majú pripravené knihy.
Osobitnou časťou programu bola návšteva
Fordham Law School (http://law.fordham.
edu/), katolíckej univerzity spravovanej
jezuitmi. Zástupkyňa dekana pre medzinárodné programy Dr. Toni M. Fine vo svojej
prednáške účastníkov podrobne oboznámila so systémom federálnej vlády v USA,
jeho systémom bŕzd a protiváh, ktoré majú
zabrániť neprimeranej dominancii ktorejkoľvek z troch základných mocí v štáte
– výkonnej, zákonodarnej a súdnej. Osobitný priestor v jej prednáške – vzhľadom
na odborné zameranie účastníkov programu – zaujímali ústavné a zákonné garancie
slobody tlače, ktorá je považovaná za jeden
z pilierov amerického demokratického systému.
Ďalším bodom programu bola návšteva
pobočky Queens Borough Public library
(http://www.queenslibrary.org)
vo
Flushingu
(http://queenslibrary.
org/index.aspx?page_id=44&section_
id=12&branch_id=F), v najväčšej štvrti
New Yorku Queens, ktorá je zároveň etnicky najrôznorodejším okresom v USA.
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

Činnosť a služby knižnice sú touto skutočnosťou významne ovplyvnené a zameriavajú sa na napĺňanie informačných potrieb
multietnického prostredia, v ktorom pôsobí. Toto špecifikum je zrejmé už z webovej
stránky knižnice, ktorá okrem anglickej
verzie ponúka aj španielsku, francúzsku,
ruskú, čínsku a kórejskú verziu. V jej fondoch možno nájsť zbierky v bengálčine,
čínštine,francúzštine, hindčine, taliančine,
kórejčine, portugalčine, pandžábčine, ruštine, španielčine či urdčine. V rámci svojej
spoločenskej úlohy v komunite plní okrem
knižnično-informačných funkcií aj funkciu dôležitého komunitného centra, ktoré
členom komunity ponúka aj informačné
služby v oblasti zamestnanosti, vzdelávania či spoznávania miestnej histórie. Na
úlohy, ktoré plní verejná mestská knižnica
v heterogénnej komunite, bola zameraná
aj prednáška pána Freda Gitnera, riaditeľa oddelenia špeciálnych služieb a zároveň
koordinátora programu Noví Američania.
Program je zameraný na poskytovanie
služieb tým obyvateľom Queensu, ktorých
prvým jazykom je angličtina. Queens Borough Public Library je na európske pomery obrovskou verejnou knižnicou s ročným
rozpočtom 120 mil. USD, 1100 zamestnancami na plný úväzok a 750 zamestnancami
na čiastočný úväzok, pričom na jej činnosti
sa významne podieľa aj 800 ďalších dobrovoľníkov. Zaujímavou je tiež rozvinutá
medzinárodná spolupráca s mnohými národnými knižnicami z celého sveta a partnerstvá so sesterskými knižnicami, v minulosti napríklad aj s Městskou knihovnou
v Prahe.
Záverečným bodom programu v New Yorku bola návšteva School of Information and
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Library Science (SILS) (http://www.pratt.
edu/academics/information_and_library_sciences/) newyorského Pratt Institute
(http://www.pratt.edu/). SILS bola založená v roku 1890 a je jedinou knihovníckou
školou na Manhattane, ktorá má akreditáciu Americkej asociácie knižníc (ALA).
Hlavným študijným programom je Master
v oblasti Knižničná a informačná veda,
ktorý možno študovať samostatne alebo
v rámci duálnych programov v kombinácii
s Masterom v oblasti Dejiny umenia,
prípadne Digitálne umenie a informácie,
alebo v kombinácii s Juris Doctor
v spolupráci s Brooklynskou školou práva. Štúdium na fakulte sa koncentruje na
tieto oblasti: 1. WISE – World Information Science and Environment (Svetová
informačná veda a prostredie) sa zameriava na informačné a digitálne technológie v rozličných globálnych a sociálnych
kontextoch, ako napríklad v biznise, práve,
verejnej správe, politike či zdravotníctve;
2. Cultural Informatics (Kultúrna informatika) sa zameriava na oblasť prieniku kultúry, digitálnych technológií a informačnej
a knižničnej vedy. Zastrešuje programy
ako sú dizajn digitálnych informácií a ich
používanie v kontexte umenia, spoločenských vied, múzeí, archívov a knižníc či
sprístupňovanie a uchovávanie kultúrneho dedičstva alebo sociálne médiá; 3.
LEO – Literacy, Education and Outreach
(Gramotnosť, vzdelávanie a aktívna podpora) sa zameriava na oblasť podpory
gramotnosti, a to nielen v rámci samotného čítania a čitateľskej gramotnosti, ale aj
médií a vizuálnej gramotnosti. Absolventi
nájdu uplatnenie v školských a verejných
knižniciach, ale aj v školách a vzdelávacích
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centrách; 4. Rare Books and Special Collections (Vzácne tlače a špeciálne zbierky)
sa zameriava na vzdelávanie odborníkov
v danej oblasti, a to tak z tradičného pohľadu, ako aj z pohľadu ich digitalizácie a online sprístupňovania; 5. New York Public
Library Partnership for Education (Partnerstvo s NYPL pre vzdelávanie) poskytuje
možnosť získavať knihovnícke zručnosti
a vedomosti priamo z praxe NYPL. SILS
tiež ponúka možnosť získať popri štúdiu
alebo po jeho ukončení špecializované certifikáty v oblasti archívnictva a múzejných
knižníc.
