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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Na ceste...

Rok 2017 je v plnom prúde... vo víre pra-
covných aktivít je od jeho začiatku aj Sloven-
ská asociácia knižníc. Správna rada SAK už 
absolvovala dve zasadnutia, pripravila valné 
zhromaždenie, zhodnotila uplynulý rok, na-
plánovala nové aktivity, rozbehla tri projekty 
podporené z  Fondu na podporu umenia... 
Redakčná rada Bulletinu SAK zrealizovala 
svoje zasadnutie osvedčenou formou vide-
okonferencie na trase Bratislava – Košice - 
Prešov a pripravila plán vydávania bulletinu.
Zdá sa, že rok 2017 bude rovnako úspešný 

ako tie predchádzajúce... No predsa len bude 
v niečom iný. Bude totiž rokom Slovenskej 
asociácie knižníc, ktorá jubilujuje!

Pred 25 rokmi tri najväčšie slovenské kniž-
nice - Slovenská národná knižnica, Sloven-
ská technická knižnica a Univerzitná kniž-
nica Bratislava - položili základný kameň 
na stavbe s  názvom Slovenská asociácia 
knižníc. Nosnou úlohou, ktorú si Sloven-
ská asociácia knižníc postavila, bola účinná 
spolupráca knižníc, ich dobrovoľná koordi-
nácia a neformálna vzájomná podpora, ako 
uvádza v úvode prvého čísla Bulletinu SAK 
prvý predseda Ján Kurák. „Túto myšlienku 
si osvojilo a  ihneď sa k  nej prihlásilo vyše 
tridsať najdôležitejších slovenských knižníc 
a nikto nepochyboval, že sa prihlásia ďalšie“. 
Čo konkrétne zakladajúce knižnice pred 25 

rokmi chceli?
„Svojimi aktivitami v rámci Slovenskej aso-

ciácie knižníc chceme všemožne podporovať 
rozvoj našich knižníc a knižnično-informač-

ných pracovísk v súlade so svetovými poznat-
kami, skúsenosťami a  vývojovými trendmi 
v  tejto oblasti. Chceme spoločne formovať 
a presadzovať modernú cieľavedomú knižnič-
nú politiku vo vzťahu k orgánom štátnej sprá-
vy a samosprávy. Chceme obhajovať knižnice 
ako inštitúcie, ktoré patria k životu civilizo-
vanej spoločnosti rovnako ako ktorékoľvek iné 
dôležité inštitúcie používateľov informačných 
služieb...“ Pred dvadsiatimi piatimi rokmi 
končil predseda SAK svoj úvodník slova-
mi: „Budeme radi, ak sa členská základňa 
našej asociácie rozšíri – bude to znamenať 
väčšie sústredenie nielen rozumu, skúsenos-
tí a práce, ale zmohutnie v prospech veci aj 
náš hlas vo verejnosti i voči riadiacej sfére.“

Mnohé myšlienky sa naplnili, mnohé ostá-
vajú v platnosti. Máme radosť, že našu člen-
skú základňu rozširujú ďalšie dve knižnice 
Mestská knižnica v Senci a Ústredná knižni-
ca a študijno-informačné stredisko Vysokej 
školy múzických umení v  Bratislave. Počet 
členov SAK-u sa tak v roku jeho 25. výročia 
vzniku zaokrúhlil na 100.
Veríme, že počet členských knižníc bude aj 

naďalej rásť, tak ako veríme, že sústredenie 
rozumu, skúseností a  práce v  SAK bude 
ďalšie roky prospešné pre slovenské 
knižnice.

Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK

antolikova@slovanet.sk
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Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som zhodnotila obdobie 

Slovenskej asociácie knižníc od posledné-
ho valného zhromaždenia, ktoré sa usku-
točnilo 17.2.2016 v  Slovenskej národnej 
knižnici v Martine.

Slovenská asociácia knižníc (SAK) má 
k dnešnému dňu 98 členov. Dnes zoberie-
me na vedomie prijatie dvoch nových čle-
nov SAK: 
1. Mestská knižnica Námestie 1. Mája 2, 

903 01 Senec (Mgr. Anetta Zelmano-
vá, kniznica.msks@e-net.sk). 

2. Ústredná knižnica a  študijno-infor-
mačné stredisko Vysokej školy mu-
zických umení, Zochova č. 1, 813 01 
Bratislava (Mgr. Ingrid Barteková, 
bartekova@vsmu.sk)

V priebehu roka došlo k niektorým zme-
nám na postoch riaditeľov členských kniž-

níc a našou snahou je, aby sme všetky zme-
ny, ktoré sa udejú, náležite aktualizovali 
v adresári SAK na našej webovej stránke.

Správna rada, zvolená na volebnom val-
nom zhromaždení 19.11.2015, pracovala 
v zložení:
• Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka 

SAK;
• PhDr. Blanka Snopková, PhD., tajom-

níčka SAK, 
• Mgr. Andrea Doktorová, podpredsed-

níčka a  súčasne garant za ekonomickú 
a hospodársku agendu SAK;

• PhDr. Daniela Džuganová, vedúca sek-
cie akademických knižníc; 

• Mgr. Beáta Bellerová, PhD., vedúca od-
bornej skupiny pre dlhodobý rozvoj a le-
gislatívu SAK;

• Ing. Ondrej Látka, vedúci odbornej 
skupiny pre informačno-komunikačné 
technológie SAK;

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 
(MARTIN, 22. 2. 2017) / GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION (MARTIN, FEBRUARY 22, 2017)

SPRÁVA O ČINNOSTI SAK MAREC 2016 – FEBRUÁR 2017 / ANNUAL REPORT 
OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION MARCH 2016 –FEBRUARY 2017

Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk

Abstract: Activities of the association, its managing structures (board of directors, control 
board) and Professional structures are balanced by its director. The Professional structures 
include: public libraries section, academic libraries section, working teams for long-range 
development, working team for information Technologies application and digitization, for 
legislation, editorial activities and promotion and for international cooperation.
Keywords: Slovak Library Association, library association, annual report
Kľúčové slová: Slovenská asociácia knižníc, knihovnícke združenie, správa o činnosti
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• Ing. Alena Poláčiková, členka sekcie 
akademických knižníc;

• Mgr. Katarína Šušoliaková, vedúca sek-
cie verejných knižníc;

• PhDr. Judita Kopáčiková, vedúca odbor-
nej skupiny pre edičnú činnosť a  pro-
pagáciu SAK, súčasne aj zodpovedná 
redaktorka Bulletinu SAK;

• PhDr. Daniela Tóthová, vedúca odbor-
nej skupiny pre medzinárodnú spolu-
prácu SAK;

• Ing. Jozef Dzivák, člen odbornej skupiny 
pre medzinárodnú spoluprácu SAK.

Kontrolná a  revízna komisia SAK praco-
vala v zložení:
• PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka;
• Mgr. Katarína Soukupová, členka
• Mgr. Marta Skalková, členka

Dovoľte mi, aby som poďakovala všetkým 
menovaným kolegyniam a kolegom zo SR 
SAK a KRK SAK, ale aj ďalším z vás, ktorí 
ste s nami v priebehu roka intenzívne spo-
lupracovali v jednotlivých odborných sku-
pinách a sekciách, menovite: PhDr. Zuzana 
Babicová, Mgr. Agnesa Juhászová, PhDr. 
Ľudmila Čelková, Mgr. Daniela Tóthová, 
Mgr. Eleonóra Janšová, Mgr. Kamila Prex-
tová, Benjamína Jakubáčová, Ing. Róbert 
Valenčák, Mgr. Valéria Závadská.

Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od 
VVZ SAK v  roku 2016 stretla v  súlade 
s plánom činnosti 4-krát:
• 13. 1. 2016 v Žiline
• 2. 2016 v Martine
• 8. 6. 2016 v Žiline
• 24. 25. 10. 2016 v Bratislave

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som teraz v krátkosti zhr-

nula aktivity SR SAK za obdobie 12 mesia-
cov a pomenovala tie najdôležitejšie. 

SR SAK bola v roku 2016 úspešná vo Vý-
zve č. 8/2016 Fondu na podporu umenia 
z Programu 6: Pamäťové a fondové inštitú-
cie, Podprogram 6.1. Knižnice: 6.1.2 Podu-
jatia a vzdelávacie aktivity a získala v dvoch 
projektoch finančné prostriedky v celkovej 
výške 3 900 €: 

 9 projekt Bulletin Slovenskej asociácie 
knižníc, jeho tvorba a distribúcia, pod-
porený vo výške 2 400 €;
 9 projekt Výskum čítania mládeže vo 
veku 13-17 rokov v Slovenskej republi-
ke, podporený vo výške 1 500 €.

V  decembri 2016 spracovala SR SAK 4 
projekty na rok 2017, z  toho 3 sú podpo-
rené:

 9 projekt Bulletin Slovenskej asociácie 
knižníc, jeho tvorba a distribúcia - pred-
kladaný v  dvoch programoch 2.3.1 Vy-
dávanie a  distribúcia tlačených časopi-
sov (neúplná žiadosť neregistrovaný na 
MK SR), 5.1.2 Podujatia a  vzdelávacie 
aktivity požadovaných 4  845 € poskyt-
nutých 4 000 €.
 9 projekt Výskum čítania mládeže vo 
veku 13-17 rokov v Slovenskej republike 
2. etapa požadovaných 5 130 € poskyt-
nutých 3 000 €;
 9 projekt Týždeň slovenských knižníc 
2017 požadovaných 6887 € poskytnu-
tých 4 500 €. 

Naša vďaka patrí FPU za podporu našich 
odborných a marketingových aktivít.
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Sekcia verejných knižníc
uskutočnila začiatkom februára v  súlade 

s plánom činnosti a  s projektom „Vzdela-
ní knihovníci=spokojní návštevníci“ plá-
nované stretnutie knihovníkov – trénerov 
pamäti vyškolených v rámci projektu SAK. 
Na stretnutí knihovníci zhodnotili prvé 
roky realizácie tréningov pamäti v  slo-
venských knižniciach. Trénovanie pamäti 
v knižniciach sa stalo neodmysliteľnou sú-
časťou práce knihovníkov – vyškolených 
trénerov pamäti. Vďaka tomu pribudla do 
knižníc nová atraktívna aktivita v  rámci 
komunitného pôsobenia knižníc. Trénin-
gy pamäti organizujú knihovníci nielen 
pre seniorov, ale aj pre deti a  mládež a  v 
poslednom čase sa záujem o  túto aktivitu 
prejavuje u návštevníkov knižnice, ktorí sú 
v produktívnom veku. Knihovníci konšta-
tovali, že je nevyhnutné sa v  tejto oblasti 
naďalej vzdelávať a získavať nové zručnosti. 
Knihovníčky sa zhodli, že tréningy pamäti 
otvorili aj im nové možnosti osobnostného 
a profesionálneho rastu. 
Týždeň slovenských knižníc (ďalej len 

TSK) s  tradičným mottom „Knižnice pre 
všetkých“ sa uskutočnil 1. – 6. 3. 2016. Jeho 
propagácia bola zabezpečená aj prostred-
níctvom letákov v rýchlikových spojeniach 
v SR. Vďaka patrí PhDr. Judite Kopáčikovej, 
ktorá vypracovala marketingový plán s ná-
vrhom konkrétnych úloh, zodpovedných 
osôb a termínov, ako aj vyhodnotenie akcie. 
Z TSK boli publikované príspevky v Bulle-
tine SAK (č. 2/2016). Slávnostné otvore-
nie TSK 2016 sa uskutočnilo 29. februára 
2016 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej 
Bystrici. Spoluorganizátormi boli okrem 
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
a jubilujúcej ŠVK v Banskej Bystrici aj Ve-

rejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej 
Bystrici a Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bela v  Banskej Bystrici. Ambasá-
dorom podujatia bol už po tretíkrát herec 
Ján Gallovič, člen činohry Slovenského 
národného divadla v  Bratislave. Slávnost-
ného otvorenia sa zúčastnili obidve pred-
sedníčky SAK a  SSKK. Otvorenie bolo 
spojené s odovzdaním výročnej ceny SAK 
SAKAČIK 2015 za aktívnu činnosť knižni-
ce, resp. za prípravu významného poduja-
tia alebo uskutočnenia významného činu 
v  uplynulom roku. SAKÁČIKA 2015 si 
odniesla Ústredná knižnica Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislave 
za realizáciu PORTÁLU INFORMAČNEJ 
GRAMOTNOSTI. Podujatím týždňa boli 
knižničné hliadky, ktoré odmenili čítajú-
cich na verejných priestranstvách záložka-
mi do kníh, ktoré venovalo kníhkupectvo 
Martinus.sk. Do knižničných hliadok boli 
zapojení nielen pracovníci knižníc, ale aj 
dobrovoľníci - študenti Katedry knižničnej 
a  informačnej vedy FFUK a  Katedry me-
diamatiky a  kultúrneho dedičstva Žilin-
skej univerzity. Hlavnými partnermi TSK 
boli Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
a  kníhkupectvo Martinus.sk. Železničná 
spoločnosť Slovensko propagovala TSK 
v  rýchlikových spojeniach na Slovensku, 
na slávnostné otvorenie TSK v  Banskej 
Bystrici vypravila pre hostí špeciálny vozeň 
– Knižničný expres. 
Kníhkupectvo Martinus.sk venovalo 

okrem záložiek do kníh pre čítajúcu verej-
nosť i v spolupráci so Staromestskou kniž-
nicou a  Ústrednou knižnicou Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského knihy, 
ktoré mala cestujúca verejnosť k dispozí-
cii vo vybraných rýchlikoch Železničnej 
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spoločnosti Slovensko, a.s. na trati Brati-
slava – Levice – Zvolen – Banská Bystrica 
bezplatne počas celého TSK. v tomto roku 
podala SAK žiadosť na projekt TSK 2017, 
ktorého hlavnou garantkou je PhDr. Judi-
ta Kopáčiková a po finančnej stránke Mgr. 
Andrea Doktorová. Doplním aktuálnu in-
formáciu, že TSK 2017 bude 13. – 19. mar-
ca a jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční 
13. 3. o 13.00 hod. v Prešove. Záštitu nad 
TSK 2017 prevzal minister kultúry SR Ma-
rek Maďarič. Keďže sa otvorenie uskutoční 
v Prešove, záštitu prevzal a predseda PSK 
Peter Chudík. Spoluorganizátormi sú Spo-
lok slovenských knihovníkov a  knižníc, 
Knižnica P.O. Hviezdoslava, ŠVK v Prešo-
ve a UK PU v Prešove.
Medzi tradičné aktivity sekcie verejných 

knižníc patrí Deň ľudovej rozprávky, ktoré-
ho vyvrcholenie a oslava je 16. 3. Jeho hlav-
ným organizátorom bola v roku 2016 Kraj-
ská knižnica v Žiline a témou bola „Ľudová 
rozprávka ako komiks?“ Deti mohli sami 
dotvoriť a  poslať do súťaže svoj komiks, 
ktorý súvisel s  ľudovou rozprávkou. Ich 
úlohou bolo spoznať rozprávku na základe 
pripravených obrázkov. Na súťaži sa v roku 
2016 zúčastnilo 48 základných a  mater-
ských škôl, 12 školských a verejných kniž-
níc a  bolo prihlásených 1 584 súťažných 
komiksov, 1 209 čitateľských knižiek. Tie 
najnápaditejšie boli odmenené - celkom 
bolo odovzdaných 9 ocenení. 
Noc s Andersenom je medzinárodný pro-

jekt na podporu čítania vo verejných kniž-
niciach a v roku 2016 pripadol na 1. apríla. 
v 235 verejných a školských knižniciach vo 
všetkých regiónoch Slovenska strávilo noc 
takmer 10 000 slovenských detí. v  počte 
zapojených knižníc bol prekonaný rekord 

z roku 2015. Vďaka patrí knihovníkom za 
nápady, ktorými dokážu obohatiť malých 
spáčov v knižniciach.
V projekte Výskum čítania mládeže vo 

veku 13 – 17 rokov na Slovensku bola 
v  roku 2016 realizovaná jeho 1. etapa. 
v roku 2017 máme schválený projekt na re-
alizáciu 2. etapy. Projekt spracovala a bude 
o ňom podrobne informovať PhDr. Judita 
Kopáčiková.
Hlavným cieľom 1. etapy bola príprava re-

alizácie výskumu čítania mládeže vo veku 
13 - 17 rokov na základných a  stredných 
školách vo všetkých krajoch SR. v  rámci 
prípravy metodiky a  metodológie výsku-
mu sa realizovali pravidelné pracovné 
stretnutia odborných gestorov projektu, 
konzultácie s  odborníkmi z Národného 
osvetového centra, Katedry knižničnej 
a  informačnej vedy FFUK a  Katedry me-
diamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej 
univerzity, ktoré sa týkali obsahového za-
merania dotazníka, reprezentatívnej vzor-
ky respondentov, demografického zloženia 
reprezentatívnej vzorky. Bol vypracovaný 
dotazník, ktorý pozostáva z 27 otázok, ich 
formulácia je prispôsobená veku a schop-
nostiam respondentov. Obsahuje 7 otázok 
zameraných na demografické údaje: vek, 
pohlavie, národnosť, typ navštevovanej 
školy, veľkosť bydliska, vzdelanie rodičov; 
15 uzatvorených otázok s  alternatívnymi 
odpoveďami, 5 polootvorených otázok 
s možnosťou vlastnej odpovede. Vypraco-
vali sme demografické zloženie reprezen-
tatívnej vzorky podľa typov škôl a  krajov, 
listom oslovili a  vyzvali na spoluprácu 
riaditeľov krajských knižníc s regionálnou 
pôsobnosťou, vytipovali školy, kde sa bude 
realizovať terénny výskum, oslovili k spolu-
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práci riaditeľov škôl, konzultovali realizá-
ciu výskumu priamo s anketármi pre zber 
údajov v Podtatranskej knižnici v Poprade, 
na Žilinskej univerzite a Krajskej knižnici 
v Žiline. Gestori informovali o projekte od-
bornú verejnosť na odborných stretnutiach 
knihovníkov, informácia bola zverejnená 
na webovej stránke SAK a v Bulletine SAK. 
Gestorom projektu je SAK.
Odbornými garantmi projektu sú PhDr. 

Judita Kopáčiková (za SAK), PhDr. Ľud-
mila Hrdináková, doc. PhDr. Pavel Ran-
kov, PhD. Projekt realizujeme v spolupráci 
s Katedrou knižničnej a informačnej vedy 
FFUK, Ústrednou knižnicou SAV, Národ-
ným osvetovým centrom, krajskými kniž-
nicami s regionálnou pôsobnosťou.
Hlavným partnerom projektu je Fond na 

podporu umenia. SAK získala na 1. etapu 
projektu dotáciu vo výške: 1 500 €, spolufi-
nancovanie bolo vo výške: 79,75 €.
Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 

rokov – 2. etapa
V 2. etape (2017) výskumu bude realizo-

vaný terénny výskum a riadené individuál-
ne rozhovory v spolupráci s regionálnymi 
knižnicami s  krajskou pôsobnosťou, for-
mou anonymného dotazníka, na vzorke 
1500 respondentov priamo v  jednotlivých 
základných a  stredných školách v  SR za 
účasti anketárov (pracovníkov knižníc) 
a individuálnych riadených rozhovorov na 
vzorke 50 respondentov. Na realizáciu 2. 
etapy projektu – samotného terénneho vý-
skumu sme vypracovali projekt a požiadali 
FPU o dotáciu vo výške: 4 700 €. Dotácia 
nebola schválená v plnej výške.

Čítame s  Osmijankom. Pridáš sa aj Ty? 
Propagácia 12. ročníka podujatia, ktorý 

prebiehal od októbra 2015 do marca 2016. 
v rámci tohto projektu majú deti možnosť 
spoznať osem vynikajúcich diel sloven-
ských a  svetových autorov a  riešia množ-
stvo hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale 
aj otázky navyše pre výmyselníkov alebo 
aj začínajúcich autorov. Súťaž je vyhodno-
covaná 1. júna na MDD. Hlavnými organi-
zátormi Dní detskej knihy, ktoré sa usku-
točnili 3.- 5. 5.2016, bola Miestna knižnica 
Petržalka. Bol to už 33. ročník festivalu, 
ktorý je tradičným stretnutím tvorcov kníh 
pre deti a  mládež s  deťmi. Do programu 
festivalu boli zaradení autori a  ilustrátori, 
ktorí v  poslednom období získali niekto-
ré z najprestížnejších ocenení pre tvorcov 
detskej knihy na Slovensku a to – najkrajšia 
alebo najlepšia kniha sezóny, ktoré vyhod-
nocuje Bibiana a  slovenská sekcia IBBY. 
v  termíne 2. 6. 2016 sa knižnice zapojili 
do celoslovenského čitateľského maratónu 
„Čítajme si“, ktorý realizuje Linka detskej 
istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF. 
Bol to už 9. ročník tohto celoslovenského 
podujatia, ktorého cieľom je pritiahnuť 
k čítaniu viac detí a  zároveň poukázať na 
význam literatúry pre detského čitateľa. 
Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským 
maratónom, do ktorého sú zapojené deti z 
viacerých miest Slovenska. Do projektu sa 
zapojilo 40 954 detí a mladých ľudí z 237 
miest a  obcí z celého Slovenska, čím bol 
prekonaný rekord z r. 2015 (38 383). 30.5. 
– 5. 6. 2016 sa SAK zapojil do celosloven-
ského projektu Celé Slovensko číta deťom, 
ktorý je zameraný na rodinu, s cieľom pod-
pory emocionálneho, psychického a  mo-
rálneho zdravia detí a  mládeže. Konal sa 
pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. 
Motto podujatia: Čítajme deťom 20 minút 
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denne, každý deň! (Čítanie deťom prebie-
halo na 50 miestach vo všetkých regiónoch 
Slovenska – knižnice, kultúrne strediská, 
kultúrne domy, nemocnice), Celé Slo-
vensko čítal deťom aj na Mikuláša bolo 
v týždni od 5. – 9. 12.2016 na 25 miestach 
Slovenska. Uvedomujeme si, že termíny 
týchto dvoch projektov v  roku 2016 ne-
boli šťastné, pretože sa prelínali a niektorí 
ste sa na to sťažovali. Z tohto dôvodu sme 
listom žiadali hlavných organizátorov o zo-
súladenie termínov týchto celoslovenských 
podujatí. v tomto roku bude čitateľský ma-
ratón 31. marca a Celé Slovensko bude čítať 
deťom prvý júnový týždeň. Medzi úspešné 
podujatie sekcie verejných knižníc patrí aj 
projekt LENTILKOVANIE, vďaka ktorému 
sa nám vo viac ako 300 verejných knižni-
ciach na Slovensku podarilo spojiť nad jed-
nou knihou Lentilka pre dedka Edka. Pro-
jekt mal v knižniciach veľkú odozvu nielen 
preto, že sa nám podarilo do neho vtiahnuť 
dve najúspešnejšie spisovateľky pre deti 
a  mládež z ČR a  SR – Ivonu Březinovú 
a Gabrielu Futovú, ale do jeho realizácie sa 
zapojili aj malé obecné knižnice.

