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ZOMREL KRÁĽ, NECH ŽIJE KRÁĽ / KING IS DEAD, LONG LIVE
THE KING
Sme na konci ďalšieho volebného obdobia
našej profesijnej asociácie. Ôsme volebné
obdobie ubehlo ako voda, to deviate sa
práve rozbieha.
Aké bolo to staré a aké bude to nové? To
sú otázky, ktoré nás, členov Správnej rady
a Kontrolnej a revíznej komisie Slovenskej
asociácie knižníc nútili k istej rekapitulácii a vyzývali k odvážnym myšlienkam
a plánom do budúcnosti slovenského
knihovníctva. Naša prirodzená schopnosť
plánovať a dávať plánom aj cieľ a konkrétnu podobu v nás vyvolávali pocit maximálnej zodpovednosti v tom, čo sme robili, čo
robíme a o čo sa v prospech našej profesie
snažíme. A to na rôznej úrovni - obecnej,
mestskej, regionálnej či národnej.
Iste, mnohí členovia orgánov Slovenskej
asociácie knižníc (či už tí odchádzajúci
alebo tí ostávajúci) okrem dobrých a pozitívnych pocitov z odvedenej práce v prospech slovenského knihovníctva, môžu
mať aj pocit neúspechu či zlyhania. Je to
prirodzené. Každodenný život a riešenie
problémov v knižniciach je rôznorodé,
pestré a bohaté, niekedy priam flustrujúce. Spoločenský, politický, pracovný, vzdelávací či kultúrny život ide ruka v ruke
v každom type knižníc, či už vo verejných,
akademických alebo vedeckých. Roky volebného obdobia asociácie nás po prerokovaní záverečnej správy presvedčili, že sme
predsa len niekam prišli, niekam sa posunuli. A ten posun bol k lepšiemu.
K bilancovaniu patrí prirodzene aj schopnosť našich nástupcov predstaviť ďalšie
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smerovanie. Toto smerovanie nemusí byť
nevyhnutne nové. Môže byť potvrdením
tých starších rozhodnutí, prípadne môže
byť korigované tak, aby prinášalo lepšie výsledky. Omnoho dôležitejšia je skutočnosť,
aby na ceste kráčali ľudia, ktorí idú spolu.
Rozumejú si, navzájom sa povzbudzujú, dôverujú a sú dostatočne hrdí na svoj
knihovnícky status. V spoločnosti, práci či
rodine.
Po volebnom valnom zhromaždení sme
si do čela nášho profesijného združenia
zvolili nového predsedu Správnej rady,
zvolili nových alebo potvrdili stávajúcich
jej členov, rovnako ako členov kontrolnej
a revíznej komisie. Želáme im úspešnú
cestu ďalšieho 3-ročného volebného obdobia; nech ich sprevádza neutíchajúci
entuziazmus v prospech rozvoja všetkých
slovenských knižníc!
A čo sme pre Vás pripravili v poslednom
čísle Bulletinu SAK v roku 2015? Verte mi,
len samé hodnotné príspevky z pera našich
stálych i nových prispievateľov.
Iste Vás zaujmú príspevky o projekte
digitalizácie, ktorého riešiteľom bola
Slovenská národná knižnica (F. Vaněk), o histórii Mestskej knižnice
v Bratislave (H. Mlejová) či Knižnici P.
O. Hviezdoslava v Prešove (M. Skalková).
Výročia posledných dvoch menovaných
boli oslavou vzdelanosti a kultúry. Kto
bol niekedy pozvaným hosťom takej
knižničnej oslavy, určite vie, na čo práve
myslím.
V rubrike Zo života nečlenských knižníc
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sa dozvieme o Knižnici Múzea Ľudovíta
Štúra v Modre (D. Tóthová). Informácia,
ktorá je príjemnou práve v roku, kedy si
pripomíname 200 – té výročie narodenia
tohto slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika,
publicistu, redaktora a pedagóga, ktorému
bol venovaný celý rok 2015. Aj ďalšie príspevky (z rubriky Informácie) sú venované
tejto osobnosti : autorky D. Kráľová – Rok
Ľudovíta Štúra v Univerzitnej knižnici
UCM v Trnave a B. Jakubáčová – Ľudovít
Štúr – osobnosť, ktorá inšpiruje.
Do pozornosti Vám dávame aj sumarizujúci príspevok o celoslovenskej konferencii Knižnice 2015 (Z. Babicová), ktorý
uverejňujeme spoločne s prijatými závermi
účastníkov konferencie či listom ministra
kultúry M. Maďariča. Zažiť môžete aj skvelú atmosféru v Zámutove, kde sa konal celoslovenský odborný seminár Komunitná
knižnica IX (S. Šóky), zasúťažiť si v Súťažnej prehliadke knižničných podujatí pre
deti a mládež (M. Skalková), stretnúť sa
s českými kolegami v rámci Týždňa českej
detskej literatúry v Staromestskej knižnici
(J. Lesayová), ostať mladým v príspevku IN
a OUT čítanie tínedžerov (B. Blaháčová)
či zamyslieť sa Ako ďalej v knižniciach (Š.
Petercová).
A pýtame sa aj na známe či neznáme
knihovnícke periodiká. Pre tých z Vás,
ktorí ho nepoznajú, predstavujeme Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave (H.
Gábrišová).
Nemôžeme zabudnúť na príspevky v rubrike Zahraničná spolupráca a predstavíme
Vám Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci (D. Janovská) a 18. Kolokvium českých, moravských a slovenských
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bibliografov v Českých Budějoviciach (B.
Snopková).
Posledné stránky posledného čísla nášho bulletinu sú venované našim dobre
známym knihovníkom z Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove a Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, ktorí oslavujú krásne životné jubileá. Aj za Vás sme zablahoželali Martuške Skalkovej a Vladkovi
Grigarovi.
Pred nami sú Vianoce i nový rok, rok 2016.
Prajem vám, milé kolegyne, kolegovia,
podporovatelia knižníc a slovenského knihovníctva, aby sme najkrajšie sviatky roka
prežili v zdraví, v kruhu svojich najbližších
a celý rok 2016 nás sprevádzala atmosféra
spokojnosti, optimizmu a zmysluplnosti
našej profesie.
PhDr. Daniela Džuganová
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VOLEBNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC
(MARTIN, 19.11.2015) / ELECTORAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK
LIBRARY ASSOCIATION (MARTIN, NOVEMBER 19, 2015)
SPRÁVA O ČINNOSTI SAK ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2013 -2015
Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som zhodnotila volebné
obdobie Slovenskej asociácie knižníc za
roky 2013 -2015.
Slovenská asociácia knižníc má k dnešnému dňu 98 členov. Od volebného valného
zhromaždenia v roku 2012 sa za členov
SAK prihlásila Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (Ing. Milan Majerko, milan.majerko@
aos.sk), na dnešnom valnom zhromaždení
budeme schvaľovať za našich členov ďalšie
2 knižnice:
1. Dokumentačné stredisko, Národná banka Slovenska (zita.misutova@nbs.sk);
2. Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho, Komárno (egyhazid@ujs.sk).
V priebehu uplynulých rokov sme zaznamenali množstvo zmien na postoch riaditeľov členských knižníc. Uvítali sme ich záujem o dianie v našej profesijnej inštitúcii,
o stupeň horšie to však bolo pri aktualizácii
adresára SAK, ktorému nebola venovaná
náležitá pozornosť.
Správna rada, zvolená na volebnom valnom zhromaždení 15.11.2012, pracovala
v zložení:
-- PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka
SAK;
-- PhDr. Mária Žitňanská, tajomníčka SAK,
vedúca odbornej skupiny pre edičnú
činnosť a propagáciu SAK, súčasne aj
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zodpovedná redaktorka Bulletinu SAK;
-- Mgr.
Andrea
Doktorová,
podpredsedníčka a súčasne garant za
ekonomickú a hospodársku agendu SAK;
-- Mgr. Valéria Závadská – vedúca odbornej
skupiny pre dlhodobý rozvoj a legislatívu
SAK;
-- PhDr. Blanka Snopková, PhD. – členka
odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj
a legislatívu SAK;
-- Ing. Ondrej Látka – vedúci odbornej
skupiny pre informačno-komunikačné
technológie SAK;
-- Ing. Alena Poláčiková – vedúca odbornej
skupiny pre medzinárodnú spoluprácu
SAK;
-- PhDr. Zuzana Martinkovičová – vedúca
sekcie akademických knižníc SAK;
-- Mgr. Katarína Šušoliaková – vedúca
odbornej skupiny pre verejné knižnice
-- Mgr. Emília Antolíková - členka
odbornej skupiny pre verejné knižnice
-- PhDr. Judita Kopáčiková – členka
odbornej skupiny pre verejné knižnice
SAK
Kontrolná a revízna komisia SAK pracovala v zložení:
-- Mgr.
Katarína
Soukupová
–
predsedníčka;
-- PhDr. Daniela Gondová, Mgr. Beáta
Bellérová, PhD. - členky
Po odchode PhDr. Márie Žitňanskej zo
správnej rady SAK v júni 2015 nastúpi-
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la náhradníčka Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
(zvolená volebným valným zhromaždením
v roku 2012).
Tu na tomto mieste by som rada poďakovala všetkým menovaným kolegyniam
a kolegom zo správnej rady SAK a KRK
SAK, ale aj ďalším z Vás, ktorí ste s nami
intenzívne spolupracovali v jednotlivých
odborných skupinách a sekciách, menovite: PhDr. Zuzana Babicová, Mgr. Agnesa
Juhászová, PhDr. Ľudmila Čelková, PhDr.
Ľudmila Homolová, Mgr. Katarína Vyšná,
Mgr. Daniela Tóthová, Mgr. Beata Mokošová, Mgr. Eva Macková, PhDr. Mária Kadnárová, Mgr. Kamila Prextová.
Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od
VVZ SAK v roku 2012 stretla 13x, a to:
-- v roku 2013 – 4x ( 15.1.2013 v Bratislave,
11.3.2013 v Martine, 11.–12.6.2013 v Banskej
Štiavnici, 8.–9.10.2013 v Prešove);
-- v roku 2014 – 4x ( 23.1.2014 v Trnave,
4.3.2014 v Piešťanoch, 3.–4.6.2014 v Banskej
Bystrici, 1.–2.10.2014 v Smoleniciach;
-- v roku 2015 – 5x ( 14.1.2015 v Žiline, 2.3.2015
v Martine, 3.–4.6.2015 vo Vranove nad
Topľou, 3.–4.9.2015 v Poprade, 18.11.2015
v Martine).
Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som teraz v krátkosti zhrnula aktivity SR SAK za obdobie 36 mesiacov a pomenovala len tie najdôležitejšie,
nakoľko v ostatnom volebnom období podrobné správy o činnosti SR SAK boli predmetom uskutočnených valných zhromaždení v úvode každého kalendárneho roka.
99 SR SAK roku bola úspešná v 7 žiadostiach Grantového programu MK SR Kul-
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túrne aktivity pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť
v celkovej výške 40 231 €:
-- projekt Bulletin SAK, jeho tvorba
a distribúcia, podporený 3x, a to spolu vo
výške 9 600€;
-- projekt Vzdelaní knihovníci = spokojní
návštevníci vo výške 8 941€;
-- projekt Knižnice pre všetkých – Týždeň
slovenských knižníc 2014 vo výške
9 300€
-- projekt Knihovník akademickej knižnice
–lektor informačného vzdelávania vo
výške 5 000€;
-- projekt Knižnice 2015, celoslovenská
konferencia, vo výške 7 390€;
Naša vďaka patrí MK SR za trvalú podporu našich odborných a marketingových
aktivít.
99 SR SAK každý rok na valnom zhromaždení SAK prerokovala a schválila
Rozbor hospodárenia SAK (za roky 2013,
2014, 2015), ktoré predkladala Mgr. Andrea
Doktorová, garant za ekonomickú a hospodársku agendu SAK. Tejto agende bude
venovaný samostatný bod nášho programu
aj dnes.
99 SR SAK sa v priebehu volebného obdobia viackrát vyjadrovala k aktuálnej výške
členských príspevkov jednotlivých typov
knižníc. Sme úprimne radi, že sa nám ich
podarilo udržať na úrovni volebného obdobia 2009 – 2012.
99 SR SAK taktiež každý rok pripravovala
návrh plánu práce SAK a návrh rozpočtu
SAK (na roky 2013, 2014 a 2015). Tu by
som sa vyjadrila aj kriticky, nakoľko nám
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často chýbali Vaše námety, doplnenia či
pripomienky. Pravdou je však aj zistenie,
že jednotlivé sekcie diskutovali o námetoch
do plánov individuálne na úrovni verejných
a akademických knižníc a návrhy prichádzali na rokovania SR SAK prostredníctvom jej členov.
99 Pomerne veľa tvorivej práce a hlavne času SR SAK venovala Bulletinu SAK.
Osvedčil sa nám dodávateľ grafických a tlačiarenských služieb, a tak sme mohli pokračovať v mnohých plánovaných pozitívnych
krokoch, ktorými toto periodikum za posledné roky prešlo.
Stále sme mali na pamäti, že je to náš silný
odborný, mediálny a marketingový prostriedok. Zmeny nastali v zložení redakčnej
rady. V roku 2013 došlo k výmene na poste
výkonnej redaktorky, ktorou sa stala PhDr.
Zuzana Babicová. Kolektív redakčnej rady
posilnili nové a mladé kolegyne Mgr. D.
Tóthová a PhDr. K. Prextová. Členkami sú
i naďalej kolegyne Benjamína Jakubáčová,
PhDr. Eleonóra Janšová, Mgr. Valéria Závadská, bývalá kolegyňa PhDr. Ľudmila
Čelková. Celému kolektívu ďakujem za ich
prácu. Osobitne chcem poďakovať bývalej
členke SR SAK PhDr. Márie Žitňanskej,
ktorá funkciu zodpovednej redaktorky
vykonávala do júna tohto roku. A osobitne ďakujem aj kolegyniam Mgr. Kataríne
Vyšnej, Mgr. Daniele Tóthovej, Mgr. Beate
Mokošovej, ale i Eve Mackovej za anglickú
mutáciu vybraných textov B SAK.
Osvedčilo sa nám i pravidelné zasadnutie
redakčnej rady Bulletinu SAK prostredníctvom videokonferencie (Bratislava - Košice,
neskôr Bratislava – Košice – Prešov - Banská Bystrica) vždy v úvode nového roka.
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

Musíme byť však i kritickí. A tak opätovne
konštatujem, že najslabším článkom v našej
edičnej činnosti je množstvo príspevkov.
Bulletin ponúka v priemere 60 – 70 strán
každého čísla na publikovanie informácií
o množstve kvalitných odborných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí v knižniciach.
Vyzývali sme mailami, letákmi, ponukami,
ale širší autorský kolektív je viac menej ten
istý. Chceme len veriť, že sa situácia zlepší.
SR SAK v poslednom roku zvažovala vydávanie B SAK len v elektronickej podobe,
uvítame, ak sa v diskusii vyjadríte aj k tejto
alternatíve. Ale ponuka na spoluprácu platí
zo strany redakčnej rady nepretržite, využívajte ju, prosím. Lebo čísla o využívanosti
archívu B SAK hovoria v jeho prospech.
99 „Mediálne zviditeľňovanie sa“ sa týkalo
aj samotnej webovej stránky SAK. Počas
uplynulého volebného obdobia sme zmenili webhosting (z dôvodu zvýšeného obsahu archívu), bol realizovaný prieskum
možností na skvalitnenie prezerania B SAK
a pravidelne sme dopĺňali jeho anglickú
mutáciu. Zásluhy na tejto práci mal Ing.
Ondrej Látka, PhD. z odbornej skupiny
pre IKT SAK spoločne s kolegyňami Mgr.
Agnesou Juhászovou a Ing. Alenou Poláčikovou.
99 Roky 2013 až 2015 sa pre verejné knižnice niesli v znamení projektu „Vzdelaní
knihovníci = spokojní návštevníci“, ktorý
finančne podporilo MK SR v rámci svojho
Dotačného programu v roku 2013. V roku
2013 sa podarilo vyškoliť 12 knihovníkov
z celého Slovenska (Ľubovnianska knižnica
v Starej Ľubovni, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Malokarpatská knižnica
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v Pezinku, Knižnica P. O. Hviezdoslava
v Prešove, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Turčianska
knižnica v Martine, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Kysucká
knižnica v Čadci, Staromestská knižnica
v Bratislave, Hornozemplínska knižnica
vo Vranove nad Topľou, Krajská knižnica
Karola Kmeťka v Nitre). V ďalších rokoch
SR SAK podporovala tento projekt, či už
v rámci Partnerstva alebo inými formami.
Vyškolení boli tréneri pamäti ďalších troch
knižníc, a to Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Zemplínskej knižnice G.
Zvonického v Michalovciach, ŠVK v Banskej Bystrici. S cieľom trvalej udržateľnosti
tohto projektu bolo zorganizovaných mnoho konferencií, seminárov a ďalšieho vzdelávania knihovníkov - trénerov pamäti, či
už v rámci konferencie Komunitná knižnica alebo ďalších aktivít. Garantkou za túto
aktivitu bola a je Mgr. E. Antolíková, ktorá
projekt prezentuje nielen na Slovensku, ale
aj v susednej Českej republike. Miťka, patrí
Ti naše poďakovanie!
Doplním informáciu, že SR SAK pripravuje verejný odpočet tohto projektu ako
sprievodnú aktivitu valného zhromaždenia
v roku 2016.
99 „Knižnice pre všetkých“ – 14., 15. a 16.
ročník Týždňa slovenských knižníc (31.3. –
6.4.2013, 18. – 24.3.2014, 23. – 28.3.2015).
Vďaka sekcii verejných knižníc SAK a osobitne jej garantke PhDr. Judite Kopáčikovej je táto knižničná udalosť pripravovaná
zaujímavo a v spolupráci so slovenskými
knižnicami aj predstavovaná širokej verejnosti naozaj na vysokej úrovni. Spomeniem
slávnostné otvorenie Týždňa slovenských
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knižníc každý rok v inom meste Slovenska (Bratislava, Košice, Trnava) za účasti
významných hostí, funkcia ambasádora,
organizácia tlačových konferencií, jednotný vizuálny štýl pozvánok a propagačných
materiálov, busboardy, plagáty v tlačenej
i elektronickej podobe, nálepky na autá
Idem z knižnice, tašky, zavedenie knižničných hliadok, mediálni a reklamní partneri,
spolupráca s internetovým kníhkupectvom
Martinus a pod. S potešením vždy bilancujeme každý ročník a tešíme sa, že do TSK
sa zapája čoraz väčší počet nečlenských
knižníc.
Musím však spomenúť, že organizácia takéhoto celoslovenského podujatia je mimoriadne náročnou aktivitou, ako na financie,
tak aj na samotnú prípravu, organizáciu
a realizáciu. Členovia SR SAK sa ho zúčastňujú nad rámec všetkých svojich povinností, a preto si to mimoriadne vážim.
Taktiež doplním aktuálnu informáciu, že
slávnostné otvorenie Týždňa slovenských
knižníc 2016 sa bude konať 1. – 6. marca
2016 v Banskej Bystrici.
99 SR SAK každý rok podporuje, s cieľom
pozitívneho zviditeľňovania Slovenskej
asociácie knižníc i samotných knižníc ako
vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, organizáciu širokého spektra aktivít a podujatí.
Osobitnú podporu SR SAK mali celoslovenské aktivity, napr. tradične úspešná
a obľúbená Noc s Andersenom, kde hlavným
organizátorom je už celé roky SSKK, čitateľský maratón Čítajme si, ktorý organizuje
Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore
UNICEF, Dni detskej knihy, celoslovenské
podujatie na podporu čítania, Deň ľudovej
rozprávky, pokračovanie podujatia detBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

ských knihovníkov na počesť slovenského
rozprávkara Pavla Dobšinského, Čítame
s Osmijankom. Pridáš sa aj Ty?, celoslovenská literárno – výtvarná súťaž Farebný
svet - Coloriskeri Luma, Celé Slovensko číta
deťom, 1. ročník spolupráce s OZ Celé Slovensko číta deťom a pod.
99 SR SAK vyhlasuje každý rok súťaž
o cenu SAK za aktívnu činnosť knižnice
„SAKAČIK“. V roku 2015 to bol už 12. ročník. Za roky 2013 až 2015 bolo do súťaže
nominovaných 21 knižníc. Víťazom v roku
2013 bola Turčianska knižnica v Martine za
projekt Vzdelávajme sa spolu, v roku 2014
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
za projekt Máme radi čítanie a v roku 2015
ocenenie získala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene za 20-ročnú aktívnu
činnosť v oblasti podpory mimoškolského
vzdelávania mládeže v SR. Každá ocenená
knižnica získala finančnú cenu vo výške
650 € na nákup knižničného fondu. Napriek mnohým názorom na udeľovanie
tejto ceny SR SAK bola jednomyseľne za jej
udeľovanie.
99 SR SAK vyhlasovala pre každý rok výzvu
pre členské knižnice na podporu podujatia/
akcie „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“.
Za roky 2013 až 2015 bolo prihlásených
46 knižníc, podporených bolo 25 knižníc
v celkovej sume 4 500 €. Tešíme sa, že členské knižnice využívajú túto ponuku, o čom
svedčí 82% nárast prihlásených a 33% nárast podporených knižníc. Povinnosťou
podporenej knižnice bolo zaslať pozvánky
na web SAK-u a príspevok do B SAK.
99 Odborná skupina pre IKT v spolupráci
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