Washington , DC (24. júna – 1. júla 2010)
Z New Yorku sa skupina presunula do
Washingtonu, DC, ktorý v tom čase žil 129.
výročnou konferenciou Americkej asociácie knižníc – ALA (http://www.ala.org)
a tá zároveň predstavovala ústredný bod
programu v hlavnom meste USA. Účastníci programu okrem neobmedzeného
prístupu na všetky podujatia prebiehajúce
v rámci konferencie získali od Ministerstva
zahraničných vecí USA aj ročné členstvo
v ALA.
Organizátori konferencie pamätali na
zahraničných účastníkov, pre ktorých bol
pripravený bohatý sprievodný program
a ktorým pri čo najefektívnejšom využití
všetkých príležitostí ponúkaných konferenciou asistovala veľká skupina tzv.
mentorov. Okrem úvodného orientačného stretnutia, na ktorom bola predstavená
ALA, samotná konferencia aj mesto ktoré
ju hostilo, im bol počas celej konferencie
k dispozícii „klub“, v ktorom okrem bezplatného internetu, občerstvenia a miesta
na oddych či stretnutia vždy našli kvalifiBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

kovaný personál, ktorý bol kedykoľvek pripravený zodpovedať ich otázky a poskytnúť pomoc. Na záver konferencie sa pre
zahraničných účastníkov usporiadala vo
Veľkej sále Jeffersonovej budovy Kongresovej knižnice USA slávnostná recepcia.
Samotný odborný program konferencie
pokrýval takmer všetky aktuálne a relevantné témy, ktoré rezonujú v knižničnej komunite, ako napríklad Manažment
a rozvoj knižníc; Autori, literatúra a kultúrne programy; Deti a mládež; Správa
zbierok a technické služby; Aktuálne témy
a problémy; Digitálne informácie a technológie; Rozvoj ľudských zdrojov; Výskum;
Služby pre používateľov. Každá z tém bola
predmetom desiatok prezentácií, workshopov, okrúhlych stolov aj neformálnych diskusií. V rámci sprievodného programu sa
uskutočnili prednášky viacerých svetových
osobností, medzi inými napríklad Sira Salmana Rushdieho či vojvodkyne z Yorku.
Počas celého trvania konferencie bol pre
účastníkov k dispozícii výstavný pavilón vo
Washington Convention Center s viac ako
1500 stánkami vystavovateľov ponúkajúcich produkty a služby pre knižnice (knihy,
technológie, softvér a pod.).
Druhým vrcholom pobytu v hlavnom
meste USA a z odborného hľadiska aj celého programu bola celodenná návšteva
Kongresovej knižnice (http://www.loc.gov/
index.html), ktorej cieľom bolo čo najbližšie oboznámenie sa s úlohami knižnice a
jej právomocami v oblasti legislatívy, ako
aj so službami, ktoré poskytuje členom
Kongresu a domácim a zahraničným
knižniciam.
Úvodná prezentácia pani Pamely Barnes-Craigovej predstavila službu Kongresovej
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knižnice THOMAS (http://loc.gov/home/
thomas.php#). THOMAS vznikol roku
1995, keď vedenie 104. Kongresu nariadilo
Kongresovej knižnici bezplatne sprístupniť
informácie o federálnej legislatíve verejnosti. V súčasnosti THOMAS sprístupňuje širokú škálu legislatívnych informácií,
medzi nimi najmä návrhy zákonov, schválené zákony a uznesenia, informácie o aktivitách Kongresu USA, záznamy z jeho
rokovaní, informácie o jeho komisiách,
prezidentské nominácie, uzatvorené medzinárodné zmluvy a ďalšie zdroje z prostredia amerických vládnych inštitúcií
a agentúr.
Službu FEDLINK (http://www.loc.gov/
flicc) Komisie pre federálne knižnice
a informačné centrá (FLICC) predstavili jej výkonný riaditeľ pán Blane Dessy a programová špecialistka pani Anne
Harrisonová. Ide o dlhoročnú službu,
ktorá slúži federálnym knižniciam a informačným centrám pre konzorcionálny
nákup, vzdelávanie a zdieľanie všetkých
informačných zdrojov (online aj offline
elektronických zdrojov, kníh, periodík
a pod.). Zákazníci FEDLINKu jeho prostredníctvom získavajú informačné produkty a služby za výrazne výhodnejšie ceny
oproti individuálnym nákupom a popri
tom môžu využívať odborné poradenstvo
federálnych expertov pri ich nákupe a obstarávaní. V rámci prezentácie bola tiež
predstavená služba FedScan (Federálne
skenovacie centrum v Kongresovej knižnici, ktorú FLICC/FEDLINK prevádzkuje v spolupráci s Internetovým archívom
(http://www.archive.org), neziskovou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1996, sídli
v San Franciscu a jej cieľom je vybudovať
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internetovú knižnicu zahŕňajúcu všetky
druhy digitálneho obsahu. Cieľom FedScan
je ponúknuť federálnym knižniciam ako
svojim klientom služby masovej digitalizácie pri využití skenerov Scribe, špeciálne
vyvinutých expertmi z Internetového archívu (IA). Skenovacie strediská IA sa nachádzajú v Kongresovej knižnici (ktorá na
tento účel poskytuje svoje priestory), v Indiane, Illinois, Massachussetts, New Yersey,
Severnej Karolíne a Kalifornii. Federálna
knižnica, ktorá je členom FEDLINKu a má
záujem o digitalizáciu svojich zbierok,
môže kontaktovať službu FEDLINK
s takouto žiadosťou. Po vyhodnotení
žiadosti a stanovení najvhodnejšieho
miesta sa zbierky doručia do príslušného
skenovacieho centra IA, kde sa zoskenujú, spracujú (požadovaný formát, OCR,
metadáta) a digitálne súbory sa umiestnia
na serveroch IA na dlhodobú archiváciu;
v prípade, že ide o materiály, u ktorých to
ich autorskoprávny status umožňuje, sú
sprístupnené verejnosti. Federálna knižnica ktorej zbierky sa takto zdigitalizovali,
si následne kópie týchto súborov a metadát stiahne na svoje servery a môže s nimi
naložiť v súlade s vlastným poslaním. Práva k digitálnemu obsahu zostávajú vždy
zachované inštitúcii, ktorá materiály na
skenovanie poskytla. Týmto spôsobom je
možné zdigitalizovať viazané knihy (0,10
USD za stranu a 2 USD za vloženú rozkladaciu stranu plus administratívny poplatok
vo výške 6-6,75% ceny kontraktu), noviny
a iné väčšie neviazané dokumenty (0,25
USD za stranu), mikrofilmy či mikrofiše.