Bulletin SAK 
vychádzal v  roku 2016 v  tlačenej verzii 

s  finančnou podporou FPU (dotácia bola 
vo výške 4 000 €) a v elektronickej verzii na 
www.sakba.sk. Zodpovednou redaktorkou 
bola PhDr. Judita Kopáčiková, výkonnou 
redaktorkou PhDr. Zuzana Babicová. Re-
dakčnú radu tvorili: Benjamína Jakubáčo-
vá, PhDr. Ľudmila Čelková, Mgr. Daniela 
Tóthová, PhDr. Eleonóra Janšová, PhDr. 
Kamila Prextová, Mgr. Valéria Závadská. 
Technickým redaktorom bol Ing. Róbert 
Valenčák, Grafickú úpravu, tlač a distribú-

ciu zabezpečovala UK TUKE.
Zasadnutie redakčnej rady sa uskutočnilo 

28. 1. 2016 formou videokonferencie (ÚK 
SAV Bratislava, ŠVK Prešov, UK TUKE). 
Termíny redakčných uzávierok a odovzda-
nia jednotlivých čísel do tlače boli realizo-
vané v  súlade so stanoveným harmono-
gramom. Nedochádzalo k  duplicitnému 
uverejňovaniu príspevkov z B SAK.
Priebežne sa aktualizoval adresár odbera-

teľov bulletinu; aktualizácia adresára zostá-
va naďalej priebežnou úlohou. Každé číslo 
malo svoje osobité zameranie: 1. číslo - VZ 
SAK a zverejnenie jeho kompletných ma-
teriálov, 2. číslo - TSK 2016, 3. číslo - ko-
mentár   Mgr. A. Doktorovej k  Zákonu č. 
185/2015 Z.z. Autorský zákon, príspevok 
venovaný katalogizačným pravidlám RDA 
či problematike e-kníh a  4. číslo nebolo 
naplnené plánovaným hlavným príspev-
kom o katalógu pracovných činností, ktorý 
sa nepodarilo získať. Ďakujem redakčnej 
rade za ich aktivity pri získavaní príspev-
kov a dovolím si tlmočiť ich pripomienky, 
že neboli publikované príspevky o  aktivi-
tách podporených z  dotačného programu 
Partnerstvo alebo spojme svoje sily. V tom-
to roku sme to ošetrili priamo v podmien-
kach poskytovania dotácií, ďalej nedodr-
žiavanie termínov uzávierok jednotlivých 
čísiel, problém pri napĺňaní stálych rubrík. 

Odborná skupina pre IKT
Predmetom záujmu SR SAK bola aj sa-

motná webová stránka SAK-u, ktorú sme 
pravidelne aktualizovali s cieľom maximál-
neho mediálneho zviditeľňovania sa. Či už 
uverejňovaním aktualít, aktuálneho čísla 
Bulletinu SAK, dopĺňaním archívu, anglic-
kej mutácie alebo aktualizáciou adresára 
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členských knižníc. Zásluhy na tejto práci 
mal Ing. Ondrej Látka, PhD. z odbornej 
skupiny pre IKT SAK spoločne s  kolegy-
ňami Mgr. Agnesou Juhászovou a  PhDr. 
Danielou Džuganovou.   Chceme však 
požiadať Vás, aby ste aktívne vstupovali 
s nami do spolupráce, pretože si myslíme, 
že webová stránka SAK je naším spoloč-
ným zrkadlom. 
Ak by sa našiel spomedzi členských kniž-

níc spolupracovník/spolupracovníci aj pri 
tvorbe FB profilu SAK, uvítali by sme to. 

Sekcia akademických knižníc
Odborná skupina pre IKT v spolupráci so 

sekciou akademických knižníc sa venovala 
príprave   možnosti zavedenia benchmar-
kingu pre akademické knižnice na Sloven-
sku. Stanovili sme si cieľ vytvoriť systém 
na hodnotenie výkonov akademických 
knižníc, postupne v 4. fázach.  Boli realizo-
vané 2 fázy. Zozbierali sme údaje totožné 
so štatistickým výkazmi pre vybrané testo-
vacie knižnice, ktorých bolo 8 (na základe 
ich súhlasu). Postupne sme doplnili údaje, 
ktoré neboli v štatistických výkazoch a kto-
ré sme plánovali porovnávať na základe 
hodnotiacich vzorcov. Po ukončení tejto 
úlohy mal byť vytvorený webový portál pre 
zber a štatistické vyhodnocovanie. Prvé vý-
sledky boli prezentované na seminári  aka-
demických knižníc dňa 25. 2. 2015 v Slo-
venskej pedagogickej knižnici v Bratislave. 
Čiastkové výsledky boli odprezentované na 
seminári AK v SPK v Bratislave 19.1.2017. 
Ukazuje sa, že výsledky po druhej fáze sú 
použiteľné a je potenciál nasadiť systém do 
prostredia akademických knižníc na Slo-
vensku. Ďalšou fázou by bolo naprogramo-
vanie portálu a  spustenie skúšobnej pre-

vádzky. Otázka určená pre manažmenty 
akademických knižníc spočíva v strategic-
kom rozhodnutí, či chceme a potrebujeme 
systém, kto ho bude zastrešovať po stránke 
metodickej a systémovej. Vedia nám pora-
diť verejné knižnice zo Slovenska? Využí-
vajú výsledky? Ak áno, kde najčastejšie?
Sekcia akademických knižníc SAK aj 

v  roku 2016 úzko spolupracovala s  CVTI 
SR v  Bratislave pri riešení mimoriadne 
zložitej situácie – pokračovaní projektu 
NISPEZ IV. na roky 2016 – 2021/23. Ini-
ciatíva bola vyvíjaná smerom k  MŠVVaŠ 
SR a Slovenskej rektorskej konferencii, a to 
niekoľkokrát – od zabezpečovanie dokla-
dovania   z  jednotlivých VVŠ jedinečnosti 
využívaných databáz v  rámci pripravo-
vaného projektu NISPEZ IV, pracovného 
stretnutia garantov ku kompletnej doku-
mentácii verejného obstarávania prístupov 
do jednotlivých EIZ (s požiadavkami na 
zdôvodnenie výberu EIZ a ich jedinečnosti 
v  porovnaní s  inými databázami na trhu) 
v auguste 2016, listov prof. Ing. Rudolfovi 
Kropilovi, prezidentovi SRK s  upozorne-
ním na možnosť financovania prístupov do 
databáz WoS a SCOPUS zo zdrojov štátne-
ho rozpočtu, či vyjadrenie sa na požiadanie 
SRK  k tzv. Beallovmu zoznamu pravdepo-
dobne predátorských časopisov 8.12.2016. 
Naše poďakovanie patrí predovšetkým 
kolegyniam z akademických knižníc, ktoré 
dokázali pohotovo a včas reagovať - PhDr. 
D. Gondovej, PhDr. D. Džuganovej, Ing. 
A. Poláčikovej, Mgr. B. Bellérovej, PhD. 
a Mgr. A. Doktorovej.
Spolupráca s  CVTI SR pokračovala aj 

v oblasti budovania CREPČ a CREUČ, nie 
však v  zmysle plánovaných aktivít SAK. 
Odborný seminár Evidencia publikač-
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nej a  umeleckej činnosti v  akademických 
knižniciach a  jej nová podoba sa neusku-
točnil.   CVTI SR ako garant tejto agendy 
akademických knižníc nestihol pripraviť 
systém do testovacej prevádzky. Bola kre-
ovaná pracovná skupina a  rozšírená pra-
covná skupina na úrovni CVTI SR, členmi 
ktorej sa stali zástupcovia akademických 
knižníc. Celý proces monitorujeme a plá-
novaný seminár sme z roku 2016 presunuli 
na rok 2017.   

Odborná skupina pre zahraničnú 
spoluprácu 
monitorovala aktivity zahraničných aso-

ciácií, spolkov a združení (SKIP, EBLIDA, 
LIBER a pod.), o najvýznamnejších aktivi-
tách informovala prostredníctvom Bulleti-
nu SAK. Priebežne zabezpečovala preklady 
obsahov jednotlivých čísiel B SAK, názvy 
článkov, anotácie nosných článkov a kľúčo-
vých slov do anglického jazyka. 

Členovia SR SAK sa zúčastnili na akti-
vitách, ktoré boli v  roku 2016 podporené 
z  programu Partnerstvo: na medzinárod-
nom Kolokviu slovenských, moravských 
a  českých bibliografov v  Banskej Bystrici, 
Komunitnej knižnici X. na Domaši, Čítanie 
tínedžerov v  Miestnej knižnici v  Petržalke, 
školenia knihovníkov na certifikovaných 
trénerov pamäti v  Rimavskej Sobote, Pro-
jekt Lekcia Malé Karpaty v Malokarpatskej 
knižnici v  Pezinku, Medzinárodnej súťaži 
detskej tvorivosti v  Krajskej knižnici v  Ži-
line, Literárnej Senice v Záhorskej knižnici 
v  Senici, Poškole tvorivosti v  Knižnici P.O. 
Hviezdoslava v  Prešove, Komunikačných 
kompetenciách knihovníkov v  Univerzit-
nej knižnici UPJŠ v Košiciach, Ako na web 

a  facebook v  Krajskej knižnici vo Zvolene, 
ako aj na ďalších odborných seminároch, 
vzdelávacích aktivitách či konferencií. 
SAK bol spoluorganizátorom nového for-
mátu BIBLIOSFÉRY, ktorý sa uskutočnil 
v Jasnej pod Chopkom a jeho organizáto-
rom bol Ing. Jozef Dzivák – člen odbornej 
skupiny pre medzinárodnú spoluprácu. 
Vďaka ústretovosti organizačného výboru 
sa mohli 10. mladí perspektívni knihovníci 
zúčastniť na tejto zaujímavej konferencii 
bezplatne. Žiaľ, túto možnosť využili len 
piati mladí knihovníci. 

Nad rámec plánovaných aktivít 
SAK a  slovenské knihovníctvo zastupo-

vali Mgr. Katarína Šušoliaková a Mgr. Be-
áta Bellerová, PhD. na výstave Generation 
Code: Born in the Libary v  Európskom 
parlamente v Bruseli na pozvanie Reading 
& Writing Foundation v  rámci projektu 
Public Libraries 2020. Cieľom podujatia 
bolo demonštrovať poslancom EP a ďalším 
zúčastneným aktivity verejných knižníc, 
ktoré sú zamerané na rozvoj digitálnych 
zručností a  podporu nových technológií 
a poukázať na to, že verejné knižnice sú vý-
znamnou infraštruktúrou v oblasti celoži-
votného vzdelávania, ako aj pre napĺňanie 
Programu nových zručností pre Európu 
a jednotný digitálny trh tým, že posilňujú 
svoje úlohy v komunitách o. i. aj poskyto-
vaním možností zlepšovania digitálnych 
zručností. V rámci špeciálne pripraveného 
„Meet and Greet“ stretnutia sa zástupcovia 
knižníc zo všetkých členských štátov Eu-
rópskej únie stretli so svojimi poslancami 
Európskeho parlamentu s  cieľom prezen-
tovať činnosť, služby a  aktivity verejných 
knižníc. Mgr. Katarína Šušoliaková poskyt-
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la rozhovor pre Bruselské noviny. Vedúcej 
sekcie verejných knižníc patrí vďaka aj za 
realizáciu prieskumu knižníc predbežné-
ho záujmu o  rozšírenie služieb verejných 
knižníc o  sprostredkovanie elektronic-
kých výpožičiek dokumentov a  spôsobu 
ich sprístupňovania a  zároveň prieskumu 
predbežného záujmu knižníc o  túto služ-
bu. Oslovených bolo 45 verejných knižníc, 
25 odpovedalo, z nich 21 odpovedalo áno, 
4 – nie. Prieskum bol realizovaný v  spo-
lupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave 
a spoločnosťou Martinus.sk. 
V  spolupráci s  odbornou skupinou pre 

medzinárodnú spoluprácu realizovala 
Mgr. Katarína Šušoliaková  distribúciu do-
tazníka k  prieskumu neformálnych vzde-
lávacích aktivít v  európskych verejných 
knižniciach, ktorý realizovala EBLIDA 
v  spolupráci s Lotyšskou asociáciou kniž-
níc. Výsledok bol použitý na obhajovanie 
úlohy verejných knižníc v  neformálnom 
vzdelávaní a  prínosu knižníc do Stratégie 
vzdelávania a odbornej prípravy 2020.
V  uplynulom roku na pozvanie partner-

ského SKIP-u a SDRUK-u prijala predsed-
níčka pozvanie na konferenciu KNIŽNICE 
V4 v Brne, zúčastnila sa na Valnej hromade 
SKIP a konferencii Architektúra a výstavba 
knižníc v Hradci Králové    a spolu s Mgr. 
Danielou Tóthovou sa zúčastnila na kon-
ferencii Knihovny současnosti 2016 v Olo-
mouci.
Správna rada sa v uplynulom roku zaobe-

rala pripomienkami knižníc k fungovaniu 
dotačného systému FPU. Pripomienky do-
stala od 25-ich knižníc, ktoré prerokovala 
s riaditeľom FPU. Tejto téme sa bude bliž-
šie venovať vo svojom príspevku predsed-
níčka UKR PhDr. Daniela Gondová.

Podpredsedníčka SAK Mgr. Andrea Dok-
torová a predsedníčka UKR PhDr. Daniela 
Gondová uskutočnili pracovné rokovania 
s generálnym riaditeľom Sekcie pre kultúr-
ne dedičstvo a riaditeľom Fondu na podpo-
ru umenia a  iniciovali list ministrovi kul-
túry ohľadom databázy EBSCO. Rovnako 
iniciovali mediálny záujem o  tento prob-
lém. Predsedníčka SAK sa zúčastnila na 
MŠ SR na Okrúhlom stole k problematike 
školských knižníc, na pracovnom stretnutí 
na MK SR, NOC k štatistickému vykazova-
niu, na ďalších pracovných stretnutiach aj 
príjemných oslavách výročí knižníc. 

O  podporu v  projekte Partnerstvo, alebo 
spojme svoje sily v roku 2017 požiadalo 8 
knižníc. Správna rada na svojom včeraj-
šom zasadnutí schválila: Knižnici pre mlá-
dež mesta Košice na podujatie Motivačné 
aktivity s  detským čitateľom - 150 €, No-
vohradskej knižnici v Lučenci na Literárny 
Lučenec 2017 XI. ročník – 100 €, Knižni-
ci Mateja Hrebendu v  Rimavskej Sobote 
- Remeslo má zlaté dno – 0 €, Slovenskej 
poľnohospodárskej knižnici v Nitre na Nit-
Lib 2017 – 200 €, Tekovskej knižnici v Le-
viciach na vydanie Pamätnice knižnice – 0 
€, Považskej knižnici v  Považskej Bystrici 
na Dary reči – O  cenu Jozefa Miloslava 
Hurbana – 180 €, Staromestskej knižnici 
v  Bratislave na Einsteinovu akadémiu – 
200 €, Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove 
na vzdelávacie podujatie pre knihovníkov 
PSK pod názvom Konfliktný používateľ 
knižnice – 170 €. 

Na cenu SAKAČIK 2016 sme dostali 6 no-
minácií: Knižnica Mateja Hrebendu v Ri-
mavskej Sobote za podujatie Knižnica bez 



Bulletin SAK, ročník 25, číslo 1/2017 13

múrov a prekážok, Verejná knižnica Miku-
láša Kováča v Banskej Bystrici za aktivity: 
Komunitná knižnica bez bariér – projekt 
debarierizácie priestorov knižnice a za sé-
riu aktivít pre skupinu zrakovo a inak zne-
výhodnených návštevníkov knižnice. Sta-
romestská knižnica v Bratislave za projekt 
Môj prvý čitateľský preukaz, Podtatranská 
knižnica v Poprade za modernizáciu a ino-
váciu knižnice a  špecializovaného odde-
lenia umenia v  Spišskej Sobote v  r. 2016, 
Mestská knižnica mesta Piešťany za aktivi-
ty na podporu čítania a čitateľstva v  roku 
2016 – Festival Zázračný oriešok a Festival 
českej a slovenskej tvorby pre deti, Považ-
ská knižnica v Považskej Bystrici za literár-
ny projekt Literárne Blus(nenie). SR hlaso-
vala a  z  desiatich členov SR SAK získal 6 
hlasov projekt Môj prvý čitateľský preukaz. 
Blahoželáme Staromestskej knižnici v Bra-
tislave k SAKAČIKOVI za rok 2016. Sláv-
nostné odovzdanie ceny SAKAČIK bude 
na otvorení TSK v  Prešove. Všetkých vás 
srdečne pozývame!
Kolegovia, SR na svojom včerajšom zasad-

nutí schválila plán činnosti a rozpočet SAK 

na rok 2017 a predloží vám ho na diskusiu 
a schválenie.

Vážené kolegyne a kolegovia, 
máme za sebou ďalší rok našej práce 

s knižnicami a pre knižnice, ktorý sa zapí-
še do jej 25-ročnej histórie. V tomto roku 
má naša Slovenská asociácia knižníc 25 
rokov. Nášmu výročiu darujeme logo, kto-
ré bude sprevádzať naše podujatia a bude 
zdobiť jednotlivé čísla Bulletinu SAK. Radi 
by sme v  každom čísle priniesli úlomok 
z  25-ročnej histórie. Budeme radi, ak sa 
aj vy zapojíte do tohto procesu a prispeje-
te spomienkou na aktivitu, ktorá sa Vám 
počas 25-ročného SAK-u najviac vtlačila 
do pamäti. 

Milé kolegyne, kolegovia,
dovoľte, aby som vám ešte raz poďakovala 

za spoluprácu. Ďakujem aj všetkým vám, 
ktorí ste nám pomáhali počas uplynulého 
roka v  odborných sekciách a  skupinách. 
Želajme si spoločne dobré zdravie a  veľa 
chuti na ceste za novými aktivitami 25-roč-
ného SAK-u.

Valné zhromaždenie:

1 berie na vedomie
Správu o činnosti SAK od posledného val-

ného zhromaždenia;
Nových  členov SAK:
Mestská knižnica, Senec
Ústredná knižnica a študijno-informačné 

stredisko Vysokej školy múzických umení, 
Bratislava

2 schvaľuje
 - Správu o hospodárení SAK za rok 2016;
 - Správu kontrolnej a revíznej komisie SAK 

od posledného valného zhromaždenia;
 - Plán činnosti a  rozpočet SAK na rok 

2017;
 - Výšku členských príspevkov na rok 2018 

v nezmenenej výške:
 › SNK Martin, UK Bratislava, CVTI SR 
/ 250 EUR

 › ŠVK, SKN Levoča, UK SAV, SPK 

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
KNIŽNÍC
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PLÁN PRÁCE A AKTIVÍT SAK NA ROK 2017
1 Organizačné úlohy
1.1 Predpokladané zasadnutia SR SAK
T: 01/2017, 02/2017, 06/2017, 09/2017
Z: predseda SAK

1.2 Valné zhromaždenie SAK
T: 22. 2. 2017, SNK v Martine  
Z: predseda SAK

2 Odborné aktivity
2.1 Týždeň slovenských knižníc 18. 

ročník
T: 13.-19. 3. 2017, Slávnostné otvorenie 

TSK v Prešove
Z: sekcia verejných knižníc

2.2 Noc s Andersenom
Propagácia medzinárodného projektu  na 

podporu čítania vo verejných knižniciach. 
T: 31. 3. 2017
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.3 Výskum čítania mládeže vo veku 13 
– 17 rokov na Slovensku

2. etapa výskumu. Realizácia terénneho 
výskumu a  riadené individuálne rozho-
vory.
T: 01-12/2017
Z: J. Kopáčiková

2.4 Čítame s Osmijankom. Pridáš sa 
aj Ty? 

180EUR
 › akademické knižnice 150EUR
 › verejné knižnice (regionálne) 120EUR
 › verejné knižnice (mestské) 80EUR
 › špeciálne knižnice 30EUR
 › obecné knižnice 20EUR
 › Termín splatnosti členských príspev-
kov – do 30 dní od odoslania prísluš-
nej faktúry.

3 ukladá
 - správnej rade SAK zaoberať sa návrhmi 

z diskusie:
 › SR SAK navrhne MK SR listom adreso-
vaným generálnemu riaditeľovi sekcie 
kultúrneho dedičstva Radoslavovi Raga-
čovi pomoc  pri  pripravovaných úpra-
vách štatistických výkazov KULT (MK 
SR) 10-01 formou nominovania členov 
odbornej skupiny z  radov členských 
knižníc SAK. Z dôvodu kontroly údajov 
vykazovaných spravodajskými jednot-

kami  v  štátnom štatistickom zisťovaní 
SR SAK navrhne MK SR súčinnosť pri 
ich kontrolovaní v štádiu ich vkladania 
do elektronických výkazov obnovením 
prístupu metodikov regionálnych kniž-
níc do databázy štatistických výkazov, 
minimálne na úrovni regionálnych 
knižníc s krajskou pôsobnosťou.

 › SR SAK listom osloví generálnu ria-
diteľku SNK so žiadosťou, aby odbor 
Služby, oddelenie pre rozvoj knižnič-
ného systému v spolupráci so zástupca-
mi krajských knižníc zostavil jednotný 
výkaz štatistických údajov potrebných 
pre regionálne knižnice v záujme plne-
nia ich zákonných povinností v oblasti 
zhromažďovania a spracovávania štatis-
tických ukazovateľov za verejné knižni-
ce a pokračoval v plnení štatistických a 
analytických úloh celoštátneho charak-
teru pre knižničný systém v odborných 
knižničných činnostiach.
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Propagácia 13. ročníka podujatia.
T: 10/2016 – 04/2017
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.5 Deň ľudovej rozprávky
T: 16. 3. 2017, Hlavný organizátor: Kraj-

ská knižnica v Žiline 
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.6 Dni detskej knihy
T: 10.-12.4. 2017, Mestská knižnica v 

Piešťanoch
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.7 Záchranná akcia Daniela Heviera
Propagácia projektu na podporu číta-

nia - knižnice ako distribučný bod pre 
aktivizačné materiály 
T: Marec – december 2017
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.8 Čítajme si
Celoslovenský čitateľský maratón realizo-

vaný v spolupráci s Linkou detskej istoty 
UNICEF.
Propagácia

T: 31.5. 2017
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.9 E-knihy a akademické knižnice
T: 5/2017, Slovenská pedagogická knižni-

ca, Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK

2.10 Celé Slovensko číta deťom 
Propagácia podujatia
T: 5.- 9. 6. 2017 a 4.- 8.12. 2017
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.11 Seminár verejných knižníc

T: 14.-15. 6. 2017, Krajská knižnica v Ži-
line
Z: sekcia verejných knižníc

2.12 Evidencia publikačnej a umeleckej 
činnosti v akademických knižni-
ciach a jej nová podoba.

Celoslovenský seminár
T: 10/2017, CVTI SR, Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK 

v spolupráci s CVTI SR

2.13 Akademické knižnice a implemen-
tácia RDA. Celoslovenský seminár

T: 9-11/2017, CVTI SR,  Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK 

v spolupráci so SNK

2.14 Seminár Čítanie mládeže na Slo-
vensku – výsledky výskumu čítania 

T: 11/2017
Z: J. Kopáčiková

2.15 BIBLIOSFÉRY
Rozhovory o knižniciach. Odborné podu-

jatie v spolupráci so SAK
T: 11/2017
Z: J. Dzivák

2.16 XX. Kolokvium slovenských, čes-
kých a moravských bibliografov

Spoločné podujatie SAK a  SDRUK. Od-
borná a organizačná podpora medzinárod-
ného kolokvia.
T: 10/2017
Z: B. Snopková

2.17 Webová stránka SAK
Priebežná aktualizácia obsahu webovej 

stránky, vrátane zabezpečenia jej  udržia-
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vania a anglickej verzie
T: priebežne
Z: odborná skupina pre informačno–

komunikačné technológie SAK, D. 
Džuganová

3 Legislatívna činnosť
3.1 Podieľať sa na príprave knižničnej 

a  ďalšej legislatívy, ktorá sa dotýka 
knižníc a  knižnično-informačnej 
činnosti

T: podľa potreby
Z: odborná skupina pre dlhodobý rozvoj 

a legislatívu SAK

4 Edičná činnosť a propagácia
4.1 Vydávanie Bulletinu SAK
T: štvrťročne

Z: Redakčná rada Bulletinu SAK, odbor-
ná skupina pre edičnú činnosť a propagá-
ciu SAK, odborná skupina pre zahraničnú 
spoluprácu SAK

5 Zahraničná spolupráca
5.1 LIBER, ALA, EBLIDA, SDRUK, 

SKIP. Monitoring aktivít.
T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK

5.2 Zabezpečovanie prekladov do Bulle-
tinu SAK a  anglickej verzie webovej 
stránky SAK

T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK

25 ROKOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC /25 YEARS OF 
THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION

Slovenská asociácia knižníc v svojich sta-
novách deklaruje, že je nezávislým, dobro-
voľným a  otvoreným záujmovým združe-
ním knižníc, ktoré sa stali jeho členmi.
• Ako vnímate s odstupom času rozhod-

nutie štatutárov knižníc založiť toto 
združenie?