so sekciou akademických knižníc, po vzore
verejných knižníc, sa už druhý rok venuje
príprave možnosti zavedenia benchmarkingu pre akademické knižnice na Slovensku. Stanovili sme si cieľ vytvoriť systém na
hodnotenie výkonov akademických knižníc postupne v 4 fázach. V súčasnosti je
realizovaná fáza 2. Zozbierali sme údaje totožné so štatistickým výkazmi pre vybrané
testovacie knižnice, ktorých je 8 (na základe ich súhlasu). Postupne dopĺňame údaje,
ktoré nie sú v štatistických výkazoch, a tieto
sa budú porovnávať na základe hodnotiacich vzorcov. Po ukončení tejto úlohy bude
vytvorený webový portál pre zber a štatistické vyhodnocovanie. Prvé výsledky boli
prezentované na seminári akademických
knižníc dňa 25. 2. 2015 v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave.
99 Sekcia akademických knižníc bola
v spolupráci s CVTI SR v Bratislave mimoriadne aktívna pri príprave pokračovania
projektu NISPEZ II. na roky 2014 – 2015,
2016 - 2020 a zabezpečenia finančných prostriedkov na pokračovanie tohto národného projektu. Iniciatíva bola vyvíjaná smerom k MŠVVaŠ SR a Slovenskej rektorskej
konferencii. Ing. Alena Poláčiková zo sekcie
akademických knižníc pripravila rozsiahly
dotazníkový prieskum EIZ a jeho vyhodnotenie pre záverečnú konferenciu Brána poznania otvorená VI., ktorá sa konala
21.5.2015 v Bratislave. Príspevok mal názov
Vyhodnotenie projektu NISPEZ z pohľadu
užívateľských inštitúcií slovenských vysokých
škôl. Alenke patrí naše poďakovanie.
99 Spolupráca s CVTI SR intenzívne pokračovala aj v oblasti budovania CREPČ
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a CREUČ, čoho dôkazom boli odborné
semináre pre akademické knižnice konané
v minulých rokoch (22.4.2013, 30. 9. 2014).
V roku 2015 spolupráca v tejto oblasti pokračovala, nakoľko sa pripravuje nová vyhláška pre vysoké školy. Tu by som chcela
poďakovať kolegyniam PhDr. D. Gondovej
a Mgr. B. Bellérovej, PhD. za aktívnu spoluprácu s akademickými knižnicami.
99 Sekcia akademických knižníc v spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou sa dlhodobo venuje informačnému
vzdelávaniu knihovníkov akademických
knižníc. Po mnohých aktivitách v tejto oblasti bola SAK úspešná projektom v Dotačnom systéme MK SR. Vďaka finančnej podpore MK SR bol v tomto roku realizovaný
akreditovaný kurz Knihovník akademickej
knižnice – lektor informačného vzdelávania, ktorého sa zúčastnilo 24 knihovníkov
akademických knižníc (Košice, UK TU –
20. – 21.10.2015 a 27. – 28.10.2015; Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica – 3.
– 4.11.2015 a 10. – 11.11.2015). Veríme, že
toto vzdelávanie pomôže pozdvihnúť kredit
a úroveň informačného vzdelávania na slovenských vysokých školách.
99 SR SAK vo volebnom období 2013 –
2015 (ako aj vo všetkých predchádzajúcich)
pozorne sledovala a monitorovala oblasť
legislatívy, ktorá sa týka knižníc a knižničnej činnosti. Vyjadrovali sme sa k legislatívnemu zámeru autorského zákona, ďalej k
návrhu Stratégie rozvoja slovenskej kultúry
na roky 2014-2020. Od MK SR sme žiadali
stanovisko k avizovaným zmenám v oblasti právnej úpravy uzatvárania hromadnej
licenčnej zmluvy na rozširovanie predme-
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tov ochrany vypožičiavaním realizovaným
prostredníctvom knižničného systému SR.
V roku 2014 sme intenzívne spolupracovali
s Ústrednou knižničnou radou na návrhu
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva
na roky 2015 - 2020, spolupracovali sme na
príprave návrhu nového knižničného zákona (č. 126/2015, ktorý nadobudol účinnosť
1.7.2015) a pripomienkovaní novely autorského zákona. Rok 2015 bol poznamenaný rozsiahlym pripomienkovaním zákona
o Fonde na podporu umenia (aj prostredníctvom Portálu právnych predpisov či formou stálej podpory aktivít Ústrednej knižničnej rady za účelom nastavenia činnosti
a fungovania Fondu na podporu umenia
vo vzťahu k podpore priorít pamäťových
a fondových inštitúcií.) Do pracovnej skupiny na konzultáciu problematiky pamäťových a fondových inštitúcií pre Fond na
podporu umenia sme nominovali Mgr. Andreu Doktorovú.
V súvislosti s prípravou vyhlášky o vedení odbornej evidencií, revízii a vyraďovaní
knižničného fondu SR SAK tiež nominovala svojich zástupcov.
Členovia SR SAK pracovali a pracujú
v Ústrednej knižničnej rade, poradnom orgáne ministra kultúry v oblasti knižničného
systému SR, knihovníctva a knižníc; vo Výbore pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR
pre kultúru; v Dočasnej pracovnej skupine
k ochrane autorských práv v hmotnom
a nehmotnom kultúrnom dedičstve pri
Rade vlády pre kultúru.
99 V septembri 2015 SR SAK zorganizovala celoslovenskú konferenciu Knižnice
2015 (29. – 30. 9.2015, Liptovský Máj).
Konferencia sa konala pod záštitou minisBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

tra kultúry Mareka Maďariča, s finančnou
podporou MK SR.
Konferencia mala za cieľ oboznámiť účastníkov konferencie s aktuálnym dianím
v oblasti knihovníctva: strategickým dokumentom „Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2015 – 2020“, aktuálnou situáciou v oblasti legislatívy - novým
knižničným zákonom a autorským zákonom. Zámerom bolo vyvolať odbornú diskusiu, stanoviť priority, zohľadňujúc pritom
zmeny, ktoré sprevádzajú súčasné dianie
v knihovníctve. Tak v oblasti knižnično-informačných zdrojov a fondov, ich správe, rozvoji komunikačných a informačných
technológií a ich vplyvu na digitalizáciu,
kultúrneho dedičstva; v oblasti zavádzania
nových služieb, komunitných aktivitách
a pod.
Hlavným cieľom programového a organizačného výboru konferencie Knižnice 2015
bolo na základe vyžiadaných odborných
príspevkov zameraných na konkrétne témy
a oblasti slovenského knihovníctva a po
širokej diskusii účastníkov predložiť účastníkom konferencie návrh konkrétnych
úloh vo forme záverov, ktoré by mali viesť
k postupnému naplneniu priorít a opatrení
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva
na roky 2015 – 2020.
Výsledkom dvojdňového rokovania boli
závery, ktoré vychádzali z reálnej praxe rôznych typov knižníc a boli formulované tak,
aby čo najviac vystihovali konkrétne problémy a najväčšie nedostatky, ktoré musia
knižnice v súčasnosti riešiť.
Závery boli predstavené ministrovi kultúry a Sekcii kultúrneho dedičstva MK SR.
V liste sme deklarovali, že sme pripravení
prijať úlohu partnera v komunikácii s MK
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

SR či už prostredníctvom členov Ústrednej
knižničnej rady, vrcholných orgánov profesijných združení alebo odborníkov z knižníc tak, aby bolo možné riešiť naznačené
problémy v čo najvyššej kvalite v prospech
slovenských knižníc a tým i v prospech celej odbornej a širokej verejnosti.
Uvádzam znenie záverov v plnom texte.
(Pozn. redakcie Text je uverejnený v tomto
čísle v rubrike Informácie v príspevku Z. Babicovej Knižnice 2015)
Pán minister kultúry Marek Maďarič odpovedal na náš list 28.10.2015, dovolím si
citovať záverečnú vetu: „ Ministerstvo kultúry SR sa bude s plnou vážnosťou venovať
nastoleným problémom tak, aby sme mohli
podporiť všetky záväzky vyplývajúce zo záverov spomínanej konferencie“.
99 SR SAK opätovne žiadala MK SR o vyhlásenie súťaže Knižnica roka, žiaľ, bezúspešne.
99 Ťažiskovou činnosťou odbornej skupiny
pre zahraničnú spoluprácu pod vedením
Ing. Aleny Poláčikovej bolo monitorovanie a preklady materiálov zahraničných
knižníc a knihovníctva rôznych krajín /
ČR, Veľká Británia, USA, Kanada, Dánsko,
Fínsko), významných knihovníckych spolkov a združení, ako aj monitoring iných
významných materiálov potrebných pre
prípravu materiálu - Strategické smerovanie knižníc a slovenského knihovníctva
do roku 2020.
99 V uplynulom volebnom období sa na
pozvanie partnerského SKIP-u a SDRUK-u členky SR SAK zúčastňovali konferencie Knihovny současnosti, Valnej hromady
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SKIP a konferencie Knihovny pro budoucnost – Budoucnost pro knihovny.
99 Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu tiež monitorovala aktivity zahraničných asociácií, spolkov a združení (SKIP,
EBLIDA, LIBER a pod.), o najvýznamnejších aktivitách informovala prostredníctvom Bulletinu SAK. Priebežne zabezpečovala preklady obsahov jednotlivých čísiel
B SAK, názvy článkov, anotácie nosných
článkov a kľúčových slov do anglického jazyka.
99 Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu spoločne s predsedníčkou SAK
zabezpečovala korešpondenciu v rámci
členstva SAK v EBLIDE. Najvýznamnejšia
aktivita v roku 2013 bola reakcia na požiadavku EBLIDY o písomnú intervenciu
asociácie u europoslancov SR, aby sa pripojili k písomnej deklarácii „Vplyv verejných
knižníc v rámci európskych komunít“.
Ďalšia aktivita bola zameraná na prebiehajúci dotazníkový prieskum EBLIDA
v oblasti e-kníh, jednotného digitálneho
trhu, legislatívnej reformy právnych otázok
pre knižnice, modernizácie legislatívneho rámca autorského práva v EÚ a pod.,
ktorého sa SAK zúčastnil začiatkom roka
2014. Odborná skupina taktiež iniciovala
medzinárodné pripomienkovanie revízie
pravidiel o autorskom práve, elektronických knihách a digitálnom obsahu v EÚ
prostredníctvom elektronického dotazníka
EBLIDA (vrátane prekladu do slovenského
jazyka - cca 50 s.). Išlo o možnosť vyjadriť
sa a podporiť medzinárodné snahy knihovníkov a informačných špecialistov v rámci
prebiehajúcej konzultácie o revízii pravidiel
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autorských práv v Európskej únií (na web
stránke: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/
index_en.htm
99 Odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu iniciovala a SR SAK sa zapojila
a súčasne podporila európsku kampaň
Právo na E-čítanie (The Right to e-Read Campaign), týkajúcu sa legalizácie
požičiavania e-kníh v knižniciach. 23.
apríl 2014 bol z iniciatívy združenia EBLIDA vyhlásený ako Svetový deň knihy a autorských práv – Deň práva na e-čítanie. SR
SAK sa zapojila a podporila európsku kampaň. Jej cieľom bola podpora knižníc, najmä verejných, v iniciatíve a sprístupňovaní
elektronických kníh používateľom, zvýšenie povedomia a informovanosti širokej verejnosti, v knihovníckej komunite, v oblasti
zákonodarstva, „prelomenie“ bariér v oblasti sprístupňovania e-kníh a digitálneho
obsahu používateľom v knižniciach.
99 V roku 2014 SAK dostal ponuku na absolvovanie študijného pobytu - International Training programe (ITP) Kerala, India
- ITEC scholarship - DIGITAL LIBRARY
z Embassy of India pre jedného účastníka
zo Slovenska, v termíne od 20. 11. 2014 do
5. 1. 2015. Pobytu sa zúčastnil Mgr. Michal
Sliacky z CVTI SR v Bratislava.
99 V roku 2015 to bola opäť aktivita pre
verejné knižnice, projekt Reading without
borders (Čítanie bez hraníc), o ktorom budete informovaní počas diskusie. Preklad
modelových podmienok získania preukazu v knižniciach zabezpečila Mgr. Daniela
Tóthová, za čo jej úprimne ďakujem.
V týchto dňoch odborná skupina reagovaBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

la na dotazníkový prieskum EBLIDY k sieti
ELINET (Európska sieť pre stratégiu rozvoja čitateľskej gramotnosti), ktorý je potrebné poslať do 30.11.2015.
99 SR SAK pokračovala v spolupráci s partnerskými združeniami z ČR a v týchto
dňoch si vymenila so Sdružením knihoven
ČR návrh rámcovej zmluvy o spolupráci
medzi SAK a SDRUK.
99 SR SAK pokračovala v podpore medzinárodného Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov (Zlín, Pezinok,
České Budějovice) ako aj množstva odborných seminárov, sympózií či konferencií,
napr. Digitálna knižnica, Komunitná knižnica, MEMORY 2015 a pod.. Vďaka ústretovosti organizačného výboru konferencie
Digitálna knižnica 2015 sa mohli desiati
mladí perspektívni knihovníci z členských
knižníc SAK zúčastniť tejto zaujímavej
konferencie bezplatne.
99 SR SAK v rokoch 2013 – 2015 podporovala účasť zástupcov členských knižníc
na medzinárodnej konferencii INFORUM
v Prahe (Česká republika) finančným príspevkom. Napriek snahe asociácie požiadavky na refundáciu boli minimálne.
Vážené kolegyne a kolegovia,
máme za sebou ďalšie volebné obdobie
našej knihovníckej asociácie, ktoré sa zapíše do jej 23 ročnej histórie. Či bolo pre Vás
knižnice prínosom, to musíte posúdiť Vy
sami. Práve ste si vypočuli naozaj len torzo
všetkých aktivít a činností, ktorým sme sa
venovali v posledných 3 rokoch. Napriek
môjmu životnému optimizmu, ktorým som
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

známa, nebudem klamať, bolo to náročné
obdobie. Nie vždy sa nám podarilo nadviazať odborný či ľudský dialóg, ale určite sme
sa snažili. Tlaky, ktoré sú na nás, manažérov
v každej členskej knižnici vyvíjané našim
zriaďovateľom, každým používateľom, ale i
našim okolím, sú veľké. Mala som vždy na
pamäti, že my knihovníci sme veľmi dôležití ľudia, pracujeme s informáciami a informácie majú v spoločnosti kľúčový význam.
Ale musíme sa snažiť sami, musíme priložiť
ruku k spoločnému dielu, nemôžeme len
pasívne čakať, že to nespraví niekto za nás.
My v SR SAK sme ich prikladali. Na úkor
svojho voľného času, svojej vlastnej práce.
Ostanú nám v pamäti stovky mailov, telefonických rozhovorov, osobných stretnutí
s Vami, napr. aj počas našich zasadnutí
skoro vždy v inej členskej knižnici, príjemných či nepríjemných rozhovorov na
zasadnutiach SR SAK, početné diskusie, či
náročné dni a noci na cestách. Ďakujem
preto všetkým členom SR SAK za ich
prácu, entuziazmus, kolektívneho ducha
a priateľstvo. Ďakujem aj všetkým Vám,
ktorí ste nám pomáhali počas uplynulého
volebného obdobia v odborných sekciách
a skupinách.
Máme pred sebou voľby do SR SAK na
ďalšie funkčné obdobie. Držím Vám palce,
aby ste zvolili tých, ktorí majú Vašu dôveru a majú aj odborný a ľudský potenciál na
zastupovanie našej knihovníckej komunity
v odborných kruhoch a na verejnosti.
Ďakujem Vám za pozornosť !
PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka SAK

13

SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE O VOĽBÁCH PREDSEDU, ČLENOV SPRÁVNEJ
RADY A KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
KNIŽNÍC
Na volebnom valnom zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc a voľbách do orgánov SAK sa podľa prezenčnej listiny z 96
členských knižníc SAK zúčastnili zástupcovia z 54 členských knižníc, t.j. 56,25 %.
Hlasovacie lístky si prevzalo 54 členských
knižníc.
Počet odovzdaných platných hlasovacích
lístkov: 54
-- č.1 na funkciu predsedu SAK: 54
-- č.2 za členov SR SAK: 54
-- č.3 za členov KRK: 54
Volebná komisia konštatuje, že na základe
výsledkov hlasovania boli zvolení:
- za predsedu SAK:
Mgr. Emília Antolíková
- za členov Správnej rady SAK:
1. PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
2. Mgr. Andrea Doktorová, riaditeľka –
Ústredná knižnica SAV v Bratislave
3. Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka –
Krajská knižnica v Žiline
4. Ing. Ondrej Látka, PhD., riaditeľ - Univerzitná knižnice TU v Košiciach
5. PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka –
Staromestská knižnica v Bratislave
6. PhDr. Blanka Snopková, PhD., zástupkyňa riaditeľa – ŠVK v Banskej Bystrici
7. Mgr. Beáta Bellérová, PhD., riaditeľka –
Slovenská poľnohospodárska knižnica
pri SPU v Nitre
8. Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka – Malokarpatská knižnica v Pezinku
9. Ing. Alena Poláčiková, riaditeľka – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
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TU vo Zvolene
10. Ing. Jozef Dzivák, riaditeľ – Sekcia vedecká knižnica CVTI SR v Bratislave
- za náhradníkov Správnej rady SAK:
1. Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka – ŠVK
v Prešove
2. Mgr. Iveta Kyselová, riaditeľka – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v
Rožňave
3. PhDr. Zuzana Martinkovičová – riaditeľka Univerzitnej knižnice TU v Trnave
4. PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka – Univerzitná knižnica ŽU v Žiline
- za členov Kontrolnej a revíznej komisie
SAK:
1. PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka –
Ústredná knižnica FF UK v Bratislave
2. Mgr. Marta Skalková, riaditeľka – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
3. Mgr. Katarína Soukupová, riaditeľka –
Záhorská knižnica v Senici
- za náhradníkov Kontrolnej a revíznej
komisie SAK:
1. PhDr. Mária Kadnárová, riaditeľka Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
2. Mgr. Ľubica Grebečiová, vedúca - Knižnica Fakulty telesnej výchovy športu
UK v Bratislave
Volebná komisia v zložení: predseda Ing.
Milota Torňošová, v.r. členka Mgr. Jana
Holubcová, v.r. člen Mgr. Peter Klinec, v.r.
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UZNESENIA VOLEBNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Volebné valné zhromaždenie Slovenskej
-- Správu o priebehu a výsledkoch volieb
asociácie knižníc
členov KRK SAK a náhradníkov
-- odmenu predsedníčke SR SAK PhDr.
1. berie na vedomie
Daniele Džuganovej vo výške prie-- správu o činnosti SAK za uplynulé vomerného platu v národnom hospolebné obdobie
dárstve SR
-- správu o stave hospodárenia SAK za
rok 2015
3. ukladá
-- správu kontrolnej a revíznej komisie
-- novozvolenej SR SAK prebrať admiSAK
nistratívnu agendu do 31. 12. 2015
Nových členov SAK:
a finančnú agendu do 31. 1. 2016
-- Dokumentačné stredisko, Národná
-- novozvolenej SR SAK pripraviť návrh
banka Slovenska, Bratislava
plánu práce a rozpočtu na rok 2016
-- Univerzitná knižnica Univerzity J. Se-- zaoberať sa podnetnými návrhmi
lyeho, Komárno
a pripomienkami z diskusie
2. schvaľuje
-- Správu volebnej komisie o priebehu a
výsledkoch volieb predsedu SAK
-- Správu o priebehu a výsledkoch volieb
členov SR SAK a náhradníkov
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4. vyslovuje uznanie a poďakovanie doterajšej SR SAK za vykonanú prácu.
V Martine dňa 19. novembra 2015
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA A JEJ ODKAZ BUDÚCIM GENERÁCIÁM /
SLOVAK NATIONAL LIBRARY AND ITS CHALLENGE FOR FUTURE GENERATION
Ing. Filip Vaněk, Slovenská národná knižnica, Martin
filip.vanek@snk.sk
Abstract: The national project Digital Library and Digital Archives (DIKDA) belongs to the
biggest projects in Slovakia in the field of digitisation of written cultural heritage. The main
goal of the project was the high-quality digitisation and physical preservation of the Slovak
written cultural heritage, the creation of the platform for effective work with digital and conservation technologies as well as the facilitation of an access to online use of works aimed at
digitising written collections. The project was guaranteed by the Slovak National Library, the
Slovak National Archive was the project partner. The project was solved within the operational programme Informatization of Society (OPIS) in the priority axis 2 Development of
repository institutions and the renewal of their national infrastructure.
Keywords: national project, digital library, digital archive, Slovak National Library, Slovak
National Archive, Slovak documents
Kľúčové slová: národný projekt, digitálna knižnica, digitálny archív, Slovenská národná
knižnica, Slovenský národný archív, štrukturálne fondy, slovacikálne dokumenty
Prostredie, v ktorom knižnice pôsobia, sa
v uplynulých dvoch desaťročiach zmenilo viac než za celé predchádzajúce obdobie, a to najmä v dôsledku rozvoja informačných a komunikačných technológií.
Čitatelia prestávajú byť závislí na fyzických
návštevách knižníc ako hlavného zdroja
získavania informácií, pretože majú omnoho viac možností, ako získať potrebné informácie na mieste, na ktorom sa práve
nachádzajú formou online pripojenia. Prispôsobovanie sa knižníc v digitálnom svete
je rozšírením ich tradičného postavenia
medzi svojimi návštevníkmi.
V súčasnosti je aktuálnym trendom digitalizácia ako spôsob sprístupnenia knižničných
dokumentov svetu. Zdigitalizovaný obsah je
ľahšie dostupný aj mimo knižnice, ale i štátu.
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Všetky písomné dokumenty, ktoré vytvoril človek podliehajú dlhodobým degradačným procesom vedúcim až k zániku, preto
hlavným cieľom knižníc je ich zachovanie
vo vhodných podmienkach a zabezpečenie
ich životnosti, čo obmedzuje a vylučuje
fyzickú manipuláciu s nimi. V dôsledku
toho je dlhodobým cieľom národného projektu DIKDA vytvoriť kvalitné digitálne
kópie veľkej časti písomného kultúrneho
dedičstva Slovenska, zabezpečiť ich online
sprístupnenie a začleniť takto vytvorený
digitálny obsah do formujúceho sa virtuálneho priestoru európskeho kultúrneho
dedičstva.
Ide o najväčší projekt na Slovensku týkajúci sa digitalizácie písomných zbierok
a svojím rozsahom je unikátnym proBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

jektom v kontexte európskeho regiónu.
Hlavným cieľom projektu bolo zdigitalizovať viac ako 2,5 mil. objektov. Polovicu
z toho tvoria dokumenty zo slovacikálneho fondu SNK, ako sú monografie, noviny
a časopisy, odborné články zo zborníkov
a odborných periodík a špeciálne dokumenty (mapy, pohľadnice, plagáty). Pod
slovacikálnym fondom sa rozumejú dokumenty, ktorých autori sú Slováci, boli vydané, vyrobené, nájdené a nachádzajúce sa
na území dnešného Slovenska. Obsahovo
sa dotýkajú Slovenska alebo Slovákov, alebo sú napísané v slovenskom jazyku. Slovenská národná knižnica uchováva najrozsiahlejší súbor slovacikálnych dokumentov
od počiatkov písomníctva na našom území až po súčasnosť, vrátane jedinečných
a vzácnych dokumentov, ktorých význam
presahuje hranice Slovenska. Slovenská
národná knižnica sa prostredníctvom Národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) podujala na masovú digitalizáciu knižničných a archívnych
fondov a na ochranu písomného kultúrneho dedičstva pre jeho zachovanie budúcim
generáciám.
Identifikátory vyplývajúce z projektu
Monografie / vrátane zborníkov
monografickej povahy/ :................. 100 000
Zdroje na pokračovanie / noviny, časopisy, zborníky, ročenky, výročné
správy/:............................................. 350 000
Články v periodickej tlači a príspevky
v zborníkoch:................................... 800 000
Špeciálne dokumenty /mapy, plagáty,
pohľadnice/:........................................10 000
SPOLU:.......................................... 1 260 000
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Finálne identifikátory
Monografie / vrátane zborníkov
monografickej povahy/:.................. 132 583
Zdroje na pokračovanie / noviny, časopisy, zborníky, ročenky, výročné
správy/:............................................. 356 210
Články v periodickej tlači a príspevky
v zborníkoch:................................... 879 057
Špeciálne dokumenty /mapy, plagáty,
pohľadnice/:........................................10 800
SPOLU:.......................................... 1 378 650
Medzi digitalizovanými dokumentami
nechýba rôznorodá odborná literatúra
a učebnice. V zdigitalizovanom fonde sa
nachádzajú diela významných slovenských osobností, ktoré predstavuje cez ich
zdigitalizované rukopisy, snímky, alebo
i cez školské úspechy v podobe vysvedčení.
Projekt bol realizovaný v spolupráci so
Slovenským národným archívom (SNA),
ktorý tvorí druhú polovicu dokumentov
a jeho najvýznamnejšiu časť tvoria sčítacie
hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20.
storočia. Predmetom digitalizácie v SNA sú
zároveň archívne dokumenty Ministerstva
kultúry Slovenskej socialistickej republiky
z rokov 1969 – 1989.
Projekt bol financovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Realizácia projektu DIKDA sa datuje k začiatku marca 2012. Od druhej polovice
tohoto roku sa rozbehlo digitalizovanie písomného slovacikálneho fondu v novovybudovaných priestoroch vo Vrútkach. Ku
koncu roka 2012 Oddelenie digitalizácie
disponovalo už 11 špičkovými skenermi,
ku ktorým postupne pribudlo ešte ďalších
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11 skenerov, čím vzniklo špecializované
Digitalizačné centrum na Slovensku. Na
takto vybudovanom pracovisku sa pracovalo v dvojzmennej prevádzke a neskôr sa
čiastočne prešlo aj na trojzmennú prevádzku, čím bolo v rámci projektu vytvorených
172 nových pracovných miest. V marci
2014 sa implementoval špičkový softvérový systém workflow, ktorý riadi všetky
pracovné toky v rámci digitalizácie. Proces
digitalizácie zahŕňa chod na seba nadväzujúcich pracovísk od triedenia dokumentov
pre digitalizáciu, skenovanie, spracovanie
obrazových súborov a OCR, po výstupnú
kontrolu skenov a metadát, vybudovanie
dátového centra, pracovného úložiska dát
a technologickej infraštruktúry, ako aj systém pre riadenie a správu digitálnych dát.
Prínosom projektu pre uchovanie
písomného kultúrneho dedičstva je zabezpečiť minimalizovanie manipulácie s fyzickým dokumentom, jeho ochrana pred
poškodením, znehodnotením a stratou.
Zachovanie digitálneho obsahu so všetkými informáciami aj v prípade zániku
fyzického dokumentu, možnosť vytvárania neobmedzeného počtu reprodukcií
v rozličných formách. Znemožnenie odcudzenia a zámeny fyzického dokumentu,
zlepšenie podmienok pre uchovanie fyzických dokumentov v dôsledku vykonania
opatrení aktívnej i pasívnej ochrany. Zvýšenie dostupnosti materiálov písomného
kultúrneho dedičstva pre používateľov, ako
aj zlepšenie stavu a obsahu informačných
databáz a záznamov o dokumentoch.
Výstupný digitálny objekt je tvorený dátovým balíčkom obsahujúcim obrazové súbory strán dokumentu, súvisiace popisné,
štrukturálne a administratívne metadáta
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v definovanom štandarde, kontrolné súčty,
identifikátory, prípadne ďalšie údaje. Digitálny objekt tvorí PSP balíček vo formáte
METS a štandarde SNK. Digitálnym objektom pre potreby projektu sú knižničné dokumenty alebo ich časti, ktoré môžu tvoriť samostatnú intelektuálnu entitu, ktorá
môže byť bibliograficky spracovaná.
Viac ako jedna tretina zdigitalizovaných
objektov bude voľne dostupná širokej verejnosti, kde časť týchto dokumentov je
už v súčasnosti sprístupnená na stránkach
SNK - http://dikda.snk.sk.
Kľúčovým bodom projektu bolo jeho
úspešné ukončenie koncom septembra
2015. 16. októbra 2015 sa konalo slávnostné ukončenie Národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, kde slávnostným príhovorom generálna riaditeľka SNK
Ing. Katarína Krištofová za účasti významných hostí ako ministra kultúry Mareka
Maďariča, Nienke van Schaverbeke, zástupkyne konzorcia Europeana (Európska digitálna knižnica), predstaviteľov Riadiaceho
orgánu OPIS, Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry, Ministerstva kultúry
SR, slovenských pamäťových a fondových
inštitúcií, Žilinského samosprávneho
kraja a turčianskych miest, ako aj desiatky
ďalších pozvaných hostí oficiálne ukončila projekt Dikda. Súčasťou naplnenia
projektu je aj 5-ročná udržateľnosť, počas
ktorej je konečným cieľom zdigitalizovanie
celého slovacikálneho fondu SNK.
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115 ROKOV MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE – OSLAVA VZDELÁVANÍM /
115 YEARS OF THE CITY LIBRARY IN BRATISLAVA – CELEBRATION THROUGH
EDUCATION
Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk
Abstract: City Library in Bratislava implemented during the month of its 115th anniversary
in addition to actions and events for its visitors seminar for librarians on electronic and audio books in libraries. The content of the contributions were related to the current state and
prospects of their use in the future.
Keywords:115th anniversary, City Library in Bratislava, seminar meeting, e-books, audiobooks, digital library
Kľúčové slová:115. výročie, Mestská knižnica v Bratislave, odborný seminár, elektronické
knihy, zvukové knihy, digitálna knižnica
Mestská knižnica v Bratislave patrí k najstarším verejným knižniciam na Slovensku. Jej vznik sa datuje na 1. október 1900
a odvtedy nepretržite poskytuje svoje služby, je verejnou knižnicou s regionálnou pôsobnosťou pre hlavné mesto SR Bratislava.
Od svojho vzniku knižnica zažila 4 veľké
sťahovania a jej pracoviská vznikali na
rôznych miestach (mezanín, 1. poschodie