Vyššie ceny (0,12 USD – 0,30 USD) sa
vzťahujú na skenovanie nadrozmerných
položiek a položiek, ktoré si vyžadujú špe-
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ciálne zaobchádzanie.
V záverečnej prezentácii nás pán Jim
Karamanis, vedúci oddelenia webových
služieb, oboznámil so stratégiami Kongresovej knižnice v oblasti technológií webu
2.0 a mobilných technológií. Kongresová
knižnica považuje za kľúčový ukazovateľ úspešnosti knižnice skutočnosť, ako
často sú využívané zdroje ktoré ponúka.
Vzhľadom na súčasný boom mobilných
technológií a sociálnych sietí je zrejmé, že
tradičné počítače budú čoraz viac ustupovať do úzadia a nahradia ich inteligentné
mobilné telefóny či tablety. Ako príklad
uviedol Japonsko, v ktorom sa už v súčasnosti väčšina dopytov a požiadaviek na
informácie realizuje uvedeným spôsobom.
Na tomto predpoklade je založená aj stratégia Kongresovej knižnice v tejto oblasti,
ktorú charakterizujú ako základné princípy dostupnosť obsahu a informácií z miesta, na ktorom vznikla potreba ich využitia
bez ohľadu na lokáciu a technologickú
platformu ktorú používateľ využíva, ako
aj prenositeľnosť a možnosť zdieľania
tohto obsahu. Pilotnými projektmi, ktoré
Kongresová knižnica na naplnenie týchto
cieľov implementuje, je jej prítomnosť na
sociálnych sieťach ako je Facebook, Twitter, Flickr či YouTube, ďalej integrácia
nástrojov na zdieľanie, ako sú okrem spomenutých aj Delicious, Digg, StumbleUpon, Technorati a pod, a vývoj aplikácií
pre všetky technologické platformy
inteligentných mobilných telefónov a tabletov.
Po prezentáciách nasledoval individuálny program pre jednotlivých účastníkov,
v rámci ktorého sa každému z nich venoval
špecialista na literatúru a kultúru regiónu,
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z ktorého pochádzal. Mne sa venovala pani
Helen Fedorová, špecialistka Európskeho
oddelenia na slovenskú a českú literatúru,
ktorá má sama slovenské korene.
Záver dňa patril prehliadke Jeffersonovej
budovy, ktorá je najstaršou z troch budov
Kongresovej knižnice a stojí priamo oproti Kapitolu. S ďalšími dvoma budovami –
Adamsovou a Madisonovou, v ktorých sa
konala časť predchádzajúceho programu –
ako aj s Kapitolom je spojená podzemnými
tunelmi. V rámci prehliadky sme sa dozvedeli o symbolike architektúry a nástenných
malieb knižnice, videli sme súkromnú
knižnicu prezidenta Thomasa Jeffersona, ktorú ponúkol ako náhradu požiarom
zničených zbierok Kongresovej knižnice
v roku 1814 a navštívili sme miestnosť pre
členov Kongresu, ktorá pôvodne slúžila
ako ich študovňa.
Záver washingtonského programu patril návšteve nezávislej federálnej agentúry
National Endowment for the Humanities
(http://www.neh.gov/). NEH bola založená roku 1965 a je najvýznamnejším
sponzorom programov humanitných
vied v USA. Agentúra poskytuje granty
na projekty humanitných vied v štyroch
hlavných oblastiach, ktorými sú ochrana a sprístupňovanie kultúrnych zdrojov,
vzdelávanie, výskum a verejné programy.
Granty NEH poskytuje kultúrnym inštitúciám ako sú múzeá, archívy, knižnice,
univerzity, televízne či rozhlasové stanice,
ale aj individuálnym žiadateľom, ktorí sa
venujú výskumu. Po predstavení inštitúcie a najvýznamnejších podporených
projektov , medzi ktorými sú vydanie
pätnástich kníh ocenených Pullitzerovou
cenou, ale napr. aj projekt Americké noviBulletin SAK, ročník 20, číslo 2/2012

ny, realizovaný pod technickým vedením
Kongresovej knižnice, ktorý sa po úspešnom ukončení stal východiskom pre nový
program Kongresovej knižnice – národnú
digitalizáciu novín, hostitelia účastníkom
z jednotlivých krajín prezentovali aj podporené projekty súvisiace s ich regiónom.