Bola to skvelá myšlienka a 25 rokov „aktív-
neho života“ Slovenskej asociácie knižníc je 
toho najlepším dôkazom.
Vy sama ste pôsobili niekoľko rokov vo 

funkcii predsedníčky SAK.
• Ktorý počin SAK počas Vášho pôso-

benia by ste charakterizovali ako NAJ 
a ktorý považujete za najdôležitejší za 
tých 25 rokov?

Môj NAJ počin je určite iniciovanie tzv. 
nultého ročníka Týždňa slovenských kniž-
níc, z  ktorého sa následne stal prvý ročník 
tohto celoslovenského podujatia, ktoré dáv-
no prerástlo rámec Slovenskej asociácie 
knižníc. Myslím, že druhým takýmto poči-
nom je súťaž SAKAČIK, ktorá bola prvýkrát 
vyhlásená počas môjho predsedovania.
Neviem, či sa dá jednoznačne povedať, 

čo je najdôležitejšie za 25 rokov pôsobenia 
Slovenskej asociácia knižníc – myslím, že  
dôležité je NAJ postavenie a NAJ prestíž Slo-
venskej asociácie knižníc v odbornej komu-
nite i  medzi našimi čitateľmi, resp. našimi 
používateľmi.
Na jednej strane slovenské knižnice za-

NA SLOVÍČKO S DANIELOU GONDOVOU / A WORD WITH DANIELA 
GONDOVA
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25 ROKOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC /25 YEARS OF 
THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION

chytili svetové trendy (informatizácia, 
digitalizácia kultúrneho dedičstva, kniž-
nice ako komunitné centrá), no na druhej 
strane pociťujú nedostatok mladých kvali-
fikovaných knižno-informačných pracov-
níkov. Hlavným dôvodom tohto stavu je 
nízke finančné ohodnotenie tejto profesie.
• Existuje vôbec nejaký recept ako zmeniť  

tento stav a zlepšiť v spoločnosti aj imi-
dž knihovníckej profesie a postavenia 
knižníc?

Bolo by veľmi dobré, keby sa dala otvo-
riť zázračná kuchárska, či lekárska kniha 
a  v  nej nájsť recept, vhodné medikamenty 
a vyliečením odstrániť všetky naše problémy. 
Nič také neexistuje, takže čaká nás nekoneč-
ný príbeh presviedčať svojou prácou, našimi 
službami, že s knižnicami je to lepšie, jedno-
duchšie, efektívnejšie, zaujímavejšie, dôve-
ryhodnejšie, kredibilnejšie.

Za rozhovor ďakuje  
PhDr. Zuzana Babicová

Vážení čitatelia,
na stránkach 25. ročníka Bulletinu SAK 

sme sa rozhodli priblížiť vám 25-ročnú 
históriu tohto odborného periodika. 
Možno sa vám príspevky budú zdať veľ-
mi rozsiahle, no naším cieľom je zacho-
vať svedectvá doby a spomienky aktérov, 
ktorí stále pri zrode tak asociácie ako aj 
bulletinu pre ďalšie generácie. 

Bulletin SAK vstúpil v roku 2017 do svo-
jej štvrťstoročnice. Ten čas rýchlo ubehol 
a roky potvrdili (napriek niektorým skep-
tickým názorom), že si bulletin našiel svo-
je miesto medzi odbornými periodikami 
s  celoslovenskou pôsobnosťou. Bulletin 
vznikol v čase, keď krátko predtým prestal 
vychádzať mesačník Čitateľ (1991); Kniž-
nice a  vedecké informácie zmenili názov 
na Knižnice a informácie – vychádzali do r. 
2002, Zväzový bulletin Spolku knihovníkov, 
bibliografov a  informačných pracovníkov 
sa zmenil na Bulletin SSK – vychádzal do 
r. 1999 a o niekoľko rokov neskôr v r. 2000 

vznikol mesačník Knižnica, ktorý od 2014 
vychádza štvrťročne. Svoje miesto si náš 
bulletin nielen udržal, ale aj upevnil.
Aké teda boli jeho začiatky? Predovšetkým 

treba zdôrazniť – na začiatku to bolo pre-
svedčenie zakladateľov SAK a  zástupcov 
prvých členských knižníc, že nové záuj-
mové združenie by malo mať svoje peri-
odikum. V tejto súvislosti zvolal predseda 
SAK Ján Kurák stretnutie širšieho kolektívu 
pracovníkov z  rôznych knižníc, aby pred-
stavili svoje názory na prípravu takéhoto 
periodika, prediskutovali návrhy, podne-
ty. Výsledkom tejto porady bolo prvé číslo 
štvrťročníka, ktoré vyšlo v r. 1993 pod ná-
zvom Slovenská asociácia knižníc – bulle-
tin. Jeho zodpovednou redaktorkou sa stala 
Kamila Fircáková a výkonným redaktorom 
Pavol Hýroš. Toto číslo bolo určené nielen 
členským knižniciam asociácie, ale aj 
ostatným knižniciam, ktoré „o SAK možno 
ani nevedia alebo vedia veľmi málo“ – ako 
konštatoval v  úvode Ján Kurák. Číslo ob-
sahovalo Stanovy SAK, prehľad členských 

AKO SME ZAČÍNALI / HOW WE STARTED
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knižníc, hlavné úlohy asociácie na r. 1993, 
prvú rubriku Informácie (zachovala sa 
dodnes), v ktorej vyšlo znenie Zákona NR 
SR o  povinných výtlačkoch periodických 
a  neperiodických publikácií. Pozornosť 
si zaslúžia aj nasledujúce slová predsedu 
SAK: „Problémov na riešenie a úloh máme 
viac než dosť. Jedny uzavrieme, iné medzi-
tým vznikajú. Tento nikdy nedokončený 
proces predpokladá sústredenie síl, rozumu 
a  neúnavnú snahu všetkých, ktorým na 
zmysluplnom rozvoji našich knižníc záleží. 
Voláme preto aj ďalšie slovenské knižnice 
spolupráci.“ V súlade s vytýčenými úloha-
mi asociácie načrtol aj úlohu nového pe-
riodika, ktoré má „pomáhať orgánom aso-
ciácie pri praktickom napĺňaní jej poslania, 
informovať aj burcovať, podnecovať aj orga-
nizovať, vysvetľovať aj kritizovať a chváliť.“
Prvá redakčná rada začala pracovať v zlo-

žení: Ľudmila Čelková, Marta Čomajová, 
Mária Mlynáriková, Anastázia Zajacová. 
Prirodzene, počet členov sa rokmi menil. 
Pri jednotlivých ročníkoch upozorňujem 
na zmeny. Dnes mená niektorých členov už 
viacerým nič nepovedia a navyše niektorí 
z nich už nie sú medzi nami. Vzhľadom na 
skutočnosť, že formovali toto periodikum, 
zaslúžia si, aby som ich mená spomenula 
pri tohtoročnom jubileu. Musím ešte po-
znamenať, že redakčná rada sa schádzala 
podľa potreby, resp. sa využívali na stretnu-
tia rôzne podujatia SAK, na ktorých sa zú-
častňovala väčšina členov. Vtedy totiž ešte 
neboli e-maily, ani videokonferencie, iba 
telefóny a  tie v  rámci úsporných opatrení 
tiež nebolo možné v každej knižnici hoci-
kedy používať.
Po prvom čísle, ktoré bolo viac-menej 

informačno-propagačné, už č. 2 začalo 

nadobúdať formu periodika s  viacerý-
mi rubrikami. Objavila sa nová rubri-
ka Články- štúdie (stretávame sa s  ňou 
dodnes). Rubrika Informácie priniesla 
prvý raz správy z rokovania Správnej rady 
SAK (odvtedy sa tieto správy vrátane in-
formácií z  Valného zhromaždenia SAK 
pravidelne zaraďujú do bulletinu), ďalej 
pohľady na činnosť členských knižníc 
SAK a  zahraničné informácie. Nová rub-
rika Nekrológy priniesla spomienku na 
Gabrielu Kyselovú. Zaujímavé sú aj úvahy 
Petra Maruniaka, ktorý sa v  úvode vrátil 
k poslaniu SAK: „Napriek tomu, že jestvuje 
Spolok slovenských knihovníkov, pociťovalo 
knihovníctvo absenciu organizácie, ktorá 
by iniciovala rozvoj knižníc v  jednotlivých 
oblastiach ich činnosti a konkrétnymi akti-
vitami tento rozvoj umocňovala. Máme tu 
na mysli také aktivity, ktoré sa budú dotý-
kať činnosti knižníc v jej najširšom spektre, 
nevynímajúc z  toho ich obsahovú orientá-
ciu.“ Asociácia sa pred Spolkom sloven-
ských knihovníkov neuzavrela, naopak pri 
všetkých rozhodujúcich krokoch možno 
zaznamenať spoluprácu, čo dokumentu-
jú aj publikované materiály na stránkach 
bulletinu. V tomto čísle funkciu hlavného 
redaktora prevzal Jozef Hajdušek a Kamila 
Fircáková doplnila redakčnú radu. Od č. 3 
začali v redakčnej rade pôsobiť aj tri riadi-
teľky – Oľga Kaliská, Darina Krausová, Eva 
Kundrátová. Medzi doterajšími rubrikami 
sa objavila rubrika Dokumenty. Z posled-
ného čísla prvého ročníka stojí za pozor-
nosť úvaha Dany Petrášovej o  spolupráci 
knižníc: „Používatelia rozhodnú, či sa kniž-
nica zaradí medzi dobré a či zlé pracoviská. 
Ak chce byť knižnica dobrým pracoviskom, 
musí vedieť pomôcť čitateľovi orientovať sa 
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v  informačnej ponuke. A  musí vystupovať 
profesionálne. Veľmi dôležitá je spolupráca 
knižníc... Ani jedna knižnica nemôže pove-
dať, že vlastní všetko. Kooperačné vzťahy by 
mohli zlepšiť servis, lepšie by sa využívali 
finančné prostriedky.“
Druhý ročník priniesol ďalšiu zmenu 

v  redakčnej rade – Kamilu Fircákovú 
nahradil Ladislav Oslanec (pôsobil od 
č. 3/1994 do č. 2/1995). V  č. 1 sa objavi-
la nová rubrika Profily, v  ktorej vyšli dva 
príspevky k  dvom životným jubileám – 
Petra Maruniaka a  Dany Petrášovej. Od 
tohto ročníka sa stretávame v  bulletine 
so vznikom celého radu rubrík, z ktorých 
viaceré mali dlhodobé trvanie, iné plnili 
iba jednorazovú úlohu. V  tomto čísle 
vyšiel v rubrike Informácie článok o účasti 
SAK na prvom medzinárodnom knižnom 
veľtrhu bibliotéka (Dom umenia 1993). 
O  propagácii SAK a  účasti členských 
knižníc na tomto podujatí sa odvtedy 
informovalo pravidelne na stránkach 
bulletinu nasledujúcich 13 rokov (posledná 
účasť SAK na Bibliotéke bola v r. 2005). V č. 
2 zarezonovali slová Marcely Horváthovej, 
venované opäť spolupráci: „...knižniciam 
na Slovensku chýbala organizácia založená 
na profesionálnej spolupatričnosti, na dob-
rovoľnej koordinácii a vzájomnej neformál-
nej podpore. Aktivity, ktoré vyvíja SAK vo 
mne prehlbujú pocit spolupatričnosti s  iný-
mi knižnicami na Slovensku. Od založenia 
asociácie sa už spoločne bojovalo za povinné 
výtlačky, za zrušenie platieb DPH, za zjed-
nodušenie colného konania. Spoločne sa pri-
pomienkoval návrh nového zákona o kniž-
ničných činnostiach, spolu sme sa zamýšľali 
nad mnohými ťažkosťami knižníc na Slo-
vensku a  spolu hľadáme a  budeme hľadať 

riešenie.“ Po Valnom zhromaždení SAK, 
na ktorom sa schválili doplnky k stanovám 
asociácie z  r. 1993, vyšli Stanovy SAK 
ako samostatná príloha tohto čísla. Č. 3 
poznačila nemilá správa – odpoveď z Mi-
nisterstva kultúry SR, že SAK nedostane 
v tomto kalendárnom roku nijaký finančný 
príspevok. Správna rada SAK musela preto 
prepracovať pôvodný plán činnosti – ako 
konštatoval Ján Kurák na podmienky „sta-
vu núdze a rozhodli sme sa ho aj splniť...Re-
dukujú sa naše zámery v oblasti propagácie 
a na neskoršie obdobia budeme musieť od-
ložiť aj niektoré úlohy v oblasti medzinárod-
nej spolupráce. Nechcem, samozrejme, vec 
dramatizovať, ale v  posledných mesiacoch 
nám tých prekážok skôr pribúda ako ubú-
da. Akoby poniektorí zodpovední začali pri-
najmenej pochybovať o potrebe a význame 
knižníc.“ Napriek napätej finančnej situácii 
rozhodla Správna rada SAK, že podporí 
účasť členských knižníc na Bibliotéke a po-
verila redakčnú radu, aby pripravila samo-
statný propagačný materiál. Tak vznikol 
informačný materiál pod názvom Zborník 
Bibliotéka 94, ktorý vyšiel v  náklade 250 
výtlačkov. Širšej verejnosti ho v  úvode 
predstavil Ján Kurák, ktorý konštatoval, že 
SAK sa usiluje „prispieť k presviedčaniu aj 
nepresvedčených, že naše knižnice nie sú 
zbytočným prepychom, ale majú aj v  bu-
dúcnosti svoje nezastupiteľné miesto v  spo-
ločnosti, ako jeden z článkov nevyhnutných 
pre rast vzdelanosti, kultúrnosti, tvorivosti 
a  morálnej vyspelosti národa. Pre tých, čo 
o  tom nepochybujú ponúkame takto infor-
mačnú pomôcku – dúfam, že účelnú.“ V č. 
4 vyšla o. i. zaujímavá Analýza súčasného 
stavu sústavy knižníc v  SR 1989-1994 
z pera Emila Vontorčíka, v ktorej sformu-
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loval nosné problémy slovenských knižníc, 
načrtol činnosť knižníc v období transfor-
mácie a zamyslel sa nad novými sociálny-
mi podmienkami.
Tretí ročník bulletinu charakterizuje vy-

danie 5-tich čísel vzhľadom na viaceré 
aktuality v  knihovníckom svete a  tým aj 
zvýšenom počte materiálov. Išlo predo-
všetkým o konferenciu Slovenské knihov-
níctvo v  čase spoločenských premien do 
roku 2000, problémy a perspektívy vysoko-
školských knižníc, dokumenty – Manifest 
UNESCO o verejných knižniciach a Tokij-
ská deklarácia strategického zväzku medzi-
národných mimovládnych informačných 
organizácií k zlepšeniu služieb svetového 
spoločenstva. Ťažiskovými témami č. 3 boli 
problematické otázky vytvárania regionál-
nych kultúrnych centier (RKC), experi-
ment s bibliobusmi vo Svidníku a prípravy 
prvého knihovníckeho kongresu Knižnice 
96. V č. 4 sa k verejným knižniciam vrátil 
Milan Gonda, ktorý o. i. napísal: „K experi-
mentu RKC sa pristúpilo napriek protestom 
okresných knižníc. Riešenie RKC bolo nako-
niec prijaté ako kompromis. Knižnice mali 
doteraz s integráciou nie najlepšie skúsenos-
ti, preto ich skepsa bola pochopiteľná. Samo-
zrejme, ak experiment prinesie objektívne 
pozitívne výsledky, budú rozpracované aj 
na podmienky ostatných knižníc.“ Aj pred-
sedníčka odbornej skupiny pre dlhodobý 
rozvoj Marcela Horváthová v č. 5 doplnila 
pohľad na o RKC z hľadiska knihovníkov. 
Toto číslo sa o. i. venovalo doplňovaniu 
– problémom s  povinnými výtlačkami, 
prínosu knižných darov zo zahraničia. 
Zaujímavý bol aj príspevok Tibora Trgiňu 
o  zmenách a  požiadavkách na prípravu 
knihovníkov, v ktorom zdôraznil, že „kni-

hovnícke školy budú aj u nás čoraz väčšmi 
pripravovať pracovníkov nielen pre knižni-
ce, ale pre celý informačný sektor a zároveň 
knižnice budú čoraz viac zamestnávať ab-
solventov iných škôl pri aplikácii výpočtovej 
techniky, analytických činnostiach a využí-
vaní pedagogických a iných kompetencií.“
Štvrtý ročník bulletinu priniesol zmenu 

farby obálky – bielu nahradila zelenkas-
tá a  redakčnú radu doplnil Peter Kružlík. 
Štruktúru periodika obohatila rubrika 
EBLIDA informuje (dovtedy sa správy 
a  materiály zaraďovali do rubriky Infor-
mácie) a  „jednorazová“ rubrika Anketa, 
v  ktorej sa redakcia pýtala knižníc, „ako 
hodnotia svoju činnosť v r. 1995, aké vidia 
možnosti riešenia svojich najväčších problé-
mov, či plánujú v tomto roku nejaké novinky 
vo svojej činnosti a či uvažujú o spolupráci 
s  inými partnerskými knižnicami.“ Žiaľ, 
uverejnených bolo len osem odpovedí, viac 
zmysluplných zrejme nebolo (už si pres-
nejšie nespomínam). Z článkov treba upo-
zorniť na prehľad zámerov, personálneho 
obsadenia aj aktivít na najbližšie obdobie 
Koordinačného centra knižníc SNK Mati-
ce slovenskej (Milan Gonda), obsiahlu in-
formáciu o  súbornom katalógu zahranič-
ných periodík z pohľadu správcu katalógu 
s  participujúcimi knižnicami a  skĺbeniu 
doterajšej spolupráce CEZL so systémom 
načrtnutým CASLIN (Lýdia Sedláčková). 
Problémy elektronizácie knižníc ako súčasť 
rozvoja informačných sietí SR spracova-
li pre č. 2 Daniela Slížová a  Igor Prokop. 
Vo svojom materiáli k napr. Konštato-
vali, že „elektronizácia knižníc v  SR je na 
rôznej úrovni, čo vyplýva predovšetkým 
z  nekoordinovaného postupu pri zavá-
dzaní výpočtovej techniky v  knižniciach.“ 
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Zároveň predstavili návrh integrovaného 
informačného systému. Dôležitým 
materiálom bol aj príspevok Anny Vydrovej 
o  1. slovenskom knihovníckom kongrese, 
vrátane deklarácie z tohto historického 
podujatia. Č. 3 sa Jozef Kuzmík zamýšľal 
nad nutnosťou sprísnenia kontroly zasiela-
nia povinných výtlačkov knižniciam. Nový 
projekt prezentácie slovenských knižníc 
prostredníctvom multimédií s  názvom 
Sprievodca po slovenských knižniciach 
predstavila Soňa Makulová a  Marcela 
Horváthová informovala o  občianskom 
združení ISTROLIN, cieľom ktorého bolo 
„vytvoriť informačný systém bratislavských 
knižníc, ktorý umožní poskytovať služby po-
užívateľom bratislavských knižníc na vyššej 
kvalitatívnej úrovni formou vzájomného 
združovania intelektuálneho, materiálneho 
a finančného potenciálu svojich členov“. Č. 
4 prinieslo v novej rubrike Diskusia úvahu 
Jána Horeckého o  názvoch knižníc v  slo-
venčine a zameralo sa na predstavenie nie-
ktorých členských knižníc SAK.
Piaty ročník priniesol viacero zmien. Pe-

riodikum zmenilo nielen farbu obálky na 
béžovú, ale vyšlo aj s upraveným názvom 
– Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 
pod ktorým vychádza dodnes. Novinkou 
bolo tiež umiestnenie loga SAK na obálke. 
Po úmrtí hlavného redaktora Jozefa Haj-
duška nastúpila do tejto funkcie Dana Pet-
rášová. Zmeny nastali aj v redakčnej rade- 
odišla Marta Čomajová, Darina Krausová, 
Eva Kundrátová a  pribudli ďalšie členky 
– Jana Amrichová, Želmíra Brozmanno-
vá, Mária Džavíková, Anna Gašparovičová 
a od č. 2 Oľga Straková. Č. 1 ponúklo či-
tateľom novú rubriku Prečítali sme za vás. 
Pri príležitosti piateho výročia vzniku aso-

ciácie sa jej predsedníčka Daniela Gondo-
vá zamyslela nad riešením najzávažnejších 
otázok – vypracovaním medzinárodných 
štandardom zodpovedajúceho zákona 
o  knižniciach, transformácii knižníc, níz-
kym spoločenským a finančným ohodno-
tením knihovníckej profesie. V tejto súvis-
losti zdôraznila, že „veľa knižníc poskytuje 
skutočne ojedinelé služby a pripravuje jedi-
nečné akcie, ale málo neknihovníkov o nich 
vie. Musíme sa naučiť dávať o sebe vedieť, 
jednoducho pravidelne sa zviditeľňovať.“ 
v č. 2 Darina Krausová o. i. upozornila na 
skutočnosť, že „knižnice reagujú na meny 
veľmi pomaly. Táto pomalosť je ešte mar-
kantnejšia v porovnaní s rýchlymi zmenami 
v  technologickej oblasti. Súvisí to s  tým, že 
knižnice prešli minimálnymi zmenami v po-
rovnaní s obdobím svojho inštitucionálneho 
vzniku, keď sa za najlepší spôsob riadenia 
organizácie považovala byrokracia, ktorá 
zabezpečovala vykonávanie veľkého objemu 
práce, zabezpečovala kontrolu práce ľudí 
dodržiavaním noriem bez ohľadu na účel-
nosť. Tým, že knižnice nepracovali v  kon-
kurenčnom prostredí, pracovali v  rámci 
konsenzu, väčšina knihovníkov súhlasila so 
spôsobom, ako sa činnosti vykonávali a väč-
šina obyvateľov súhlasila s tým, že knižnice 
nemajú hodnotu. Fixáciou týchto aspektov 
v  spoločenskom vedomí sa nevytvorila tra-
dícia zmeny zvnútra. Vonkajší tlak na zme-
ny však je už taký veľký, že sa mu knižnice 
v záujme svojho prežitia musia prispôsobiť.“ 
V  tomto čísle upútal list poslancom Ná-
rodnej rady SR, ktorý pripravila sekcia pre 
verejné knižnice SAK (zaslaný Jaroslavovi 
Paškovi) a zároveň aj odpoveď naň. Z č. 3 
si zaslúži pozornosť okrúhly stôl k otázkam 
budovania súborného katalógu sloven-
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ských knižníc, informácia o národnej bib-
liografii na CD –ROM a  vznik združenia 
METROPOLIS. Medzi inými materiálmi 
č. 4 prinieslo informáciu o SNK v nových 
legislatívnych podmienkach, problematike 
sivej literatúry aj o  konferencii Slovenské 
knižnice 97, ktorá sa zamerala na pálčivú 
otázku transformácie slovenských knižníc 
a  modelu národného knižničného systé-
mu.