Sídelná budova knižnice na Klariskej 16
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a zadný trakt Primaciálneho paláca, Stará
radnica, Leningradská (teraz Laurinská) 1,
Wolkrova (teraz Biela) 6, Obchodná 2 [1].
V súčasnosti je sídlom jej riaditeľstva a
hlavných riadiacich útvarov budova na
Klariskej 16 a služby verejnosti poskytuje
na špecializovaných pracoviskách:
-- Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry,
Laurinská 5
-- Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26
-- Úsek literatúry pre deti a mládež,
Kapucínska 3
-- Oddelenie odbornej literatúry, Klariská
16
-- Oddelenie
pre
nevidiacich
a slabozrakých, Klariská 16
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 3.
V rámci 115. výročia svojho vzniku poskytovala knižnica svojim používateľom
celý mesiac rôzne akcie. V týždni 5. – 9.
10. mali všetci možnosť bezplatnej celoročnej registrácie. Túto ponuku využilo
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218 nových čitateľov a 122 preregistrovaných. Okrem toho sme v rámci mesiaca
úcty k starším ponúkali v termíne 15. –
30. 10. ďalšiu možnosť bezplatnej registrácie pre našich čitateľov seniorov. Počas
októbra sme oslavovali aj realizáciou zaujímavých podujatí – zapojili sme sa do
festivalu BLAF debatou o komiksových
knihách, pripomenuli sme si narodenie Ľ.
Štúra výstavou kníh v našich priestoroch,
deťom sme ponúkli operu, divadlo, čítačky
aworkshopy, seniorom obľúbenú Počítačovú školu pre seniorov.
Keďže vieme, že verejné knižnice sú dôležitou súčasťou knižničného systému,
ktorého cieľom je aj vzdelávacia činnosť
a podpora vzdelávania knihovníkov, rozhodli sme sa zorganizovať pri príležitosti
115. výročia odborný seminár Elektronické a zvukové knihy v knižniciach. Konal sa
7. 10. 2015 v zrekonštruovanom priestore
Pod knižnicou na Klariskej 16.
Výber témy seminára bol podmienený
aktuálnosťou a potrebou hľadať jednotné
celospoločenské riešenie prístupu knižníc k elektronickým a zvukovým knihám.
Cieľom seminára bolo oboznámiť jeho
účastníkov s aktuálnou situáciou, informovať o stave riešenia jednotlivých aspektov
danej problematiky, vyvolať diskusiu smerujúcu k ďalšiemu posunu v tejto oblasti
služieb. Spoluorganizátorom seminára
bol Goetheho inštitút v Bratislave, ktorý
zabezpečil účasť nemeckého prednášateľa
špecializujúceho sa na právne aspekty využívania elektronických kníh v knižniciach.
Na odbornom seminári odznelo sedem
príspevkov na tému sprístupňovania
a možnosti vypožičiavania elektronických
a zvukových kníh v slovenských a nemec-
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kých knižniciach. Súčasťou programu bola
aj diskusia k téme a jej právnym aspektom
so zástupcami zo Sekcie médií, audiovízie
a autorského práva Ministerstva kultúry
SR, ktorí priniesli odpovede na mnohé
otázky v súvislosti s uplatňovaním nového
autorského zákona v praxi.
V úvodnom príspevku vyhodnotila Mgr.
Helena Mlejová (Mestská knižnica v Bratislave) aktuálnu situáciu využívania elektronických a zvukových kníh v slovenských knižniciach.
Celosvetový trend prináša do každodenného života ľudí aj využívanie iných ako
tradičných foriem kníh, preto je dôležité,
aby knižnice nezaostávali a plynule ich integrovali do svojich knižničných služieb.
Aktuálne strategické a legislatívne dokumenty majú vo svojich cieľoch podporu
knižníc smerom k systematickej akvizícii
elektronických zdrojov a vybavenie knižníc potrebnými informačnými technológiami. V súčasnosti poskytujú knižnice
elektronické zdroje najmä zo zahraničných
databáz, akademické knižnice majú často
budované databázy e-kníh svojich zamestnancov, verejné knižnice začali s požičiavaním e-kníh od českej spoločnosti eReading. Systémové riešenie, ktoré by prinieslo
prístup ku všetkým e-zdrojom je zatiaľ
hudbou budúcnosti.
Digitálna knižnica Onleihe je nemecký systém na požičiavanie e-médií a o jeho využívaní v Goetheho inštitúte rozprával vedúci
knižnice Mgr. Michal Hvorecký. Úvod jeho
prezentácie priniesol stručný prehľad dejín
digitálnej knižnice, ďalej sa venoval systému
elektronických výpožičiek Onleihe [2], ktorý využívajú knižnice v nemecky hovoriacich krajinách a zároveň knižnice patriace
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do celosvetovej siete Goetheho inštitútu.
Tento systém v sebe integruje e-knihy, e-časopisy, e-noviny, e-audio, e-video a umožňuje ich požičiavanie cez webové rozhranie
s použitím Adobe Digital Editions, audio je
možné aj v režime online (stream), pričom
všetky e-dokumenty sú chránené technológiou DRM. V Onleihe platí princíp obmedzeného počtu exemplárov (licencií), ktoré
sú v danej chvíli používateľom dostupné. Aj
napriek neustálym rokovaniam s vydavateľmi, náročným technologickým riešeniam
a problematickým otázkam bezpečnosti je
táto platforma výrazným posunom vpred
v oblasti využívania elektronických médií.
Knižnica Goetheho inštitútu je dobrým príkladom symbiózy fyzických a digitálnych
médií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a ponúkajú záujemcom tematický bohatý fond.
Nemecký hosť Armin Talke, LL.M.
z Staatsbibliothek zu Berlin sa venoval
téme E-knihy: licencie, platformy, právne

otázky. Na úvod prezentoval zaujímavý
príklad americkej štúdie, v ktorej sa porovnával predaj tlačených a elektronických
kníh v USA v roku 2014. Kým v oblasti
beletrie je percentuálny pomer kúpy tlačených (52%) a elektronických (48%) kníh
takmer totožný, pri odbornej literatúre
je porovnanie tlačených (88%) a elektronických (12%) vo výraznom nepomere.
Priniesol nám pohľad aj na elektronické
výpožičky v nemeckých knižniciach, ktoré
za posledné roky postupne stúpajú, väčšina
verejných knižníc využíva systém Onleihe
od Divibib. Tendencia je nákup stále väčšieho objemu elektronických kníh, ale na
druhej strane je percentuálne vysoká časť
knižnej produkcie, ktorá vychádza stále iba
v tlačenej verzii. Nemci si uvedomujú význam knižníc pre knižný trh, keďže realizujú programy pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a je predpoklad, že aktívni čitatelia
knižníc sa v budúcnosti stanú aj čitateľmi

Seminár Elektronické a zvukové knihy v knižniciach
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elektronických kníh a budú aj ich nákupcami. Akvizícia elektronických kníh do
nemeckých knižníc sa realizuje prostredníctvom projektov, nákupom hromadných
licencií do databáz, nákupom kolekcií elektronických kníh jednotlivými knižnicami.
v oblasti práva je situácia v Nemecku podobná ako u nás – požičiavanie originálov
alebo kópii diela je povolené za primeranú
odplatu autorovi, ktorý je nositeľom práv,
v prípade knižníc sa tento proces rieši cez
kolektívnu správu práv.
Po informáciách z praxe nemeckých knižníc prišla na rad diskusia so zástupcami
Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR (MK SR). Mgr.
Lenka Topľanská a JUDr. Jakub Slovák
priniesli na začiatok zhrňujúce informácie z nového autorského zákona, ktoré
ovplyvňujú poskytovanie knižničných
služieb. Nasledujúce otázky prítomných
a odpovede prispeli k objasneniu niektorých konkrétnych otázok v súvislosti
s autorským zákonom a aplikácii jeho paragrafov v praxi. Potešujúcou správou je,
že MK SR sprístupní začiatkom roka 2016
webový informačný portál Duševné vlastníctvo. Jeho súčasťou bude okrem iného aj
právne poradenstvo v oblasti interpretácie
a uplatnenia autorského zákona v praxi
knižnično-informačných inštitúcií, sekcia
najčastejších otázok a odpovedí.
Po skončení diskusie a prestávke s občerstvením nasledovali ďalšie prezentácie.
Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka
Krajskej knižnice v Žiline nás informovala
o systéme eReading, ktorý je integrovanou
súčasťou online katalógu knižnice a o možnosti realizácie výpožičiek elektronických
kníh v ňom. Knižnica má s eReadingom
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zmluvu, na základe ktorej môžu sprístupňovať elektronické rozmnoženiny kníh
s obmedzenou časovou platnosťou, čo
v praxi znamená, že po skončení platnosti
výpožičky k nej čitateľ nemá viac prístup,
nie je potrebné realizovať proces vrátenia.
Pre využívanie služby je potrebné, aby čitateľ, ktorý si chce požičiavať elektronické
knihy, mal okrem platného čitateľského
konta v knižnici, vytvorené konto na webe
eReading.cz [3]. Dôležité je, aby pri registrácii uviedol totožnú emailovú adresu ako
v knižnici, je to údaj, na základe ktorého
sa jeho kontá spárujú. Aktuálne je dostupných vyše 2 100 titulov kníh z produkcie českých vydavateľov. Nová moderná
služba zatiaľ nepriniesla knižnici vysoké
čísla, výpožičky e-kníh sú nižšie, ako sa
predpokladalo pri implementácii.
Digitálna knižnica, ktorú buduje Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
v Levoči (SKN) je téma, o ktorej nás prakticky a vecne informoval Mgr. Norbert
Végh. S potešením konštatoval niekoľko
pozitívnych zmien, ktorými v roku 2015
prešla. Zvukový formát DRM WMA 10 je
nahradený súbormi vo formáte MP3, ktorý
je rozšírenejší a dostupnejší, zvýšil sa počet
koncových zariadení, na ktorých sa môžu
zvukové knihy počúvať, ich využívanie je
možné v režime online (stream) aj offline
(po stiahnutí). Ochrana zvukovými pečiatkami v sebe zahŕňa informácie o čase
stiahnutia a meno čitateľa, čo umožňuje
presnú identifikáciu a zároveň sa predíde
zneužívaniu. Novinkou pre zamestnancov
knižníc, ktoré sú pobočkami SKN, je aj
možnosť podpísať čestné vyhlásenie, ktoré
sa týka pomoci a sprostredkovania služieb
Digitálnej knižnice ľuďom so zdravotným
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znevýhodnením. Zamestnanec poskytne
záujemcovi súčinnosť pri zriadení vlastného konta a v prípade stiahnutia zvukových
dokumentov budú tieto označené unikátnym podpisom tak, aby boli kedykoľvek
priraditeľné používateľovi. Cieľom týchto
zmien je poskytnúť používateľom kvalitnejšie služby a zároveň zabezpečiť využívanie zvukových kníh v súlade s platnou
legislatívou.
E-knihy aj do OPACu priniesli informácie od Mgr. Pavla Špániho zo spoločnosti
SVOP. Prezentoval model implementácie služieb eReadingu do online katalógu
knižnice. Celý proces vyžaduje spoluprácu knižnice, eReadingu a dodávateľa
informačného systému. Pred samotným
začiatkom realizácie je potrebná analýza
požiadaviek klienta (knižnice), následná
implementácia do testovacieho online katalógu, intenzívne testovanie s prípadnými
úpravami a finálne implementácia do ostrej
verzie online katalógu. Výhodou e-výpožičiek v porovnaní s tradičnými knihami je
ich nepretržitá dostupnosť a fakt, že sa realizujú bez prípadnej potreby odosielania
upomienok, keďže proces vrátenia e-knihy
prebehne automaticky po vypršaní doby
výpožičky. Nevýhodou je potreba špeciálneho softvéru na požičiavanie a nemožnosť predĺžiť si aktuálnu výpožičku (ale dá
sa opakovane požičať). Pre knižnicu vznikajú implementáciou eReadingu vstupné
náklady a následné poplatky za každú výpožičku. Úspech tejto služby poskytovanej
knižnicou stojí na kvalitnej ponuke titulov,
dobrej propagácii a najmä na záujme čitateľov, ktorý je kolísavý a neistý.
Radovan Ščibrany, zástupca spoločnosti Martinus.sk, sa zúčastnil už vo februári
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2015 knihovníckeho seminára (Akademické knižnice a elektronické publikovanie,
ktorý sa konal v Slovenskej pedagogickej
knižnici – pozn. aut.), kde prvýkrát proklamoval ústretovosť zo strany Martinusu
spolupracovať s knižnicami a zapojiť ich do
distribučného modelu s možnosťou požičiavania elektronických kníh. Do dnešných
dní komunikoval s niektorými vydavateľmi a vidí priestor pre spoluprácu v tejto
oblasti. Za knižnice prebrala záštitu nad
e-knihami Slovenská asociácia knižníc, po
oslovení knižníc a zistení ich záujmu o integráciu e-kníh do služieb bude dohodnuté
pracovné stretnutie so zástupcami vydavateľov a Martinusu.
Zhodnotili sme, že pre rozšírenie využívania elektronických kníh by bol optimálnym riešením jednotný informačný systém
pre prístup ku všetkým typom elektronických dokumentov. Pre budúce jednotné
riešenie systému je okrem iného dôležité,
aby ponuka e-kníh čo najviac zodpovedala
dopytu zo strany používateľov, bude potrebná intenzívna komunikácia s vydavateľmi a aktuálna atraktívna ponuka titulov.
Veríme, že slovenské knižnice sú na správnej vlne inovácií a pokroku a budú do budúcnosti pre spoločnosť modernými inštitúciami kultúry a vzdelania.
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PREŠOVSKÁ KNIŽNICA P. O. HVIEZDOSLAVA VČERA A DNES (1925 – 2015) /
THE LIBRARY OF PAVOL ORSAGH HVIEZDOSLAV IN PREŠOV YESTERDAY AND
TODAY (1925-2015)
Mgr. Marta Skalková, Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
martaskalkova@gmail.com
Abstract: In 2015, the Library of Pavol Orsagh Hviezdoslav in Prešov celebrated 90 years of
its existence. The paper deals with the history and present of this important cultural institution of Prešov autonomous region.
Keywords: public library, Library of P.O.Hviezdoslav in Prešov, jubilee, library services,
Kľúčové slová: verejná knižnica, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, výročie, knižničné
služby.
Knižnica nie je len požičovňou kníh, ale
i domovom, školou a chrámom.
Kniha ako nositeľka slovesnej tvorivosti
a poznania je neodmysliteľnou súčasťou
vývoja ľudstva. Dnes sú knihy samozrejmosťou, u mladšej generácie takmer
prežitkom, no kedysi, keď sa ešte písali
i odpisovali ručne a vzdelanie bolo určené
len úzkej skupinke ľudí narodených pod
šťastnou hviezdou, boli vzácnosťou.
Založenie knižnice pred 90 rokmi
Až do roku 1925, kedy sa začal uplatňovať Zákon o obecných knižniciach, funkciu verejnej knižnice čiastočne suplovali
školské, cirkevné, spolkové či súkromné
knižnice kníhkupcov. V Prešove to boli
najmä knižnice Československej besedy
s jej čitárňou a knižnica miestneho odboru
Matice slovenskej. Práve jej fondy, takmer
500 kusov kníh, sa stali základom novovzniknutej knižnice spolu s ďalšími 200
knihami venovanými ministerstvom školstva. Knižná rada poverila vedením knižnice Bela Kleina-Tesnoskalského; v októbri
1925 bola knižnica sprístupnená čitateľom
v miestnosti na prízemí mestského domu,
dnešnej radnice, ktorú predtým užíva-
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li mestskí policajti. Pre potreby knižnice
to však bolo malé a nevyhovujúce, preto už nasledujúci rok sa presťahovala do
priestrannej a svetlej miestnosti v budove
Čierneho orla, čo výrazne pomohlo jej propagácii a zvýšeniu počtu čitateľov.
Knižnica v priebehu deviatich desaťročí
Začiatky boli skromné, počet kníh rástol
pomaly. Knihy boli rozčlenené len do troch
kategórií: spisy zábavné, spisy náučné a časopisy, o ktoré sa staral jeden knihovník
a jeden zriadenec na polovičný úväzok
v čitárni. Od roku 1934, kedy už počet kníh
dosiahol takmer 5000, bolo nutné aj ich
podrobnejšie triedenie na: Básne, Krásnu
prózu, Divadlo, Prírodovedu a zdravovedu,
Techniku, Vedy sociálne, Históriu, Zemepis, cestopisy a národopis, Rôznych oborov diela, Časopisy a ako posledné Spisy
pre mládež. Na nákup kníh bolo určených
okolo 20 000 korún ročne. Aj počet
čitateľov postupne narastal. Od počiatku
bola knižnica prístupná všetkým, ale pre
nízky počet zamestnancov a narastajúci
počet čitateľov bolo nutné upraviť aj vstup
čitateľov do knižnice, ktorým sa od roku
1932 knihy požičiavali podľa rozpisu
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a abecedy. Mládež podľa príslušných
priezvisk mala vyhradený pondelok až
stredu a dospelí štvrtok a piatok. Za právo
byť čitateľom knižnice sa platil poplatok 2
koruny, platný na 32 vypožičaných kníh.
Dnes je výpožičná doba 1 mesiac, členské
sa platí na obdobie 1 roka, limit výpožičiek
je dnes u detí 15 a u dospelých 25 kníh.
Život knižnice do značnej miery
ovplyvňovala aj spoločenská a politická
situácia, čo sa najviac prejavilo počas
vojny, ktorá výrazne obmedzila jej činnosť
a aj počet fondov.
Druhá polovica 20. storočia sa niesla
v znamení pokojného a postupného rozvoja knižnice, veď na jej chod a nové prírastky boli dotácie 10 až 20krát vyššie ako
v prvých rokoch jej existencie. Dochádza k
profesionalizácii okresných ľudových knižníc a napriek prehnanému dôrazu na štátnu
ideológiu a globálnu politizáciu, knižničný fond rástol vo všetkých sférach a žánroch. Prešovská knižnica zásluhou Jozefa
Repčáka ako prvá pre čitateľov uviedla do
života predmetový katalóg kníh. S nárastom nových činností, služieb a pobočiek
sa zvyšoval aj počet pracovníkov, špecifikovali sa jednotlivé oddelenia a zlepšovalo
sa aj priestorové vybavenie. V 70. rokoch
sa knižnica presťahovala do priestorov starej mestskej školy. Poskytovala odborné
a metodické rady viac ako dvom stovkám
miestnych knižníc, začala systematicky pracovať s detskými a mladými čitateľmi, no aj
so znevýhodnenými skupinami obyvateľov,
usporadúvala besedy, semináre, výstavy, súťaže, tematické programy a poskytovala čoraz širšie informačné a konzultačné služby.
Turbulentné politické zmeny v 90. rokoch sa premietli aj do činnosti knižnice.
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