Medzi projektmi zameranými na históriu
a kultúru Slovenska a slovensko-americkej komunity, ktoré boli podporené NEH,
je napríklad Štúdia o Milanovi Hodžovi,
ktorú roku 1985 vypracovala Benediktínska univerzita v Illinois, či Vedecká štúdia
o úlohe divadla v politických zmenách
v Československu v roku 1989, vypracovaná nezávislou výskumníčkou Janet Savinovou.
Atlanta, Ga (1.-6. júla 2010)
Po absolvovaní programu vo Washingtone, DC sa účastníci rozdelili na štyri menšie skupiny, ktoré zamierili do štyroch rôznych miest – Atlanty, Austinu, Houstonu
a Little Rocku – ktoré sú sídlami knižníc
štyroch bývalých prezidentov USA – Jimmyho Cartera, Lyndona Bainesa Johsona,
Georgesa Busha a Williama J. Clintona.
Tieto knižnice spolu s ďalšími deviatimi tvoria systém prezidentských knižníc
(prezidentské knižnice sa začali budovať
od prezidenta Herberta Hoovera), ktoré
spravuje Federálny národný archív (http://
www.archives.gov/presidential-libraries/).
Napriek ich pomenovaniu nejde o knižnice
v pravom zmysle slova, ale skôr o archívy
a múzeá, ktoré zhromažďujú dokumenty
a artefakty vzťahujúce sa k funkčnému obdobiu daného prezidenta USA.
Moja skupina navštívila knižnicu tridsiateho deviateho (1976-1981), stále žijú-
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ceho prezidenta USA Jimmyho Cartera
(http://www.jimmycarterlibrary.gov/),
ktorá uchováva 27 miliónov strán vládnych materiálov (z nich asi jedna tretina
je sprístupnená pre účely výskumu), 300
km filmového materiálu, 600 tis. fotografií
a stovky hodín audio- a videozáznamov.
Medzi exponátmi možno vidieť vysvedčenie Jimmyho Cartera zo šiestej triedy, dokumenty o zákulisných rokovaniach počas
mierových rozhovorov v Camp Davide,
či o jeho postojoch v čase ropnej krízy
v 70. rokoch 20. storočia. Knižnica slúži
tiež ako výskumné centrum pre historikov
a ďalších odborníkov zaoberajúcich sa
jeho prezidentským obdobím a zároveň
poskytuje
množstvo
rozmanitých
vzdelávacích a verejných programov pre
školy, odbornú i laickú verejnosť.
Okrem návštevy rôznych prezidentských knižníc ďalším dôvodom rozdelenia
účastníkov na štyri menšie skupiny bolo
umožniť im detailnejšie spoznať fungovanie miestnych knižníc v menej metropolitných častiach USA. Tento cieľ sa naplnil
spoznaním Georgia Public Library Service
(GPLS) (http://www.georgialibraries.org/),
ktorá je súčasťou Univerzitného systému
štátu Georgia (http://www.usg.edu/inst/).
GPLS poskytuje podporu knihovníckemu
personálu takmer 300 knižníc vo všetkých
okresoch štátu Georgia prostredníctvom
prístupu k rozsiahlej zbierke materiálov
z oblasti knižničnej a informačnej vedy
a zároveň umožňuje používateľom získať
prístup k zdrojom, ktoré sa v ich miestnej
knižnici nenachádzajú. Nejde o tradičnú
knižnicu, ktorú používatelia navštevujú
osobne, výpožičky sa poskytujú pomocou
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služieb PINES.
PINES (Georgia Public Information
Network for Electronic Resources) je automatizovaná sieť výpožičiek, slúžiaca všetkým knižniciam v Georgii, akási „knižnica
bez hraníc“, ktorá poskytuje rovnaký prístup k informáciám všetkým obyvateľom.
Systém funguje tak, že používateľ, ktorý je
zaregistrovaný, si dokument vyhľadá a rezervuje na webovej stránke služby a dokument mu bude následne prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby bezplatne doručený do je miestnej knižnice.
Medezi ďalšie zaujímavé služby patria
Galileo a GLASS. Galileo (Georgia Library
Learning Online) je virtuálnou knižnicou
štátu Georgia, ktorá poskytuje online prístup k tisícom periodík, odborných publikácií, kníh a encyklopédií, ako aj k informáciám dôležitým pre podnikanie či
záležitosti verejného záujmu. Používatelia
môžu k dokumentom pristupovať z verejných knižníc alebo pomocou vzdialeného
prístupu, zabezpečeného menom a heslom. GPLS zabezpečuje, aby všetky verejné
knižnice mali k tejto službe prístup. Ako
funguje databáza GALILEO v praxi, sme
mali možnosť vidieť v Knižnici Roberta W.