K  pohľadu na stránky Bulletinu SAK za 
prvých päť rokov treba doplniť ešte údaj 
o  náklade. Začínalo sa v  1. a  2. ročníku 
s  nákladom 150 exemplárov (vrátane prí-
loh r. 1994 – doplnené Stanovy SAK v č.2 
a v č. 4 Knihovnícke a informatické časopisy 
objednávané v knižniciach SR na rok 1994). 
v  3. ročníku spočiatku náklad 150 začal 
klesať na 120 ex. Vo 4. ročníku došlo k naj-
nižšiemu poklesu v tomto období v č. 4 až 
na 110 ex. 5. ročník sa zo 120 ex. „vyšplhal“ 
opäť na 150 ex. Tieto kolísavé náklady zod-
povedali neustálemu upresňovaniu adre-
sára inštitúcií a  jednotlivcov, ktorým bolo 
treba (napr. podľa obsahu) poslať to-ktoré 
číslo bulletinu.
Tlač bulletinu zabezpečovala v  r. 1993 

a  1994 Univerzitná knižnica v  Bratislave. 
Potom sa tlač presunula r. 1995 do Sloven-
skej technickej knižnice (od č. 2 to bola 
SlTK – Centrum VTI SR ) a  od r. 1996 
Centrum VTI SR.

Môže sa niekomu zdať, že ukážky z  tex-
tov nie sú až také zaujímavé, priekopníc-
ke, či dôležité, ale každý výber a pohľad je 
individuálny. No nebolo cieľom rozobrať 
kompletne obsah jednotlivých ročníkov. 
Chcem však pripomenúť, že pred štvrť sto-
ročím články, postrehy, informácie v bulle-
tine boli zásadné, v  mnohom prelomové, 
ale neraz aj kritické, povzbudzovali roz-
mýšľanie a  posúvali slovenské knihovníc-
tvo dopredu.

Ľudmila Čelková 
lcelkova@chello.sk
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Knižnica Slovenského národného múzea 
v  Bratislave má svoju históriu vzniku od-
lišnú od knižníc starších slovenských mú-
zeí, ktoré sa vo všeobecnosti vyvíjali úzko 
s materskými inštitúciami a zvyčajne patrili 
k najbohatším zbierkovým fondom múzeí. 
Je dedičkou dvoch knižníc - svojich pred-
chodkýň - Knižnice Zemedelského (Poľno-
hospodárskeho) múzea v Bratislave, založe-
ného v  roku 1924 a  Knižnice Slovenského 
vlastivedného múzea v Bratislave, založe-
ného v  roku 1923 z  iniciatívy Spoločnosti 
vlastivedného múzea. Obidve knižnice boli 
skladbou fondov špeciálne.1 Jedna sa špe-
cializovala na disciplíny vlastivedného mú-
zea a  druhá na lesníctvo, poľnohospodár-
stvo, poľovníctvo a drevárstvo. Knižnica je 
špecializovanou dodnes, aj keď prívlastkov 
mala a má neúrekom, podobne ako takmer 
všetky knižnice múzeí a  galérií na Sloven-
sku, i napriek tomu, že takmer šesťdesiat ro-
kov je  v knižničnom systéme platná jednot-
ná terminológia, zakotvená aj v  knižničnej 
legislatíve.2 Obidve múzeá boli v roku 1928 

umiestnené spolu v  novopostavenej budo-
ve na Vajanského nábreží v Bratislave, kde 
knižnica sídli dodnes a  od roku 1995 má 
dôstojné zrekonštruované priestory. Na 
základe tejto skutočnosti môžeme datovať 
vznik Knižnice Slovenského národného 
múzea v  Bratislave, hoci až po dvanástich 
rokoch, v roku 1940 boli obidve múzeá zlú-
čené a  dostali názov Slovenské múzeum. 
Zlúčením oboch múzeí boli zlúčené aj ich 
knižnice. Prírastkové zoznamy a  katalógy 
knižníc oboch múzeí sa nezachovali, resp. 
boli súčasťou zoznamov prírastkov zbier-
kových predmetov múzea. Rovnaký osud 
stihol knižničný fond aj v  novovzniknu-
tom múzeu. Ako v prevažnej časti múzeí, aj 
v  tomto prípade, okrem toho, že múzeum 
nemalo profesionálneho knižničného pra-
covníka (a možno aj práve preto), knižničné 
jednotky boli zapísané spolu so zbierkový-
mi (aj trojrozmernými) predmetmi. Fond 
bol uložený v  skriniach skladu, označený 
názvami jednotlivých odborov zastúpených 
v  múzeu. Spracovávať ho začal adminis-

STRUČNE Z DEJÍN KNIŽNICE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA 
V BRATISLAVE ... ŠESŤDESIAT ROKOV OD PROFESIONALIZÁCIE... / 
BRIEF  HISTORY OF  THE LIBRARY OF THE SLOVAK NATIONAL MUSEUM IN 
BRATISLAVA ... SIXTY YEARS OF PROFESSIONALIZATION

PhDr. Marta Čomajová, Knižnica  Slovenské národné múzeum, Bratislava
e-mail: comajova@snm.sk

Abstract: Its brief history The Slovak National Museum Library in Bratislava. The contribution 
briefly highlights the history of the Slovak National Museum in Bratislava, right from its irigin and 
the beginnings of its activity.
Keywords: Library of Slovak National Museum Bratislava, libraries muzeums, history of libraries, 
Kľúčové slová: Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava, knižnice múzeí, dejiny knižnice 
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tratívny pracovník múzea, čo sa podpísalo 
na neodbornosti spracovania. Zmena na-
stala 1. júna 1956, kedy múzeum získalo 
systemizované miesto knihovníka. Stala 
sa ňou Jozefína Važanová, ktorá v knižnici 
pracovala neskôr ako vedúca do roku 1976 
a  v  knižnici zanechala počas dvadsiatich 
rokov výrazný rukopis. V roku 1963 sa sys-
temizovalo miesto pre druhého pracovníka 
a v roku 1966 pre tretieho. Tento stav pretr-
val do súčasnosti. Od roku 1956 sa v knižni-
ci vystriedalo šesť vedúcich.3 
Po zlúčení v  roku 1956 mala knižnica 8 

649 knižničných jednotiek. Nástupom kni-
hovníčky sa uskutočnila delimitácia fondu 
a  následné spracovanie v  zmysle vtedy za-
užívaných a  platných knižničných noriem. 
Po odčlenení neprofilového fondu, ostalo 
v  knižnici 6  649 knižničných jednotiek. 2 
000 knižničných jednotiek bolo odsunutých 
do Poľnohospodárskeho múzea v  Nitre, 
Lesníckeho a  drevárskeho múzea vo Zvo-
lene a  Technického múzea v  Košiciach.4 

Istý je dátum 14. december 1956, kedy bol 
založený samostatný prírastkový zoznam 
terajšej knižnice.5 Kým v rokoch 1954-
1956 ročná finančná dotácia na nákup 
knižničných fondov bola 10  000 Kčs, tak 
po roku 1956 sa v  súvislosti s  absenciou 
profilovej a  základnej encyklopedickej 
literatúry zvyšovala a  v  roku 1965 a  1966 
dosahovala čiastku 50  000 Kčs. Tento 
pozitívny trend finančných  príspevkoch na 
nákup knižničných fondov v  jednotlivých 
obdobiach varioval až nadobudol klesa-
júcu tendenciu, ktorá pretrváva do súčas-
nosti. Knižničný fond tým reálne rástol 
a  v  priebehu desiatich rokov v   roku 1966 
mala knižnica 22  731 knižničných jedno-
tiek, a  o  ďalších desať rokov, v  roku 1976 
už 49 750 knižničných jednotiek. Do tohto 
obdobia možno zaradiť nástup profilácie 
a špecifických čŕt vo vývoji knižnice. Cha-
rakterizujú ho dve priority, ktoré do značnej 
miery vystihujú rukopis a  orientáciu prvej 
knihovníčky pani Jozefíny Važanovej, ktorá 

Univerzálna študovňa Knižnice Slovenského národného múzea v Bratislave)
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začínala od začiatkov a svojsky. Akceptujúc 
stav vtedajšieho slovenského knihovníctva, 
postavenie knižnice bez právnej subjekti-
vity a  personálnu poddimenzovanosť, jej 
prvou prioritou sa stala prednostná orien-
tácia na akvizíciu fragmentárneho a  v  ur-
čitých vedných odboroch aj absentujúceho 
knižničného fondu, čo do značnej miery 
ovplyvnila skladba knižničného fondu po 
spomínanej delimitácii ale aj vášnivá záľuba 
knihovníčky v odbornej literatúre. Knižnica 
nakupovala knihy nielen na bežnom trhu, 
ale aj od súkromníkov a  predovšetkým 
z antikvariátov. Tomu nasvedčujú záznamy 
v  prírastkových zoznamoch. Otvorením 
predajne zahraničnej literatúry Alfa v roku 
1966 sa možnosť nákupu literatúry značne 
rozšírila.6 Toto konštatovanie je relatívne, 
pretože v  tom období pod zahraničnou li-
teratúrou treba chápať literatúru krajín bý-
valého východného bloku. I napriek tomu, 
čo sa týka literatúry slovenskej proveniencie 
vydanej na začiatku 20. storočia, tomuto 
obdobiu možno ďakovať za počiatky budo-
vania akéhosi zlatého fondu knižnice.
 Jozefína Važanová venovala aj druhú pri-

oritu špecifickému doplňovaniu fondov. 
Položila základy medzinárodnej a  vnút-
roštátnej výmeny publikácií, ktorá sa za-
chovala do dnešných čias a  tvorí rozsiahlu 
akvizičnú činnosť, prirodzene s  prvkami 
moderných technológií. V roku 1957 sa za-
čal posielať časopis Pamiatky a  múzeá ( 6. 
ročník) do múzeí susedných štátov. Časopis 
sa od roku 1960 (9. ročník) premenoval na 
Vlastivedný časopis a  v  roku 1992 sa opäť 
vrátil k pôvodnému názvu Pamiatky a mú-
zeá. Roku 1958 knižnica prevzala z Krajské-
ho múzea v Trnave výmenu s  inštitúciami, 
ktorým trnavské múzeum zasielalo Sbor-

ník Krajského múzea v  Trnave a  to z  toho 
dôvodu, že vydávanie zborníka pod názvom 
Prírodovedné práce slovenských múzeí pre-
vzalo Slovenské múzeum v  Bratislave. Pri 
reorganizácii v roku 1961, keď sa múzeum 
premenovalo na Slovenské národné mú-
zeum, prírodovedný zborník, ktorého 4. 
ročník vyšiel pod názvom Prírodovedný 
sborník Slovenského múzea, 8. ročníkom sa 
premenoval na Sborník Slovenského národ-
ného múzea v  Bratislave – Prírodné vedy. 
Tento zborník spolu so zborníkom História 
(1961), ktorý vydáva Slovenské národné 
múzeum v Bratislave aj v súčasnosti a zbor-
níkom Etnografia, vydávaným rovnako do 
súčasnosti Slovenským národným múze-
om Etnografickým múzeom v  Martine je 
pokračovateľom Sborníka Muzeálnej slo-
venskej spoločnosti založeného roku 1896. 
K  zborníkom pribudol Zborník Slovenské-
ho národného múzea Archeológia, časopisy 
Múzeum, Pamiatky a  múzeá (Vlastivedný 
časopis), Annotationes zoologicae et botani-
cae (do roku 2006, kedy prestalo vychádzať), 
príležitostné monografie, zborníky z konfe-
rencií a seminárov a katalógy z výstav. Z po-
hľadu knižnice vydavateľskú činnosť múzea 
možno charakterizovať ako jeden výhodný 
zdroj akvizičnej činnosti, ktorý sa kontinu-
álne zachoval celých šesťdesiat rokov až do 
súčasnosti. Medzinárodná a  vnútroštátna 
výmena publikácií v  historickom priereze 
spoločensko-geopoliticky, marketingovo-
-ekonomicky, technologicky, štrukturálne 
a  najmä lingvisticky prirodzene variovala. 
Z  necelej stovky zahraničných partnerov 
v roku 1957 sa počet výmenných partnerov 
rozšíril v roku 1966 na 300, v roku 1977 na 
567 a v roku 1996 na 763, zo všetkých kon-
tinentov, 56 štátov sveta a 390 miest. V sú-
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časnosti (2016) je počet aktívnych zahranič-
ných výmenných partnerov 366 v 33 štátoch 
sveta. Ak porovnáme obdobie od spoločen-
skej zmeny v  roku 1989 so súčasným sta-
vom je to stále polovica, ktorá reprezentuje 
33 štátov sveta, čím knižnica má najväčší 
podiel na medzinárodnej reprezentácii Slo-
venského národného múzea v  zahraničí, 
i napriek tomu, že táto špecifická, náročná 
a  rozsiahla činnosť nedisponuje ľudskými 
zdrojmi. Určitý pokles v počte výmenných 
partnerov je spôsobený spomínanými lin-
gvistickými a  technologickými aspektmi, 
nakoľko mnohé vedecké publikácie a seriá-
ly prešli na elektronickú verziu a najrozšíre-
nejším jazykom sa stala angličtina. 
V  súvislosti s  knižničným fondom je po-

trebné v stručnosti uviesť jeho spracovanie, 
ktorého základy položené pri vzniku kniž-
nice sa dlhé obdobie nemenili. Už v  roku 
1967 sa zaviedol systém „zošitkov“. Litera-
túra jednotlivých odborov, sa začala pride-
ľovať do 14 tzv. „príručných knižníc“, vtedy 
existujúcich oddelení múzea, ktorá bola 
v rukopise evidovaná dvojmo v tzv. „lokač-
ných autorských indexoch“. Jeden exemplár 
bol na príslušnom oddelení a druhý, opat-
rený podpisom zodpovedného odborného 
pracovníka bol uložený v knižnici. V kniž-
nici sa súčasne začal budovať menný a vecný 
(systematický) služobný katalóg v  lístkovej 
forme. Nakoľko knižnica až do roku 1996 
nebola prístupná používateľskej verejnosti, 
s výnimkou krátkych období, služobný ka-
talóg plnil z praktického hľadiska, dosť ne-
vhodnú a ojedinele sa vyskytujúcu dvojjedi-
nú funkciu. Knižničný fond nebol opatrený 
signatúrami, čo pri zistení a kvantite fondu 
v  roku 1996 nebolo možné zmeniť. Lístko-
vý katalóg sa uzavrel v roku 2007. 

V  skromných technických, finančných 
a  personálnych podmienkach knižnica 
v  roku 1998 naštartovala proces automati-
zácie knižničných procesov. Implementoval 
sa prvý automatizovaný knižnično-infor-
mačný systém Libris. Kvôli nedostatku fi-
nančných prostriedkov nebol v on-line ver-
zii, preto sa katalógy ešte budovali duálne 
elektronicky aj v klasickej   lístkovej forme. 
Od roku 1998 a  od prírastkového čísla 81 
201 sa všetky prírastky spracúvajú elektro-
nicky. V roku 2007, kedy sa uskutočnila 
konverzia takmer 12 000 záznamov z prvé-
ho systému   Libris do druhého knižnič-
no-informačného systému Kis3g Virtua 
https://www.kis3g.sk/ sa budovanie lístko-
vého katalógu ukončilo. Súčasne sa v  tom 
roku začala retrospektívna katalogizácia 
monografií a  seriálov, ktorá bez preruše-
nia pokračuje do súčasnosti. V  súčasnos-
ti z  celkového počtu 100 017 knižničných 
jednotiek bolo elektronicky spracovaných 
a  prístupných v  elektronickom on-line 
katalógu https://chamo.kis3g.sk/auth/lo-
gin?2&theme=snmk v  súbežnej a  retro-
spektívnej katalogizácii 58 847 knižničných 
jednotiek, čo predstavuje 58,86% z celkové-
ho knižničného fondu a na jeden rok v prie-
mere pripadá 3 200 elektronicky spracova-
ných knižničných jednotiek. Súčasne všetky 
spracované dokumenty sú opatrené čia-

Ukážka tzv. „zošitkov“
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rovými kódmi. Záznamy o  dokumentoch 
knižnice sa nachádzajú v  celoslovenskej 
databáze knižníc Slovenská knižnica Portál 
ku katalógom a zbierkam slovenských kniž-
níc Knižnica automatizovane zabezpečuje aj 
ostatné knižničné procesy, vrátane základ-
ných a špeciálnych služieb, evidencie čitate-
ľov,  výpožičiek a  pod. Možno konštatovať, 
že v  priebehu desiatich rokov (po nástupe 
novej vedúcej knižnice), prešla od „zošitkov“ 
z úrovne konca päťdesiatich rokov k online 
knižnično-informačným činnostiam, ktoré 
si každý potenciálny používateľ môže z po-
hodlia svojho pracoviska, či domova nepre-
tržite prezerať potrebné dokumenty.
Rozsah činnosti Knižnice Slovenského ná-

rodného múzea v  Bratislave je podstatne 
širší. Postavenie knižnice je v  dvoch rovi-
nách. V  jednej plní funkciu Knižnice Slo-
venského národného múzea v  Bratislave, 
a v druhej pôsobí ako ústredná knižnica sie-
te knižníc múzeí a galérií Slovenskej repub-
liky. Knižnica disponuje jedným knižnič-
ným fondom, on-line katalógom a  jednou 
agendou medzinárodnej výmeny publikácií 
pre štyri bratislavské múzeá Slovenského 
národného múzea – Historické múzeum, 
Archeologické múzeum, Hudobné múzeum 
a Prírodovedné múzeum (mimo národnost-

ných múzeí a  múzeí SNM nachádzajúcich 
sa mimo Bratislavy). V  druhej rovine plní 
funkciu ústrednej knižnice siete knižníc 
múzeí a galérií Slovenska.7 Domnievame sa, 
že najnovší knižničný zákon, v  ktorom sa 
knižnica explicitne dostala zoznamu kniž-
níc s  celoslovenskou pôsobnosťou sa bude 
serióznejšie akceptovať, nakoľko proble-
matika muzeálnych knižníc na Slovensku, 
paradoxne mnohé desaťročia dozadu, bola 
v  úzadí hoci údaj o  počte dokumentov 
v  necelej deväťdesiatke slovenských kniž-
níc múzeí a  galérií v  súčasnosti presiahol 
jeden milión štyristotisíc a nie je nezaují-
mavý. Tieto skutočnosti nás nemôžu ne-
chať ľahostajných i napriek tomu, že v sieti 
knižníc múzeí a  galérií ani jedna knižnica 
nemá právne postavenie , čím je jej pozícia 
komplikovanejšia. V  neposlednom rade sa 
pod tento stav podpisuje veľmi nízky stav 
ľudských zdrojov. Napokon aj v  Knižnici 
Slovenského národného múzea v Bratislave, 
ako uvádzame vyššie počet pracovníkov je 
– tri! Akokoľvek uvažujeme , nazdávame 
sa, že posilnenie postavenia a  revitalizácia 
muzeálnych knižníc musí nastať vo vnútri 
vlastných inštitúcií ich akceptáciou a uzna-
ním.

Poznámky: 
1. V poradí tretí Zákon o knižniciach (č. 

183/2000 Z. z. z 12. mája 2000 o kniž-
niciach, o doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a 
doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Ma-
tici slovenskej), zadefinoval v § 11 typ 
špeciálnej knižnice, do ktorej patria aj 
knižnice siete múzeí a galérií; cit.: §11 
(2) Špeciálna knižnica má špecializo-Portál ku katalógom slovenských knižníc
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vaný knižničný fond.
2. Druhý zákon o knižniciach (č. 53/1959 

Zb. z. z 9.júla 1959 o jednotnej sústave 
knižníc – Knižničný zákon) zadefino-
val Jednotnú sústavu knižníc v  podo-
be sietí knižníc, vrátane siete knižníc 
múzeí a galérií typologicky radenej do 
skupiny špeciálnych knižníc. a  v  po-
radí štvrtý posledný zákon (platný 
v  súčasnosti) o knižniciach č. 126 zo 
6. mája 2015 o knižniciach a o zmene 
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. 
o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zme-
ne zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov v znení zákona 
č. 38/2014 Z. z.), po dlhých takmer 60 
rokoch uzákonil knižnice s celoštátnou 
metodickou pôsobnosťou, z ktorých 
pre sieť knižníc múzeí a  galérií je ex-
plicitne vymenovaná Knižnica Sloven-
ského národného múzea v  Bratislave 
ako ústredné metodické pracovisko. 

3. Jozefína Važanová 1956-1976, Emília 
Matejková 1977-1984, Marta Petríková 
1985-1986, Klaudia Bokesová 1987-
1993, Lýdia Bašková 1994-1995, Marta 
Čomajová 1996-

4. Porovnaním dvoch údajov počtu kniž-
ničných fondov pred a  po delimitá-
cii nám vychádza konštatovanie, že 
pravdepodobne ide o  odhad, nakoľko 
presný rozdiel je 2000 knižničných 
jednotiek. Navyše z  obdobia zlučova-
nia múzeí sa nezachovali žiadne do-
kumenty o  knižniciach, uvedené čísla 
možno považovať za orientačné, ktoré 
sa pri publikovaní sekundárne prebe-
rali. 

5. Prírastkový zoznam sa kontinuálne 
ručne písal v klasických predtlačených 
a  zviazaných fóliách pre prírastkový 
zoznam do roku 1997. Tvorí ho celkom 
14 zväzkov. Od roku 1998, kedy knižni-
ca prešla na automatizovaný systém, sa 
prírastkové zoznamy každoročne tlačia 
zo systému. Prvý zväzok z roku 1998 sa 
začína prírastkovým číslom 81  201 a 
posledný zväzok z roku 2015 ( v poradí 
18), sa končí prírastkovým číslom 100 
053. Jednotlivé zväzky zoznamov sú 
viazané hrebeňovou väzbou.

6. Matejková, Emília: Knižnica Sloven-
ského národného múzea v  Bratislave 
– metodické stredisko. Múzeum, 23, 
1978, č. 3, s. 65-66

7. Najnovší zákon (štvrtý v poradí) o 
knižniciach č. 126 zo 6. mája 2015 
o knižniciach a o zmene a doplnení 
zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. 
z.), po dlhých takmer 60 rokoch taxa-
tívne vymenoval knižnice s  celoštát-
nou metodickou pôsobnosťou, medzi 
ktorými pre sieť knižníc múzeí a galérií 
je vymenovaná Knižnica Slovenské-
ho národného múzea v Bratislave ako 
ústredné metodické pracovisko pre 
knižnice slovenských múzeí.