Základná zmena nastala v zameraní knižnice, v odklone od politickej línie a koncentrovaní sa na zvýraznenie literárnych
a umeleckých osobností v regionálnom,
slovenskom i svetovom zábere. Knižnica sa
však musela vyrovnávať aj s meniacimi sa
podmienkami v legislatívnej, ekonomickej
i technologickej oblasti. Koniec 90. rokov
bol veľmi ťažkým obdobím. Knižnica dočasne stratila právnu subjektivitu, štátne
finančné dotácie čoraz viac klesali, v dôsledku čoho bolo nutné zredukovať počet
pobočiek aj pracovníkov. Napriek tomu
sa jej podarilo úspešne aplikovať vo svojej činnosti výpočtovú techniku a vytvoriť
automatizovaný
knižnično-informačný
systém, klasické kartotékové lístky tak
nahradila elektronická databáza. a knižnica dostala aj nový názov, stala sa nositeľkou
hrdého mena P. O. Hviezdoslava.
Knižnica v novom tisícročí
Do nového tisícročia vstúpila knižnica
ako moderná inštitúcia kráčajúca s dobou
a sledujúca moderné trendy a technológie.
Od 1.apríla 2012 je zriaďovateľom knižnice
Prešovský samosprávny kraj. Knižnica P.
O. Hviezdoslava v Prešove je regionálnou
kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej
činnosti. Poskytuje knižničné a informačné služby, plní funkciu mestskej knižnice
a je kultúrno-spoločenským a informačným centrom pre občanov mesta Prešov
Mení sa aj vzťah knižnica a čitateľ. Knižnica ide čitateľom v ústrety: zriadila pre nich
bibliobox, kde môžu pohodlne vrátiť knihu
v ktorúkoľvek hodinu, zasiela im mailové
pripomienky o blížiacom sa ukončení vý-
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požičnej lehoty, prostredníctvom vlastného dobrovoľníckeho programu poskytuje
služby aj znevýhodneným občanom, viaceré oddelenia sú bezbariérové, členské je
diferencované podľa sociálneho statusu
čitateľa, na železničnej stanici zriadila Staničnú knižnicu ako samoobslužnú knižnicu pre cestujúcich a na podporu čítania sa
zapája do celoslovenských akcií a organizuje aj množstvo vlastných podujatí.
Po mnohých peripetiách dnes sídli v dôstojných historických priestoroch Bosákovho domu, Starej mestskej školy, v dome na
Hlavnej 16 a v štyroch sídliskových pobočkách, kde môže plniť svoju funkciu regionálnej, kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie
a v rámci svojho poslania poskytovať široké spektrum služieb pre viac ako 11 0000
čitateľov.
Naše oddelenia včera a dnes
Pri otvorení mala knižnica len jednu
miestnosť, ku ktorej neskôr pribudla ďalšia
určená pre potreby čitárne. Súčasná knižnica zastrešuje aj odborné oddelenia: Metodické, usmerňujúce činnosť 139 knižníc
spadajúcich pod krajskú pôsobnosť knižnice, k čomu prispieva aj jeho Marketingové
a propagačné oddelenie. Katalogizačné oddelenie zabezpečuje vyváženosť a mnohorakosť nových prírastkov do knižničných
fondov, Centrum regionálnych dokumentov
je reprezentačným strediskom regiónov
celého Prešovského samosprávneho kraja.
Zameriava sa nielen na akvizíciu regionálnych knižných, novinových, časopiseckých,
audiovizuálnych titulov do vlastnej študovne, monitorovanie a uchovávanie regionálnych periodík, drobnej tlače i krajanskej
literatúry, ale poskytuje aj bibliograficko-
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-informačné a rešeršné služby, buduje databázu článkovej regionálnej bibliografie
a v rámci svojich možností vydáva aj vlastné bibliografie, usporadúva regionálne zamerané výstavy a prednášky pre starších
žiakov prepájajúce národné historicko-literárne súvislosti s regionálnymi.
Knižnica má samostatné detské oddelenie
Slniečko, ktoré sa sústreďuje na detského
čitateľa a formovanie jeho vzťahu k čítaniu,
ktorému je každoročne venované množstvo akcií a podujatí – Prázdniny v knižnici, Noc s Andersenom, Reč môjho domova,
Šaliansky Maťko, Rozprávky už čítam sám,
Dni detskej knihy, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe, Do knižnice, čitateľský maratón Čítajme si, súťaž O kráľa
a kráľovnú detských čitateľov, literárno-hudobné či literárno-dramatické pásma,
vyučovacie hodiny, informačná výchova,
tvorivé, zážitkové a mimočítankové čítanie.
Od počiatku bola zámerom a súčasťou
knižnice verejná čitáreň, ktorá v prvých
rokoch suplovala aj funkciu študovne. Tá
dnes pôsobí samostatne - čitáreň je určená
výhradne čitateľom so záujmom o dennú
tlač a časopisy. Aktuálne im ponúka na
výber 7 titulov dennej tlače a 35 titulov
časopisov, z toho 4 zahraničné. V priestoroch čitárne pôsobí aj špeciálne Oddelenie
pre slabozrakých a nevidiacich zabezpečujúce absenčné aj prezenčné výpožičky
zvukových kníh pre znevýhodnených používateľov.
Pri knižnici už dlhé roky pôsobí aj Klub
bylinkárov, vykonávajúci osvetu v oblasti
prírodných liečiv a zdravej výživy a Tvorivé dielne, ktoré dávajú vyradeným knihám
šancu na druhý život. Knižnica sa jednoducho snaží byť komunitným miestom na
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trávenie voľného času detí i dospelých.
Pobočky sa nachádzajú na exponovaných
sídliskových častiach mesta, a to na: Sídlisku III - Centrum, Sídlisku II – Centrál,
Sekčove a Šváboch, aby boli knižničné
služby čo najbližšie čitateľom.
Názvy knižnice:
1925 – Obecná knižnica mesta Prešov
1939 – Verejná mestská knižnica
1951 – Krajská ľudová knižnica
1960 – Okresná ľudová knižnica
1997 – Knižnica P. O. Hviezdoslava
(knižnica tento názov začala
oficiálne používať od 1.6.)
NA ČO SME HRDÍ / ČO NÁS TEŠÍ
-- Festival Prešov číta rád od roku 2005 –
10. ročníkov veľkej oslavy a propagácie
kníh a čítania
-- Rekord v hromadnom čítaní kníh ľudí
na námestí- 1432 rekordmanov, zápis
v Slovenskej knihe rekordov
-- Videoklip Vzlietni a čítaj ....//www.
youtube.com/watch?v=7cQNUqHSp5U
– 4 135prezretí

-- Staničná samoobslužná knižnica –
požičaj si knihu na cestu vlakom a po
prečítaní vráť.
-- Nakazení čítaním–umiestnenie kníh na
čítanie do najfrekventovanejších spojov
MHD s najdlhšími trasami.
-- Klub bylinkárov – pravidelné stretnutia
milovníkov prírody a byliniek spojené
s náučnými prednáškami
-- Detské oddelenie Slniečko
-- Súťažná
prehliadka
knižničných
podujatí pre deti a mládež –
celoslovenská súťaž pre detských
knihovníkov
-- Tvorivé dielne –knihy určené na
vyradenie dostávajú pod šikovnými
rukami druhý život ako ozdobné
a úžitkové predmety
-- Vlastný dobrovoľnícky program
-- Rodinné zápisné
-- Občianske združenie Knihobrána– na
podporu aktivít knižnice
-- V TOP 25 najpožičiavanejších kníh
na Slovensku je kniha Naša mama je
bosorka, ktorej autorka Gabriela Futová
pracuje v knižnici P.O. Hviezdoslava

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
KNIŽNICA MÚZEA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE / LIBRARY OF MUSEUM OF
ĽUDOVÍT ŠTÚR IN MODRA
V Roku Ľudovíta Štúra by sme chceli
predstaviť aj unikátnu knižnicu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Múzeum je súčasťou
Slovenského národného múzea a nachádza
sa v centre Modry, v tzv. Emreszovskom
dome, ktorý patril rodine manželky Karola Štúra, brata Ľudovíta Štúra. Štúr v ňom
strávil veľa času výchovou bratových synov,
keď sa v r. 1851 presťahoval do Modry.
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je jediným personálnym múzeom na Slovensku,
zaoberajúcim sa prezentáciou osobnosti
a diela Ľudovíta Štúra. V roku 2015 oslávilo 50. výročie založenia. Základným poslaním múzea je zhromažďovať, spracovávať,
uchovávať a sprístupňovať informácie o
živote a diele Ľ. Štúra v celom kontexte slovenského národného obrodenia. Súčasťou
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záujmu múzea sú aj historické, kultúrne,
vzdelávacie, umelecké a národopisné tradície Modry a blízkeho okolia.
Knižnica Múzea Ľ. Štúra dnes tvorí rozsahom najväčší fond múzea, čo vyplýva
z povahy činnosti múzea, pretože zhromažďuje informácie uložené prevažne
v literárnej a textovej podobe. Knižničný
fond sa systematicky budoval od vzniku
múzea a v súčasnosti obsahuje spolu cca
20 000 knižničných jednotiek. O zbierkach
knižnice sa záujemca dozvie z príspevku
PhDr. Beáty Mihalkovičovej publikovanom na webovej stránke múzea. Z tohto
zdroja pochádzajú aj ďalšie informácie.
Základom knižnice sa stala vzácna zbierka - torzo osobnej knižnice Ľudovíta Štúra,
ktorú v roku 1965 darovali múzeu Margita
a Elena Štúrové, vnučky Karola Štúra, najstaršieho Ľudovítovho brata. Podľa pôvodného zoznamu datovaného v Pezinku 4.
júna 1962 obsahovala 77 zväzkov , v skutočnosti je to 78 dokumentov. v závere zoznamu sa nachádza tento text: Tieto knihy z
pozostalosti Ľudovíta Štúra, ktoré za svojho
života opatroval náš otec, Július Štúr, advokát v Pezinku, syn Karola Štúra, niekdajšieho modr. ev. farára a rektora ev. gymnázia
v Modre, dávame uložiť v „Štúrovej izbe“
v Modre a prosíme, aby tam boli opatrované
ako pamiatka po Ľudovítovi Štúrovi, bratovi nášho starého otca, Karola Štúra...
Osobná knižnica obsahuje prevažne nemecké knihy, ale aj francúzske, grécke,
latinské diela. Medzi päťdesiatkou nemeckých kníh sú najmä diela historické a filozofické, ale aj prírodovedné a spoločenskovedné príručky. Nachádza sa tu aj nemecké
vydanie Homérovej Odysey v pôvodnom
gréckom jazyku, Aristotelova Metafyzika,
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Aristofanove Komédie či Démostenove
Reči proti Filipovi. Neskôr sa k tomuto
fondu pričlenila ešte jedna lužickosrbska
kniha kázní, ktorá bola s istotou majetkom
Ľ. Štúra.
Iba pri dvoch knihách bolo možné jednoznačne určiť, že ich získal Ľudovít Štúr
sám, zo zápisu na predsádke knihy (Fickov
Teoreticko-praktický návod pre ľahšie vyučovanie anglického jazyka, 1820) a z venovania autora Štúrovi (lužickosrbská kniha
kázní Jána Lahodu Ranische a wecżorne
Modlitwy z r. 1831). Pri ostatných zväzkoch
sa múzeum spolieha na svedectvo vnučiek
Karola Štúra, že knihy boli osobným
majetkom Ľ. Štúra. Štúr nemal vo zvyku
do kníh písať, preto sa vo väčšine z nich
nenachádzajú originálne podpisy ani iné
rukopisné záznamy. Tento fond bol rozhodnutím MK SR č. 924/2003-400 zo dňa
10. 3. 2003 vyhlásený za historický knižničný fond.
V roku 1968 získalo múzeum od Pedagogickej školy v Modre zbierku kníh, ktorá
bola časťou knižnice modranského evanjelického gymnázia. Knižnicu Slovenského
ústavu pri evanjelickom gymnáziu v Modre založil v r. 1839 rektor Karol Štúr a počas
svojho trvania zhromaždila 344 zväzkov.
Fond je len torzom z týchto kníh a obsahuje aj knihy, ktoré k týmto pribúdali neskôr v iných inštitúciách, ktoré jednotky z
ev. gymnázia prevzali. Väčšina diel bola do
knižnice získavaná darom; darcovia zvykli
do knihy vpísať venovanie. Modranskému
gymnáziu takto venovali svoje diela: Ján
Kollár, Juraj Palkovič, Gašpar Fejérpataky, A. H. Škultéty, Juraj Palkovič , Martin
Ďurgala, A. H. Škultéty , Ján Kalinčiak, V.
Paulíny-Tóth, S. B. Hroboň a iní. Fond obBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

sahuje 123 jednotiek, titulov je však viac,
pretože mnohé diela sú zviazané spoločne
v jednom zväzku. Ide prevažne o slovenskú a českú literatúru a jazykovedu, literárne časopisy a kalendáre, zopár latinských
tlačí a nemeckých filozofických diel. Aj táto
zbierka kníh bola v roku 2010 vyhlásená za
historický knižničný fond.
V roku 1993 získalo múzeum knižnú pozostalosť po PhDr. Jozefovi Ambrušovi,
jednom zo zakladateľov Múzea Ľ. Štúra,
literárnom vedcovi a historikovi, editorovi
diela a korešpondencie Ľ. Štúra. Jeho osobná knižnica je rozsahom najobsiahlejšia
zbierka. Obsahuje celé spektrum slovenskej literárnovednej a historickej literatúry,
veľký výber literárnej vedy a histórie českej, vychádzajúcej v tomto období, ako aj
diela z príbuzných spoločenskovedných
oblastí: jazykovedy, slavistiky, filozofie,
pedagogiky. Najviac diel sa priamo týka
slovenskej a českej literatúry a reálií z 19.
storočia, slovenského a českého národného
obrodenia. Nájdeme tu okolo 176 starých
a vzácnych tlačí, najstaršou je Dictionarium Quadrilingve Latino-Ungarico-Graeco-Germanicum (Štvorjazyčný latinskomaďarsko-grécko-nemecký slovník od
Alberta Molnára vytlačený v Norimbergu
r. 1708. Okrem 2014 zväzkov kníh sa tu
nachádza 187 ročníkov a 111 jednotlivých
čísel časopisov. Mnohé knihy obsahujú
osobné venovania autorov alebo prekladateľov PhDr. Ambrušovi. v niektorých
sa nachádzajú podčiarknuté pasáže, označené odstavce alebo rukopisné poznámky,
ktorými majiteľ dopĺňal a na niektorých
miestach aj opravoval text. Všetky osobné
rukopisné zásahy PhDr. Ambruša do textov sú cenným prameňom pre poznanie
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

jeho vedeckých a profesionálnych postupov, rovnako ako torzo písomnej pozostalosti, ktoré knižnicu dopĺňa. Pri štúdiu
v archívoch si PhDr. Ambruš zabezpečoval
aj kópie študovaných materiálov, ktoré sú
tiež cenným zdrojom informácií najmä
preto, že sústreďujú do jedného miesta pramene, originály ktorých sú rozptýlené po
viacerých inštitúciách. Takto sa napríklad
do zbierok múzejnej knižnice dostali fotokópie originálnych listov Ľ. Štúra.
V priebehu budovania knižnice však
múzeum zhromažďovalo aj literatúru,
ktorá sa priamo neviaže k Ľudovítovi
Štúrovi a slovenskému národnému obrodeniu. Knižničný fond obsahuje aj príručkovú literatúru pracovníkov múzea
- viac ako 6000 kniž. jednotiek prevažne
z histórie, národopisu, krásnej literatúry,
literárnej vedy, biografie, jazykovedy, výtvarného umenia a zemepisu. Ďalej sa tu
nachádza fond literatúry a originálnych
dokumentov k dejinám Modry a niekoľko ucelených osobných knižníc. Jednou
z nich je knižnica Ferdinanda Píseckého.
Pedagóg a diplomat, Štefánikov pobočník
na ruskom fronte pôsobil od marca 1919
ako riaditeľ Učiteľského ústavu v Modre.
Časť jeho osobnej knižnice venovala jeho
dcéra pani Sláviková múzeu v r. 1986. Ide
spolu o 180 zachovalých tlačí ohraničených
rokmi 1890 až 1940, ale je medzi nimi aj
vydanie Komenského Didaktiky z r. 1849.
Druhou zaujímavou osobnou knižnicou je
pozostalosť po prof. MUDr. Igorovi Kutlíkovi, lekárovi a dlhoročnom pedagógovi
Lekárskej fakulty v Košiciach, pravnukovi
M. M. Hodžu, ktorú múzeu v r. 2005 darovala jeho sestra pani Elena Zajacová.
Prof. Kutlík prežil v Modre posledné roky
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svojho života po odchode do dôchodku.
Knižná pozostalosť po ňom obsahovala
viac ako 3000 kn.j., lekárske knihy prevzala
Lekárska knižnica v Bratislave. V Modre sa
nachádza 422 kn.j. prevažne spoločenskovedných.. Táto zbierka dokumentuje aj mimoriadny záujem majiteľa o svetové jazyky,
nachádzajú sa tu napr. učebnice barmského, paštského, azerbajdžanského, gruzínskeho, albánskeho, fínskeho, arabského,
čínskeho i bengálskeho jazyka ako i jazyka
hindi a slovníky čínskeho, jazgulamského,
fínskeho, amcharského, lotyšského, litovského, tureckého, pandžábskeho, tadžického, indonézskeho jazyka alebo jazyka
puštu, urdu, telugu, či starej turkotatárčiny.
Okrem zmienených ucelených fondov sa
v knižnici Múzea Ľ. Štúra nájdu aj jednotlivé dokumenty, inak veľmi cenné, či už sú to
staré tlače alebo originálne dokumenty, rukopisy a strojopisy významných osobností
slovenského alebo modranského kultúrneho života a histórie. Fond originálnych
dokumentov obsahuje o. i. písomné pozostalosti po Samuelovi Zochovi, Vladimírovi Jurkovičovi, Pavlovi Šullovi, Ľudovítovi
Petrovskom, Michalovi Pridalovi ako aj
iné cenné rukopisné či strojopisné práce
a štúdie k obom predmetom nášho záujmu - teda k Ľ. Štúrovi a štúrovcom a tiež
k dejinám a osobnostiam mesta Modry.
Súčasťou knižničného fondu je aj zbierka
periodík: takmer úplné ročníky literárnych
časopisov Slovenské pohľady, Literárny
týždenník, z časopisov a almanachov 19.
storočia Hronka, Tatranka, Zora, Nitra,
Orol, Sokol, Černokňažník, Domová pokladnica, Dennica, Živena, reedície Štúrových Slovenských národných novín a Orla
tatranského, niekoľko desiatok ročníkov
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Romboidu, Slovenskej literatúry, Historického časopisu, časopisu Múzeum, Slovenského národopisu, viac ako 40 ročníkov
zborníka SNM Etnografia, ďalej Literárny
archív, Literárnomúzejný letopis, Historická revue, Vlastivedný časopis, Krásy Slovenska a ďalšie.
Podľa informácií od riaditeľky Múzea
PhDr. Viery Jančovičovej sa počas roku
2015 časť budov Múzea revitalizovala a pripravovala sa nová stála expozícia Ľudovít
Štúr a moderné Slovensko ako aj obnovená Pamätná izba Ľudovíta Štúra - miesto,
kde Ľudovít Štúr zomrel. Novú expozíciu si
môžu návštevníci pozrieť od 24. novembra
2015. Pri návšteve expozície majú možnosť
študovať knižničné dokumenty.
Knižničný fond je spracovaný v čiastkových súpisoch, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke Múzea Ľ. Štúra http://www.
snm.sk/?kniznica. Knižnicu vedie vedecká
pracovníčka múzea PhDr. Beáta Mihalkovičová.
Mgr. Daniela Tóthová
Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Literatúra:
MIHALKOVIČOVÁ, Beáta. Knižnica
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Slovenské národné múzeum [online]. 2009 [cit.
2015-11-05]. Dostupné z: http://www.snm.
sk/?kniznica
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
AKO TO VIDÍ TIBOR HUJDIČ / THROUGH THE EYES OF TIBOR HUJDIČ
Kto je Tibor Hujdič? Neúnavný čitateľ
a propagátor čítania detí a deťom. Vedie
semináre pre knihovníkov o práci s detským
čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej
gramotnosti, no najradšej si príbeh užíva
pri spoločnom čítaní. Pôvodne sociálny pracovník a amatérsky herec založil internetové
kníhkupectvo, v ktorom propagoval a predával kvalitné detské knihy. V slovenskom
rozhlase pripravoval reláciu o knihách pre
deti a mládež. Pre školy a knižnice robí dramatizované čítania.
Odporúčate kvalitné detské knihy pedagógom, knihovníkom, rodičom a deťom.
Odkiaľ ich vyberáte?
Keby som tušil, že zo mňa budete chcieť
vymámiť know-how, ktoré si tvorím desať
rokov neviem, neviem, či by som súhlasil...
J Nuž dobre – ak to nikomu nepoviete –
prezradím - ale iba Vám!! Najprv si robím
zoznamy kníh, ktoré si chcem prečítať.
V prvom rade si asi raz ročne prejdem

Veselé čítanie s pánom Mrkvičkom
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ocenenia za detskú literatúru, ktoré považujem za kľúčové a zisťujem či niektoré
z ocenených kníh nevyšli v češtine alebo
slovenčine. Sú to: autori ocenení Čestným diplomom IBBY za literatúru, autori
detských kníh ocenení Hans Christian
Andersen Awards, kniha ocenená Carnegie medal, držitelia Astrid Lindgren
Memorial Award, držitelia Newbery
Medal a nakoniec knihy ocenené Zlatou
stuhou. Po druhé – čítam knihy, ktoré mi
odporúčali ľudia, ktorých názor v detskej
literatúre si vážim – veľa tipov som získal od Jaroslava Provazníka a od Zuzany
Stanislavovej. Tretím zdrojom sú vydavateľstvá – niekoľkokrát ročne si prezriem
plán toho, čo chcú vydať a poznačím si
knihy, ktoré ma zaujali – z českých vydavateľstiev sledujem Baobab, Meander,
Labyrint a Mladú frontu, zo slovenských
Slovart, Verbarium, Slniečkovo, Q111,
Artforum a Enigmu. Štvrtým zdrojom
sú autori, ktorí ma zaujímajú. Ak ma
nejakou knihou zaujala povedzme Kate
DiCamillo alebo Christine Nöstlinger či
zo slovenských autorov Juraj Šebesta či
Andrea Gregušová, od tej chvíle ich nespustím z očí a každú ich ďalšiu knihu si
prečítam. A posledným piatym zdrojom je
kamenné kníhkupectvo. Raz za mesiac sa
„zavriem“ v niektorom kníhkupectve na
tri hodiny a prezerám si, čo pribudlo a ja
o tom neviem – naskladám si na stolík zo
5 kníh – uvelebím sa a čítam – takto občas
objavím zázrak – nie síce často, ale stane
sa – naposledy úžasné Pohádky pro Itamara a Rút od Davida Grossmana. Z týchto
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zdrojov mi ročne vznikne zoznam asi 50
až 80 kníh, ktoré si postupne zháňam a čítam. a z nich ma skutočne osloví asi 15 až
20 a tie potom odporúčam iným. Tak a už
to moje tajomstvo máte na tanieri... Ale
ako vidíte, je to náročná práca. Nedá sa
urobiť si naozaj hlboký prehľad o kvalitnej
literatúre pre deti a mládež bez štúdia a bez
obrovskej investície času a chuti do čítania.
• Vieme, že spolupracujete s knižnicami
a pripravujete dramatizované čítania
pre deti. Sú knižnice ústretové a podporujú túto Vašu aktivitu?
Pravdupovediac tieto moje čítania podstatne viac využívajú školy. V knižniciach
čítavam asi iba 5% zo všetkých mojich
podujatí. Hlavne vtedy, keď knižnica chystá nejakú zvlášť významnú slávnosť. Ja však
oveľa dôležitejší priestor pre spoluprácu
s knižnicami vidím inde – vo vzdelávaní
knihovníčok a knihovníkov. Napríklad
s knižnicou Petržalka takto spolupracujem
štvrtý rok a stále viac sa mi to zdá zmysluplné. Knižnica sa mi zveruje s tým, čím
žijú, čo sa im darí, čo sa im nedarí, čo by
si želali a netušia pritom ako nato a ja im
pripravím seminár šitý im na mieru, presne podľa toho, čo potrebujú. Niekedy spolu
uvažujeme o tom, ktorým smerom rozvíjať
aktivity knižnice alebo o tom, ako pritiahnuť do knižnice rodičov s deťmi alebo ako
robiť nové nerutinné podujatia zamerané
na súčasné deti atď. atď. Toto považujem
naozaj za jedinečný priestor pre spoluprácu. Z odoziev je jasné, že knižnice oceňujú, že som človek z vonku neponorený do
ich rutiny. Ja knižnice milujem, veľa o nich
rozmýšľam, sám pre seba hľadám v zahraničí inšpiráciu – veľa z tých vecí skúšam,
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a to, čo sa mi javí prospešné pre naše knižnice propagujem ďalej.
• Ako vnímate povolanie knihovníka/
knihovníčky?
Ja si myslím, že veľmi málo knihovníkov si
uvedomuje, že kedykoľvek môžu zaniknúť.
Svet, technológie, životný štýl sa tak prudko mení, že ak knihovníci neudržia krok
so zmenami, stanú sa rovnako nepotrebnými ako kolky (Pamätáte sa? To boli tie
známky – platidlo na úradné listiny.). Na
druhej strane práve tá mizéria knižníc (a
že sú zanedbané, je realita, v ktorej žijeme)
poskytuje motivovaným ľuďom jedinečný
priestor na doslova raketový rast. Stačí, ak
si knihovníci vyhrnú rukávy a štyri roky
budú makať na najlepšej možnej knižnici a stanú sa špičkou medzi slovenskými
knižnicami – a to vždy poteší.
• Chceli ste sa niekedy stať knihovníkom?
Nikdy mi to nenapadlo. Ja musím byť
v pohybe – preto mi strašne vyhovuje, že
každý deň som niekde inde – dokonca občas som každý deň v týždni v inom meste.
Sedieť na jednej stoličke v tej istej miestnosti päť rokov alebo hoci aj rok by som
nedokázal – zošalel by som. Mám hlbokú
úctu voči tým, ktorí to dokážu.
• Majú knižnice budúcnosť?
Majú - ak si ju vydobyjú. Ak si ju nevybojujú – zaniknú. Držím palce kreatívnym
a motivovaným – tí majú právo byť tu
s nami ďalej.
S Tiborom Hujdičom
sa rozprávala Kamila Prextová
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INFORMÁCIE / INFORMATION
KNIŽNICE 2015 / LIBRARIES 2015
V roku 2012 sa prvýkrát zišli slovenskí
knihovníci na celoslovenskej konferencii
s príznačným názvom KNIŽNICE 2012, aby
zhodnotili úlohy, ktoré si zadefinovali v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva v rokoch
2008-2013. Pokračujúc v tradícii a v súvislosti
s prijatím novej Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2015 – 2020 sa vďaka
zanieteným knihovníkom z radov Správnej
rady SAK a SSKK knihovnícka komunita opäť
sústredila v hoteli Máj v Liptovskom Jáne na
konferencii KNIŽNICE 2015 v dňoch 29.30.9.2015. Tu bol jej účastníkom predostretý
bohatý odborný program tvorený jednotlivými blokmi venovanými nielen strategickým
oblastiam (strategická oblasť 1: Formovanie
informačných potrieb, podpora informačnej
gramotnosti, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti
knižníc; strategická oblasť 2: Budovanie, trvalé
uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov; strategická oblasť 3: Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných
služieb a metód správy informácií a znalostí),
ale aj aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy
– novému knižničnému zákonu a autorskému
zákonu.