Woodruffa (http://www.auctr.edu/). Knižnica bola založená roku 1982 a nesie meno
po Robertrovi Winshipovi Woodruffovi,
prvom generálnom manažérovi spoločnosti Coca Cola. Knižnica slúži pre informačné a výskumné potreby členských inštitúcií
Atlanta University Center (AUC), čo je celosvetovo najväčšie a najstaršie združenie
vysokých škôl a univerzít pre afroamerických študentov. Táto skutočnosť bola zrejmá už aj zo samotnej prehliadky tejto modernej knižnice, keď sme ako používateľov
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stretávali takmer výlučne afroamerických
študentov. Okrem iných špecializovaných
zbierok dokumentujúcich dejiny a kultúru
Američanov afrického pôvodu knižnica
uchováva a sprístupňuje na vedecké účely
zbierku Morehouse College, vzťahujúcu sa
k životu a práci aktivistu za občianske práva a rodáka z Atlanty Dr. Martina Luthera Kinga ml. v rokoch 1944-1968, ktorá
obsahuje aj rukopis jeho najslávnejšieho
prejavu „Normalcy – Never Again“ (Normálnosť – už nikdy viac), známejšieho ako
„I Have a Dream“.
GLASS (Georgia Libraries for Accessible
Statewide Services) je celoštátna sieť centier, ktoré poskytujú knižničné služby
zrakovo postihnutým prostredníctvom
výpožičiek audiokníh alebo dokumentov
v Braillovom písme. Audioknihy sa dajú
prehrať na špecializovaných prehrávačoch,
ktorých zapožičanie je súčasťou služby.
Používateľom, ktorým ich zrakové postihnutie návštevu niektorého z GLASS centier
neumožňuje, môžu byť materiály zaslané
bezplatne poštou. S fungovaním služby
GLASS sme sa oboznámili pri návšteve
jedného z jej jedenástich centier, ktoré sa
nachádza v Atlante.
Okrem návštevy uvedených knižníc sme
sa v Atlante stretli tiež s predstaviteľmi neziskovej organizácie Rural Library Project
(http://www.rurallibraryproject.org/index.
html), ktorá sa venuje podpore zakladania
nových knižníc vo vidieckych a odľahlejších oblastiach v spolupráci s miestnymi komunitami, verejnými knižnicami a verejnou správou. Špecifickými službami, ktoré
organizácia poskytuje, sú: 1. služby projektového manažmentu pre vidiecke komunity pri výstavbe knižnice (od koordinácie
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architektonických návrhov cez dohľad nad
výstavbou až po zabezpečenie vnútorného
vybavenia knižnice v závislosti od potrieb
a možností danej komunity); 2. vyhľadávanie možností financovania výstavby knižníc a pomoc pri organizovaní finančných
zbierok na tento účel na miestnej úrovni;
3. vyhľadávanie a poskytovanie grantov pre
letné programy na podporu čítania v novovybudovaných knižniciach. Mottom organizácie, ktoré vystihuje dôvod jej existencie
a ciele jej činnosti, je: „Verejná knižnica =
centrum vzdelávania, budovania komunity
a občianskej hrdosti“. Vedúci predstavitelia
organizácie, pani Sarah Wynnová a pán
Dan White nám svoju činnosť konkrétne
ilustrovali na príklade Whitesburg Public
library
(http://www.wgrl.net/Branches/
Whitesbug/WBPL.htm), ktorá bola vybudovaná vďaka ich činnosti. Od roku 2002,
kedy sa obyvatelia Whitesburgu zhodli na
potrebe verejnej knižnice, organizácia Rural Library Project poskytla pre tento zámer
bezplatne architektonický návrh, zorganizovala šesť rokov trvajúcu finančnú zbierku, ktorá poskytla potrebných 250 tis. USD
a zabezpečila podporu a spoluprácu miestnych aj celoštátnych inštitúcií pre projekt
(zahŕňajúcu napr. bezplatné poskytnutie
pozemku zo strany Rady pre vzdelávanie
okresu Carroll či darovanie počítačového vybavenia zo strany miestnych úradov
a pod.), čoho výsledkom bolo otvorenie
verejnej knižnice v roku 2008. Knižnica je
v súčasnosti súčasťou systému West Georgia Regional Library (http://www.wgrl.net/
index.htm) , participuje na PINES (http://
gapines.org/opac/en-US/skin/default/xml/
index.xml?ol=164) a jej činnosť je podporovaná dobrovoľným združením Priatelia
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Whitesburgskej verejnej knižnice.
Milým vyvrcholením programu v Atlante,
meste druhého najrušnejšieho a jedného
z najväčších letísk na svete, v sídle CNN,
Coca Coly či najväčšieho morského akvária na svete, bola oslava Dňa nezávislosti
v jednej z amerických rodín, ktoré sa dobrovoľne prihlásili ako hostitelia zahraničných knihovníkov.
Portland, Or (6.-9. júla 2010)
Celá skupina sa opätovne stretla v Portlande v štáte Oregon, kde prebehla záverečná
časť programu. Tu sme ako prvú navštívili
Knižnicu Pacifickej univerzity (http://www.
pacificu.edu/library/). Pacifická univerzita
bola založená roku 1849 s cieľom poskytnúť príležitosť na vzdelávanie deťom, ktoré
osireli počas putovania po Oregonskej ceste (Oregon Trail), viac ako tritisíc kilometrov dlhej významnej migračnej suchozemskej ceste v Severnej Amerike, ktorú v 19.