8. V  tejto súvislosti je potrebné pripo-
menúť aj rozsiahlu problematiku his-
torických knižničných dokumentov 
a historických knižničných fondov ako 
súčasti činnosti muzeálnych knižníc, 
ktorá má ešte veľa bielych miest pri 
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napĺňaní platnej legislatívy a  svojim 
rozsahom, dôležitosťou a  vážnosťou 
presahuje rámec príspevku. 
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Slovenská pedagogická knižnica (SPK) so 
sídlom na Hálovej ulici č.6 v  Bratislave - 
Petržalke si 6.12.2016 pripomenula 60.vý-
ročie svojho vzniku. Slávnostného stretnu-
tia sa zúčastnili zástupcovia MŠVVaŠ SR, 
riaditelia najvýznamnejších slovenských 
knižníc, predsedníčka SAK, bývalé dlhoroč-
né pracovníčky knižnice a  súčasný kolek-
tív pracovníčok a  pracovníkov. O  kultúrny 
program sa postarali študenti Základnej 
umeleckej školy na Daliborovom námestí.
SPK je špecializovanou vedeckou knižnicou 

s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na 
oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a prí-
buzných vedných odborov, ktorá je v súčas-
nosti priamo riadená MŠVVaŠ SR.
Pozrime sa na jej 60-ročnú cestu v podobe 

„Stručného prehľadu histórie Slovenskej pe-

dagogickej knižnice 1956 – 2015“.
Stručný prehľad histórie Slovenskej peda-

gogickej knižnice 1956 – 2015
1. Štátny pedagogický ústav (ďalej len 

„ŠPÚ“), ktorý bol zriadený zákonom 
SNR zo dňa 25. 2. 1947 č. 32/47 so síd-
lom v Bratislave, zahájil svoju činnosť 1. 
4. 1947.

2. Knižničný a  archívny referát ŠPÚ bol 
založený 1. 7. 1947.

3. Do 15. 9. 1947 viedol knižnicu doktor 
Karol Goláň (1895 – 1961).

4. Koncom roku 1947 mala knižnica 3 650 
zväzkov.

5. Maximilián Duren viedol knižnicu do 
1. 3. 1951.

6. A  od 1. 3. 1951 viedla knižnicu Irena 
Blühová (1904 – 1991) od roku 1956 

SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÁ KNIŽNICA JE 60-ROČNÁ / 60TH ANNIVERSARY 
OF THE SLOVAK PEDAGOGIC LIBRARY 

PhDr. Vladimír Grigar, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
vladimir.grigar@spgk.sk

Abstract: An overview of 60 years history of the Slovak Pedagogic Library.
Keywords: Slovak Pedagogic Library, anniversary, special science library
Kľúčové slová: Slovenská pedagogická knižnica, výročie, špeciálna vedecká knižnica
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ako riaditeľka.
7. 1947 – 1959: ŠPÚ a  knižnica boli 

umiestnené najprv na Povereníctve 
školstva a osvety, neskoršie v  budove 
bývalej I. štátnej meštianskej školy na 
Zochovej ulici a  potom opäť v  budove 
Povereníctva školstva a osvety.

8. V roku 1948 mala knižnica 6 650 zväz-
kov kníh, 1 360 požičaných publikácií, 
90 čitateľov.

9. V roku 1951 sa rozhodlo pretvoriť kniž-
nicu na verejnú vedecko-študijnú kniž-
nicu.

10. V roku 1953 mal knižničný fond 49 504 
zväzkov, 13  909 požičaných publiká-
cií,  5  870 čitateľov a  2 140 požičaných 
kníh na jedného pracovníka, čo bol vte-
dy najvyšší priemer na Slovensku.

11. Od roku 1953 začala knižnica vyko-
návať publikačnú a  vedecko-odbornú 
činnosť spolu so Štátnou pedagogickou 
knižnicou Komenského v Prahe a Štát-
nou vedeckou knižnicou v Brne.

12. V  roku 1956 prišlo k  organizačnému 
osamostatneniu Knižnice ŠPÚ a  vzniku 
Slovenskej pedagogickej knižnice v Bra-
tislave (ďalej len „SPK“). 

13. Štatút SPK bol prijatý o  niekoľko me-
siacov neskôr so spätnou platnosťou 
k 1.1.1956.

14. Podľa Organizačného štatútu SPK z 2. 8. 
1956 bola knižnica:

 - ústrednou vedeckou knižnicou pre 
štúdium pedagogiky a  jej pomocných 
vied,

 - strediskom pre vzdelávanie 
odporúčajúcich bibliografií a  pre 
poskytovanie bibliografických 
informácií v odbore svojej špecializácie,

 - metodickým strediskom pre žiacke, 

ako aj učiteľské a  ostatné pedagogické 
knižnice.

15. Organizačne sa SPK členila na:
 - správu knižnice, oddelenie pre styk 

s  čitateľom, oddelenie pre doplňovanie 
knižných fondov,

 - oddelenie pre katalogizáciu, oddelenie 
bibliograficko-spravodajské a  oddelenie 
prevádzkové.

16. V roku 1956 poskytla SPK 1 561 použí-
vateľom 16 893 výpožičiek.

17. V  roku 1959 sa SPK presťahovala do 
zrekonštruovaných priestorov bývalého 
kláštora klarisiek na Klariskej 5.

18. V roku 1960 poskytla SPK 2 600 použí-
vateľom 38 671 výpožičiek.

19. V  roku 1960 sa začala budovať biblio-
graficko-dokumentačná kartotéka na 
základe vzájomnej výmeny dokumen-
tačných záznamov medzi SPK v Prahe, 
SPK v Brne a SPK v Bratislave.

20. V rokoch 1964 – 1974 viedol SPK PhDr. 
Ján Lehký (1906 – 1979).

21. V roku 1964 bol schválený nový štatút 
SPK, ktorý potvrdzoval jej predchádza-
júce funkcie a  rozširoval jej pôsobenie 
medzi učiteľmi, vedeckými pracovník-
mi a verejnosťou.

22. Novovzniknuté metodické oddelenie 
bolo poverené metodicky usmerňovať 
školské a pedagogické knižnice na Slo-
vensku.

23. V roku 1964 vyšlo prvé číslo metodic-
kého časopisu Školské knižnice.

24. V  polovici šesťdesiatych rokov získala 
SPK právo účelového povinného vý-
tlačku učebníc a publikácií vydávaných 
v tematickej skupine 02. V tomto obdo-
bí sa začala aj medzinárodná výmena 
publikácií.
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25. V  šesťdesiatych rokoch boli v  knižni-
ci spracované vzácne knižničné fondy, 
dokumentujúce stav a vývoj školstva na 
našom území. Obsahovali vyše 5  000 
kníh vydaných v  16. – 18. storočí. Sú-
časne sa spracovali výročné školské 
správy z 19. storočia a z prvej polovice 
20. storočia.

26. V 60. a 70. rokoch sa fond knižnice vo 
väčšom rozsahu doplňoval krásnou 
a spoločensko-politickou literatúrou.

27. V  uvedenom období SPK štvrťročne 
vydávala bibliografické periodikum 
Zahraničné novinky pedagogickej, 
psychologickej a  inej odbornej litera-
túry v SPK. Významnou aktivitou bolo 
vydávanie registrujúcej retrospektív-
nej bibliografie Slovenská pedagogická 
tvorba z rokov 1918 až 1970, ktorá vy-
šla v  rokoch 1968, 1969, 1973 a  1974. 
SPK zostavila personálne bibliografie 
a  súpisy prác pedagógov: Ľ. Bakoš, V.
Predmerský, V. Gaňo, J. Velikanič. Začal 
vychádzať Prehľad základnej literatúry 
v  SPK v  slovenskom a  českom jazyku, 
ktorý vychádzal každé dva roky až do 
roku 1971. 

28. V  roku 1970 bol schválený nový Šta-
tút Slovenskej pedagogickej knižnice, 
v  ktorom sa SPK organizačne členila 
na 7 oddelení: metodické, akvizície, 
katalogizácie, oddelenie pre styk s  či-
tateľmi, bibliograficko-dokumentačné 
oddelenie, oddelenie múzea pedagogi-
ky a školstva a ekonomické oddelenie.

29. 17. 8. 1970 Kolégium ministra školstva 
SSR rozhodlo vytvoriť pri Slovenskej 
pedagogickej knižnici muzeálne odde-
lenie ako predchodcu budúceho Múzea 
školstva a pedagogiky.

30. V rokoch 1974 – 1984 viedol SPK PhDr. 
Vít Rak (1931 – 1988).

31. V  roku 1976 dosiahla SPK v službách 
štatisticky najväčší výkon: počet po-
užívateľov: 8397 a  počet výpožičiek: 
275 129.

32. V roku 1978 sa SPK zlúčila s Ústavom 
školských informácií (ďalej len „UŠI“) 
pod názvom Slovenská pedagogická 
knižnica a  Ústav školských informácií. 
Stratila právnu subjektivitu a samostat-
nosť. Pri zlúčení mala SPK 47 pracovní-
kov v a UŠI 119 pracovníkov.

33. V roku 1980 bolo z Univerzitnej kniž-
nice delimitované do SPK metodické 
usmerňovanie siete vysokoškolských 
knižníc, študijných a  informačných 
stredísk na vysokých školách na Slo-
vensku.

34. V  rokoch 1980 – 1993 vydávala SPK 
časopis Informačný spravodaj pre vyso-
koškolské knižnice na Slovensku s peri-
odicitou 4 x ročne.

35. V rokoch 1984 – 1990 viedla SPK PhDr. 
Margita Krejčová – Semanová, CSc.

36. V  rokoch 1986 – 1988 sa uskutočnila 
komplexná revízia knižničného fondu 
SPK s vyraďovaním neprofilovej litera-
túry, zastaranej spoločensko-politickej 
literatúry a duplikátov.

37. Na základe úpravy Ministerstva kultú-
ry SR z decembra 1980 až doteraz SPK 
vykonáva funkciu koordinátora bib-
liografickej činnosti v  gescii výchova, 
vzdelávanie a  školstvo na Slovensku. 
Významnými edičnými činmi bolo vy-
dávanie Bibliografie školských zákonov, 
opatrení, nariadení a  smerníc, ktorá 
zahŕňala roky 1945 – 1994, registrujú-
cej bibliografie Slovenská pedagogická 



Bulletin SAK, ročník 25, číslo 1/201732

tvorba rokov 1918 – 1975 a Učebnice na 
Slovensku za roky 1918 – 1980.

38. Od 1. 7. 1989 zlúčením SPK a  ÚŠI, 
Ústavu rozvoja vysokých škôl a  časti 
Ústavu výpočtovej techniky vysokých 
škôl pri UK vzniká nová organizácia 
pod názvom Ústav informácií a  prog-
nóz školstva, mládeže a  telovýchovy 
(ďalej len „ÚIPŠMT“).

39. Štatúty a organizačné poriadky z rokov 
1989, 1991 a  1996 definujú SPK ako 
špecializovanú vedeckú knižnicu s  ce-
loštátnou pôsobnosťou so zameraním 
na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva 
a príbuzných vedných odborov ako sú-
časť národného knižničného systému.

40. V rokoch 1990 – 1992 viedla SPK PhDr. 
Elena Ružeková.

41. V  roku 1990 sa Odbor knižničných 
a  informačných služieb transformoval 
na dve oddelenia a  to oddelenie dopl-
ňovania a oddelenie služieb používate-
ľov.

42. Na začiatku roku 1991 bolo oddelenie 
informačných spravodajov začlenené 
do bibliograficko-informačného odde-
lenia. Prekladateľské oddelenie, odbor 
porovnávacích štúdií a  analýz a  útvar 
gescie učebníc boli z  SPK vyčlenené 
a zaradené pod ÚIPŠMT.

43. V rokoch 1992 – 1995 viedla SPK PhDr. 
Dagmar Vrablicová.

44. V rokoch 1992 – 1993 sa na pôde SPK 
riešila výskumná úloha Model školskej 
knižnice ako integrálnej súčasti výchov-
no-vzdelávacieho procesu.

45. V  deväťdesiatych rokoch vypracovala 
SPK niekoľko materiálov koncepčného 
charakteru: Koncepcia SPK z roku 1990 
a inovovaná verzia z roku 1993, Zásady 

špecializácie, profilácie a  doplňovania 
knižničného fondu SPK z  roku 1991, 
Technický projekt automatizovaného 
knižnično-informačného systému SPK 
z  roku 1991, Prieskum štruktúry pou-
žívateľov SPK z  roku 1991, Koncepcia 
tvorby a využívania báz dát SPK z roku 
1992 a  Koncepcia prezenčného štúdia 
SPK z roku 1992.

46. V  roku 1993 sa SPK stala členom Slo-
venskej asociácie knižníc.

47. V rokoch 1995 – 1996 viedla SPK Mgr. 
Sidónia Chudá.

48. 15. 11. 1995 sa Múzeum školstva a pe-
dagogiky vyčlenilo z  SPK ako samo-
statný útvar, ktorý bol súčasťou Ústavu 
informácií a prognóz školstva.

49. V roku 1996 mala SPK 25 systematizo-
vaných miest.

50. V roku 1996 sa SPK stala členom Zdru-
ženia používateľov Slovenskej akade-
mickej dátovej siete SANET. 

51. V roku 1996 sa SPK stala národným ko-
ordinačným orgánom UNESCO.

52. V  novembri 1996 si SPK pripomenu-
la 40.výročie jej založenia množstvom 
podujatí, z ktorých boli dve najvýznam-
nejšie: medzinárodná konferencia a vý-
stava fotografií významnej slovenskej 
fotografky a prvej riaditeľky SPK Ireny 
Blühovej (Portréty, 16. november – 15. 
december 1996).

53. V rokoch 1997 – 2007 viedla SPK PhDr. 
Helena Pangrácová.

54. Na začiatku roku 1997 dostala SPK vý-
poveď z  budovy Klarisea z  dôvodu re-
konštrukcie. Sťahovanie.

55. V  rokoch 1998 – 2000 fungovala SPK 
v budovách na Starých Gruntoch. Sťa-
hovanie.
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56. 27. 3. 2000 sa uskutočnil odborný semi-
nár „Slovenská pedagogická knižnica 
a jej úlohy v procese transformácie vý-
chovy a vzdelávania“, ktorého sa zúčast-
nil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

57. V rokoch 2000 – 2004 SPK bola v prí-
stavbe budovy Základnej školy na Há-
lovej 16.

58. V  zmysle zákona podľa § 21 až § 23 zá-
kona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č.  303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov 
a podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o kniž-
niciach, o doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 27/1987 Zb. o  štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a 
plnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici 
slovenskej v znení neskorších predpisov 
a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 
61 zo dňa 24. januára 2001 Ministerstvo 
školstva SR zriadilo k  1. júlu 2001 Slo-
venskú pedagogickú knižnicu ako práv-
nickú osobu – samostatnú rozpočtovú 
organizáciu.

59. Vedenie SPK vypracovalo základné do-
kumenty knižnice – návrhy zakladacej 
listiny a štatútu, organizačný poriadok, 
pracovný poriadok... Stanovený počet 
zamestnancov bol 19. Zaniká biblio-
grafické oddelenie a  jeho úlohy boli 
rozdelené medzi oddelenie knižničných 
fondov a  oddelenie knižničných a  in-
formačných služieb.

60. Vedenie SPK sa sústredilo na hlavné 
rozvojové úlohy: dobudovanie a  zaria-
denie nových priestorov, elektronizáciu 
a  internetizáciu, rozšírenie a skvalitne-
nie poskytovaných knižničných a infor-
mačných služieb, metodickú činnosť.

61. Vzácne tlače zo 16. storočia – 40 kníh 

boli v roku 2002, na základe rozhodnu-
tia Ministerstva kultúry SR pod číslom 
MK 5332/3002-400, vyhlásené za his-
torické knižné dokumenty a zaradené 
do evidencie historických knižničných 
dokumentov a fondov.

62. V  roku 2003 SPK sprístupnila číta-
ciu lupu, program Magic a zvukový 
program Jaws v  spojení s  technickým 
zariadením Braille pre slabozrakých 
a nevidiacich.

63. V  rokoch 2003 – 2005 sa uskutočnila 
prvá etapa rekonštrukcie budovy SPK.

64. V roku 2004 sa SPK napojila prostred-
níctvom optického kábla a SANETu na 
internet.

65. 14. 3. 2005 sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie novej budovy SPK na Hálovej 
6 v Bratislave – Petržalke.

66. SPK sa zapojila do Projektu KIS3G. 
Knižnično-informačný systém Virtua 
sa implementoval v  spolupráci so Slo-
venskou národnou knižnicou v Martine 
v roku 2005.

67. Nové priestory na Hálovej 6 (seminár-
na miestnosť, vstupná hala, átrium) po-
skytli pre kultúrne, vzdelávacie aktivity, 
na výstavy vhodné podmienky.

68. SPK, metodické centrum pre školské 
knižnice, zorganizovala v  rokoch 2005 
– 2015 11 ročníkov celoslovenského 
projektu Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice k  medzinárodnému 
dňu školských knižníc.

69. 23. 3. 2006 SPK v spolupráci s Krajan-
ským múzeom Matice slovenskej pri-
pravila kultúrno-vzdelávacie podujatie 
so zameraním na problematiku úcty 
k  národným a  kresťanským tradíciám 
„Slováci v Srbsku, Padina“ spojenú s vý-
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stavou fotografií Eriky Fajnorovej.
70. 31. 3. 2006 bolo slávnostné otvorenie 

študovne ruskej literatúry v  spolupráci 
s Veľvyslanectvom Ruskej federácie.

71. 29. 6. 2006 pripravila SPK slávnostný 
seminár k 50.výročiu svojho vzniku.

72. 11. 9. 2006 zorganizovala SPK v spolu-
práci s Veľvyslanectvom Spojených štá-
tov amerických podujatie – spomienku 
na 11. 9. 2001 pri príležitosti 5. výročia 
útoku na dvojičky v New Yorku. SPK pri 
tej príležitosti navštívil veľvyslanec USA 
na Slovensku Rodolphe Vallee a minis-
ter školstva SR Ján Mikolaj. Sprievodnou 
akciou bola výstava kníh s tematikou 11. 
9. a otvorenie výstavy „America 24/7“

73. 26. 10. 2006 SPK v spolupráci s Veľvy-
slanectvom Indie pripravila výstavu 
slovenských amatérskych fotografov 
„India 2006 našimi očami“.

74. V rokoch 2006 – 2009, 2011 a 2013 bola 
SPK poverená Ministerstvom školstva 
SR administráciou a  hodnotením roz-
vojového projektu Elektronizácia a revi-
talizácia školských knižníc.

75. Vytvorenie nového loga SPK symboli-
zovalo novú etapu v rozvoji.

76. Od 15. 5. – 31. 8. 2007 prebehla dru-
há etapa rekonštrukcie budovy SPK 
(strechy a  výmeny fasádnych výplní – 
okien).

77. SPK, metodické centrum pre školské 
knižnice, zorganizovala v  rokoch 2007 
– 2015 9 medzinárodných konferencií 
Školské knižnice ako informačné a kul-
túrne centrá škôl.

78. SPK, metodické centrum pre školské 
knižnice, zorganizovala v  rokoch 2007 
– 2015 16 odborných seminárov a pre-
zentácií knižnično-informačných systé-

mov pre školské knižnice. 
79. Od 16. 11. 2007 vedie SPK PhDr. Vla-

dimír Grigar.
80. 24. 4. 2008 bola spustená nová webová 

stránka SPK. Je jednoduchá, prehľadná, 
graficky prepracovaná.

81. V roku 2008 SPK rozšírila svoju činnosť 
o  aktívne elektronické sprístupňovanie 
plných textov článkov zo zahraničných 
časopisov službou SUBITO a  o  zabez-
pečenie vstupov do EIZ (elektronických 
informačných zdrojov) cez EZB (elek-
tronickú knižnicu časopisov)

82. Spolok slovenských knihovníkov udelil 
v  celoslovenskej súťaži o  najlepšie we-
bové sídlo knižnice TOP WebLib 2008 
v  kategórii odborné knižnice SPK 2. 
miesto a taktiež SPK získala Cenu sym-
patie TOP WebLib 2008.

83. 15. 10. 2008 SPK zorganizovala spo-
lu s  Ústrednou knižnicou Slovákov 
v  Chorvátsku v  Našiciach a  Miestnym 
úradom mestskej časti Bratislava – Ja-
rovce prezentáciu publikácií a  fotogra-
fických filmových dokumentov o  slo-
venskej menšine žijúcej v  Chorvátsku 
za účasti autorov a hostí spojenú s be-
sedou.

84. V rokoch 2008 – 2010 bol vo všetkých 
kanceláriách SPK vymenený starý 
a opotrebovaný nábytok za modernejší 
a účelnejší.

85. SPK vlastní 200 kníh zo 17.storočia, 
ktoré pochádzajú väčšinou zo západoe-
urópskych oficín. Tieto tlače boli na zá-
klade rozhodnutia Ministerstva kultúry 
SR pod číslom MK-3817/2009-52/9415 
v  roku 2009 vyhlásené za historický 
knižničný fond.

86. 1. 7. 2010 SPK zorganizovala medzi-
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národnú konferenciu „Vzdelávanie 
rómskeho spoločenstva“ a  prezentáciu 
publikácií o rómskej menšine.

87. 26. 10. 2010 zorganizovala SPK spolu 
s Výskumným ústavom Slovákov v Ma-
ďarsku a  Združením občanov ZHO-
DA podujatie „Dvadsať rokov činnosti 
VÚSM“. Boli to prednášky a prezentá-
cie o  minulosti, súčasnosti a plánoch 
VÚSM, o  ich vedeckej a  publikačnej 
činnosti, o  zapájaní študentov do vý-
skumnej činnosti spojené s  diskusiou 
a vernisážou výstavy 20 rokov činnosti 
VÚSM.

88. Spolok slovenských knihovníkov udelil 
v  celoslovenskej súťaži o  najlepšie we-
bové sídlo knižnice TOP WebLib 2010 
v  kategórii odborné knižnice SPK 2. 
miesto.

89. SPK, metodické centrum pre školské 
knižnice, v spolupráci s Národným pe-
dagogickým múzeom   knižnicou J.A. 
Komenského v  Prahe zorganizovala 
v  rokoch 2010 – 2015 6 ročníkov čes-
ko-slovenského projektu pre základné 
školy a  osemročné gymnáziá Záložka 
do knihy spája školy k Medzinárodné-
mu mesiacu školských knižníc.

90. 29. 3. 2011 SPK v  rámci Týždňa slo-
venských knižníc zorganizovala tvorivé 
stretnutie so spisovateľom a  pedagó-
gom Mgr. Danielom Hevierom, PhD. 
a  jeho hosťom pedagógom Mgr. Dávi-
dom Králikom „Aby z pedagogiky ne-
bola BEDAgogika“.

91. 7. 12. 2011 si SPK pripomenula na sláv-
nostnom seminári 55.výročie svojho 
vzniku. K tomuto výročiu vydala zbor-
ník: „55 rokov Slovenskej pedagogickej 
knižnice“.

92. V roku 2011 získala SPK Čestné uzna-
nie od Spolku slovenských knihovníkov 
za trvalo kvalitné webové sídlo v TOP 
WebLib 2011.

93. V  rokoch 2012 – 2015 SPK, Múzeum 
školstva a  pedagogiky, Central Euro-
pean Education Institute s.r.o. a Štátna 
univerzita A.E.Buketova v  Karagan-
de pripravili v  priestoroch knižnice 7 
vzdelávacích podujatí a diskusných fór 
za účasti pedagógov z  najstaršej a  naj-
väčšej univerzity Kazachstanu pod ná-
zvom „Súčasné a minulé interkultúrne 
dimenzie vo vzdelávaní“.

94. SPK vypracovala 84-stranovú prácu: 
„Prezentácia akademických knižníc 
prostredníctvom webových stránok 
(Analýza a hodnotenie webových strá-
nok akademických knižníc).

95. SPK, metodické centrum pre školské 
knižnice, zorganizovala v  rokoch 2012 
– 2015 4 ročníky celoslovenského pro-
jektu pre stredné školy Záložka do kni-
hy spája slovenské školy k Medzinárod-
nému mesiacu školských knižníc.