Auditórium
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Prezentácie jednotlivých vystupujúcich sú
k dispozícii na webovej stránke konferencie
(http://www.sakba.sk/kniznice2015/?page=program).
Účastníci konferencie na jej záver prijali
nasledujúce závery, s ktorými chceme oboznámiť širokú knihovnícku verejnosť:
My, účastníci celoslovenskej konferencie
Knižnice 2015,
-- s uspokojením konštatujeme, že bola prijatá
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
na roky 2015-2020, ktorá určuje zásadné
ciele a priority smerovania slovenského
knihovníctva;
-- vyslovujeme však vážne znepokojenie
z ohrozenia jej plnenia z dôvodu zmeny
dotačného systému MK SR, ktorý bol
jedným zo základných zdrojov financovania
jednotlivých činností vyplývajúcich zo
strategických úloh;
-- nesúhlasíme so začlenením pamäťových
a fondových inštitúcií do Fondu na podporu
umenia, ktoré je nesystémové a neposkytuje
dostatočné záruky financovania rozvojových
aktivít knižníc;
-- poverujeme
predsedníčku
Ústrednej
knižničnej rady tlmočiť ministrovi kultúry
Slovenskej republiky obavy a nespokojnosť
účastníkov konferencie a trváme na
zachovaní štátnej podpory knižníc
prostredníctvom dotačného systému MK
SR;
-- navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny
s cieľom spolupráce pri príprave vyhlášky
o odbornej evidencii všetkých typov
dokumentov ako vykonávacieho predpisu
k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach...;
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-- požadujeme zapojiť aspoň Ústrednú
knižničnú radu do rokovaní Slovenskej
národnej knižnice a organizácií kolektívnej
správy predmetov ochrany podľa autorského
zákona k hromadným licenčným zmluvám
podľa zákona o knižniciach;
-- žiadame
Ministerstvo
kultúry
SR
o komentovaný výklad k praktickým
otázkam zákona o knižniciach s dôrazom
na postavenie akademických knižníc,
ktoré plnia úlohu špecializovanej vedeckej
knižnice; - žiadame Ministerstvo kultúry
SR o spracovanie usmernenia k praktickým
otázkam autorského zákona vo vzťahu ku
knižniciam;
-- odporúčame profesijným združeniam
Slovenskej asociácii knižníc a Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc
v spolupráci s odborovými organizáciami
vyvíjať tlak na kompetentné orgány s cieľom
zlepšiť finančné ohodnotenie zamestnancov
knižníc;

-- vítame zámer projektu Centra vedeckotechnických informácií SR v oblasti
budovania
databázy
elektronických
informačných zdrojov dostupných na
Slovensku;
-- podporujeme harmonogram implementácie
nových katalogizačných pravidiel RDA
s dodržaním stanovených termínov
a spustením v januári 2017 vrátane tvorby
metodík; - požadujeme vytvoriť elektronickú
konferenciu pre katalogizátorov;
-- odporúčame Slovenskej asociácii knižníc
spolupracovať s expertnou skupinou
zriadenou pri MŠVVaŠ SR na vytvorení
Národnej stratégie zvyšovania úrovne
a kontinuálneho rozvoja čitateľskej
gramotnosti.
Liptovský Ján 30.9.2015
Účastníci konferencie Knižnice 2015
PhDr. Zuzana Babicová,
UK UPJŠ v Košiciach
zuzana.babicova@upjs.sk

Patrí im poďakovanie
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LIST MINISTRA KULTÚRY SR PREDSEDNÍČKE SAK / THE LETTER OF THE
MINISTER OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC TO THE PRESIDENT OF
THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION

Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

35

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UCM V TRNAVE / THE
YEAR OF ĽUDOVÍT ŠTÚR IN THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE UNIVERSITY
OF SS. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok
2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Tejto významnej udalosti venovala Univerzitná
knižnica UCM osobitnú pozornosť.
Už 1. januára 2015 Univerzitná knižnica
UCM vyhlásila vedomostnú súťaž k 200.
výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, do ktorej sa študenti mohli zapojiť do 30. apríla
2015. Okrem súťaže pripravila Univerzitná
knižnica UCM v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou UCM aj tri odborné
prednášky venované životu a dielu tohto
slovenského národného buditeľa, jazykovedca a spisovateľa.
Prvé dve prednášky: Jazykovedná činnosť

Prednáška doc. Jany Skladanej /zľava: doc.
Jana Skladaná, doc. Ružena Kozmová, doc.
Tkáčiková

Ľudovíta Štúra /lektor: doc. PhDr. Jana
Skladaná, CSc./ a Literárna tvorba Ľudovíta Štúra /lektor: doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc./ sa uskutočnili 26. marca 2015
v rámci Týždňa slovenských knižníc. Tretia
prednáška doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. na
tému „Život a dielo Ľudovíta Štúra“ sa konala 6. mája 2015 v študovni Univerzitnej
knižnice UCM. Súčasťou podujatia bola
prezentácia aj vyhodnotenie písomnej vedomostnej súťaže k 200. výročiu narodenia
Ľudovíta Štúra, ktorá prebiehala od 1. januára do 30. apríla 2015. Zo 65 súťažiacich,
ktorí odovzdali správne odpovede, boli
vylosovaní traja výhercovia knižných cien
a propagačných predmetov UCM a desať
účastníkov získalo zadarmo registráciu
do Univerzitnej knižnice UCM na jeden
rok. Ceny do súťaže venoval rektor UCM
v Trnave a Univerzitná knižnica UCM. Potešilo nás, že o prednášky i o súťaž bol zo
strany študentov i pedagógov veľký záujem
a mohli sme si spoločne pripomenúť túto
významnú osobnosť slovenskej histórie.
9. novembra sa zase uskutočnilo premietanie filmu TRUE ŠTÚR spojené
diskusiou s PhDr. Katarínou Kodajovou z Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied, na ktorom sa zúčastnilo 80
účastníkov.

Prednáška doc. Ivana Mrvu
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Mgr. Darina Kráľová
Univerzitná knižnica Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave
darina.kralova@ucm.sk
Foto: Ing. Ladislav Gubi
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ĽUDOVÍT ŠTÚR – OSOBNOSŤ, KTORÁ INŠPIRUJE /
ĽUDOVÍT ŠTÚR – A PERSONALITY THAT INSPIRES
Pri príležitosti 200. výročia narodenia významného národného buditeľa, politika,
jazykovedca, spisovateľa, básnika Ľudovíta
Štúra pripravili regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja počas Roka
Ľudovíta Štúra niekoľko zaujímavých podujatí pre dospelých aj pre deti.
KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
V TRNAVE
V apríli sa v priestoroch knižnice uskutočnila vernisáž výstavy Slávme to spoločne.
Výstavu nám poskytla Slovenská národná
knižnica (SNK) a bola venovaná 100. výročiu narodenia a 30. výročia úmrtia básnika
a kňaza Janka Silana. SNK sa touto výstavou pripojila k aktivitám Roku Ľudovíta
Štúra. Ako hosť vystúpil doc. Augustín
Maťovčík zo Slovenského biografického
ústavu SNK. Návštevníci si ju mali možnosť pozrieť do konca mája.
V rámci letných aktivít Prázdninového

superklubu 2015 podnikli účastníci superklubu – deti, ich rodičia i starí rodičia
výlet na Devín. Na miesto, kam sa pred
mnohými rokmi vybral aj Ľudovít Štúr
so svojou družinou. Počas prechádzky si
účastníci vypočuli rozprávanie o živote Ľudovíta Štúra a tieto vedomosti si následne
na druhý deň overili vo vedomostnej súťaži. Okrem otázok deti skladali portrét Ľudovíta Štúra a tiež jeho meno a priezvisko
na čas.
Téme Ľudovít Štúr sa venovala aj celoslovenská literárna súťaž pre začínajúcich
autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich
v zahraničí Literárny salón Trnava 2015.
Súťaž bola vyhlásená v marci pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc. Bol to už jej
štvrtý ročník a konal sa pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Do
súťaže sa zapojilo spolu 84 autorov s 222
prácami z celého Slovenska. Zúčastnili sa aj
3 autori zo zahraničia (Srbsko). Slávnostné

Výlet na Devín
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vyhodnotenie a oceňovanie autorov víťazných prác sa uskutočnilo 14. októbra 2015
v Divadle Jána Palárika v Trnave. Hosťami
boli: Jozef Behúl, zástupca riaditeľa Úradu
TTSK, Ľubica Malá, riaditeľka odboru kultúry TTSK, Pavol Tomašovič, vedúci kancelárie mesta Trnava a členovia odbornej
poroty: Alexander Halvoník, Zlata Matláková a Radoslav Matejov. Cenu predsedu
TTSK pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra
odovzdal v zastúpení predsedu Jozef Behúl Trnavčanke Edite Striežencovej. Diplomami a knižnou cenou bolo ocenených
ďalších 26 autorov z celého Slovenska.
Súčasťou programu bolo scénické pásmo
Ľudovít Štúr – milovník života slovenského v naštudovaní hercov Divadla Jána
Palárika v Trnave Barbory Bazsovej a Tomáša Mosného. Zborník ocenených prác
je k dispozícii v Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave. Výsledky súťaže Literárny salón
Trnava 2015 nájdete na www.kniznicatrnava.sk
Deťom bola venovaná súťaž vo vlastnej
literárnej tvorbe, ktorú knižnica vyhlásila
v marci pod názvom Slovensko očami detí.
Termín uzávierky bol iba nedávno. Sme
zvedaví, ako inšpiroval Ľudovít Štúr naše
deti v ich tvorbe. Momentálne sa porota
zaoberá jednotlivými príspevkami; víťazi budú vyhlásení a ocenení 1. decembra
2015 na výstave Knihy a hračky v Mestskej
športovej hale v Trnave. Všetky ocenené
práce budú tiež uverejnené v Čaruške -časopise mladých čitateľov Knižnice Juraja
Fándlyho v Trnave.
ZÁHORSKÁ KNIŽNICA SENICA
Pre žiakov ZŠ knižnica uskutočnila cyklické stretnutia pod názvom Majster slova
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Ľudovít Štúr. Vo vlastných priestoroch inštalovala dokumentačnú výstavu o živote
a diele Ľudovíta Štúra.
Základná umelecká škola Senica bola 15.
mája predpoludním dejiskom spomienkovej slávnosti venovanej 200. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra. Jej organizátori
Mesto Senica, Trnavský samosprávny kraj
a Záhorská knižnica spolu so Záhorskou
galériou Jána Mudrocha v Senici predostreli publiku, v ktorom sedeli aj študenti
stredných škôl, literárno-historicko-hudobnú kompozíciu Vzlietli orli vysoko. Primátor mesta v úvodnom pozdrave uviedol,
že Štúr vyriešil pre Slovákov životne dôležitú otázku, keď spolu s J. M. Hurbanom
a M. M. Hodžom na hlbockej fare povýšili
stredoslovenské nárečie na spisovný jazyk
všetkých Slovákov. „Týmto počinom výrazne naplnil svoje životné poslanie – zápas za
slobodu národa, slobodu jazyka, za oslobodenie od sociálneho jarma,“ pripomenul
primátor.
Historik Ivan Mrva potom poslucháčov
pútavo vtiahol do doby, v ktorej Ľudovít
Štúr žil, hovoril o všetkých súvislostiach,
ktoré ho formovali, rozprával o všetkých
dôležitých momentoch jeho života, ktorý
zasvätil službe národu a zachovaniu jeho
materinskej reči.
Herec a recitátor Juraj Sarvaš spolu
s Danubius Octet Singers pod dirigentskou
taktovkou Daniela Simadla predniesli podmanivú kompozíciu slova a hudby, pôsobivo spracované posolstvo Ľudovíta Štúra
a štúrovskej generácie pre dnešok, keď naša
materinská reč je pre nás takou samozrejmosťou. Politické texty sa striedali s básňami a piesňami, ktoré dokumentovali zápas za národnú slobodu a materinskú reč,
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v ktorej sa najlepšie vyjadrujú myšlienky,
učí i vyjadrujú city. Na záver podujatia zaznela pieseň Aká si mi krásna.
V októbri sa uskutočnil v Skalici odborný
seminár Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria. Na seminári predniesli príspevky: prof. Dušan Škvarna, doc.
Ivan Mrva, Mgr. Miroslav Hvožďara, Mgr.
Martin Hoferka, PhDr. Štefan Zajíček. Súčasťou seminára bola aj prezentácia knihy
prof. Evy Fordinálovej Otec a syn národa.
ŽITNOOSTROVNÁ KNIŽNICA
V DUNAJSKEJ STREDE
Knižnica pripravila zaujímavé a pútavé

podujatia spolu pre 237 žiakov. V priestoroch knižnice inštalovala výstavu o Ľudovítovi Štúrovi. Pre žiakov základných škôl
zorganizovala prednášky, súťaže a kvízy.
Zaujímavou bola výtvarná súťaž Ako si
predstavujem Ľudovíta Štúra. O túto putovnú výstavu je veľký záujem zo strany
škôl. Študenti Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej Strede sa stretli s doc.PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD. na prednáške Ľ.
Štúr a jeho odkaz v prítomnosti.
Benjamína Jakubáčová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
bjakubacova@kniznicatrnava.sk

KOMUNITNÁ KNIŽNICA IX. VRANOV NAD TOPĽOU, ZÁMUTOV / THE
COMMUNITY LIBRARY IX. VRANOU NAD TOPĽOU, ZÁMUTOV
„Verejná knižnica musí byť centrom komunity, ak má zohrávať plnohodnotnú
úlohu v jej fungovaní. Preto by mala spolupracovať s ostatnými skupinami a organizáciami v komunite, či už ide o orgány
štátnej správy, miestnej samosprávy, podnikateľskú sféru alebo dobrovoľnícke organizácie“.
Smernica IFLA pre služby verejných
knižníc
Knihovníci, ktorí sa venujú komunitným aktivitám, sa stretli na komunitnom
workshope, ktorý sa konal v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou
a v neďalekom Zámutove (2.- 3.9.2015).
Tohto milého, ale hlavne veľmi plodného
a podnetného podujatia som sa zúčastnila
po prvýkrát, ako nová pracovníčka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici. Niekedy nie je jednoduché naskočiť do rozbehnutého vlaku, veď za posledBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

ných osem rokov sa uskutočnilo devätnásť
stretnutí komunitných knihovníkov (boli
to celoslovenské odborné semináre, či
menšie workshopy podobné tomu ako bol
ten septembrový).
Problematika komunitných aktivít knižníc však nie je pre mňa úplnou neznámou.
Tvorivé aktivity, ktoré boli uskutočňované
v spolupráci s miestnou komunitou, som
realizovala v rokoch 2005-2010 na pôde
Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej
Bystrici. Išlo o sériu podujatí a projektov
(Priestor pre všetkých, Priestor bez bariér)
pre marginalizované skupiny návštevníkov
(mentálne, zrakovo, sluchovo a inak znevýhodnení návštevníci knižnice a múzea).
Projekty boli finančne podporené Ministerstvom kultúry SR a Nadáciou Slovenského
plynárenského priemyslu. Hlavným cieľom
vtedy realizovaných podujatí (tvorivé dielne, náučné podujatia, besedy, literárne exkurzie, výstavy, prednášky a i.) bolo osloviť
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konkrétnu komunitu a poskytnúť jej kultúrny a tvorivý priestor na sebarealizáciu
či sebaprezentáciu. Za uvedené obdobie sa
komunitný priestor knižnice otvoril takmer
pre 1000 účastníkov na približne 450 podujatiach. Výstupy z týchto aktivít boli opakovane publikované v odborných časopisoch
Knižnica, Múzeum, Pamiatky a múzeá, Národná osveta, Verejná správa, Priezor, Nový
život a v inej regionálnej tlači, rozhlase a
televízii.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
(VKMK), ktorá v meste Banská Bystrica
pracuje prostredníctvom svojich piatich
pobočiek, aktívnym spôsobom spolupracuje s miestnou komunitou. Celoročne
organizuje náučné a tematické podujatia
pre školy, širokú verejnosť, je organizátorom celoslovenských podujatí, partnerom
mesta pri iných kultúrnych aktivitách. Nedávno knižnica otvorila novú komunitnú
pobočku na najväčšom sídlisku Fončorda.
Práve v nej máme ambíciu rozšíriť svoje aktivity aj pre rôzne skupiny znevýhodnených
a marginalizovaných občanov s využitím
progresívnych prístupov práce (arteterapia,
dramatoterapia, muzikoterapia, bibliterapia, činnostná terapia, a i.). Komunitných
knihovníkov hosťovala banskobystrická
knižnica v októbri 2012, kedy sa knihovníci
mohli zúčastniť medzinárodnej konferencie pod názvom: Aké podmienky aktívneho
starnutia majú seniori v Európe.
Opätovne treba vyzdvihnúť aj celkový pozitívny zámer projektu Komunitná knižnica, ktorý od roku 2008 realizuje Občianske
združenie Korálky a Hornozemplínska
knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s verejnými knižnicami na Slovensku. Celoslovenské semináre sa uskutoč-
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nili v Podtatranskej knižnici v Poprade,
Oravskej knižnici Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne, Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave, Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove, Verejnej knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici, Staromestskej
knižnici v Bratislave, Krajskej knižnici
v Žiline a niekoľkokrát v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Spoluorganizátormi týchto podujatí boli
mestá a samosprávne kraje, Slovenská
asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov, Goetheho inštitút v Bratislave
a ďalší. Hlavným cieľom projektu je prezentovať komunitné aktivity knižníc, vytvoriť priestor na tvorivú diskusiu a výmenu
skúseností ale i riešiť potreby knihovníckej
komunity na odbornej úrovni. Miestom
stretnutia knihovníkov sú knižnice, mestské úrady, miesta, kde sa uskutočňujú podujatia a aktivity pre verejnosť, najmä s aktívnym prepojením miestnej komunity.
Aj s ohľadom na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 20152020 (bod 1.2) je našou úlohou budovať
knižnice ako multifunkčné a multikultúrne centrá a formovať knižnice ako miesta
neformálneho celoživotného vzdelávania
sa. Nový knižničný zákon č.126/2015, § 9,
odsek c/ Z.z. tiež cituje funkciu verejných
knižníc ako komunitných centier. Knižnica
má obrovský potenciál pri vzdelávaní a rozvoji komunity, v ktorej pôsobí. Obohacuje
osobnosti, pomáha pri odstraňovaní stereotypov, zlepšuje sociálne zručnosti, je užitočným miestom pre výmenu skúseností
a názorov.
Podujatie otvorila riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Mgr. Emília Antolíková
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a vo svojom príspevku s názvom Zentangle
nielen pre seniorov predstavila novú tvorivú metódu v umení, ktoré v sebe spája
kresbu s relaxáciou. V súčasnosti je táto
výtvarná metóda celosvetovým fenoménom, je jednoduchá a obľúbiť si ju môže
každý. Pomocou Zentangle techniky môžete nakresliť čokoľvek. Viacerí kolegovia-knihovníci prejavili záujem osvojiť si túto
techniku, získať v nej zručnosti a následne
ju ponúknuť návštevníkom knižnice ako
jednu z nových umeleckých techník.
Po úvodnom príspevku workshopu sme
sa presunuli do prostredia ranču Záľubov
v malebnej dedinke Zámutov v údolí Slanských vrchov. V popoludňajších hodinách
sme odštartovali blok Trénerská dielňa,
v ktorej štyri príspevky prezentovali osvedčené metódy práce s rôznymi skupinami
používateľov.
Top 10 obľúbených aktivít predstavila Mgr. Renáta Filková z Knižnice Józsefa
Szinnyeiho v Komárne. Išlo o najmä o rôzne pamäťové cvičenia pre seniorov s využitím textu na precvičovanie dlhodobej
pamäti (napr. rebrík slov, príbeh na slová-rovnaké písmená, zliepanie slov, poprehadzované slabiky vo vete, dekódovanie písmen a pod.).
Príspevok riaditeľky Knižnice P.O.
Hviezdoslava v Prešove Mgr. Marty Skalkovej pod názvom Knižnica ako dobrý partner aktívneho seniora predstavil knižnicu
a všetky jej aktivity smerom ku seniorom.
Aktívna spolupráca s Akadémiou tretieho
veku i rôznymi združeniami v meste Prešov je základným úspechom pri práci so
seniormi a príprave rôznych typov podujatí
pre túto komunitu.
O prvých skúsenostiach s ReminiscenčBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

nou terapiou s knihou v ruke sa podelila
Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka Knižnice
Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
Reminiscenčná terapia je aktivizačná liečebná metóda, ktorá využíva zachovanú
dlhodobú pamäť klienta a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Táto terapia sa dá
preložiť aj ako terapia spomienkami. Jedná
sa o vybavovanie udalostí zo života človeka.
Pri tejto terapii sa využívajú spomienky a
ich vybavovanie prostredníctvom rôznych
podnetov ako sú staré fotografie, predmety,
hudba a všetko, čo sa viaže na aktívny život
klientov. Ide o oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre
klienta veľmi dôležité. Patria tu najmä rodinné udalosti, obdobia, kedy sa cítili veľmi
dobre a na ktoré radi spomínajú. Reminiscenčná terapia je predovšetkým určená pre
ľudí seniorského veku. Okrem spomienok
je rovnako dôležité pri tejto terapii, vytvoriť vhodné uvoľnené prostredie, pomocou
predmetov, ktoré navodia príjemnú atmosféru vhodnú na spontánne a nenútené
reakcie klientov. Samotná terapia dokáže
pozitívne ovplyvniť kvalitu života človeka,
pretože poskytuje čas a priestor pre seba
vyjadrovanie. Je významnou v oblasti stimulácie kognitívnych funkcií, verbálneho
prejavu, v navodení psychickej pohody,
posilnení sebaúcty, pričom poskytuje príležitosť pre seba prijatie. Klienti si pomocou
terapie uvedomujú vlastnú identitu, pričom
si precvičujú pamäť. Uvedená metóda sa dá
v knižnici vhodne využívať pri aktivitách so
seniormi, ale i inými skupinami znevýhodnených návštevníkov.
Pamäťové cvičenia Na to musíte mať nos
prezentovala PhDr. Katarína Benciová,
z Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Tré-
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ningy pamäti pod týmto názvom realizujú
v knižnici zážitkovým spôsobom s využitím vôní rôznych predmetov, potravín,
rastlín, atď.
Popoludňajší blok prednášok Knihovníci
v komunite zahájil prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., ktorý vo svojom príspevku
O našej knihovníckej profesii zhodnotil
súčasné postavenie knihovníkov v spoločnosti. Vyslovil potrebu vyvolania verejnej
diskusie o súčasnom postavení knihovníkov v znalostnej spoločnosti. Informoval
tiež o študijnom programe Adamis - Mediamatika a kultúrne dedičstvo (bakalársky stupeň) na Fakulte humanitných vied
Žilinskej univerzity a o rôznych projektoch
uvedeného študijného programu. Študijný
program zastrešuje študijný odbor: Knižnično-informačné štúdiá. Viac informácií
nájdete na: http://www.adamis.sk/news/
studijny-program-mediamatika-a-kulturne-dedicstvo/.
Mgr. Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja prezentovala 10 komunikačných kiksov, ktoré musíte
vyhodiť zo svojho života. Témy, ktorých sa
vo svojom vystúpení dotkla, boli nasledovné: smiech, pozornosť a záujem, aktívne

počúvanie, komplimenty, kritika, hádka,
spätná väzba, bezcenné slová v komunikácii, slová ďakujem a prosím v bežnej komunikácii a i. Vhodne doplnila i skúsenosti
z vlastnej praxe v oblasti komunikácie.
Teatroterapiu a projekt Integrácia s gráciou prezentovala riaditeľka Spojenej školy
internátnej z Vranova nad Topľou Mgr. Renáta Kopčeková. Cieľom uvedeného projektu bolo umožniť mentálne postihnutým,
rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia prejaviť svoj talent po boku
nadaných, zdravých detí a naopak, zdravým
deťom z majoritnej spoločnosti dať príležitosť spoznať svojich rovesníkov, ukázať im
ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas a podeliť sa s nimi o nadšenie zo spoločného úspechu. Prostredníctvom projektu sa podarilo
zlepšiť kvalitu života mentálne postihnutých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, zbúrať stereotypy v intolerantnom
myslení ľudí, ukázať smer iným školám a
združeniam na prácu s multikultúrnymi
skupinami, umožniť vytvoriť si názor zdravých detí na svojich rovesníkov, ktorí žijú
úplne iný život aj keď v tesnej blízkosti.
V poslednom bloku prednášok mala vystúpiť pani Prof. Beáta Balogová, s príspevkom