storočí využívali osadníci sťahujúci sa od
Missouri na severozápad USA, alebo ktoré
ich rodičia opustili počas Kalifornskej
zlatej horúčky. Ide o menšiu súkromnú
univerzitu s cca 3 tis. študentmi, zameranú
na slobodné umenia, vzdelávanie a medicínu. Knižnica Pacifickej univerzity je
súčasťou Aliance Orbis Cascade (http://
www.orbiscascade.org/), konzorcia 37
akademických knižníc v štátoch Oregon,
Washington a Idaho, ktoré spolupracujú
pri poskytovaní služieb svojim študentom
a fakultám, zdieľaní informačných zdrojov a know-how, rozvoji odbornosti pracovníkov knižníc a získavaní finančných
a ľudských zdrojov. Počas návštevy sme
si prezreli jednu z troch budov knižnice
v univerzitnom mestečku Forest Grove,
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modernú budovu certifikovanú LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), t.j. „zelenú“ budovu, ktorá je
skonštruovaná tak, aby mala minimálny
negatívny dopad na životné prostredie (o.i.
stoly a stoličky v študovniach sú vyrobené
z dreva stromov ktoré rástli na mieste, na
ktorom v súčasnosti univerzita stojí). Zamestnanci knižnice nám tiež vysvetlili, ako
univerzita vníma poslanie svojich knižníc
– dôležité sú nielen tradičné funkcie knižníc, ale aj ich ďalšie pôsobenie v celom výskumnom a vzdelávacom procese, t.j. poradenská činnosť pri vytváraní vedeckých
a učebných textov napríklad z hľadiska
práv duševného vlastníctva, sprostredkovávanie spolupráce medzi akademikmi
a študentmi zaoberajúcimi sa rovnakými
alebo podobnými témami, odporúčanie
vhodných recenzentov, či zabezpečovanie
rozširovania vzniknutých diel.
Ďalšou zastávkou v Oregone bola Verejná
knižnica malého mesta Cornelius (http.//
www.ci.cornelius.or.us/), ktoré sa nachádza
asi 50 km západne od Portlandu v srdci tzv.
Silicon Forest, čo je obdoba Silicon Valley
v Kalifornii; tento názov sa ujal vzhľadom
na skutočnosť, že v okolí Portlandu je tretia
najvyššia koncentrácia špičkových technologických spoločností v USA. Knižnica je
pobočkou Washington County Cooperative Library Services (http://www.wccis.
org/). V praxi sme mohli vidieť ako funguje
verejná knižnica v malom meste rozvinutého regiónu, ktorá sa okrem poskytovania
knižnično-informačných služieb miestnej
komunite zaoberá aj poskytovaním podporných služieb pre osobitné skupiny obyvateľstva, ako napríklad doručovanie výpožičiek poštou pre imobilných používateľov,
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aktívna podpora a vzdelávanie o službách
knižníc pre španielsky hovoriace rodiny,
rozvoj gramotnosti a čitateľských zručností u detí, či poskytovanie personálu pre
väzenské knižnice. V čase návštevy v knižnici prebiehal letný program podpory čítania, zameraný na deti najnižšieho veku,
ktorého cieľom bolo vzbudiť u nich záujem
o čítanie a literatúru.
Nasledujúci deň sme navštívili Oregonskú
štátnu knižnicu (http.//www.oregon.gov/
OSL/index.shtml) v hlavnom meste štátu
Oregon Saleme, ktorá bola založená roku
1905 a dnes poskytuje informačné služby
pre vyše 37 tis. štátnych zamestnancov.
Medzi tieto služby patrí poskytovanie odbornej podpory pri vyhľadávaní informácií, poskytovanie online prístupu k informačným zdrojom, katalógom a vládnym
dokumentom prostredníctvom webovej
stránky Informačného centra pre štátnych
zamestnancov (http://libraty.state.or.us/),
doručovanie plnotextových článkov, kníh,
správ, videí a pod. pre potreby štátnej správy, emailová notifikácia o novelizáciách
dôležitých právnych a administratívnych
predpisov, vzdelávanie v oblasti využívania zdrojov a informačných služieb, či
poskytovanie online vyhľadávacích nástrojov, ktoré sa dajú prispôsobiť potrebám konkrétneho používateľa. Knižnica
tiež poskytuje informačné služby všetkým
obyvateľom Oregonu, z ktorých nám boli
odprezentované programy sprístupňujúce
vládne dokumenty na federálnej úrovni
(http://www.oregon.gov/OSL/GRES/federalgovernment.shtml) i štátnej úrovni
(http.://www.oregon.gov/OSL/GRES/REPOS/index.shtml), ako aj nová služba Read
All About It, Oregon! (http://library.state.
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or.us/blogs/ReadAllAboutItOregon/wordpress/), poskytujúca jednoduchý prístup
k vládnym dokumentom štátu Oregon,
ktoré sa vzťahujú k aktuálnym témam.
Dôležitou súčasťou služieb knižnice je
tiež poskytovanie výpožičiek audiokníh
a materiálov v Braillovom písme pre
používateľov, ktorí sú zrakovo postihnutí
alebo trpia dyslexiou. Poslednou oblasťou
pôsobnosti Oregonskej štátnej knižnice
ktorá nám bola predstavená, je poskytovanie metodickej a finančnej pomoci na rozvoj miestnych knižníc a ich služieb (http://
www.oregon.gov/OSL/LD/). Z týchto služieb nám boli bližšie predstavené OSLIS
(Knižnično-informačný systém pre oregonské školy; http://www.oslis.org), Plinkit
(softvér na tvorbu webových stránok pre
knižnice poskytovaný verejným knižniciam zdarma; http://oregon.plinkit.org/),
Library2Go (služba Oregon Digital Library
Consortium, ktorá umožňuje sprístupňovanie digitálneho obsahu na mobilných zariadeniach; http://library2go.lib.overdrive.
com), či L-net (konzultácie s knihovníkom
24 hodín denne 7 dní v týždni; http://www.
oregonlibraries.net/).