96. 13. 12. 2012 SPK v  spolupráci so Slo-
venskou národnou knižnicou zreali-
zovala odborný seminár k  storočnici 
doktora Borisa Bálenta (1912 – 1994). 
Príspevky o knižnej kultúre, exlibrisoch 
a  horolezectve predniesli odborníci, 
spolupracovníci, priatelia a rodinní prí-
slušníci dr. Borisa Bálenta.

97. Od 5. 11. do 20. 12. 2013 sa v priesto-
roch SPK uskutočnila výstava „Spisova-
telia v školských laviciach“ a tiež besedy 
so spisovateľmi: Ladislavom Ballekom, 
Jozefom Banášom, Oľgou Feldekovou, 
Michalom Hvoreckým, Danielou Kapi-
táňovou, Petrou Nagyovou-Džerengo-
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vou a Pavlom Rankovom.
98. 7. 11. 2013 SPK v spolupráci so Sloven-

skou asociáciou knižníc pripravila se-
minár akademických knižníc: „Miesto 
a  možnosti akademických knižníc 
v procesoch hodnotenia kvality“.

99. 16. 6. 2014 SPK v  spolupráci s  Demo-
kratickým zväzom Slovákov a  Čechov 
v  Rumunsku, Kultúrnou a  vedeckou 
spoločnosťou Ivana Krasku v  Nadla-
ku a  Občianskym združením Zhoda 
zorganizovala prezentáciu „O školstve, 
vzdelávaní a  kultúre Slovákov žijúcich 
v Rumunsku“.

100. 9. 12. 2014 SPK pripravila besedu s rím-
skokatolíckym kňazom, saleziánom, 
spisovateľom, charitatívnym pracovní-
kom, zakladateľom a  riaditeľom reso-
cializačného centra RESOTY Antonom 
Srholcom.

101. V  dňoch 3. – 20. 2. 2015 sa v  priesto-

roch SPK uskutočnila unikátna putovná 
výstava „Biblia na cestách“, ktorá bola 
spojená aj s vernisážou a finisážou pre 
širokú verejnosť.

102. 25. 2. 2015 SPK v  spolupráci so SAK 
pripravila seminár akademických kniž-
níc: „Akademické knižnice a  elektro-
nické publikovanie“.

103. V roku 2015 SPK v spolupráci s CVTI-
SR začala sprístupňovať časť svojho 
historického fondu a  výročné školské 
správy vybraných slovenských stred-
ných škôl v digitalizovanej podobe pod 
názvom „Digitálna knižnica SPK“.

104.  13. 11. 2015 SPK v spolupráci s Užho-
rodským spolkom Slovákov zorganizo-
vala vzdelávacie podujatie a  diskusné 
fórum pod názvom: „Spojení srdcom“.

105. K 31. 12. 2015 bol stav knižničného fon-
du SPK 312 212 knižničných jednotiek.

Slávnostné stretnutie – príhovor Mgr. E. Antolíkovej, predsedníčky SAK
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Práca s  knihou medzi obyvateľmi v obci 
Abrahám (vyše 1 100 obyvateľov) v okrese 
Galanta má dlhoročnú tradíciu, hoci do-
klady o  činnosti knižnice sa zachovali až 
z roku 1958. Vtedy mala knižnica 60 čitate-
ľov a 658 kn. j. S postupom času sa knižnica 
rozvíjala a, samozrejme, veľakrát sťahovala. 
Po presťahovaní školskej jedálne do budo-
vy školy sa podarilo zrealizovať dávnejšiu 
myšlienku – vybudovať múzeum. Knižnica 
dostala nového suseda v  roku 2004 (stálu 
expozíciu poľnohospodárskeho náradia, 
strojov a  nástrojov) a obe pracoviská sa 
tak stali neprehliadnuteľným kultúrnym 
stánkom obce pod jednou strechou. Dob-
rovoľná knihovníčka a zanietená múzejníč-
ka Ľudmila Horváthová si toto prepojenie 
pochvaľuje. Keď sa knižnica v  roku 2011 
presťahovala do Základnej školy Michala 
Tareka, jej priestory zaujala ďalšia expozí-
cia múzea z obdobia najstaršieho osídlenia 
obce.
Obecná knižnica je zároveň školskou 

knižnicou. V  súčasnosti má zaregistrova-
ných 154 čitateľov (z toho 90 tvoria čitatelia 
do 15 rokov), ktorí majú k dispozícii 3 998 
kn. j. (z toho pre deti a mládež je 2 379 kn. 
j.). Čo sa „skrýva“ za štatistickými údaj-
mi mi bližšie porozprávala knihovníčka 
Ľudmila Horváthová, ktorú čitatelia po-
znajú ako „tetu Milu“.

• Uvedené čísla znamenajú nárast, po-
kles, či akýsi priemer?

No podľa toho s čím ich porovnávame. Ak 
zoberiem napr. rok 1988, tak vtedy mala 
knižnica 350 čitateľov (z toho bolo 144 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

detí do 15 rokov) a  počet výpožičiek do-
siahol 6  930. Tieto a  už spomenuté údaje 
dokumentujú, že aj v Abraháme sa prejavil 
znížený záujem o knihy a čítanie. Predpo-
kladala som, že po presťahovaní do budovy 
školy, t. j. bližšie k novým budúcim čitate-
ľom sa situácia zlepší. “Kríza čítania“ však 
akosi výrazne nepoľavila, ale došlo k urči-
tej stabilizácii (za rok 2012 bolo 175 čita-
teľov, z  toho 57 detí do 15 rokov, ktorí si 
vypožičali 3 462 kn. j. a z  toho výpožičky 
pre deti a mládež tvorili 1615). Priznávam, 
že som očakávala nárast ukazovateľov, ale 
som rada, že sa pokles zastavil a výpožičky 
dokonca v  ostatnom roku vzrástli. Usilu-
jem sa, aby v knižnici našli detskí čitatelia 
nielen knižky, ale aby mali aj priestor na 
hranie – majú napr. k  dispozícii staré pí-
sacie stroje, hrajú sa knihovníčky, ale aj na 
modelky. O každého nového čitateľa treba 
dnes zabojovať rôznymi formami.

• Prezraď, ako ešte „zápasíš“ o čitateľov?
-Nie som spokojná so stavom čítania 

u  nás, preto som pripravila napr. súťaž 
tried a   jednotlivcov Každý žiak čitateľom 
knižnice. S podporou knižnice z neďalekej 
obce Hoste a obecných úradov víťazi 
dostali vecné ceny aj sladkú odmenu. 
Niečo sa predsa „pohlo“, hoci to nebolo nič 
mimoriadne, ale priznám sa, každý nový 
čitateľ je mojim osobným úspechom. Pri-
pravila som v knižnici aj burzu kníh – deti 
si z duplicít fondu mohli za 0,20 eura zo-
brať, čo ich zaujalo.
Organizujem tiež rôzne súťaže, vedomost-

né kvízy, besedy, autogramiády... Abrahám 

OBECNÁ KNIŽNICA V ABRAHÁME / PUBLIC LIBRARY IN ABRAHAM
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navštívili mnohí spisovatelia, napr. E. Čep-
čeková, P. Glocko, D. Hevier, A. Chudoba, 
V. Ferko, M. Krno, A. Rákay aj akademický 
maliar A. Smolák.
Snažím sa, aby naše deti neboli o  nič 

„ukrátené“ a  tak v  knižnici pripravujem 
pre čitateľov – žiakov 1. stupňa ZŠ Noc 
s  Andersenom. Priemerný počet „nocujú-
cich“ je 35 detí, ale už ich bolo aj 50. Prí-
prava tohto podujatia je náročná, lebo deti 
očakávajú vždy nejaké prekvapenie. Napr. 
sa mi podarilo zorganizovať ukážku výcvik 
psíkov a tohto roku mali deti možnosť po-
voziť sa na koníkoch.
Ešte by som spomenula novinku – inštalá-

ciu knižných domčekov na detskom ihrisku, 
v  ktorých je literatúra pre všetky vekové 
kategórie, vrátane maľovánok a materiálov 
o obci.

• S čím si prekvapila dospelých čitateľov?
Besedy a  literárne podujatia sú dnes už 

samozrejmosťou. Vlani som všetkých 
v  Abraháme prekvapila cyklom letných 
nedeľných popoludní vždy v  prvú nedeľu 
v mesiaci (jún, júl, august). V priestoroch 
záhrady obecného múzea uskutočnili Po-
poludnia s  hudbou a  slovom, kde sa reci-
tovalo, čítali sa úryvky z kníh a žiak z našej 
školy J. Lukačovič spieval, hral na flaute aj 
recitoval. Pre deti nechýbali tvorivé dielne. 
Bol to náročný projekt a skutočne zaujal. Aj 
teraz očakávali občania niečo podobné, ale 
musela som dokončiť revíziu fondu v kniž-
nici.
Miesto spomínaného cyklu som zor-

ganizovala po vzore väčších miest Noc 
literatúry. Čítanie z  knihy Tracy Cheva-
lierovej Dievča s  perlovou náušnicou (M. 
Hričová) sa začalo večer v knižnici, po-

kračovalo v  múzeu a  záver bol v  pivnici 
Poľnohospodársko-obchodného družstva 
v  Abraháme. V  každej zastávke som prí-
tomných informovala stručne o  činnosti 
kultúrnych zariadení obce a  J. Takáčová 
povedala pár slov o družstve. Na záver som 
predstavila zaujímavú knihu Templárova 
posledná výprava. Troch účastníkov podu-
jatia sme vylosovali a tí získali hodné kni-
hy ako spomienku na Noc literatúry. Táto 
novinka doslova „ohúrila“ občanov. Teraz 
len tŕpnem, či sa nájdu ešte nadšenci, ktorí 
toto podujatie na budúce podporia.

• Tvoje aktivity majú v obci kladnú odo-
zvu. Čo je tvojim želaním?

Snažím sa priblížiť ľuďom čo najviac kni-
hy, ich autorov a literatúru aj tým, ktorí nie 
sú ešte čitateľmi, ale literárne podujatia na-
vštevujú. Som realista, neočakávam nejakú 
prevratné úspechy, ale dobrý výsledok ma 
vždy poteší. Priala by som si viac čitateľov, 
ešte viac dobrých titulov, viac detí, ktorých 
kniha zaujme a naučia sa „čítať s porozu-
mením“. Potešila by som sa aj väčšiemu 
priestoru pre knižnicu a najmä užšej spo-
lupráci v škole v rámci hodín literatúry.

S obetavou dobrovoľnou knihovníčkou  
sa rozprávala Ľudmila Čelková



Bulletin SAK, ročník 25, číslo 1/2017 39

Koncom septembra 2016 na valnom zhro-
maždení Spoločnosti priateľov Univerzitnej 
knižnice v  Bratislave opätovne zvolili do 
funkcie predsedu tohto občianskeho zdru-
ženia PhDr. Petra Marákyho, popredného 
etnológa, múzejníka – pamiatkara, riadia-
ceho pracovníka (Kysucké múzeum, Štátny 
ústav pamiatkovej starostlivosti, Slovenské 
národné múzeum, Sekcia kultúrneho de-
dičstva Ministerstva kultúry SR, Múzeum 
dopravy ...), vysokoškolského pedagóga, 
neúnavného publicistu, autora viacerých 
kníh o  múzeách, šéfredaktora revue Pa-
miatky a múzeá.
Nové funkčné obdobie bolo vhodnou 

príležitosťou na rozhovor nielen o Spoloč-
nosti priateľov Univerzitnej knižnice, ale aj 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

o knihách, knižniciach i knihovníkoch.

• Z iniciatívy pracovníkov Univerzitnej 
knižnice vzniklo pre 13 rokmi nepoli-
tické, dobrovoľné občianske združenie 
Spoločnosť priateľov Univerzitnej 
knižnice (SPUK), cieľom ktorého – ako 
hovoria jej stanovy – je „vytvárať čo 
najpriaznivejšie podmienky na činnosť 
knižnice a napomáhať pri plnení jej 
hlavných úloh a činností“. V roku 2013 
ste sa stali predsedom SPUK a pod 
vašim vedením sa združenie sústredi-
lo na budovanie pozitívneho obrazu 
o knižnici a výrazne podporovalo zvy-
šovanie odbornej kvalifikácie aj znalostí 
pracovníkov knižnice i ďalších knihov-
níkov. Ktoré kroky SPUK si s odstupom 
času v tomto volebnom období najviac 
ceníte a čo zo zámerov sa nepodarilo 
zrealizovať?

-Úprimne povedané, najväčším úspe-
chom bolo, že naše občianske združenie 
pretrvalo. Personálne zmeny prinášajú 
často aj neočakávané komplikácie. Vedúci 
pracovníci po nástupe do funkcií sa mu-
sia podrobne oboznamovať s pracoviskom 
a činnosť na pracovisku pôsobiacich záuj-
mových združení nepatrí zväčša medzi ich 
priority. Trvalo prakticky celý rok , kým 
sme sa spoločne s  novým topmanažmen-
tom Univerzitnej knižnice dopracovali na 
nedávnom Valnom zhromaždení Spoloč-
nosti k oživeniu jej činnosti. Úspechom je 
aj fakt, že členovia Spoločnosti a naši sym-
patizanti podporili jej činnosť aj finančne 
časťou zo svojich daní. Mohli sme tak pod-

NA KNIŽNICI SOM ZÁVISLÝ / I AM ADDICTED TO LIBRARY

Peter Maráky
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poriť tradičné aktivity, ako návštevu kniž-
ného veľtrhu alebo zorganizovanie zájazdu 
zameraného na výmenu skúseností so za-
hraničnými kolegami. Podarilo sa nám tiež 
získať viacerých nových členov. Nepodari-
lo sa nám zatiaľ však účinne rozvinúť našu 
činnosť smerom k verejnosti, nedostali 
sme sa takpovediac za brány Univerzitnej 
knižnice.

• Aké sú vaše zámery na nasledujúce 
funkčné obdobie?

- Predovšetkým podporiť zámery vedenia 
UKB v  oblasti rozšírenia používateľského 
komfortu čitateľov knižnice v oblasti kniž-
ničných, ako aj mimo knižničných služieb. 
Pôjde predovšetkým o podporu pri prípra-
ve knižničného personálu – osobitne pra-
covníkov prvého kontaktu, ale aj podporu 
niektorých doteraz v  knižnici neposkyto-
vaných služieb návštevníkom, ako je napr. 
zriadenie libressa a kultivovaného zariade-
nia, ktoré by poskytovalo rýchle občerstve-
nie priamo v priestoroch UKB. Spoločnosť 
chce byť trvalým mostom medzi jej pra-
covníkmi a užívateľskou verejnosťou, preto 
by mala vybudovať aj trvalú spätnú väzbu 
od čitateľa, ktorý využíva služby knižnice 
smerom ku knižnici ako poskytovateľovi.

• Ste stále aktívny a „zaneprázdnený“ 
človek, nie je pre vás „úloha“ predsedu 
záťažou, alebo máte ku knižniciam hlbší 
vzťah?

- Pracujem v oblasti poznávania, ochrany 
a  spoločenského uplatnenia kultúrneho 
dedičstva už dlhé desaťročia. Knihy a kniž-
nice sú s  touto oblasťou úzko spojené, ba 
sami sú jej súčasťou. Ak je vedomie mojej 
osobnej i profesionálnej závislosti na lite-

ratúre a knižnej kultúre prejavom hlbšieho 
vzťahu, potom je to tak. Konkrétne Univer-
zitná knižnica je miestom, kde som strávil 
významný čas počas vysokoškolského 
štúdia, bol som a som jej vďačný za priaz-
nivé podmienky. Bol som pri tom, keď sa 
knižnici vytvorili zo strany štátu nové, ne-
pochybne lepšie podmienky pre jej činnosť 
generálnou rekonštrukciou na prelome 
tisícročí. Budem rád, ak ešte aj napriek 
seniorskému veku budem môcť knižnici 
v nejakej forme pomôcť.

• Hoci uplynulo už viac rokov, keď vám 
„patrili“ v sekcii kultúrneho dedičstva 
MK SR aj knižnice. Čím vás knižnice 
vtedy prekvapili, s akými problémami 
ste museli zápasiť? 

- v rokoch môjho pôsobenia na MK SR , 
teda od roku 1998 do roku 2002, sme pred-
nostne riešili legislatívne a  materiálno-
-technické otázky. Ich konkrétnym vyúste-
ním boli najmä nasledovné kroky: prijatie 
Knižničného zákona, zriadenie Slovenskej 
národnej knižnice v Martine ako ústrednej 
štátnej rozpočtovej organizácie, deľba úloh 
medzi knižnicami v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Ministerstva kultúry SR a ostatnými 
ústrednými orgánmi štátnej správy aj or-
gánmi verejnej správy. Napokon to bola 
obnova Univerzitnej knižnice v  Bratislave 
do jej súčasnej podoby multifunkčného 
kultúrneho centra.

• Ako si predstavujete modernú knižnicu 
21. storočia?

- Vzorov nie je iste málo. Vedenie Univer-
zitnej knižnice má dosť poznatkov o  fun-
govaní popredných knižničných inštitúcií 
v mnohých krajinách v Európe i mimo nej 
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a verím, že aj konkrétnu predstavu o spô-
sobe, ako sa k takejto knižnici dopracovať. 
Vybudovanie modernej knižnice vyho-
vujúcej požiadavkám 21. storočia však do 
značnej miery závisí od podmienok, kto-
ré jej vytvorí zriaďovateľ najmä rozsahom 
svojej finančnej podpory.

• Akú máte skúsenosť s knižnicami ako 
používateľ?

- Ako so všetkými odbornými službami. 
Dobrú i horšiu. Zároveň si ale uvedomu-
jem, že moju spokojnosť s nimi ovplyvňujú 
mnohé objektívne i subjektívne okolnosti 
na oboch stranách, u objednávateľa aj u 
poskytovateľa služby. Poznám prácu kni-
hovníkov a viem, že nie je ľahká, zväčša ani 
nie je spoločensky docenená.

• Prezradíte na záver, o čo rozšírite paletu 
svojej tvorby?

- Patrí sa mi už asi myslieť na odovzdáva-
nie skúseností a najmä odkaz nastupujúcej 
generácii odborníkov v mojej profesii. Pre-
to sa venujem aj externému prednášaniu 
a konzultačnej činnosti poslucháčom etno-
lógie, muzeológie a kultúrneho dedičstva, 
snažím sa sledovať aj kriticky analyzovať 
dokumentačnú , tezauračnú aj prezentač-
nú (publikačnú, výstavnú) činnosť našich 
múzeí, galérií, archívov, knižníc, pamiat-
kových inštitúcií aj neštátnych subjektov. 
Možno by som mal napísať aj niečo na spô-
sob pamätí. a to všetko tiež nebude možné 
bez „pobytu“ v  knižniciach a  využívania 
ich fondov. Jedným slovom: som na kniž-
niciach závislý.

Za rozhovor ďakuje Ľudmila Čelková

Svoje prvé kroky v  knižnici si síce úplne 
presne nepamätám, ale jedno si pamätám 
veľmi dobre. Ten slávnostný pocit, s  kto-
rým som vstupovala do jej brán. Určite ho 
podčiarkovala aj budova, ktorá sa stala jej 
chrámom. Pre nás, deti, bola vždy zázrač-
ným zámočkom plný rozprávok. Ten pocit, 
s  ktorým som prichádzala, sa nepodobal 
ceste do hračkárstva, kde som bývala vždy 
len dieťaťom. Požičanie knihy už totiž bolo 
záväzkom. Veď pani knihovníčky mali voči 
mne - ešte malej a vo svete kníh neskúsenej 
čitateľke, takú dôveru, že mi neváhali zve-
riť knihu a pritom verili, že ju nepoškodím 
alebo nestratím. A  to už vo svete malého 
človeka niečo znamená. Našťastie som bola 
čoskoro v tomto smere vyzbrojená inštruk-
tážnym kurzom mladého čitateľa, ktorý 
som absolvovala tiež v knižnici, a to počas 

školského vyučovania. Vďaka nemu som 
„oželela“ dve vyučovacie hodiny a naučila 
sa základné pravidlá vzorného čitateľa - do 
kníh sa nerobia somárske uši, pri čítaní sa 
neje a knihy treba vrátiť včas, aby sa k nim 
dostali aj iní čitatelia. A tých sa viac- menej 
držím dodnes.
Vďaka knižnici som sa tiež po prvý raz cí-

tila byť úspešnou čitateľkou. Môže za to aj 
fakt, že som si v rámci triednej súťaže zaslú-
žila niekoľko nálepiek so štvorlístkami za 
správne odpovede, na ktoré som bola nes-
mierne hrdá. Aj napriek protestom rodičov 
skončili na dverách mojej detskej izby, čo 
som si aj vyargumentovala. Keď nad tým 
teraz premýšľam, na žiadnom takomto vý-
sostnom mieste neskončili odvtedy žiadne 
iné moje ocenenia. Aj vďaka podpore „tiet“ 
knihovníčok, ktoré boli na nás, rozšantené 

JA A KNIŽNICA /ME AND A LIBRARY
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deti, vždy nesmierne milé (čo nebolo v na-
šom svete vždy pravidlom, keďže sme zo 
škôl boli zvyknutí na káravejšie odporu-
čenia), podporovali nás v  našich neistých 
pokusoch zúčastniť sa svojimi odpoveďami 
a neskôr ku každej požičanej knihe pridali 
svoj úsmev a milé slovo, sme sa v knižnici 
cítili byť vždy dôležitými čitateľmi, s ktorý-
mi sa ráta. A nielen nezbednými deťmi, na 
ktoré treba dohliadať. A pevne verím, že je 
to tak aj dodnes a  jej bránou prechádzajú 
deti s rovnakými pocitmi, odkladajú svoje 
starosti na prvých dvoch schodíkoch a te-
šia sa na príjemné stretnutie, a  to nielen 
s knihou.
Dnes mám s  odstupom času pocit, že 

knižnica vyrástla spolu so mnou. Ale to 
môže byť aj tým, že sa dnes zameriavam 
na iné podujatia, ktoré naša knižnica or-
ganizuje a podporuje. A nezabúda však ani 
na nové talenty, pre ktoré pripravuje každé 
dva roky literárnu súťaž, či na literárnu po-
vesť Trnavy, ktorá už odchovala viacerých 
významných spisovateľov a  spisovateľky, 
pričom sa snaží sa aj o jej pretrvanie.
Na rozdiel od môjho detstva dnes stále 

viac vzrastá tlak na zmodernizovanie in-
formačných systémov, ktoré teraz pomá-
hajú v  práci tým najdôležitejším členom 
knižnice - knihovníkom a zároveň aj čitate-
ľom. Vďaka Bohu však len pomáhajú, pre-
tože odhodlaní knihovníci sú bez debaty 
nenahraditeľní. Knižnica totiž nikdy nebo-
la len výdajňou knižných titulov a  verím, 
že sa ňou nikdy ani nestane. Ľudský faktor 
je predsa ešte stále základným kameňom 
každej ľudskej činnosti a túžby. Najmä pre 
citlivé duše milujúce knižný svet. Ak by to 
tak nebolo, možno by sme sa čoskoro sta-
li dieťaťom vo vtipe, ktoré rodičia nechali 

doma samé s  gramofónom, na ktorom si 
však namiesto rozprávky mohlo vypočuť 
len tisíc ráz zopakovanú vetu „Deti, chce-
li by ste počuť rozprávku?...“ Nezostávalo 
mu potom nič iné ako tisíc ráz zopakovať 
„Chcem...“ Niečo by nám chýbalo, lebo by 
sme to nedostali a  pritom by sme vedeli, 
že to ide aj inak. S vnímavým človekom sa 
ešte stále dá dohodnúť a porozprávať a to je 
skutočne na nezaplatenie.
Čím je pre mňa knižnica dnes? V prvom 

rade nie je inštitúciou. Knižnica je pre mňa 
stromom plný listov, príbehov, z  ktorého 
si rada chodím zopár vypožičať, miestom, 
kde je dovolené deliť sa a  zdieľať. No ne-
bola by tým, čím je, ak by sa o ňu nestarali 
ľudia, ktorí v  nej vidia potenciál, ktorí sa 
pre jej dobro neváhajú angažovať a  osob-
nostne rásť, nerátajú stratený čas, ani ná-
mahu vynaloženú pre jej dobro. Len vďaka 
ich obetavej a trpezlivej práci je dnes naša 
knižnica tým, čím je.