Účastníci podujatia na prehliadke opálových baní

42

Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

Naratívna terapia - možnosti a limity,
ktorá sa však ospravedlnila.
Ďalšou lektorkou workshopu bola Jana
Vejsadová, zo združenia Mnémé z Havlíčkovho Brodu. Vo svojom príspevku
Text ako nástroj kognitívnej aktivizácie,
naratívna biblioterapia prezentovala
témy: čítanie, čitateľská (literárna a dokumentová gramotnosť), čítanie a kognitívne
funkcie, starnutie a čítanie, čítanie a iné
média, využitie textu v kognitívnom tréningu, naratívna biblioterapia a námety
na cvičenie s textom. Pani J. Vejsadová od
roku 2002 vedie tréningy pamäti a kreativity s obsahovým zameraním pre rôzne
cieľové skupiny. Okrem cvičenia pamäti a koncentrácie pre seniorov pripravuje
tiež programy kognitívnej aktivizácie pre
zdravotne znevýhodnených a kognitívne
tréningy pre ostatnú verejnosť. Je autorkou
on-line kurzu „Cvičenie pamäti“. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva na rôznych
vzdelávacích podujatiach a podieľa sa aj na
odbornej príprave trénerov pamäti nielen
v Čechách ale aj na Slovensku. Najviac oceňuje rozšírenie programov kognitívnej aktivizácie v Čechách a na Slovensku na platforme verejných knižníc, kde nachádzajú
uplatnenie nielen pri práci so seniormi, ale
aj vo forme prevencie pre vekovú kategóriu
45 + , ale aj ako mozgový jogging pre deti.
Prvý komunitný deň priniesol množstvo tém vhodných na večernú diskusiu.
Organizátori podujatia nám po skončení
programu pripravili milé prekvapenie. Vo
večerných hodinách sme navštívili dubnické opálové bane, ktoré patria k európskej rarite. Prvá písomná zmienka o ťažbe
drahého opálu na Dubníku pochádza už
z roku 1579. Dubnické ložiská opálu sú
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

Foto: autor Martin Lukačin , Hornozemplínska
knižnica vo Vranove nad Topľou
Účastníci podujatia počas workshopu

výnimočným fenoménom z celosvetového
hľadiska a rozhodne stojí za to navštíviť
túto lokalitu.
Druhý deň bol predovšetkým o diskusiách
a hodnotení uskutočneného workshopu
a komunitných aktivít, ktoré knižnice realizujú. Všetci sme zhodne ocenili význam
a potrebu našich pravidelných stretnutí,
zanalyzovali sme ciele, ktoré sme si stanovili v predchádzajúci deň a pomaly sme sa
začali rozchádzať na svoje pracoviská do
rôznych kútov Slovenska. Tí, ktorí ostali, sa
po presune do Hornozemplínskej knižnice
vo Vranove nad Topľou mohli zúčastniť
prehliadky knižnice a tvorivej dielne pod
názvom: Na motýlích krídlach.
Môj obdiv patrí organizátorom celého
podujatia, menovite Mgr. Emílii Antolíkovej,- riaditeľke Hornozemplínskej knižnice,
ktorá je svojím pracovným elánom a nasadením už niekoľko rokov líderkou v komunitnom dianí knižníc na Slovensku. Poďakovanie za skvelo organizačne zvládnuté
podujatie patrí aj kolektívu Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili
ruku k dielu. Atmosféru celého stretnutia
dotvárala nielen dobrá nálada a kolegiálny
duch ale aj príjemné prostredie a vydarené
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septembrové počasie.
Očakávam stretnutie na ďalšom komunitnom workshope či inom odbornom podujatí, ktoré obohatí našu prácu v knižniciach.
Celé podujatie sa uskutočnilo s finančnou

podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Mgr. Soňa Šóky, PhD.,
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
v Banskej Bystrici, manazer@vkmk.sk

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA KNIŽNIČNÝCH PODUJATÍ PRE DETI A MLÁDEŽ /
COMPETITIVE EXHIBITION OF LIBRARY EVENTS FOR CHILDREN AND YOUTH
Nie je súťaž ako súťaž . V našich knižniciach je to o inšpirácii a motivácii.
V tejto súťaži si odovzdávajú skúsenosti
v práci s deťmi knihovníčky, „deckárky“,
z celého Slovenska. Tie opäť dokázali, že
byť detským knihovníkom neznamená len
zakladať knihy do regálov a tíšiť deti, ale
vedieť im podať knihu, tému alebo príbeh
z knihy netradičným spôsobom cez pridanú hodnotu ako je zážitok a poučenie. Témou siedmeho ročníka Súťažnej prehliadky bola 2. svetová vojna v literatúre pre deti
a mládež.
Deťom vojna nepristane
Téma II. svetovej vojny a holokaustu je
ťažká, veľmi náročná a pripraviť sa na ňu
nebolo jednoduché ani pre súťažiace knihovníčky. V úvode sa so svojou prehliadkou predstavili Natália Malíková a Gabriela
Hiľovská z Knižnice pre mládež mesta Košice. Bol to ich súťažný debut a prítomnými
boli označované za adeptky na víťazov. Pre
publikum si pripravili prezentáciu knihy
Ruty Sepetysovej: Medzi odtieňmi sivej.
Podľa slov Natálie Malíkovej bol výber tejto knihy absolútne spontánny a jednoduchý. „Táto kniha je mojím jednoznačným
favoritom a pracuje sa mi s ňou veľmi
dobre s mládežou. Má totižto nádherný
príbeh a veľmi krásne sa na nej dajú vysvetliť pojmy ako tolerancia, diskrimi-
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nácia a podobne“, vysvetlila knihovníčka
z Košíc. Väčšina súťažiacich sa v rámci
svojich prehliadok zhodla v tom, že práve
v súčasnej dobe je potrebné témy pripomínať, lebo aj napriek tomu, že sa o nich
neustále rozpráva, ľudstvo stále opakuje tie
isté chyby. „Momentálne to vyzerá veľmi
reálne, že ideme opakovať chyby minulosti. Preto vzniká v spoločnosti silná
potreba, aby deti a mládež získali o vojne poznatky a vedeli, že to nie je dobré.
Práve tieto deti môžu byť tými, ktoré to
dokážu zastaviť a povedia STOP!“, zdôraznila Natália Malíková. Počas dvoch dní
sa publikum opätovne stretávalo s problematikou vojny a židovskej otázky, no
z iných pohľadov. Mohli si vypočuť príbeh
Anny Frankovej, ale i dievčatka zvaného
Nemo, z ktorého sa napokon vykľula dcéra
nemeckého diktátora Adolfa Hitlera. Hľadala sa, napríklad, aj odpoveď na otázky, či
sa dá zabudnúť na vojnu. Svoj príbeh prišla
„osobne“ vyrozprávať malá zlodejka kníh
Liesel a jej verná priateľka Smrť. Ponurá atmosféra počas súťažnej prehliadky nebola
ani tak smutná, lež plná hlbokého zamyslenia sa nielen v radoch súťažiacich ale i publika. Téma a prezentované knihy nútili ľudí
a deti premýšľať nad tým, čo sa stalo, ale aj
nad tým, čo sa môže stať. Práve dnes nad
ľudstvom visí Damoklov meč vojny, a preto
bol výber témy veľmi aktuálny.
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

Víťazom bol každý...
Napriek tomu musela odborná porota vybrať jedného víťaza. Tento rok sa ním stal
tandem z Podtatranskej knižnice v Poprade: Elena Šimkaninová a Lucia Rušinová.
Deťom, odbornej porote a publiku vyrozprávali príbeh druhej svetovej vojny očami
len dvanásťročného dievčatka, ktoré nemalo najlepšiu kamarátku, a tak si začalo písať
denník. Dnes jej príbeh pozná celý svet a aj
napriek tomu, že autorka Anna Franková
vojnu neprežila, bola doposiaľ najmladšou
spisovateľkou, ktorá napísala celosvetovo
známy bestseller, a to podľa skutočného
príbehu. „Našou prehliadkou sme chceli
ukázať deťom vojnu z pohľadu obyčajných ľudí. Ako žili v tých časoch, čo prežívali, ako sa cítili, napríklad čo pre nich
znamenalo žiť v úkryte. Konkrétne Anna
bola židovské dievča, a tí mali všeličo zakázané“, vysvetlila víťazka Elena Šimkaninová. Jedným dychom dodala: „O číslach
a faktoch sa učia v škole. O tom, ako sa
asi cítilo dievča v ich veku počas vojny a ako sa jej život odlišoval od života
dnešných mladých ľudí, na to sme chceli
poukázať. Snáď priviesť deti k vďačnosti,
že dnes môžu žiť v mieri a pokoji.“ Špeciálnu cenu poroty získala knihovníčka Mária Masárová z Krajskej knižnice Ľudovíta
Štúra vo Zvolene. To, ako dokázala odprezentovať svoje podujatie oslovilo samotnú
porotu. Čo bolo jej cieľom? To nám už prezradila sama Mária Masárová: „Chcem sa
dotknúť srdca... Lebo dotýkame sa srdcom, ako hovorí Exupéry.“ Možno dodať,
že práve to sa jej aj podarilo, keďže po jej
vystúpení ostali v priestoroch súťaže silné
emócie.
Oživením prehliadky bol workshop so
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špeciálnym hosťom pod názvom Búranie
bariér pomocou Živej knižnice, ktorý pripravila Knižnica pre mládež mesta Košíc.
Jedinečnej prehliadky sa zúčastnili detské knihovníčky z 9 knižníc Slovenska.
Boli to: Knižnica pre mládež mesta Košice, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi,
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre,
Podtatranská knižnica v Poprade, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Krajská
knižnica Ľ. Štúra Zvolen, Mestská knižnica
Partizánske, Mestská knižnica Bratislava
a Turčianská knižnica Martin. Každé podujatie bolo autentické za účasti žiakov ako
priamej cieľovej skupiny a obecenstva z radov knihovníčok.
Ich podujatia hodnotila trojčlenná porota:
Mgr. Melánia Golitková , učiteľka ZŠ Ľubotice, PaedDr. Anna Vizdalová, učiteľka
ZŠ Šrobárova, Prešov a Mgr. Viera Némethová, Miestna knižnica Petržalka, víťazka 6. ročníka súťažnej prehliadky.
Súťažná prehliadka bola finančne podporená Ministerstvom kultúry SR a organizátorom ako aj autorom projektu je Knižnica
P. O. Hviezdoslava v Prešove s gestorkou
Gabikou Futovou.
Podujatia, ktoré predviedli detské knihovníčky, sú jedinečné a neporovnateľné
s ničím. Teší nás, že o kvalite knižničných
podujatí sme presvedčili učiteľov aj žiakov.
Nadšená bola porota, povzbudené a motivované knihovníčky aj ostatní návštevníci.
Naším detským knihovníčkam patrí poklona!
Mgr.Marta Skalková, Michaela Demková
Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
martaskalkova@gmail.com
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TÝŽDEŇ ČESKEJ DETSKEJ LITERATÚRY V STAROMESTSKEJ KNIŽNICI /
WEEK OF THE CZECH CHILDREN´S LITERATURE IN THE OLD CITY LIBRARY
Spolupráca sa vypláca. Presvedčili sme sa
neraz na vlastnej koži. Staromestská knižnica uzavrela v roku 2012 dohodu o spolupráci s českou Knihovnou města Olomouce.
Začali sme výmennými stážami pracovníkov. V novembri čakáme tretiu návštevu
z partnerskej knižnice a aj naše kolegyne boli
už na stáži v Olomouci. Minulý rok sa nám
podarilo zorganizovať výstavu obrazov olomouckého výtvarníka Otakara Vystrčila.
Svoje fotografie Bratislavy úspešne prezentoval na výstave v olomouckej knižnici slovenský fotograf Rasťo Mišík.
Tento rok sme sa rozhodli pre akciu v rovnakom termíne. V Staromestskej knižnici
to bol od 5. do 9. októbra 2015 Týždeň
detskej českej literatúry a v Olomouci Týždeň slovenskej detskej literatúry. Okrem
výstaviek kníh českých detských autorov
na všetkých pracoviskách sme sa stretli aj
so súčasnou českou spisovateľkou Danielou Krolupperovou. Povolaním žurnalistka píše najmä pre deti. Väčšina jej kníh je
preložená do slovenčiny, a tak ju poznajú aj
slovenské deti. O sebe napísala:
„Hledám příběhy. Snažím se je s pokorou
tvořit, aby malým čtenářům kromě špetky
poučení přinesly především radost z objevování světa. Protože radost je pro zdravý
vývoj dítěte stejně důležitá jako kvalitní
jídlo. Jídlo pomáhá tělu, aby bylo zdravé
a silné. Radost pomáhá vytvářet zdravou
a silnou duši.“
Tvorba Daniely Krolupperovej: Zuzanka,
Viropis aneb Jak bacit bacila, Proč mluvíme česky, Hurááá prázdniny!, Zuzanka
a ježeček, Atlas strašidel, M. D. Rettigová,
Putování za nejmocnějším kouzlem, Jo-
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sífek sedmilhář, Draka je lepší pozdravit,
Koukej, kouzlo!, Zákeřné keře, Josífkův pekelný týden, Já se nechtěl stěhovat!, Zmizelá škola, Bubáček, Tygří trápení, Historie
Evropy obrazové putování, Proč mluvíme
česky, Společenstvo klíčníků, Dráček Mráček, Makej, makaku!, O´Bluda, Bubáček a
Myšošlap, Policejní křeček, Mizící hmyzíci,
Kouzelná aktovka, Zločin na Starém Měste
pražském, Rybí sliby, O modrém světle.
Deti, ktoré sa stretli so spisovateľkou, mali
prečítanú knihu Stratená škola. Beseda sa
točila najmä okolo tohto príbehu. Veľa sme
sa rozprávali o českom jazyku a jeho používaní. Niektoré deti sa ihneď prispôsobili
situácii a snažili sa klásť otázky v češtine .
Bolo to milé.
Aby to ani pani spisovateľka nemala také
jednoduché, poprosili sme ju, aby nám
prečítala v slovenčine. Aj ona sa trochu potrápila s významom slovenských slov.
Kolegyňa pripravila pre deti malý súťažný
kvíz. Deti pracovali v skupinkách a ich úlohou bolo pospájať české a slovenské slová.
Celkom sa im darilo.
Na stretnutí s autorkou sa zúčastnili aj
zástupcovia z Českého centra v Bratislave
a vydavateľstva Albatros Media Slovakia,

Daniela Krolupperová číta zo svojej knihy
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ktorí boli partnermi podujatia. Vydavateľstvo podarovalo každému detskému účastníkovi knihu Stratená škola, ktorú im au-

torka osobne podpísala a odovzdala.
Podujatie podporila aj Slovenská asociácia
knižníc.
Knihovnu města Olomouce navštívila
počas Týdne slovenské dětské literatury
slovenská autorka Zuzana Štelbaská. Spoločne s deťmi sa zabávala pri knihe Mami,
kúp mi psa!, ktorá vyšla aj v českom jazyku.
Obidve podujatia boli veľmi vydarené a v
začatej tradícii chceme pokračovať aj v ďalších rokoch.
Slovenské deti majú pomerne blízko k českému slovu. Majú možnosť pozerať české
rozprávky, české programy, kým české deti
takúto možnosť nemajú, a preto je pre ne
ťažšie sledovať slovenčinu a porozumieť.
PhDr. Jaroslava Lesayová
Staromestská knižnica, Bratislava
lesayova@starlib.sk
Bibliografické odkazy
http://www.danielakrolupperova.cz/

IN A OUT ČÍTANIE PRE TÍNEDŽEROV / IN AND OUT READING OF TEENAGERS
V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
ponúkame priestor, v ktorom sa dejú zázraky, nechýbajú čarovné bytosti, ktoré
ožívajú vo fantázii detí. Neviditeľným
mostom spájame detskú dušu so svetom
fantázie, humoru a poznania. Našim cieľom je priviesť deti a mládež k tomu, aby
knihu vnímali ako priateľa. Rozvíjame ich
predstavy, učíme ich hľadať vo všedných
dňoch rozprávkové zázraky, konfrontovať
bájne bytosti so všednou realitou. Zároveň
ponúkame fluidum tajomnosti a priestor
láskyplného bezpečia knižnice v dnešnom
svete plnom neosobnej techniky.
Aktivitami a podujatiami pre deti a mládež reagujeme na meniaci sa záujem mlaBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

dých čitateľov, na celospoločenské vnímanie nedostatku čítania a jeho dôsledky
vo výchove, vzdelávaní a komunikácii.
Knihovníci vedia, že knihy okrem zábavy,
humoru, napätia, by mali prinášať deťom
nový model ľudských vzťahov, chápanie
inakosti, hodnôt a správania sa. A tiež
poznanie, že vo svojich vzťahoch a problémoch nikto nie je sám.
Aj o tomto hovorila na odbornom seminári „In a Out čítanie pre mládež“, ktorý
sa konal 10. septembra 2015 s finančnou
podporou programu Slovenskej asociácie
knižníc Partnerstvo alebo spojme svoje
sily, jeho lektorka prof. Zuzana Stanislavová knihovníkom verejných a školských
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knižníc. Svoje chápanie významu literatúry
pre deti najvýstižnejšie vyjadrila v predhovore štúdie o literatúre pre deti a mládež, ktorá vyšla pod názvom Étos a poésis
v umeleckej tvorbe, kde napísala: “- Karel
Čapek kedysi v 20. rokoch minulého storočia vyjadril pozíciu literárnej tvorby
pre deti v dobovom kultúrnom kontexte
slovami: „Není nedůstojné psát pro deti.
Nedůstojné je psát pro ně špatně.“ Zuzana
Stanislavová k výroku Karla Čapka dodáva: „V priebehu storočia, ktoré uplynulo
od tohto výroku, literárna tvorba pre deti
a mládež presvedčivo preukázala a potvrdila svoj umelecký štatút; platí to rovnako o
národnom kontexte, ako aj o dielach, ktoré k
deťom prichádzajú prostredníctvom prekladov z kultúry iných národov. Dnešný mladý
čitateľ má teda k dispozícii príbehy, ktoré
mu poskytujú smiech a optimizmus, rovnako však aj možnosť precítiť a prežiť ľudské
trápenie. Veselosť i smútok, začiatky i konce
patria k životu, jedno i druhé ovplyvňuje a
formuje humánny rozmer ľudskej osobnosti;
netreba zvlášť zdôrazňovať, že dvojnásobne

to platí o osobnosti detskej. Ibaže v tvorbe
pre deti treba spisovateľovi poznať spôsob, akým tieto parametre ľudského života
preniesť k dieťaťu tak, aby im porozumelo
prostredníctvom silného citového zažitia
textu.“
Prof. Stanislavová obsah seminára zamerala hlavne na názorné ukážky z kníh na
čítanie s porozumením. Zdôraznila nevyhnutnosť nájsť správneho sprievodcu čítaním, ktorým sa so svojimi skúsenosťami
môže stať knihovník alebo učiteľ. Manifest
UNESCO vyjadruje presvedčenie, že knižnica je silnou oporou vzdelávania, kultúry
a informácií.
Lektorka na seminári hovorila nielen o nových knihách, ale aj o starších v ošumelých
obálkach, v ktorých už dávno nikto nelistoval, ako napr. Dom drobných radostí
od Colette Vivierovej alebo Hodinový kvet
od Michala Endeho z roku 1979. Určite by
v novom šate zaujali, možno by bolo treba
zmeniť niektoré slová. Dôležité však je
vybrať deťom vhodnú ukážku. Doporučené
knihy rozdelila do tematických okruhov:

Seminár In a Out čítanie tínedžerov
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zábava s objavovaním sveta, zobrazenie
rodinných vzťahov, hodnota človeka,
postoj k „inakosti“ a xenofóbii a iné.
Lektorka predstavila aj novšie knižky –
Venusshu od Juraja Šebestu, Potopu od
Ivy Procházkovej, Analfabetu negramotnú
od Jána Uličianskeho. Účastníci seminára
hodnotili prednášku veľmi pozitívne. Všetci sme si predsavzali, že s deťmi budeme
čítať aj staršie knihy.
Na záver pár postrehov z diskusie.
Na otázku prečo deti čítajú menej ako
v minulosti Zuzana Stanislavová odpovedala: „Pretože sme im neponúkli správnu
knihu v správnom čase, a tak usúdili, že
literatúra je nuda. Ale aj preto, že ak neponúkneme dieťaťu knihu, nevieme alebo nestíhame sa s ním o prečítanom porozprávať,

aby sa nám mohli zveriť so svojimi zážitkami a postrehmi. A tiež aby poznali naše
názory.“
Ako je to s tínedžermi? „Annu a Gilberta
vystriedal sympatický pár upírov, namiesto
Rýchlych šípov je tu Tigrí tím. Treba deťom
naznačiť, čo je „in“.
„Tínedžeri si vyžadujú osobitnú pozornosť,
pretože mnohí zanechajú dobrovoľné čítanie
v tejto fáze svojho života. Ich uvedenie do širokého spektra kníh, ktoré sú v súlade s ich
meniacimi sa záujmami, by mali podporovať knihovníci a všetci, ktorým záleží na ich
psychickom a emocionálnom rozvoji.“
Božena Blaháčová
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
bozena.blahacova@hnkpd.tsk.sk