Poslednou navštívenou inštitúciou bol
Oregonský štátny archív, ktorý je súčasťou
Úradu štátneho tajomníka štátu Oregon
v Saleme (http://arcweb.sos.state.or.us/).
Poslanie a činnosť archívu nám predstavila
samotná štátna tajomníčka Kate Brownová. Archív uchováva a sprístupňuje záznamy a dokumenty vlády štátu Oregon, medzi nimi aj tie najstaršie a najvzácnejšie,
ako napríklad Ústavu štátu Oregon. Od
roku 1911 každé dva roky vydáva Oregonskú modrú knihu - autoritatívny kompletný
zdroj informácií o histórii a verejnej správe
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Oregonu (http://bluebook.state.or.us/).
Záver
Účasť na programe IVLP mi umožnila
zblízka spoznať americké knižnice, prostredie a podmienky v ktorých pôsobia, ako
i mnohé aspekty života v USA. Knižnice sú
v americkej spoločnosti považované za významné a rešpektované inštitúcie a knihovníci a ďalší odborníci ktorí v nich pracujú,
požívajú veľkú úctu. Rozvoj informačných
a komunikačných technológií toto postavenie nijakým spôsobom neoslabuje, naopak, kvôli tomu, že knižnice tento trend
ihneď zachytili a postavili sa k nemu ako
k obrovskej výzve, prispieva k upevneniu
a posilneniu ich postavenia ako dôveryhodných inštitúcií, ktoré sprístupňujú nielen informácie, ale aj znalosti. Z prednášok
amerických kolegov bolo zrejmé, že aktuálnou súčasťou knihovníckeho diskurzu je
okrem zdokonaľovania tradičných činností
a služieb najmä hľadanie nových spôsobov
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a foriem, ktorými môžu prispieť k rozvoju
spoločnosti. A spoločnosť ich v tomto úsilí
podporuje, a to aj formou dobrovoľníckej
práce a filantropických aktivít.
Za veľmi dôležitý prínos považujem skutočnosť, že som sa mohla osobne stretnúť
s významnými odborníkmi nielen z hostiteľskej krajiny, ale z mnohých regiónov
sveta, čo mi umožnilo nadviazať profesionálne kontakty, ktoré trvajú aj dlho po
ukončení programu. Tak ako tomu totiž je
aj v prípade iných oblastí, ani knihovníctvo
sa v dnešnom svete nemôže ďalej efektívne
rozvíjať len na izolovanej národnej úrovni, ale prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce, pričom inšpiratívne iniciatívy
sa rozvíjajú aj v krajinách, kde by sme to
možno neočakávali.

Ing. Katarína Krištofová, PhD., Slovenská
národná knižnica v Martine
Katarina.kristofova@snk.sk
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PERSONÁLIE
PRÁCA V KNIŽNICI JE MOJE HOBBY
zodpovednosti prijala úlohu, porozprávať
sa s jubilantkou a predstaviť „ružinovskú
Rinu“ aj ďalším kolegom.

Nemohla som uveriť, že tá vysoká, usmievavá a neobyčajne dynamická blondína má
tohto roku životné jubileum, hodné pozornosti. Možno už tušíte, že hovorím o „našej
Rine“, t.j. PhDr. Darine Horákovej, riaditeľke
Knižnice Ružinov. S jej menom som sa pred
rokmi často stretávala, ale konkrétne sme
sa pri práci skontaktovali až na Bibliotéke,
keď sme pripravovali sprievodné programy.
Dovtedy som netušila, aká je ústretová, nikdy nepovedala „nie ... nedá sa“, vždy našla
východisko, riešenie a nebála sa „niesť kožu
na trh“. Odvtedy som navštívila celý rad jej
podujatí, rozmanitých programov, prezentácií a vždy to bolo niečo iné, povzbudzujúce
a navyše to malo neopakovateľnú atmosféru. Preto som aj trochu s obavou i pocitom
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• Čo „pritiahlo“ bratislavskú rodáčku
Darinu Horákovú (1947) k literatúre,
umeniu a ako sa jej cesty skrížili
s knihovníctvom?
K rôznym druhom umenia som mala
blízko už od detstva a počas študentských
čias sa stali mojím koníčkom. Navštevovala som rozličné krúžky, kurzy a odvtedy
mi nerobia problémy scenáre, moderovanie, vystupovanie, či príprava výtvarných
pomôcok a pod. Ku knihovníctvu ma
vlastne priviedla náhoda – voľné miesto
v bývalej Obvodnej knižnici Bratislava IV.
v čase, keď som sa potrebovala zamestnať.
Pri výbere mojej celoživotnej profesie ma
„správne“ nasmerovala a ovplyvnila vedúca tamojšieho pracoviska Anna Ládiová.
• S Knižnicou Ružinov ste spätá už od
študentských čias. Oficiálne ste však
nastúpili v roku 1984 ako vedúca
odboru služieb, kde ste úspešne využili
svoju špecializáciu (bibliopedagogiku).