Adriana Kondlová, novinárka 
kondlova.adriana@centrum.sk
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INFORMÁCIE / INFORMATION

BBSK - Novohradská knižnica v  spolu-
práci s mestom Lučenec sa dňa 05.12.2016 
zapojila do celoslovenskej kampane na 
podporu čítania pod názvom Celé Sloven-
sko číta deťom/Lučenec číta deťom aj na 
Mikuláša.
Vo veľkej sále divadla BST v  Lučenci sa 

v uvedený deň o 09.00 hod. zišlo viac ako 
440 detí materských a základných škôl, ale 
aj náhodní záujemcovia, ktorí si vo vstup-
nej hale divadla mali možnosť prezrieť 
a niečo aj prečítať z bohatého fondu kníh 
oddelenia detí Novohradskej knižnice. Čí-
tanie osobností zaujímavo a  hlavne s  mi-
moriadnym ohlasom u  detí v  divadelnej 
sále mimo štandardného prostredia bolo 
obohatené hudobným programom a  dra-
matizáciou príbehu v podaní študentov 
Pedagogickej a  sociálnej akadémie  v  Lu-
čenci, ako aj mladých umelcov Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Novohradská 2, 
Lučenec sa pre nás všetkých stali zapamä-
tateľným zážitkom.
Čítanie  sa nieslo v  znamení hesla „Poď, 

budem Ti čítať“ a celý program akceptoval 
myšlienku Čítajme deťom 20 minút denne, 
každý deň. V  rámci tohto podujatia deti 
plnili úlohu aktívnych poslucháčov. Číta-
júcimi boli naši hostia menovite v  zlože-
ní: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka 
mesta Lučenec, Edita Hutková, redaktorka 
televízie JOJ, Mária Ambrušová, riaditeľ-
ka  Novohradského osvetového strediska 
a  Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej 
knižnice, Lučenec.   Každý z  hostí čítal 

cca 4-5 minút z ich milovanej detskej kni-
hy a  zaspomínal si na časy detstva, ktoré 
strávil s  knihou o  jej tajomstvách o  tom, 
čo knihy pre nich znamenajú a prečo je aj 
v tejto technickej dobe dôležité čítať ich.
V roku 2016 Novohradská knižnica v po-

dobnom rozmere „čítala“ už druhýkrát 
(prvýkrát sme čítali v  mesiaci jún 2016 
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí). 
Tentokrát sme však rozdávali na sviatok 
svätého Mikuláša okrem sladkých drob-
ností aj darčeky v podobe krásnych literár-
nych príbehov.
Na záver literárneho dopoludnia zavítal 

medzi deti aj Mikuláš v sprievode anjelov 
a čerta.
Pravidelné hlasné čítanie deťom podporu-

je zdravý psychický vývin dieťaťa a jeho se-
bavedomie, dáva mu pocit istoty, zázemia 
a  spolupatričnosti. Je tou najdôležitejšou 
investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa. 
Pokiaľ sa nám aj v budúcom roku naskytne 
príležitosť, opäť sa do kampane na podpo-
ru čítania zapojíme.

PhDr. Mgr. Daša Filčíková
 riaditeľka Novohradskej knižnice

riaditelka@nklc.sk

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – LUČENEC ČÍTA DEŤOM AJ NA MIKULÁŠA 
/ WHOLE SLOVAKIA READS TO KIDS – LUČENEC READS TO KIDS ALSO AT 
SAINT NICHOLAS DAY



Bulletin SAK, ročník 25, číslo 1/201744

Zdá sa, že v  súčasnosti prevláda trend 
spoznávať všetko v zahraničí - nové kraje, 
nové chute... Poznáme však dobre mies-
ta, kde žijeme? Kto si môže povedať, že 
pozná kraj, v ktorom žije? Niekedy aj nás 
v  knižnici prekvapia nové informácie, 
ktoré sa dozvieme od čitateľov.
Aj kvôli tomu sme sa rozhodli realizovať 

u nás v knižnici na detskom oddelení pol-
ročný cyklus podujatí – Lekcia Malé Kar-
paty, ktorý bol podporený aj finančným 
príspevkom SAK z  programu Partnerstvo 
alebo spojme svoje sily.
Najskôr však bola Fauna a  flóra Malých 

Karpát. Vedia dnešné deti, čo je fauna 
a flóra? Niektoré si ich predstavujú ako dve 
starenky z rozprávky. Poznajú vtáky, ktoré 
poletujú po školskom dvore? Vedia, aké 
zvieratá žijú v lesoch, po ktorých sa túlajú 
s rodičmi? A čo je to biele, žlté a červené, 
čo kvitne v  okolitých vinohradoch? Ako 
sa volá strom, na ktorý sa pozerajú každý 
deň z okna? Aj preto sme sa rozhodli de-
ťom prostredníctvom zaujímavých aktivít 
a  príbehov priblížiť rastliny a  živočíchov, 
ktorí sú ich susedmi, no zabúdame na 
nich, a  preto ich treba  chrániť. Podujatia 
boli dokumentované výstavou vtáctva a ži-
vočíchov.

Prirodzeným pokračovaním bol cyklus 
podujatí Lekcia Malé Karpaty o  živote 
a  diele vybraných osobností nášho ma-
lokarpatského regiónu. Deti navštevujú 
školy, ktoré nesú ich mená, chodia po „ich“ 
uliciach, častokrát však nevedia, koho si 
majú pod „slávnym“ priezviskom predsta-
viť, čo dôležité, či zaujímavé vykonal, prečo 
mesto, či obec, vlastne my všetci na Sloven-
sku nechceme naňho zabudnúť, ba naopak, 
pýšime sa ním zavše aj pred svetom. A tak 
sme deckám predstavili napríklad maliara 
Jána Kupeckého, botanika Jozefa Ľudovíta 
Holubyho, maliarov a  ilustrátorov Jozefa 
Ilečka, Štefana Cpina, Ľubomíra Kellen-
bergera, skladateľa a  dirigenta Ľudovíta 
Rajtera, a najmä spisovateľa Vincenta Šiku-
lu, ktorého nedožité osemdesiatiny a  pät-
náste výročie úmrtia sme si pripomenuli.
Všetky podujatia, ktoré sprevádzali cyklus 

Lekcia Malé Karpaty, mali veľký úspech.  
Bolo ich 16 a navštívilo ich 413 detí spolu 
s pedagógmi. Niektoré boli určené pre deti 
predškolského veku, iné pre školy, navští-
vili sme dokonca aj gymnázium. Deťom 
sme porozprávali o slávnych osobnostiach, 
ktoré kedysi žili v našom regióne, ukázali 
sme im ich tvorbu, povedali sme si, prečo 
je dôležité vedieť, čo robili a prečo by mohli 
byť na nich pyšné. Vincenta Šikulu sme 
predstavili nielen v Pezinku, navštívili sme 
modranské školy aj obed Dubovú,  odpre-
mietali sme ukážky z filmu Otec ma zderie 
tak či tak podľa Šikulovej populárnej kniž-
ky Prázdniny so strýcom Rafaelom. Film sa 
nakrúcal v okolitých obciach, aj jeho dej sa 
odohráva v našom regióne, a tak niektoré 
reálie v  deckách zarezonovali. Dozvedeli 
sa o autorovej tvorbe pre deti, sčasti aj pre 

LEKCIA MALÉ KARPATY / LESSON ON MALÉ KARPATY MTS.

Lekcia Malé Karpaty, ZŠ Modra Vajanského ul.
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dospelých, a  mali možnosť vidieť, ako to 
všetko bolo kedysi...
Naša knižnica v  spolupráci s  mestom 

Modra pripravila aj putovnú výstavu s ná-
zvom Aktovka Vincenta Šikulu, participo-
vala na prípravách predstavenia pre deti 
podľa Šikulovej knižky Vajíčko sliepky 
liliputánky a  zúčastnila sa príprav mul-
tižánrového predstavenia Nebýva na kaž-
dom vŕšku Šikula, ktorého scenár napísal 
spisovateľ Daniel Hevier a režijne sa ho ujal 
divadelný a filmový režisér Patrik Lančarič. 
Takto sme si pripomenuli 80. výročie naro-
denia „nášho“ spisovateľa.
Cykly náučných podujatí pre deti majú 

už v našej knižnici tradíciu a patria medzi 
najobľúbenejšie detské podujatia, ktoré 
školy využívajú ako doplnkový vzdeláva-
cí program. Zábavno-náučnou formou 
sa deti dozvedia o niečom, čo je navonok 
samozrejmé; napríklad o keramike a víne, 
ktoré neodmysliteľne patria k nášmu regió-
nu, ale aj o vode, alebo čaji... Lekcia Malé 
Karpaty bolo jedno z  najnavštevovanej-
ších podujatí v druhom polroku minulého 
roka. Triedy za nami chodili do knižnice, 
ale aj my sme vybehli „do terénu“ a navšte-
vovali sme školy. Určite k tomu prispel nie-
len výber témy, ale aj výročie Vincenta Ši-
kulu, ku ktorému sa malokarpatský región 
hrdo hlási, a ktorého výročie zarezonovalo 
aj v  médiách. Výstava Aktovka Vincenta 
Šikulu mapujúca tvorivé a životné zázemie 
spisovateľa, naďalej „putuje“ po okolitých 
obciach, ktoré o ňu prejavili záujem.
Počas niektorých stretnutí mali žiaci mož-

nosť stretnúť a  najmä zažiť históriu samu 
– dcéra Vincenta Šikulu, Veronika Šikulo-
vá porozprávala o svojom živote, o detstve, 
o zábavných a niekedy i smutných chvíľach 

z detstva, ale najmä o jej láske k literatúre, 
Modre, Pezinku o láske k rodičom.
Pre deti a žiakov sme vytvorili propagačné 

materiály, záložky, bulletiny s fotografiami 
a krátkym životopisom jednotlivých 
osobností. Tie môžu poslúžiť učiteľom aj 
v budúcnosti.
V  spoznávaní nášho domova pokraču-

jeme aj tento rok. Čo v nás žije? Tradície! 
je názov ďalšieho cyklu podujatí, ktoré 
chceme pripraviť v prvom polroku. V tom 
druhom by sme chceli  deťom predstaviť 
hlavné mesto Slovenska, Bratislavu a  jej 
slávnu históriu!

Veronika Nouzová, Júlia Štefeková
Malokarpatská knižnica v Pezinku

detske.odd@kniznicapezinok.sk

Materiály k podujatiam
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Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
v  Banskej Bystrici (VKMK) v  roku 2016 
uspela v  projekte debarierizácie svojich 
priestorov.
Od polovice novembra 2016 môžu tí po-

užívatelia a návštevníci pobočky knižnice 
na Fončorde, ktorí majú problémy s mobi-
litou, využívať novú schodiskovú sedačku.
Projekt: „Komunitná knižnice pre všet-

kých“ zabezpečil debarierizáciu frekven-
tovane navštevovanej a  júli 2015 presťa-
hovanej komunitnej pobočky VKMK 
v objekte Domova dôchodcov a Domova 

sociálnych služieb SENIUM, Jilemnické-
ho ul 48.
Stoličkový výťah - schodisková sedač-

ka, umožňuje telesne znevýhodneným 
(vozičkárom), ako aj starším ľuďom 
s problémami v mobilite osobne využívať 
knižnično-informačné služby pobočky 
a  zúčastňovať sa rôznorodých podujatí 
a  komunitných aktivít v  pobočke na pr-
vom poschodí bez výťahu. Z  realizácie 
projektu má úžitok najmä staršia a fyzicky 
znevýhodnená časť návštevníkov knižnice 
- pravidelných a  registrovaných čitateľov 
(pobočka ich má 2 300) a je prínosom aj 
pre časť osadenstva susedného Domova 
dôchodcov a Domova sociálnych služieb, 
ktorý obýva 165 klientov.
Debarierizácia priestorov knižnice po-

mohla aj stovkám návštevníkov kultúr-
no-výchovných podujatí (ročne navštívi 
pobočku okolo 18 000 návštevníkov). Ide 
napr. o tieto aktivity: stretnutia s autormi, 
literárno-hudobné podujatia, medzigene-
račné stretnutia (seniori, deti), tréningy 
pamäti pre seniorov, aktivity pre kluby 
seniorov v  okolí, podujatia pre zrakovo 
a inak znevýhodnených návštevníkov, ko-
munitné stretnutia: účasť na zasadnutiach 
občianskej rady, na prezentáciách osob-
ností žijúcich na sídlisku a  pod. Projekt 
v celom rozsahu finančne podporila (8 000 
EUR) Nadácia SPP v  rámci svojho gran-
tového programu Podpora partnerstiev.  
V rámci debarierizácie vstupu do knižnice 
sú nainštalované aj nájazdové plošiny pre 
bezpečný vstup vozičkárov, ktorí násled-
ne môžu využiť schodiskovú sedačku. Po 
vyvezení na prvé poschodie knižnice na 

KNIŽNICA V ÚSTRETY ZNEVÝHODNENÝM NÁVŠTEVNÍKOM / LIBRARY FOR 
DISABLED VISITORS

schodisková sedačka
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svoju prepravu do požičovne kníh môžu 
použiť rehabilitačný vozík, ktorý knižnica 
získala ako sponzorský dar od Domova 
dôchodcov a  Domu sociálnych služieb 
SENIUM. 
Teší nás, že aj takýmto spôsobom sme 

mohli prispieť k dostupnosti knižnično-

-informačných služieb pre našich čitateľov 
a návštevníkov knižnice.

Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica M. Kováča,

Banská Bystrica
manazer@vkmk.sk

Deň 23.11.2016 bol pre Novohrad-
skú knižnicu, ale hlavne pre ocenených 
účastníkov Literárneho Lučenca 2016, 
tým slávnostným dňom. V obradnej sieni 
MsÚ sa konalo slávnostné vyhodnotenie 
celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej 
tvorbe, poézia a próza. Do X. ročníka sú-
ťaže sa prihlásilo 107 amatérskych autorov 
zo všetkých kútov našej vlasti, ktorí spolu 
do súťaže zaslali 157 súťažných prác. Pod-
mienkou zaslania súťažných prác bolo, že 
musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené. 
Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách.

Odborná porota v zložení: Klára Volento-
vá, Mgr. Martin Dzúr, PhD. a Mgr. Gabrie-
la Kulichová, vyhodnotila a určila poradie 
ocenených v  jednotlivých kategóriách. 
V troch vekových kategóriách bolo udele-
ných 19 cien a  3 mimoriadne ceny, Cena 
primátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky 
Domu matice slovenskej a Cena riaditeľky 

Novohradskej knižnice.
V  I. vekovej kategórii poézia, všetky 3 

miesta obsadili autori z  Lučenca: Marco 
Matúška, Ema Kačániová, Michal Micha-
lík (Lučenec). V  literárnej forme próza si 
krásne 2 a 3 miesto „vypísal“ Filip Žilka a 
Nikolaj Matisko (Lučenec). Cenu primá-
torky mesta Lučenec za pridanie správnych 
ingrediencií pre pravdivosť básní získal 
František Széplaky (Lučenec).
Za predchádzajúcich X. ročníkov sa do 

literárnej súťaže zapojilo celkovo 1 007 mi-
lovníkov a tvorcov umeleckého slova, ktorí 
nám spolu zaslali 2 154 literárnych prác.
Pozdravné slovo účastníkom súťaže od au-

torky detských kníh vyslovila PhDr. Marta 
Hlušíková, spisovateľka, autorka odbornej 
a detskej literatúry a poetka Hana Košková.
Všetci autori a ich literárne práce sú uve-

rejnené v ZBORNÍKU ocenených prác X. 
ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Súťaž je venovaná pamiatke slovenskej 
spisovateľke Božene Slančíkovej - Timrave, 
ktorej život a dielo sú späté s Novohradom 
a mestom Lučenec.

Podujatie a  ZBORNÍK ocenených prác 
z verejných zdrojov podporil Fond na pod-

SLÁVNOSTNÉ  VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 
„LITERÁRNY  LUČENEC 2016“ / CEREMONIAL EVALUATION OF THE 
NATIONAL COMPETITION „LITERARY LUČENEC 2016“

Hlavný partner podujatia
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poru umenia, Kníhkupectvo Július Dováľ, 
kníhkupectvo Golem – Róbert Stuller. 
Hudobným doprovodom a  sprievodným 
slovom nás sprevádzali umelci z Cirkevnej 
základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca 
a ZPOZ p. Renata Perželová -Libiaková.
Touto cestou ešte raz gratulujeme všetkým 

oceneným, ďakujeme za účasť a  podporu 

hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a  te-
šíme sa na XI. ročník celoslovenskej lite-
rárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny 
Lučenec 2017“.

PhDr. Mgr. Daša Filčíková
riaditeľka Novohradskej knižnice, 

Lučenec
riaditelka@nklc.sk

Nároky na knihovníkov sa neustále zvy-
šujú nielen v oblasti odborných znalostí, 
nových technológií ale aj v schopnosti 
správneho, efektívneho a profesionálneho 
správania a vystupovania vo vzťahu k po-
užívateľom. Knihovník musí byť komu-
nikatívny, mať kvalitnú jazykovú kultúru, 
schopnosť porozumieť potrebám používa-
teľov, spolupracovať
s jednotlivcami a skupinami v komuni-

te, musí neustále preukazovať svoju uži-
točnosť používateľom všetkých vekových 
kategórií, vzdelanostných a sociálnych 
statusov. Knihovník musí vedieť vystupo-
vať na verejnosti, zvládať záťažové situácie 
súvisiace s prezentáciami, aby dokázal za-
ujať návštevníkov rôznych kultúrno-spolo-

čenských, výchovno-vzdelávacích a odbor-
ných aktivít knižnice. 
Dobré fungovanie knižníc závisí aj od 

schopnosti riadiacich pracovníkov po-
znať a  využívať nové nástroje riadenia, 
vedenia ľudí a tímovej spolupráce. Ma-
nažment musí vedieť pozitívne motivovať 
zamestnancov, vytvárať dobrú pracovnú 
klímu, aby sa zamestnanci dokázali stotož-
niť s víziami a cieľmi knižníc. Na základe 
týchto potrieb spracovala Krajská knižnica 
Ľudovíta Štúra projekt Vzdelaní knihovní-
ci – spokojní používatelia, aby sa posilnili 
kompetenčné zručnosti knihovníkov a ria-
diacich zamestnancov verejných knižníc 
v Banskobystrickom kraji. Projekt z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Vďaka tejto podpore mohla kniž-
nica zrealizovať 8 teoreticko-praktických 
tréningov. Vzdelávacie aktivity sa usku-
točnili v  dvoch etapách. V októbri 2016 
zamestnanci knižníc absolvovali tréningy 
v  oblasti komunikácie so zameraním na 
posilnenie komunikačných schopností, 
vytvárania dobrých vzťahov s používa-
teľmi, verejnosťou, na pracovisku, ver-
bálnu a neverbálnu komunikáciu, ľudské 
správanie, uplatňovanie asertívnych tech-
ník a  riešenie konfliktov na pracovisku. 

VZDELANÍ KNIHOVNÍCI – SPOKOJNÍ POUŽÍVATELIA / EDUCATED 
LIBRARIANS – SATISFIED CUSTOMERS

Teoreticko-praktický tréning Komunikácia, 
prednášajúca Mgr. Viera Maňková
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Ďalšou témou boli prezentačné zručnosti. 
Obsahom kurzu boli techniky hovoreného 
prejavu, nácviky rétoriky, neverbálnej ko-
munikácie zvládnutie trémy a nácvik pre-
zentácií so spätnou väzbou. 
Vo februári 2017 pokračovalo vzdelávanie 

zamerané na riadenie, nové manažérske 
techniky riadenia a vedenia ľudí, koučing, 
motiváciu zamestnancov a tímovú prácu. 
Odborné vzdelávacie aktivity absolvovalo 

47 knihovníkov verejných knižníc Bansko-
bystrického kraja. Celkový rozsah kurzov 
predstavoval 48 hodín teoreticko-praktic-
kej výučby. Kurzy viedli odborní lektori 
s  bohatými teoretickými a  praktickými 
skúsenosťami v daných okruhoch.
Všetky vzdelávacie moduly mali u účast-

níkov pozitívny ohlas. Získané poznatky 
a zručnosti využijú vo svojej práci v kniž-
niciach. V  spätnej väzbe na vzdelávanie 
zaznievali len pochvalné slová, ale aj požia-
davka pokračovať v takýchto aktivitách pre 
knihovníkov. 

Niekoľko vyjadrení absolventov kurzu:
 „ Za tieto dni som sa posunula o kus ďa-

lej, zvažujem slová, ktorými ovplyvním 
svojich blízkych a  pracovníkov. Konflikty 
budem riešiť aj srdcom a hľadať najvhod-
nejšie riešenie pre obe strany. Určite mi to 
pomohlo aj v profesionálnej oblasti.“
„Každá organizácia je živý organizmus, 

riadiť ho neznamená len vydávať príkazy, 
o všetkom rozhodovať. Naučila som sa, že 
treba ľudí správne motivovať, viesť k osob-
nej zodpovednosti a dať im slobodu v práci 
a dôverovať tak, aby fungovali ako dobre 
zohratý orchester.“

Projekt Vzdelaní knihovníci – spokojní 
používatelia bol úspešný. Vo vzdelávacích 
aktivitách bude krajská knižnica pokračo-
vať. V roku 2017 sa zameria na vzdelávanie 
v oblasti biblioterapie.

Ing. Milota Torňošová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

milota.tornosova@kskls.sk

Dňa 27.01.2017 sa konali besedy o  kni-
he Mengeleho dievča, ktoré organizovalo 
mesto Lučenec, rozpočtová organizácia 
LUKUS a Novohradská knižnica, Lučenec. 
Besedy boli spojené s  premietaním krát-
keho zostrihu z  filmu o  pani Viole Stern 
Fischerovej a  autogramiádou. Veronika 
Homolová Tóthová je lučenecká rodáčka, 
redaktorka televízie JOJ a autorka úspešnej 
knihy Mengeleho dievča. Za svoju prácu 
získala množstvo novinárskych cien, me-
dailu Jozefa Gabčíka a  medailu ministra 
obrany za dokumenty o prenasledovaných 

ľuďoch. Za dlhodobé mapovanie integro-
vaného tanca a za kvalitné reportáže získa-
la ocenenie Zlaté srdce 2016.
V symbolický dátum: 27.01.2017, ktorý je 

Medzinárodným dňom pamiatky obetí ho-
lokaustu, kedy si svet pripomína utrpenie 
šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami 
holokaustu počas druhej svetovej vojny, 
sme si ho aj týmito besedami pripomenuli.
V knihe Mengeleho dievča je opísaný ži-

votný príbeh Lučenčanky, pani Violy Stern 
Fischerovej a  jej rodiny. Čitatelia sa tam 
dočítajú a aj uvidia na starých fotografiách, 

SILNÉ DIEVČA Z LUČENCA – BESEDA S VERONIKOU HOMOLOVOU 
TÓTHOVOU / A STRONG GIRL FROM LUČENEC – DISCUSSION WITH 
VERONIKA HOMOLOVÁ TÓTHOVÁ
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ktoré do knihy zapožičal pán József Pun-
tigán, ako vlastne vyzeral Lučenec, ktorý 
pani Viola poznala. Prežila štyri koncen-
tračné tábory, aj Mengeleho pokusy. 
V doobedňajších hodinách sa besedy ko-

nali v priestoroch Radnice, tieto boli urče-
né pre žiakov základných škôl a študentov 
stredných škôl. O  šestnástej hodine bola 
voľná beseda s autorkou spojená s autogra-
miádou a  predajom kníh v  Novohradskej 
knižnici na oddelení náučnej literatúry. 
Túto besedu si nenechali ujsť ani mnohí 
starší občania, ktorí si na pani Fischerovú 
spomínajú z čias, keď žila v Lučenci, ale aj 
čitatelia, ktorých história nášho mesta a re-
giónu zaujíma. Priestory boli zaplnené do 
posledného miestečka, otázok bolo naozaj 
neúrekom, veľký záujem čitateľskej verej-
nosti nás potešil. Zavŕšením maratónu be-
sied bola beseda o osemnástej hodine opäť 
v Radnici.