AKO ĎALEJ V KNIŽNICIACH? / WHAT´S NEXT IN LIBRARIES?
Knižnice existujú už niekoľko tisícročí.
Bude 21. storočie pre knižnice konečnou
stanicou? Rozmýšľame, ako budú knižnice ďalej fungovať a čo budú ponúkať.
Knižnice neobstoja v konkurencii, ak budú
konzervatívne a zamerané prevažne na papierové knihy a tradičné knižnično-informačné služby.
Rozvoj informačných technológií, inovácií, zavedenie novej techniky a digitalizáciu chápme nielen ako výstrahu, ale aj
výzvu. Našim nepriateľom je vlastná lenivosť, odpor ku zmenám, nechuť vzdelávať
sa, pocit sebauspokojenia.
Musíme mať VÍZIE a veriť im! Cieľ môže
dosiahnuť len ten, kto ho pozná. Je dôležité mať víziu, ale ešte dôležitejšie je, aby
sa na jej tvorbe a realizácii podieľali všetci
zamestnanci.
Rozvoj nezastavíme, musíme sa prispôsoBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

biť zmenám. Neobávajme sa ľudí z iných
odvetví, ale musíme si uvedomiť, že našim najväčším konkurentom je technika,
internet. Stačí pár kliknutí a nájdeme si
informácie zo všetkých oblastí takmer zadarmo. Načo navštevovať knižnicu, keď si
bez námahy a a v papučiach vieme všetko
nájsť na internete, vieme si stiahnuť knihy, hudbu, prečítať noviny. Ale je to úplne
pravda? Ako príklad uvediem sprievodkyňu zájazdu, ktorá nám uvádzala informácie z Wikipédie a ja som zistila, že jej informácie sú skresľujúce alebo nepravdivé.
Ak potrebujeme povrchné informácie,
stačí nám internet. Ale informácie treba
selektovať a overovať. A to je práca pre
knižnice.
Problémom všetkých firiem, i tých veľkých
a bohatých, sú kvalifikovaní pracovníci.
Základom je ďalšie vzdelávanie, a preto
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si knižnice musia vychovávať vlastných
pracovníkov, investovať do výcvikových
centier alebo kurzov. Preto je potrebné venovať viac priestoru výberu zamestnancov,
školeniam a motivácii. Kvalitní zamestnanci, to je bohatstvo a budúcnosť knižníc.
Výhodou knižníc je ich ľudský rozmer.
Žiadna technika nedokáže počúvať a riešiť problémy zákazníkov. Naši návštevníci
sa potrebujú vyrozprávať, posťažovať sa,
poradiť a žiaden robot nedokáže nahradiť
knihovníka - psychológa, spovedníka a poradcu v jednej osobe.
„Chorobou“ knihovníkov je ich prehnaná
skromnosť, až bojazlivosť, nechuť vytŕčať
z radu, preto nás iní vidia ako sivé myšky.
Svedčí o tom skúsenosť z môjho okolia,
množstvo kníh a filmov, v ktorých vystupujú knihovníci takmer vždy ako nevýrazné osobností. Preto je potrebné zmeniť náš
obraz v spoločnosti, vystupovať sebavedome, zmeniť správanie a obliekanie, celkový
imidž. V minulosti boli knihovníkmi mnohé významné osobnosti a spoločnosť si ich
vážila pre ich múdrosť a rozvahu. V súčasnosti nás mnohí považujú za prežívajúcu
profesiu.
Dôležitá pre knižnice je kvalitná podniková kultúra, ak je na nízkej úrovni, návštevníci sa takej inštitúcii radšej vyhýbajú.
Musíme sa snažiť, aby sa pracovníci osobne identifikovali s takou činnosťou knižnice, ktorá smeruje k jej prosperite a šíreniu
dobrého mena. Budovanie dobrého mena
trvá veľmi dlho a pozitívny imidž si knižnica musí zaslúžiť. Imidž charakterizuje
vzhľad a prostredie knižnice, architektonické riešenie interiéru a exteriéru, dojem
zo zamestnancov, ponúkané a poskytnuté
služby. Prestaňme byť „trochári“ a buďme
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invenční v riešení exteriérov i interiérov.
Veď, ako sa hovorí „Za málo peňazí, málo
muziky!“
Vo väčšine prípadov knižniciam chýba
dôsledná a prepracovaná prezentácia, reklama. A bez reklamy dnes nič nepredáme.
Mnohé ankety dokazujú, že verejnosť nevie, aké produkty - služby ponúkame. Na
prezentáciu knižnice vynakladáme žalostne málo finančných prostriedkov a vo väčšine prípadov ju robíme úplne amatérsky.
Knižnicu a jej služby musíme zatraktívniť,
zamerať sa najmä na kreatívnu kultúru.
Sledujme novinky v spoločnosti, vo vede
a technike a pristupujme aktívne ku zmenám. Pohotovo ich aplikujme v knižnici
a ponúkajme nové služby.
Uvádzam niekoľko východísk, ako môže
knižnica prežiť:
-- Veľkú pozornosť venovať vzdelávaniu
a výchove vlastných pracovníkov. Znížiť
vekový priemer zamestnancov knižníc.
-- Rozvíjať
kreativitu
pracovníkov
a podporovať kreatívnu kultúru (potreba
vytvárania nových činností a programov
knižnice).
-- Poskytovať kvalitné služby s využitím
modernej techniky a inovácií (samoobslužné
automaty, roboty a jednoduchý prístup
k elektronickým informačným zdrojom, ku
e-knihám, digitalizovaným súborom, ap.).
-- Kombinovať staré zvyklostí s modernými
metódami (ponechať to, čo je návštevníkom
sympatické, čo tvorí tzv. značku knižnice,
napríklad veľký záujem je o klasické
študovne).
-- Vytvárať príjemné prostredie s „friendly
atmosférou“ (tvorivé centrá, obývačky,
salóniky, príležitostí na stretávanie sa
a vzájomnú komunikáciu).
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

-- Zmeniť imidž a prezentáciu knižnice i jej
pracovníkov.
-- Zvýšiť úroveň marketingu. Merať výkonnosť
knižníc a spokojnosť návštevníkov.
-- Rozvíjať overené modely činnosti knižníc
(Týždeň slovenských knižníc, podpora
čítania, Noc s Andersenom, práca so
seniormi a handicapovanými, komunitné
projekty) a rozširovať náplň knižnice
o netradičné činností.
-- Podporovať rozvoj vedy, techniky a inovácií
so vzdialeným prístupom k elektronickým
informačným zdrojom a zlepšiť propagáciu
týchto služieb.
-- Vytvárať lepšie podmienky pre uchovávanie

a ochranu fondov, najmä historických.
-- Sledovať novinky v iných krajinách
a aplikovať ich v materskej knižnici.
Na záver len toľko, že neverím v zánik
knižníc. Pravdepodobne príde k redukcii počtu knižníc, ale knižnice si osvoja
nové možnosti fungovania a rozšíria svoju
činnosť o nové služby. V čase digitalizácie a robotizácie je však samozrejmé, že
v knižniciach bude pracovať oveľa menej
zamestnancov.
PhDr. Štefánia Petercová
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
stefania.petercova@svkk.sk

POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?
BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE / BULLETIN OF THE
UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA
Mgr. Henrieta Gábrišová, Univerzitná knižnica v Bratislave
henrieta.gabrisova@ulib.sk
Abstract: The paper brings a summarizing view on the past and present of the professional
library journal published by the University Library in Bratislava.
Keywords: University Library in Bratislava, bulletin, library journal
Kľúčové slová: Univerzitná knižnica v Bratislave, bulletin, knihovnícky časopis
Z histórie
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
začal vychádzať na pôde jednej z najväčších
vedeckých knižníc na Slovensku pomerne
neskoro, až v porevolučnom roku 1990.
Dovtedy Univerzitná knižnica v Bratislave
nemala svoje informačné periodikum, ktoré by oboznamovalo odbornú ale aj širokú
verejnosť s činnosťou knižnice a plnilo úlohu sprostredkovateľa medzi pracovníkmi
a širokým okruhom používateľov služieb
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

tejto inštitúcie. Podľa slov bývalej vedúcej
oddelenia metodiky a šéfredaktorky Bulletinu v rokoch 1999 – 2013 Mgr. Tatiany
Popovej, poslaním periodika bolo priblížiť
záujemcom odbornú činnosť knižnice, jej
aktuálne služby, kultúrne aktivity a v rámci nich zapojenie sa knižnice do kultúrneho diania Bratislavy. „Časopis mal hlavne
slúžiť návštevníkom z oblasti vysokého
školstva, vedy a kultúry a tiež aj odbornej
knihovníckej verejnosti. Obsah bulletinu
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tvorili informácie z porád, seminárov, školení, informácie o vydaniach Univerzitnej
knižnice, referáty, recenzie a personálie.
Bulletin v tejto podobe vychádzal do roku
1996. Potom nasledovala dvojročná prestávka, počas ktorej bulletin nevychádzal a
v roku 1999 ponúkla Univerzitná knižnica
svojim používateľom periodikum s názvom
Aktuality – informácie z knižničnej a informačnej vedy.“1
Pod týmto názvom vychádzal časopis dvakrát ročne až do roku 2004. Aktuality prinášali informácie v širokom zábere – správy informatívneho charakteru z odborných
seminárov iných inštitúcií, na ktorých sa
zúčastnili pracovníci Univerzitnej knižnice
v Bratislave, knihovnícke zaujímavosti zo
zahraničia, metodické materiály, referáty
o publikáciách z oblasti knižničnej a informačnej vedy, kalendár vybraných akcií
a podujatí uskutočnených v Univerzitnej
knižnici v Bratislave, informácie o vydavateľskej činnosti knižnice, legislatívne a normatívne dokumenty platné v SR. Rok 2005
bol pre knižnicu prelomovým rokom, kedy
bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia budov knižnice a verejnosti boli sprístupnené
nové, rekonštruované priestory a vybavenie. Záber knižnice sa popri knižničnej
a informačnej rozšíril o široké spektrum
kultúrno-spoločenských aktivít. V tom čase
prišlo k zmene názvu periodika, či skôr návratu k pôvodnému názvu Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Priestor v ňom
dostali aj informácie o podujatiach a aktivitách organizovaných novou organizačnou
zložkou – multifunkčným kultúrnym centrom – v priestoroch knižnice. Prednáškové cykly, výstavy, publicisticko-umelecké
večery a iné podujatia sa stretávali a dodnes
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stretávajú so širokým záujmom verejnosti.
Zároveň je Univerzitná knižnica v Bratislave aktívnym členom viacerých odborných
knihovníckych platforiem ako napr. CASLIN, ELAG, spolupracuje a participuje na
medzinárodných projektoch, kedy sa stáva
aj hosťujúcou inštitúciou medzinárodných
konferencií a seminárov, o ktorých je možné sa v aktuálnych, ale aj archívnych číslach
Bulletinu dočítať.
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
mal v rokoch 2009 – 2013 zmenenú obálku a pravidelné rubriky, ktorými boli: Informácie z UKB, Informácie zo seminárov
a porád, Informácie zo zahraničia, Rôzne,
Personálie, Kalendár akcií uskutočnených
v UKB. Každých päť rokov bol jeho prílohou abecedný, autorský a tematický register. Jeho hlavným cieľom bolo oboznámiť
odbornú a širokú verejnosť s projektmi,
ktoré Univerzitná knižnica v Bratislave
riešila a na ktorých spolupracovala, poskytnúť prehľad o aktivitách knižníc vo
svete, zablahoželať kolegom pri životných
jubileách, spomenúť si na bývalých zamestnancov a uvádzať podujatia uskutočňované
v rámci multifunkčného kultúrneho centra.
V danom roku sa spoločne s printovou verziou periodika začala sprístupňovať aj elektronická verzia periodika, ktorá je v plnom
texte dostupná na webovej stránke knižnice
dodnes2.
Súčasnosť
V tomto roku (2015 – pozn. red.) vychádza
už 22. ročník periodika Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Periodicita zostala
zachovaná, v roku 2014 sa zmenila obálka
Bulletinu. Autorom výtvarného návrhu je
grafický dizajnér Matej Gábriš. Zväčšené
písmeno B v sebe nesie obsah – detail, ktoBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

rý odkazuje na jednu zo vzácnych prvotlačí
v zbierke Univerzitnej knižnice v Bratislave. Postupnou po zmene šéfredaktora a aj
členov redakčnej rady prešli aj jednotlivé
rubriky. Každé číslo je venované jednej
kľúčovej téme, čomu je venovaná rubrika
Téma. Ďalšou je rubrika Z našich pokladov, nasledujú Podujatia v zahraničí, Knihovnícke podujatia na Slovensku, rubrika
Predstavujeme venovaná predstaveniu
našich nových vydaných titulov v rámci
edičnej a vydavateľskej činnosti, rubrika
Knihovníci a vzdelávanie, Personálie a Kalendár podujatí. Skladba rubrík však ešte
stále prechádza koncepčnou prestavbou
a chce byť viac otvorená, flexibilnejšia. Niektoré rubriky ako napríklad recenzie a anotácie zaujímavých odborných kníh z oblasti
knižničnej a informačnej vedy a knižnej
kultúry vo fonde UKB sa ešte len hlásia
opätovne o svoje miesto v periodiku, niektoré ako napríklad Kalendár podujatí, ktoré sa konali v uplynulom polroku v knižnici
možno stratia svoje opodstatnenie, alebo
ho nájdu v inom kontexte a publikáciách.
Dnes je tematické zameranie periodika široké a pestré, zahŕňa oblasti ako knižničné
a informačné služby, knižná kultúra, bibliografia, vzdelávanie, legislatíva týkajúca
sa knihovníctva a knižníc, informácie o zaujímavých odborných podujatiach doma
a v zahraničí a o projektoch, ktoré knižnica
práve rieši. Bulletin sa venoval v posledných dvoch ročníkoch aj horúcim a aktuálnym témam ako sú e-knihy v knižniciach,
ochrana autorských práv v digitálnom
prostredí, legislatíva u nás a v zahraničí
súvisiaca s povinným výtlačkom elektronických dokumentov, mobilné aplikácie
v knižniciach a pod. Týmto a mnohým
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ďalším témam, ktoré aktuálne rezonujú
v odborných knihovníckych kruhoch by sa
chcel Bulletin venovať aj naďalej, chcel by,
ako už v náznaku začal, osloviť aj externých
prispievateľov, či už z radov knihovníkov,
alebo aj iných oblastí (vydavateľov, právnikov zaoberajúcich sa autorskoprávnou
problematikou, ktorej zmeny sa dotýkajú aj
knižníc, výpožičiek v knižniciach a on-line
sprístupňovania digitalizovaných diel v sieťovom prostredí). V prvom rade by si však
chcel zachovať priazeň doterajších čitateľov,
získať okruh nových čitateľov, ktorý si, či už
on-line, alebo v printovej podobe prečítajú
publikované príspevky. Preto má redakčná rada časopisu spolu so šéfredaktorom
naďalej záujem zlepšovať jeho obsahovú
úroveň, zdokonaľovať jeho grafické spracovanie a hľadať témy, ktoré zaujmú a oslovia
čitateľa z najmä radov knihovníckych, ale
aj z radov iných kultúrnych pamäťových
a fondových inštitúcií. Zvýšiť atraktivitu si
od prvého čísla v roku 2016 kladie za cieľ
predovšetkým v on-line prostredí na webovej stránke knižnice, kde sa pripravuje redizajn danej časti stránky, ale aj prepojenie
periodika a jeho jednotlivých príspevkov
s prostredím Digitálneho repozitára Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorý bude
vyhľadávacím rozhraním pre publikačnú
činnosť inštitúcie vrátane Bulletinu.
1) Popová, T.: Poznáme naše knihovnícke
periodiká? Predstavujeme vám Bulletin
Univerzitnej knižnice v Bratislave In:
Bulletin SAK, ročník 20, číslo 1, 2012, s.
57-60
2) http://www.ulib.sk/sk/publikacie-ukb/
3) http://www.ulib.sk/sk/publikacie-ukb/
bulletin-univerzitnej-kniznice-v-bratislave/
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2015 V BÁČSKOM PETROVCI / THE
SLOVAK NATIONAL CELEBRATION IN BÁČSKY PETROVEC
PhDr. Darina Janovská, Slovenská národná knižnica, Martin
darina.janovska@snk.sk
Abstract: History and present of life of slovak national minority in Báčsky Petrovec and its
traditions.
Keywords: slovak national minority, Matica slovenská, traditions, Báčsky Petrovec
Kľúčové slová: slovenská národnostná menšina, Matica slovenská, zvyky, Báčsky Petrovec
Slovenské národné slávnosti sa konajú
tradične v Báčskom Petrovci od obnovenia
činnosti Matice slovenskej v Srbsku v roku
1990, hoci prvé národné slávnosti Slovákov
sa uskutočnili už 28. augusta 1919 a potom sa s prestávkami organizovali do roku
1953. Ich organizátorkou je Národnostná
rada slovenskej národnostnej menšiny
v spolupráci s Maticou slovenskou v Srbsku a obcou Báčsky Petrovec. V roku 2009
ich Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.
Tohtoročné 54. Slovenské národné slávnosti boli o to významnejšie, že sa spájali
s niekoľkými významnými výročiami:
s 270. výročím príchodu Slovákov na
Dolnú zem, s 25. výročím obnovenia
činnosti Matice slovenskej v Srbsku a s 200.
výročím narodenia Ľudovíta Štúra. Bohatý
program plný kultúrnych podujatí, športových súťaží a zábavy trval od 1. do 9. augusta, pričom na otvorení a najvýznamnejších kultúrnych podujatiach sa zúčastnili
poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre
národnostné menšiny Mária Jedličková,
štátny tajomník Ministerstva práce, soci-
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álnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš,
veľvyslanec SR v Srbskej republike Ján
Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, zástupcovia
družobných miest Báčskeho Petrovca na
Slovensku a významné osobnosti srbského
politického života. Pozvanie dostala i Slovenská národná knižnica.
Na každom kroku bolo cítiť, že Báčsky
Petrovec si pripomína 270 rokov od príchodu Slovákov na Dolnú zem, do Vojvodiny. Dnes je Vojvodina autonómna oblasť
Srbska s hlavným mestom Nový Sad, iba
25 kilometrov vzdialeného od Báčskeho
Petrovca. Prvých dve tisíc Slovákov prišlo
do Petrovca za lepším životom na pozvanie
miestnych pánov v roku 1745 s cieľom usadiť sa na území vyľudnenom po tureckých
nájazdoch. Prichádzali z obce Málinec
a viedol ich evanjelický farár Matej Čáni.
Boli sme svedkami, keď počas osláv mladý umelec z Banskej Bystrice vytesal za
tri dni v parku pred budovou Knižnice
Štefana Homolu za pomoci motorovej píly
z neforemného klátu dreva sochu Mateja Čániho v nadživotnej veľkosti. Slováci
z Novohradu, Gemera, Hontu a Oravy
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postupne osídlili aj ďalšie obce regiónu Báčka vo Vojvodine. Ich potomkovia
si dodnes zachovali svoj jazyk, kultúru,
zvyky i tradície. V Petrovci majú celý rad
kultúrnych i vzdelávacích inštitúcií, ako
Základnú školu Jána Čajaka, Gymnázium
Jána Kollára (prvé gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským mimo územia
Slovenska), Knižnicu Štefana Homolu,
Maticu slovenskú v Srbsku, Múzeum vojvodinských Slovákov, Galériu Zuzky Medveďovej, Slovenské vydavateľské centrum,
Slovenské vojvodinské divadlo a mnoho
kultúrno-umeleckých spolkov, združení
a organizácií. Báčsky Petrovec je v súčasnosti jedinou obcou v Srbsku, kde väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci (88% z cca
6 300 obyvateľov), pričom v celej Vojvodine ich žije okolo 60 tisíc. V obchodoch
i na uliciach Petrovca znela slovenčina, síce
trochu archaická, občas so slovami, ktoré
už dnes bežne nepoužívame, ale mäkká,
s dôslednou výslovnosťou mäkkého „ľ“,
ktoré bohužiaľ z nášho hovorového jazyka
takmer vymizlo.
Slávnosti vrcholili v piatok a v sobotu,
kedy bola možnosť pozvaných hostí
i miestnych obyvateľov zúčastniť sa na
množstve kultúrnych podujatí. Začali
otvorením 11. Medzinárodnej filatelistickej
výstavy PETROVEC FILA 2015 v budove
základnej školy Jána Čajaka, kde sme
okrem krásnych známok obdivovali aj
vystavené práce žiakov rôznych vekových
kategórií. V Dome Matice slovenskej
v Srbsku Ľudovíta Mišíka sme sa zúčastnili
na vernisáži výstavy Biblia na cestách so
zasväteným výkladom, kde boli vystavené
biblie takmer vo všetkých jazykoch sveta,
zo všetkých kontinentov a rôznych, aj tých
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najbizarnejších tvarov. Ďalšou vernisážou bola vernisáž výstavy 60 rokov kovačického insitného umenia v Galérii Zuzky
Medveďovej, prvej slovenskej akademickej
maliarky vo Vojvodine. Galéria Zuzky
Medveďovej a Najstarší dom v Petrovci sú
súčasťou Múzea vojvodinských Slovákov,
ktorých expozície boli taktiež otvorené pre
verejnosť. Zaujala najmä výstava fotografií
dokumentujúcich rodinný život Slovákov
vo Vojvodine v 1. polovici 20. storočia,
výstava detského ošatenia z Báčky z obdobia od konca 19. do polovice 20. storočia
a expozícia Slovenská izba. Na oslavách sa
zúčastnil aj martinský komorný miešaný
zbor Cantica Collegium Musicum, ktorý
s veľkým úspechom vystúpil v evanjelickom kostole.
Literárne podujatia boli zastúpené napríklad prezentáciou kníh slovenských
autoriek alebo stretnutím slovenských dolnozemských učiteľov. V Knižnici Štefana
Homolu sa plánovala vernisáž slovenskej
literatúry Stretnutie minulosti so súčasnosťou k 170. výročiu založenia knižnice. V knižnici bol však niekoľko dní pred
slávnosťami požiar, zrejme z elektroinštalácie alebo vzduchotechniky, ktorý zničil
časť vstupných priestorov knižnice vrátane
časti čitárne, preto sa vernisáž nekonala. Riaditeľka knižnice pani Jarmila Stojimirovičová nám však ukázala knižnicu
a podrobne nás oboznámila s jej činnosťou.
Veľmi emotívne bolo pásmo Petrovec
vo svojej jedinečnosti so živými obrazmi
dokumentujúcimi príchod Slovákov do
Petrovca a udalosti po ňom – výstavbu
kostola, školy, knižnice, divadla a pod.,
pričom podobu danej ustanovizne prinášal
jej súčasný vedúci predstaviteľ a následný
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poeticko-dokumentárny film Ajhľa, strom
prezentujúci, ako to všetko bolo. Týmto
programom boli Slovenské národné slávnosti oficiálne otvorené.
Nevšedným zážitkom bol i Jarmok umenia
na ul. Maršala Tita, kde sme mohli obdivovať umelecké výtvory, ľudové výšivky, keramiku a výtvory ľudových remesiel Slovákov
z Vojvodiny a vychutnať si ich gurmánske výrobky rôznych chutí a vôní. Slováci
z družobných slovenských obcí priamo na
mieste pripravovali a ponúkali bryndzové
halušky a ďalšie slovenské tradičné jedlá,
súbory pred jednotlivými stánkami na
želanie hrali a spievali ľudové piesne.
Vyvrcholením Slovenských národných
slávností bol galakoncert slovenských folklórnych súborov z Vojvodiny Požehnajme
nášmu kraju, ktorý začal príchodom sú-

borov za zvukov piesne Slovenčina moja,
krásne ty zvuky máš. Program bol plný
tanca, hudby, spevu, farieb a lásky nielen k Slovensku, ale i k Vojvodine, ako to
prezentovala pieseň Moja milá Vojvodina.
Po jeho ukončení všetci diváci vstali a spoločne si zaspievali pieseň Po nábreží koník
beží, koník vraný, skadiaľže si, šuhajíčku
maľovaný? Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja...
Zo slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci sme odchádzali
s pocitom obdivu a vďaky k slovenskému
i srbskému ľudu. K slovenskému ľudu za
to, že za takmer 300 rokov v cudzom prostredí si dokázal uchovať svoj jazyk, kultúru
a príslušnosť k nášmu národu, a k srbskému za to, že mu to umožnil a bezkonfliktne
s ním nažíva v svojej vlasti, Srbsku.

18. KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH
BIBLIOGRAFOV, ČESKÉ BUDĚJOVICE 11. – 13. 10. 2015 / THE 18TH
COLLOQUIUM OF CZECH, MORAVIAN AND SLOVAK BIBLIOGRAPHERS, ČESKÉ
BUDĚJOVICE 11.-13. OCTOBER 2015
PhDr. Blanka Snopková, PhD. – Mgr. Barbora Skubachová,
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
blanka.snopkova@svkbb.eu; barbora.skubachova@svkbb.eu
Abstract: The paper brings information on the course of the 18th year of the Colloquium of
Czech, Moravian and Slovak Bibliographers that took place from 11 to 13 October 2015 in
České Budějovice. The event is held annually within the Month of Czech and Slovak Cultural
Affinity and is focused on the deepening of mutual cooperation among Czech, Slovak and
Moravian bibliographers. Besides the Research Library of South Bohemia in České Budějovice, the 18th year of the colloquium was co-organised by the professional library associations
– Association of Czech Libraries and the Slovak Library Association. Sixteen participants
from the Czech Republic, Moravia and Slovakia presented their contributions in the following
thematic blocks: Pond and forest management in regional literature and bibliography; The
last renaissance personality of the region; Sport and Czech and Slovak relations in sport;
Czech and Slovak patrons and The regions on the border. The 19th year of the colloquium will
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be held on 9-11 October 2016 in Banská Bystrica.
Keywords: bibliography, libraries, international cooperation, colloquium czech, moravian
and slovak bibliographers, The Month of Czech and Slovac Culture Reciprocity, Slovak Association of Libraries, Association of Libraries of Czech Republic
Kľúčové slová: bibliografia, knižnice, medzinárodná spolupráca, Mesiac českej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti, Slovenská asociácia knižníc, Sdružení knihoven ČR
18. ročník medzinárodného stretnutia bibliografov Čiech, Moravy a Slovenska, pod
názvom Kolokvium českých, moravských
a slovenských bibliografov, je už tradičným
podujatím Mesiaca českej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti. V roku 2015 bola
jeho hlavným organizátorom Juhočeská
vedecká knižnica v Českých Budějoviciach (Jihočeská vědecká knihovna), ktorá
si v tomto roku pripomína 130. výročie
svojho vzniku. S podporou profesijných
knihovníckych združení – SDRUK (Sdružení knihoven ČR), Sekcie pre bibliografiu
a SAK (Slovenská asociácia knižníc) sa opäť
podarilo zorganizovať podujatie na vysokej
odbornej úrovni.
Kolokvium bolo oficiálne otvorené príhovormi odbornej garantky Mgr. Evy

Svobodovej – podpredsedníčky SDRUK
a predsedníčky Sekcie SDRUK ČR pre bibliografiu, PhDr. Blanky Snopkovej, PhD. –
členky Správnej rady SAK a riaditeľa Juhočeskej vedeckej knižnice Mgr. Iva Kareša.
V rámci odborného programu odznelo 16
príspevkov. Deväť príspevkov od českých
a moravských autorov, sedem príspevkov
zo Slovenska. Referáty boli rozdelené do
piatich tematických blokov a každý z nich
priniesol mnoho nových, zaujímavých
a podnetných informácií.
V rámci úvodného tematického bloku
Rybnikárstvo a lesníctvo v regionálnej
literatúre a bibliografii predniesla prvý
príspevok s názvom Správcovia rybníkov
a vodných tokov – vodníci na Slovensku Mgr.
Tatiana Klimková z Knižnice pre mládež

Otvorenie kolokvia
Bulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015
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mesta Košice. Predstavila v ňom obľúbené,
ale aj menej známe slovenské rozprávky
o vodníkoch – bájnych bytostiach, ktoré
sa starajú o čistotu vody, kvalitu vodných
rastlín, zdravie rýb a samozrejme aj o krásu
a čistotu okolitej prírody. Po stopách rybnikárstva a lesníctva v karlovarskom regióne
sa vo svojom vystúpení vydala Gerda Lorenzová z Krajskej knižnice v Karlových
Varoch. Venovala sa lokalitám karlovarskej
oblasti, kde boli založené rybníky a kde sa
darilo chovu rýb, dejinám lesného hospodárstva v Krušných horách a špecifikám
kúpeľných lesov.
Na záver bloku odznel príspevok Mgr.
Moniky Lobodášovej – riaditeľky Krajskej
knižnice Karola Kmeťka v Nitre, s názvom
Aj v nížinnej Nitre šumia lesy – o lesoch
v župe Nitrianskej. Autorka sa zamerala na
lesy Nitrianskej župy na území vyznačujúcom sa prevažne nížinatým charakterom,
ktoré má svoju históriu zviazanú so známou osobnosťou spoločných dejín Čechov
a Slovákov – prvým československým prezidentom Tomášom Garriqueom Masarykom.
Najviac príspevkov odznelo v rámci tematického bloku Posledná renesančná osobnosť regiónu. Legendu o zlej pani Kateřině
priblížil účastníkom Václav Křiček z Krajskej vedeckej knižnice v Liberci. Vo svojom
príspevku komplexne predstavil životný
osud Kateřiny z Redernu, rodenej grófky
Šlikovej (1564? – 1617), vdovy, matky, výbornej hospodárky, výnimočnej osobnosti
libereckého regiónu a naznačil aj jej druhý
život po živote. Uhorskému renesančnému
básnikovi Valentínovi Balašovi, ktorý sa narodil na Zvolenskom zámku a patrí medzi
významných predstaviteľov renesančnej
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poézie na Slovensku, sa vo svojom príspevku venovala Mgr. Elena Matisková z Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Valentín
Balaša je zakladateľom novodobej maďarskej lyriky a prvým tvorcom maďarskej
erotickej poézie. Baron Artur Kraus, vpravdě renesanční osobnost Pardubic konce 19.
a počátku 20. století nazvala svoj príspevok
Martina Zlatohlávková z Krajskej knižnice
v Pardubiciach. Barón Artur Kraus (1854
– 1930) bol zakladateľom prvej hvezdárne
v Pardubiciach, autorom niekoľkých astronomických štúdií, venoval sa aviatike,
spolupracoval s J. Kašparom ako riaditeľ
letov, bol propagátorom nových športov,
ako prvý preložil z angličtiny do češtiny
pravidlá tenisu a usporiadal prvý medzinárodný tenisový turnaj v Čechách, finančne podporoval kultúru v Pardubiciach
a bol nadšeným bibliofilom. V roku 2014
bol v Pardubiciach vyhlásený Rok Artura
Krausa. Joannes Dernschwamm de Hradiczín – rodák z českého Mostu, humanistický
vzdelanec, cestovateľ a bibliofil bol témou
prezentácie PhDr. Blanky Snopkovej, PhD.
zo ŠVK Banskej Bystrici. Autorka sa zamerala najmä na význam uvedenej osobnosti
pre Banskú Bystricu, ktorá sa jeho zásluhou zviditeľnila nielen ako prosperujúce
hospodárske centrum, ale aj ako významné
centrum humanizmu a renesancie v Uhorsku.
Na záver odborného programu prvého
dňa rokovania odznela prezentácia sponzora kolokvia firmy Exon Intelligent Document Management.
Utorkový odborný program začal príspevkom Ing. Jiřího Miku (Středočeská vědecká
knihovna v Kladně), ktorý bol venovaný
súčasnému stavu a riešeniu problematiBulletin SAK, ročník 23, číslo 4/2015

ky českej článkovej bibliografie s názvom
Česká analytická bibliografie – od vize ke
koncepci.
Osobnostiam z oblasti športu bola venovaná tretia tematická oblasť Šport a československé vzťahy v športe. Richarda Rétiho
(1889 – 1929), šachového veľmajstra svetového formátu predstavila PhDr. Katarína Benciová z Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
Rodák z Pezinku, ktorého materinským
jazykom bola nemčina, bol šachovým teoretikom a profesionálnym hráčom šachu.
Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie
sa stal česko-slovenským šachovým veľmajstrom, medzi rokmi 1918 a 1924 patril do
absolútnej svetovej špičky. Svoju genialitu
dokázal aj vo vyše 50-tich štúdiách venovaných škole šachu. Bol jedným z vedúcich
predstaviteľov „hypermodernej šachovej
školy.“ Baťove závody dokázali prilákať do
Zlína niekoľko významných osobností. Boli
to jednak filmári ako Hermína Týrlová, alebo Karel Zeman, vedci ako Otto Wichterle,
maliari – Jan Kobzáň, Vincenc Makovský,
či Václav Chad, ale aj športovci ako Gustav
Bělský, či František Havelka. Najznámejšieho zlínskeho športovca, štvornásobného olympijského víťaza, osemnásobného
majstra sveta a trojnásobného majstra Európy – Emila Zátopka priblížila vo svojom
príspevku Emil Zátopek – legenda ze Zlína Mgr. Eva Filípková z Krajskej knižnice
Františka Bartoša v Zlíne. Prvou súťažou,
na ktorej Emil Zátopek začal pretekať, bol
Běh Zlínem. Legendárneho slovenského
futbalistu Jána Popluhára priblížila PhDr.
Anna Kucianová, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v príspevku Ján Popluhár
– futbalista, ktorý nedostával karty.
Do bloku Českí a slovenskí mecenáši boli
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zaradené tri príspevky. Josefovi Hlávkovi –
architektovi, staviteľovi, mecenášovi sa venoval PhDr. Ivo Baran Ph.D. zo Študijnej
vedeckej knižnice Plzenského kraja. Zdôraznil, že Josef Hlávka bol najvýznamnejším českým mecenášom konca 19. a začiatku 20. storočia, predstavil jeho kariéru,
podnikateľské aktivity a osobný život, ako aj
odkaz, ktorý zanechal českej kultúre a spoločnosti. V roku 2015 si pripomíname 70.
výročie úmrtia MUDr. Ivana Hálka, rodáka
z Prahy, nesmierne pracovitého, vzdelaného lekára, spisovateľa, bádateľa a bojovníka
za lepší život veľmi ubiedeného kysuckého
ľudu. Jeho meno nesie nemocnica v Čadci,
pomenované sú po ňom ulice na Kysuciach
i v Žiline, pediatri organizujú odborné semináre príznačne nazvané „Hálkove lekárske dni“. Udeľujú sa pamätné ceny s menom
Dr. Ivana Hálka, ako výraz ocenenia úsilia
na úseku ochrany zdravia, zdravotnej výchovy a zásluh o rozvoj Kysúc. Jeho busta
sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou v Čadci, v Žiline i v Bratislave. Vydavateľstvo Osveta v Martine vydávalo Hálkovu
edíciu pre doškoľovanie lekárov. Tému podrobne spracovala Ing. Ivana Poláková z Matice slovenskej v Martine v štúdii MUDr.
Ivan Hálek – slovenský rodoľub. Osobnosť
Přemysla Pittera a jeho pôsobenie v oblasti starostlivosti o zdravotne oslabené deti
zasiahnuté vojnou a zároveň predstavenie
realizácie projektu digitalizácie archívu P.
Pittera a O. Fierzové (http://pitter.npmk.cz)
prezentovala v príspevku Humanista Přemysl Pitter a projekt digitalizace archivu P.
Pittra a O. Fierzové v NPMK PhDr. Marcela
Petrovičová (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského).
V poslednej tematickej oblasti Regióny na
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hranici odzneli dva príspevky. Doc. PhDr.
Jaromír Kubíček, CSc. (Moravská zemská
knihovna, Brno) vystúpil s príspevkom
Počátky novoměstského lyžářství a cizineckého ruchu na Moravě. Veľmi inšpiratívny
bol príspevok Mgr. Iva Kareša z Juhočeskej
vedeckej knižnice v Českých Budějoviciach
– Kohoutí kříž: šumavská německá literatura
a její autoři – projekt Jihočeské vědecké knihovny. Predstavil webový portál http://kohoutikriz.org venovaný šumavskej nemeckej literatúre od stredoveku do súčasnosti.
Ide o priebežne doplňovaný portál, ktorý
v súčasnosti obsahuje údaje o 1605 autoroch a je tvorený viac ako 5000 ukážkami,
biografickými dátami, medailónmi, bibliografickými odkazmi, 22000 dokumentmi v
obrazovej prílohe, prípadne vysvetlivkami
a slovníčkom nárečových výrazov, to všetko
s možnosťou plnotextového vyhľadávania.
Trojdňové stretnutie bibliografov nebolo
obsahovo naplnené len odborným rokovaním. Už tradične bol program doplnený
o zaujímavé exkurzie a spoznávanie miest
Juhočeského kraja. Prostredníctvom komentovanej prehliadky historického centra

Českých Budějovíc so sprievodcom PhDr.
Pavlom Hájkom z Národného pamiatkového ústavu v Českých Budějoviciach mali
účastníci kolokvia možnosť bližšie sa zoznámiť s históriou a kultúrnymi pamiatkami tohto prekrásneho mesta. Následne bola
pripravená prehliadka Dominikánskeho
kláštora a návšteva Juhočeského múzea,
kde práve prebiehala výstava s názvom
Čtvrtá archivní knihvazačská soutěžní
přehlídka.
Príjemným spestrením programu bola
návšteva kláštora v Zlatej Korune, kde je
uložený historický fond Juhočeskej vedeckej knižnice. Účastníkov kolokvia sprevádzal Mgr. Jindřich Špinar. Pozoruhodná bola aj prehliadka zámockej knižnice
v Českom Krumlove, ktorá nie je bežným
návštevníkom prístupná a večerný koncert
vážnej hudby v podaní Tria á vent.
V závere kolokvia odznelo pozvanie PhDr.
Blanky Snopkovej, PhD. na 19. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých
bibliografov, ktoré sa uskutoční v termíne
9. – 11. 10. 2016 v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici.

Účastníci kolokvia, Český Krumlov
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PERSONÁLIE
NADŠENÁ KNIHOVNÍČKA OSLAVUJE! / THE ENTHUSIASTIC LIBRARIAN IS
CELEBRATING

Hovorí o sebe, že je nakazená čítaním.
Na webovej stránke knižnice priznáva, že
sa celý život pohybuje vo svete kníh, že
nemá neobľúbené knihy, skôr také, čo ju
nezaujmú, ale eviduje aj tie. Osem rokov
je riaditeľkou Knižnice P.O. Hviezdoslava
v Prešove.
Veselá a usmievavá blondína Marta Skalková drží v ruke v tomto roku štvorlístok.
Stala sa po tretíkrát babkou a teší sa krásnemu vnukovi Maximiliánovi, Knižnica
P.O. Hviezdoslava oslávila deväťdesiatku,
Prešov číta rád mal svoj desiaty ročník
a Martuška, ako jej všetci s láskou hovoríme, oslavuje v tomto roku desiate výročie
svojej päťdesiatky!
Služobné cesty za hranicami Prešovského
kraja, na ktoré vyrážame v skorých ranných hodinách mám veľmi rada. Cestou
sa totiž s radosťou zastavujeme vo Víťazi,
kde čakajú na celú posádku auta originálne anglicko-slovenské raňajky. Na bohato
prestretom stole sa dá vybrať z niekoľkých
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druhov domácich nátierok, je tam domáca
klobáska, slaninka, vajíčka na všetky spôsoby, veľa zeleniny, niekoľko druhov bylinkových čajov, čerstvo upečené zákusky...
samozrejme zbalený rezeň na cestu, pre
prípad, že by nás cestou prekvapil hlad. Kto
mal to šťastie a zažil raňajky u Marty vie,
o čom hovorím. Štedrý stôl, taký typický
pre Martu, je symbolom jej štedrého a starostlivého srdca. Možno aj preto jej radi
hovoríme mama.
Marta Skalková po ukončení gymnázia
študovala na Strednej knihovníckej škole vKošiciach. Od roku 1976 pracovala
ako vedúca MĽK v Širokom. V roku 1995
ukončila FF PU a pracovala ako vedúca
OKIS a metodiky v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Od roku 2002 je v Knižnici P. O. Hviezdoslava. Najskôr pracovala
v pozícii vedúcej metodiky a bibliografie,
posledných osem rokov je vo funkcii riaditeľky knižnice.
Marta Skalková sa okrem povinností,
ktoré jej vyplývajú z jej pozície, venuje
práci so znevýhodnenými používateľmi. Bola vedúcou pracovnej skupiny pre
znevýhodnených pri OKS SR SNK a tejto
problematike sa venuje neustále a s láskou.
Nezabudnuteľné sú celoslovenské semináre pre znevýhodnených, ktoré realizovala
v Levoči alebo v Lučenci. Dlhé roky sa
venuje vzdelávaniu knihovníkov. Je spoluautorkou viacerých publikácií zameraných
na vzdelávanie knihovníkov. Aktívne sa
zapája do vzdelávania v akadémii tretieho
veku. Bola členkou grantových komisií pri
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MK SR, aktívnou členkou Výboru Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc. Vyučovala vysokoškolákov na Katedre knižničných a slovakistických štúdií PU v Prešove.
Martuška nielen vzdeláva iných, ale aj ona
sama sa neustále vzdeláva. Okrem iného sa
v roku 2013 zapojila do vzdelávania knihovníkov a je certifikovanou trénerkou pamäti, organizuje tréningy pamäti a stretnutia pre seniorov. V knižnici založila klub
bylinkárov.
Knižnici P.O. Hviezdoslava sa pod vedením Marty Skalkovej dobre darí. V roku
2010 získala knižnica späť zrekonštruované priestory na Hlavnej 139, kde je dnes
verejná čitáreň, oddelenie pre slabozrakých
a nevidiacich, inojazyčné oddelenie a Britské centrum. V roku 2012 pribudlo v zrekonštruovaných priestoroch novovzniknuté Centrum regionálnych dokumentov.
Obrovské úsilie o budovu pre výpožičné
služby sa Marte Skalkovej podarilo zavŕšiť
v roku 2013, keď sa centrálna požičovňa
presťahovala z priestorov na Levočskej do
jednej z najkrajších budov v Prešove – Bosákovho domu. Bosákov dom sa stal aj oficiálnym sídlom riaditeľstva a Vyšší územný
celok plánuje do Bosákovho domu časom
presťahovať aj oddelenie pre deti. V roku
2014 dostala knižnica do užívania nové
motorové vozidlo.

V tomto roku dostali knižnice Prešovského kraja dobrú správu, že im zriaďovateľ
v budúcom roku navýši a prerozdelí rozpočet na nákup kníh v hodnote stotisíc eur.
Tešia sa knihovníci, aby sa mohli následne
tešiť čitatelia knižníc Prešovského kraja.
Každý, aj ten najmenší úspech knižnice
v kraji, prežíva Marta Skalková ako správna krajská riaditeľka spolu s úspešnou
knižnicou a každú starosť pomáha riešiť.
Marta rada cestuje a rozdáva skúsenosti.
Poznajú ju knihovníci nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku.
Má zmysel pre humor a dokáže aj náročné
situácie zvládnuť s úsmevom na tvári.
Mohla by som rozprávať veselé zážitky,
ktoré som si s ňou užila, ale rovnako by
ich mohli rozprávať jej kolegyne. Tvrdí,
že aj keď robíme vážne veci, neznamená,
že sa pri tom musíme vážne tváriť. Aj keď
ju často presviedčajú, že nadšenie nestačí,
Marta tvrdí, že nadšenie je zo všetkého najdôležitejšie!
Milá Martuška, prajeme Ti k Tvojmu
okrúhlemu výročiu všetko najlepšie,
vyprosujeme Ti zdravie, nech sa máš každý
deň na čo tešiť, nech ešte dlhé roky lásku rozdávaš aj dostávaš. Nech máš úsmev na tvári,
radosť v srdci a dostatok nadšenia!
Miťa Antolíková

60 ROKOV OSLAVUJE KNIHOVNÍK VLADIMÍR GRIGAR / THE LIBRARIAN,
VLADIMÍR GRIGAR, IS CELEBRATING HIS 60TH BIRTHDAY
V sobotu 21. novembra 2015 oslavuje
svoje 60. narodeniny knihovník, riaditeľ
Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave Vladimír Grigar.
Narodil sa 21. novembra 1955 v Skali-
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ci. V rokoch 1975 - 1979 absolvoval štúdium na Katedre knihovedy a vedeckých
informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave a štátnu rigoróznu skúšku (PhDr.)
zložil v roku 1984. Od roku 1979 pracoval
v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémii
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vied ako odborný pracovník v časopiseckom oddelení, vykonával redakciu katalógov, pracoval na medziknižničnom úseku.
V rokoch 1993 - 2007 sa zamestnal v Centre vedecko-technických informácií SR ako
vedúci oddelenia medziknižničných služieb a od roku 2007 - doteraz pôsobí v Slovenskej pedagogickej knižnici vo funkcii
riaditeľa. Zaslúžil sa o rozšírenie knižnično
- informačných služieb, pod jeho vedením
sa naďalej prehlbuje a skvalitňuje elektronizácia a digitalizácia knižničného fondu,
spustila sa nová webová stránka, ktorá získala v celoslovenskej súťaži v TOP WebLib
ocenenie trvale kvalitné webové sídlo,
spolupodieľa sa na akvizícii knižničného
fondu, organizuje kultúrno – vzdelávacie
podujatia, podporuje zvyšovanie odbornej
kvalifikácie a celoživotné vzdelávanie svojich zamestnancov. Je dlhoročným členom
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
a Národnej komisie pre služby pri Slovenskej národnej knižnici v Martine. Publikuje
články v odborných i regionálnych periodikách a je spoluautorom troch publikácií:
„Permutovaný register MDT“, monografie
„Kopčany“ a „Kopčany - turistický sprievodca“.
Vo voľnom čase sa angažuje v občianskom
združení Manželské stretnutia, kde sa venuje prednáškovej činnosti a publikovaniu.
Bol 26 rokov kronikárom v rodnej obci
Kopčany, inicioval výskum najstaršieho

kostola na Slovensku Kostola sv. Margity
Antiochijskej. Je zanieteným knihovníkom, jeho súkromná knižnica má vyše
25 000 kníh, baví ho práca v záhrade, cestovanie, bicyklovanie. Uznáva tradičné
hodnoty, disciplínu, silnú vôľu a zmysluplný rebríček hodnôt. Jeho krédom je ísť
za svojimi cieľmi, slúžiť a pomáhať ľuďom.
Keby ho mali kolegyne a kolegovia charakterizovať jedným slovom, tak by to bolo určite slovo ľudský. Je 33 rokov šťastne ženatý,
má tri dospelé deti a jedného vnúčika.
Mgr. Janette Gulčíková
Slovenská pedagogická knižnica,
Bratislava
janette.gulcikova@spgk.sk

Ku gratulácii sa pripája
aj redakčná rada
Bulletinu SAK
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