Venovali ste sa príprave metodických
materiálov, scenárov, moderovaniu
podujatí, ale aj otázkam čítania
učňovskej či krajanskej mládeže.
S Vaším menom sa spája aj viacero
celoslovenských súťaží (napr. Kráľ
detských čitateľov) a populárnych
podujatí (napr. Noc s Andersenom).
V Knižnici Ružinov pôsobíte takmer

69

tri desaťročia a táto inštitúcia nesie
Vašu výraznú pečať. Dnes, keď si táto
knižnica pripomína 40. výročie svojho
vzniku, na ktoré jej úspechy ste najviac
hrdá?
V prvom rade by som vyzdvihla edičnú
činnosť knižnice – vydávame totiž nielen
metodické materiály, letáky, pomôcky, ale
aj „skutočné“ knihy, predovšetkým Ružinovčanom, ktorých neraz celoživotné
poznatky a práce by zostali inak navždy
zabudnuté. Pozornosť venujeme aj ich
verejnej prezentácii a trpezlivej propagácii. Ďalej sme vypracovali niekoľko typov
podujatí, ktoré sa už stali tradíciou. Spomenula by som predovšetkým Hovory D,
čo sú dialógy stredoškolákov s osobnosťami a poslancami a problémoch mestskej
časti Bratislava – Ružinov (napr. životné
prostredie, doprava, architektonická tvár
Ružinova a pod.). Dialógy sú spojené so
súťažou a cenami sú samozrejme knihy.
Raz ročne pripravujeme Ružinovský happening, na ktorom udeľujeme cenu Rytier
dobrej knihy. Najnovšie je to nedávno
ukončený 1. ročník projektu Vzdelaný Ružinov, na podporu čítania mládeže, ktorý
vzbudil mimoriadnu pozornosť medzi
žiakmi i pedagógmi v školách i v samospráve. Na záver tohto „prehľadu“ nemôžem nespomenúť Noc s Andersenom, ktorú práve naša knižnica začala pripravovať
ako prvá v Bratislave.
• Iste ostali aj námety, ktoré sa
nepodarilo realizovať. Čo zásadné
z plánov nevyšlo a čo konkrétne Vás
zvlášť trápi?
V 80-tych rokoch pri rozdelení mesta na
mestské časti sa zrušili niektoré pobočky
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knižnice. Napriek úsiliu vedenia knižnice
sa nepodarilo dodnes stav zlepšiť a tie pobočky, čo fungujú, by si už naozaj zaslúžili modernizáciu priestorov aj interiérov.
Svetlou výnimkou je u nás iba Seniorské
informačné centrum. Trápi ma však nevyriešená aktualizácia a unifikácia hardvérového a softvérového vybavenia knižnice
a jej pracovísk, nejednotný orientačný
systém knižnice (smerom von aj vo vnútri
knižnice), nedostatok technických pomôcok nevyhnutných na prípravu a skvalitnenie našich podujatí, či ich propagáciu.
Neraz mi je ľúto, že mnohé naše doterajšie
zámery a vízie zostali len na papieri. Dúfam, že raz sa to zmení k lepšiemu.
• Neuzavreli ste sa, pani riaditeľka,
iba do problémov svojej knižnice,
ale aktívne ste sa angažovali aj na
profesionálnej knihovníckej scéne – na
rôznych postoch v Spolku slovenských
knihovníkov od roku 1975. Vašou
zásluhou sa podarilo prebudiť spolkové
knihovníctvo v Bratislavskom kraji
(dve volebné obdobia ste pracovali
ako predsedníčka krajskej pobočky
Spolku slovenských knihovníkov),
o čom svedčia aj následné ocenenia
(Knihovník roka – 2002, Osobnosť
slovenského knihovníctva – 2007). Bez
Vašej podpory by zrejme ani nevznikol
Občasník knihovníkov Bratislavského
kraja. V čom by podľa Vás mali
knihovníkom a knižniciam výraznejšie
pomôcť profesijné organizácie?
Pomôcť treba vždy, veď knihovníkom sa
máli akákoľvek pomoc. Veľmi ťažko na nás
doliehajú každodenné finančné, priestorové, personálne otázky, ako aj problém
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spoločenského uznania a docenenia našej
profesie. Privítala by som konkrétnejšiu
pomoc pri doplňovaní fondov a doriešenie
autorských práv, aby sme konečne mohli
požičiavať to, čo sa dnes nedá a nespúšťať
zo zreteľa problémy s informatizáciou na
úrovni verejných knižníc.
• Aký je Váš „knihovnícky sen“, alebo
ako si predstavujete Knižnicu Ružinov
v budúcnosti?
Môj sen je celkom reálny, ale v skutočnosti
vzdialený. Už dlhšie túžim po letnej čitárni a rada by som videla Knižnicu Ružinov
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ako účelné, samozrejme krásne komunitné centrum, kde to „žije“ celý deň, kde
trávia voľný čas všetky vekové kategórie –
od malých detí až po seniorov. Príkladov
vo vzdialenom (USA) i bližšom zahraničí
(Budapešť, Praha, Viedeň) som videla viacero, ale mne zatiaľ zostalo naozaj len snívať.
S riaditeľkou knižnice PhDr. Darinou
Horákovou sa rozprávala PhDr.
Ľudmila Čelková
rina@kniznica-ruzinov.biz
lcelkova@chello.sk
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