Štyri besedy. Obrovské množstvo ľudí. 
Veľké emócie. Slzy. Smútok. Ale aj smutno 
krásny pocit z prežitého dňa.
Obrovská vďaka patrí Viceprimátorovi 

Mgr. Pavlovi Baculíkovi za jeho nadšenie 
pri organizovaní tejto akcie, kde ukázal aký 
je lokálpatriot. S entuziazmom jeho vlast-
ným nás všetkých motivoval pri príprave 
tejto besedy. A vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa podieľali na organizácii týchto besied. 
Ďakujeme aj za vysokú účasť učiteľom, 
žiakom základných škôl, študentom, kto-
rí so zatajeným dychom počúvali, a kládli 
množstvo otázok. ale aj širokej verejnosti.
Sme vďační aj pani Viole, že bola ochot-

ná všetky tie hrôzy vyrozprávať, aby sme 
nezabudli. Aby sa už nikto nikdy nesnažil 
prepísať históriu. A dúfať, že čim viac ľudí 
si túto knihu prečíta, tým lepšie. Lebo ne-
zabúdať na tie zverstvá je asi najviac, čo 
môžeme urobiť.
Sme hrdí na našu rodáčku, ktorá prisľúbi-

la, že sa do Lučenca rada opäť vráti. Vero-
nike Homolovej Tóthovej patrí veľká vďaka 
za tento príbeh, pri ktorom človek pochopí 
akú cenu má život a pri čítaní plače, objíma 
svoje deti zrazu viac. Začne sa modliť, aby 
sa nikdy, nikdy nič podobné nezopakovalo. 

PhDr. Monika Albertiová
Novohradská knižnica, Lučenec

V  minulom roku sme stáli pred dôleži-
tou úlohou – pripomenúť sebe, ale najmä 
nášmu okoliu, 70 rokov existencie Sloven-
skej poľnohospodárskej knižnice pri SPU 
v  Nitre (ďalej aj SlPK). Nebola to ľahká 
úloha, najmä keď sme si dali za cieľ, aby 
oslavy neboli len formálne a aby sme s mi-
nimálnymi nákladmi dosiahli maximálny 
efekt. Bola to výzva a snáď sa nám ju po-
darilo splniť.

SlPK odvíja svoju históriu od založenia 
knižnice Vysokej školy poľnohospodárske-
ho a  lesníckeho inžinierstva v  Košiciach, 
v  roku 1946. Po zrušení vysokej školy, 
v  roku 1952, bola knižnica v  Košiciach 
rozdelená a jej časť presídlila do Nitry, kde 
fungovala ako samostatná Štátna študijná 
knižnica, až kým sa v  roku 1960 nestala 
súčasťou vtedajšej Vysokej školy poľno-
hospodárskej. Odvtedy plní zároveň úlo-
hy špecializovanej vedeckej knižnice pre 

AKO SME OSLÁVILI  70. VÝROČIE KNIŽNICE / HOW WE CELEBRATED THE 
70TH ANNIVERSARY OF THE LIBRARY
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oblasť poľnohospodárstva a akademickej 
knižnice Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre.

Plagáty a  bannery pripomínali výročie 
knižnice už od začiatku roka, rovnako aj 
mnohé príspevky v profiloch na sociál-
nych sieťach. Trochu sme sa prehrabali 
v archívoch a priebežne počas roka sme na 
sociálnych sieťach zverejňovali rôzne foto-
grafie a  obrázky pripomínajúce minulosť 
knižnice. Aj naše podujatia v rámci Týždňa 
slovenských knižníc pripomínali výročie. 
Peknú odozvu študentov sme mali najmä 
na súťaž „Selfie z knižnice“. Oslavy samot-
né sme si naplánovali na september, čas, 
keď sa akademické knižnice spamätávajú 
z pokoja letných prázdnin, ale študenti sú 
ešte doma. Chceli sme, aby sa ich mohli 
zúčastniť všetci zamestnanci knižnice bez 
obmedzovania používateľov.
Dňom osláv bol 22. september 2016. Po 

dlhých diskusiách sme zvolili formu pod-
ujatia pozostávajúceho z  dvoch relatívne 
samostatných akcií. Dopoludnia to bol 
okrúhly stôl s názvom „Ako akademické 
knižnice plnia úlohy špecializovaných ve-
deckých knižníc?“, popoludní happening 
„Knižnica podporujúca vzdelávanie“.
V  rámci okrúhleho stola diskutovali po-

zvaní hostia najmä o  problematike aka-
demických vedeckých knižníc, ktoré plnia 
funkcie špecializovaných vedeckých kniž-
níc (SlPK je jednou z nich). Vďaka skutočne 

reprezentatívnemu zastúpeniu odborníkov 
sa vyvinula zaujímavá diskusia, ktorá snáď 
prispela k definovaniu toho, v čom sú tieto 
knižnice iné a čím môžu byť prospešné slo-
venskému knižničnému systému.
Kým účastníkmi okrúhleho stola boli re-

prezentanti knižníc a knihovníckych zdru-
žení, popoludňajší program bol určený aj 
zástupcom Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity, ktorej je knižnica súčas-
ťou. Happening pozostával z  viacerých 
aktivít. Prezentácie „Listovanie minulos-
ťou Slovenskej poľnohospodárskej kniž-
nice“, „Knižnica ako súčasť vzdelávacích 
aktivít univerzity“ a „10 či 50 rokov evi-
dencie publikačnej činnosti“ priblížili 
knižnicu všetkým zúčastneným. Výstava 
fotografií „Ľudia v  knižnici“ pripomenula 
pracovníkov knižnice niekoľko desaťročí 
dozadu, akcia „Vyskúšajte si výpožičku e-
-knihy“ ponúkla možnosť otestovať novin-
ku v službách knižnice – e-výpožičku kníh 
Fraus media. Mnohých potešili rozhovo-
ry s kolegami na veselšie i vážnejšie témy 
počas recepcie a dlho po nej.
Bolo to náročné, ale odmenou nám bola, 

okrem radosti zo stretnutia s  množstvom 
milých kolegov, napríklad aj pamätná 
medaila rektora SPU v Nitre a bohatá me-
dializácia výročia v médiách (tlačených aj 
online).

Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
riaditeľka, SlPK Nitra

beata.bellerova@uniag.sk
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Per aspera ad astra
Cez prekážky ku hviezdam

Uvedené motto charakterizuje výstiž-
ne 70-ročnú cestu knihovníckej spolko-
vej činnosti na Slovensku. Toto významné 
jubileum si pripomenuli knihovníci 
z celého Slovenska na slávnostnom podujatí 
v Bratislave v priestoroch divadla Malá scé-
na. Program uvádzala predsedníčka Spolku 
slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) 
Silvia Stasselová a celé podujatie sprevádzala 
vlastnou hudobnou tvorbou Andrea Bučko. 
Prítomných v úvode pozdravil generálny 
riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Minis-
terstva kultúry SR Radoslav Ragač a pripo-
menul úlohy, ktoré ministerstvo aj  spolok 
čakajú v najbližšom období (predovšetkým 
novelizácia zákona o povinných výtlačkoch). 
Následne odznel pozdravný list Víta Richte-
ra za Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR (SKIP ČR), v ktorom zdôraznil 
mnohé spoločné črty vývoja oboch organi-
zácií, pozitívne výsledky spolupráce, osobné 
väzby a  priateľstvá českých a  slovenských 
knihovníkov. Zdravicu k jubileu spolku po-
slala aj predsedníčka Slovenskej asociácie 
knižníc Emília Antolíková.
Pracovná časť osláv spolku mala dve časti. 

V  prvej Vlasta Kalinová pripravila netra-
dičný pohľad do histórie a  vývoja spolku 
od jeho vzniku r. 1946 do r. 1990. Začala 
stretnutím knižničných pracovníkov v bra-
tislavskom hoteli Metropol, na ktorom zalo-
žili Spolok slovenských knihovníkov. Táto 
prvá organizácia sa stala základom spolko-
vého života knihovníkov, hoci časom meni-
la názvy. V. Kalinová predstavila predsedov 

spolku v spomínanom období (Anton Baník, 
Ján Čaplovič, Jozef Telgársky, Zoltán Sýkora, 
Jozef Boldiš, Vít Rak, Elena Sakálová), ich zá-
sluhy o rozvoj spolkovej činnosti a upozor-
nila, že napriek turbulenciám v  živote na-
šej spoločnosti sme zaznamenali v  50-tych 
rokoch „zlaté časy“ rozvoja slovenského 
knihovníctva – prijatie zákona o  jednotnej 
sústave knižníc a  jeho realizácia, formova-
nie knihovníckeho školstva, vznik Sloven-
skej knižničnej rady (ktorá prevzala funkciu 
spolku po utlmení jeho činnosti a upriamila 
pozornosť z jednotlivcov na inštitúcie). Pri-
pomenula prvé kontakty s  IFLA a  inicia-
tívnu zásluhu J. Boldiša na vzniku komisie 
IFLA pre teóriu knižničnej vedy. Poodkryla 
zákulisie riadenia na povereníctve a neskôr 
ministerstve kultúry, jeho prínos pre celkový 
rozvoj knihovníctva na Slovensku i spolko-
vej činnosti. Neopomenula ani nové impul-
zy, inšpirované Zjazdom knihovníkov a  in-
formačných pracovníkov (1969), ako napr. 
prípravu národného knižničného zákona 
a  oživenie činnosti spolku. Pre mnohých 
účastníkov priniesla V. Kalinová o. i. aj ne-
známe udalosti, postrehy, súvislosti a úsilia 
predchádzajúcich generácií.
Na toto „historické“ obdobie vývoja nášho 

najstaršieho združenia nadviazala predsed-
níčka SSKK S. Stasselová. Začala zlomo-
vým rokom 1990, keď valné zhromažde-
nie zväzu dalo bodku za starým obdobím 
a  nastolilo novú etapu spolkovej činnosti. 
Názov zväzu sa zmenil na Spolok sloven-
ských knihovníkov a  nadviazal na svojich 
predchodcov ako nezávislé, demokratické 
a dobrovoľné občianske združenie. Spolok 
naďalej združoval knihovníkov, informač-

SEDEM DESAŤROČÍ KNIHOVNÍCKEJ SPOLKOVEJ ČINNOSTI / SEVEN 
DECADES OF  LIBRARY ASSOCIATION ACTIVITY
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ných pracovníkov aj kolektívnych členov, 
ale vo svojej činnosti sa musel zaobísť bez 
pravidelných finančných dotácií z  MK SR 
(nebol totiž už príspevkovou organizáci-
ou). Predsedom spolku sa stal Štefan Kim-
lička, ktorého v nadchádzajúcich volebných 
obdobiach vystriedal Dušan Katuščák, Ti-
bor Trgiňa a Silvia Stasselová (od r. 1999-). 
Čím je charakteristické toto novšie obdobie 
spolkovej činnosti? Vytvorením krajských 
pobočiek, gesciou a  organizačným 
zabezpečením takých celoslovenských 
aktivít ako INFOS, Noc s Andersenom, bu-
dovaním portálu InfoLib, zabezpečovaním 
fungovania spolkového senior klubu, prá-
cou na novom knižničnom zákone, hľada-
ním alternatívnych zdrojov financovania, 
spoluprácou s  domácimi a  zahraničnými 
partnerskými organizáciami, pozývaním 
knihovníckych osobností zo zahraničia, 
zastupovaním záujmov slovenského kni-
hovníctva na pôde IFLA, zabezpečením 
prekladov medzinárodne platných doku-
mentov IFLA, ako aj apelovaním na čle-
nov spolku, aby si plnili svoje povinnosti 
pri platení členských príspevkov. Ostatnou 
výraznou zmenou v živote spolku bolo v r. 
2013 rozšírenie názvu združenia na Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc, vráta-
ne nového loga.
Po pracovnej časti nasledoval zlatý klinec 

osláv sedemdesiatin SSKK – bohatá tombo-
la. Výhercov losovali sponzori a  podpred-
sedníčka spolku Jitka Kmeťová z troch ka-
tegórií prítomných: zaslúžilí členovia SSKK, 
kolektívni členovia a jednotlivci. Hodnotné 
ceny (od tabletov, záložných diskov, USB 
kľúčov cez účasť na zasadaní IFLA v Poľsku, 
súbory platných dokumentov IFLA po kniž-
né kolekcie pre kolektívnych členov, rôzne 

darčeky a  knižky) potešili výhercov a  nie-
ktorých aj viackrát.
Po skončení oficiálneho programu očaká-

vala prítomných recepcia, na ktorej v záku-
lisí odznelo viacero názorov i  podnetných 
myšlienok. Tu je niekoľko ukážok:
 - už som ani nedúfala, že budú spolkové 

osláv. Som rada, ž esom prišla, bolo to 
super,

 - takéto spoločné stretnutia, inšpirácie, 
výmeny názorov sú na nezaplatenie,

 - ešte nikdy som nezažil, aby niekto vyhral 
viackrát. Toľko tabletov a  techniky ma 
„odrovnalo“,

 - najväčším prekvapením pre mňa bola 
veľmi dobre zvolená pracovná časť jubilea, 
mnoho neznámeho o  spolku som sa 
dozvedela v „historickej“ časti prednášky, 

 - bolo by treba spracovať seriózne dejiny 
knihovníckej spolkovej činnosti,

 - zdokumentovať činnosť každého 
predsedu s  jeho konkrétnym prínosom 
pre rozvoj spolku,

 - spolková činnosť si zaslúži zmapovanie 
a overenie udalostí, faktov, kým ešte žijú 
niektorí pamätníci,

 - nájsť zdroje, aby materiál o spolku vyšiel 
samostatne, nečakať nasledujúcich desať 
rokov.

Načrtnuté myšlienky môžu inšpirovať ve-
denie spolku k  novým krokom. Všetkých 
prítomných v  tomto predvianočnom čase 
spolok presvedčil, že je tu aj pre „obyčaj-
ných knihovníkov“ a má do budúcnosti čo 
ponúknuť.
Do ďalších rokov a  desaťročí Spolku 

slovenských knihovníkov a  knižníc všetko 
najlepšie!

Ľudmila Čelková
l.celkova@chello.sk
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

V dňoch 18. – 19.10. 2016 sa v Európskom 
parlamente v Bruseli konala výstava GE-
NERATION CODE: Born at the Library. 
Na pozvanie iniciatívy Public Libraries 
2020 sa tejto výstavy, spolu s ďalšími pred-
staviteľmi knižničných asociácií zo všet-
kých členských štátov Európskej únie, zú-
častnili aj zástupkyne Slovenskej asociácie 
knižníc Beáta Bellérová, vedúca odbornej 
skupiny pre dlhodobý rozvoj a legislatívu a 
Katarína Šušoliaková, vedúca sekcie verej-
ných knižníc.

Public Libraries 2020 programme je ria-

dený The Reading & Writing Foundation, 
ktorý bol založený v roku 2004 holandskou 
princeznou Laurentien s cieľom štruktu-
rálne riešiť negramotnosť v Holandsku. V 
priebehu rokov sa usiluje o dosiahnutie 
tohto cieľa na medzinárodnej úrovni. Pub-
lic Libraries 2020 združuje knižničné or-
ganizácie, združenia, asociácie a obhajcov 
knižníc z celej Európskej únie. Jeho snahou 
je zvyšovanie povedomia o  význame ve-
rejných knižníc ako moderných inštitúcií, 
zohrávajúcich pre miestne komunity v ob-
lasti celoživotného vzdelávania dôležitú a 
nenahraditeľnú úlohu, ako nestranných 

VÝSTAVA GENERATION CODE: BORN AT THE LIBRARY V EURÓPSKOM 
PARLAMENTE V BRUSELI / THE EXHIBITION „GENERATION CODE: BORN AT 
THE LIBRARY“ IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS

Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Beata.Bellerova@uniag.sk
Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Abstract: At the invitation of Public Libraries 2020, the representatives of the Slovak Library 
Association took part in the exhibition „Generation Code: Born at the library“, held within 
the EU Code Week in the European Parliament in Brussels. The goal of the exhibition was to 
demonstrate to the Members of European Parliament as well as to other participants the pub-
lic library activities focused on the development of digital skills and the support of new tech-
nologies. The fact that the public libraries are an important infrastructure within the sphere 
of lifelong learning was emphasized, too. An important part of the event was the discussion 
with the European Parliament representatives, regarding specific areas of copyright legislative 
reform and aiming at the clarification of positions in this area and also at the presentation of 
recommendations of organizations representing libraries and memory institutions.
Keywords: European Parliament, Brussels, reform of EU legislation, copyright, exhibition 
Generation Code: Born at the library, public libraries, lifelong learning, Public Libraries 2020.
Kľúčové slová: Európsky parlament, Brusel, reforma legislatívy EÚ, autorské právo, výstava 
GENERATION CODE: Born at the Library, celoživotné vzdelávanie, verejné knižnice, Public 
Libraries 2020.
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a  dôveryhodných miest pre ľudí, ktorí sa 
chcú učiť, tvoriť, stretávať sa, ako dôleži-
tých partnerov pre sociálny a ekonomický 
rozvoj v rámci stratégie Európa 2020. 
Šarmantná princezná Laurentien inte-

raktívnu výstavu GENERATION CODE: 
Born at the Library otvorila a moderovala 
aj vystúpenia členov Európskej komisie a 
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí 
sa otvorenia výstavy zúčastnili: Európsky 
komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež 
a šport Tibor Navracsics, Antanas Guoga, 
europoslanec z  Litvy, Catherine Stihler 
europoslankyňa zo Spojeného kráľovstva 
a  ďal. O  význame knižníc na spoločnom 
večernom stretnutí rozprával aj generálny 
tajomník IFLA Gerald Leitner. 

Podľa informácií Európskej komisie má 
tretina pracovných síl v Európe nízke alebo 
nulové počítačové zručnosti i  napriek ich 
stále väčšej dôležitosti v  súčasnej moder-
nej spoločnosti. Výstava GENERATION 
CODE: Born at the Library sa konala v 
rámci EU Code Week a  jej cieľom bolo 
demonštrovať poslancom Európskeho 

parlamentu a ďalším zúčastneným aktivi-
ty verejných knižníc, ktoré sú zamerané na 
rozvoj digitálnych zručností a podporu no-
vých technológií a poukázať na to, že verej-
né knižnice sú významnou infraštruktúrou 
v oblasti celoživotného vzdelávania, ako aj 
pre napĺňanie Programu nových zručností 
pre Európu a jednotný digitálny trh tým, že 
posilňujú svoje úlohy v komunitách o. i. aj 
poskytovaním možností zlepšovania digi-
tálnych zručností.

V rámci špeciálne pripraveného Meet and 
Greet stretnutia sa druhý deň podujatia zá-
stupcovia knižníc zo všetkých 28 členských 
štátov Európskej únie stretli so svojimi 
poslancami Európskeho parlamentu. Zá-
stupkyne SAK sa streli s europoslankyňou 
Janou Žitňanskou, ktorej prezentovali čin-
nosť, služby a aktivity slovenských knižníc, 
prioritne podujatia v oblasti celoživotného 
vzdelávania a komunitné aktivity. Po spo-
ločnom stretnutí poskytli rozhovor pre 
Európske noviny. Jana Žitňanská následne 
listom vyzvala ministra školstva, aby pri 
formulovaní výziev pre čerpanie európ-
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skych štrukturálnych a  investičných fon-
dov zahrnul medzi oprávnených žiadateľov 
aj knižnice, aby sa aj oni mohli aktívne 
uchádzať o európske prostriedky a prispie-
vať  k aktívnejšiemu rozvoju celoživotného 
vzdelávania na Slovensku.

Public Libraries 2020 je tiež autorom ini-
ciatívy založenia MEP (Members of the 
European Parliament ) Library Lovers 
Group, skupiny členov Európskeho par-
lamentu, ktorí sú nadšencami knižníc. Po 
skončení výstavy sa táto skupina rozšírila 
o 50 nových knižničných nadšencov. 

Výstava v Európskom parlamente končila 
diskusiou zástupcov knižníc a zástupcov 
európskeho parlamentu o reforme legis-
latívy EÚ v  oblasti autorského práva. Na 
úrovni Európskeho parlamentu sa pri-
pravuje reforma, resp. modernizácia au-
torskoprávnej legislatívy, ktorú odborníci 
z  oblasti knihovníctva uvítali. EBLIDA, 
Public Libraries 2020, IFLA, Europeana 
a  LIBER vydali spoločné odporúčania tý-
kajúce sa tejto reformy, v ktorých sa uvá-
dza, že knižnice, múzeá a archívy poskytujú 
kultúrny priestor pre občanov Európy ako 
aj jedinečné východisko pre tvorcov, centrá 
pre vzdelávanie a výskum. 
Európske knižnice vynaložia ročne na ná-

kup obsahu približne 4,8 miliardy Eur. Nie-
lenže podporujú autorov prostredníctvom 
nákupu, poskytujú aj prepotrebnú platfor-
mu pre propagáciu a  zabezpečujú trvalý 
prístup k  dielam autorov. Okrem toho, 
členské štáty EÚ zabezpečujú priebežné 
odmeňovanie autorov za výpožičky kníh 
prostredníctvom implementácie Smernice 
o  prenájme a  vypožičiavaní. Knihovnícka 

komunita, ako aj komunita odborníkov 
z  oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
podporuje vyvážený autorskoprávny rá-
mec, ktorý nielen uznáva právo občanov na 
informácie, ale tiež rešpektuje práva auto-
rov na čestnú odmenu za ich prácu. Avšak, 
najmä knižničné a audio-vizuálne zbierky 
sú svedkami toho, ako čiastková imple-
mentácia výnimiek z autorského práva EÚ 
zvyšuje bariéry pri cezhraničnom prístupe 
k  obsahu. Napríklad, vo všetkých kraji-
nách EÚ okrem štyroch (Belgicko, Írsko, 
Portugalsko a  Spojené kráľovstvo) môžu 
zmluvné podmienky prekonať existujúce 
výnimky, čo podkopáva cieľ súdržného 
autorsko-právneho rámca. Spoločné od-
porúčanie sa týka najmä rozšírenia rele-
vantných výnimiek v  súčasnej smernici 
( InfoSoc Directive) tak, aby odrážala nové 
technologické skutočnosti:
Zavedením masívnej harmonizácie a po-

vinných výnimiek ktoré umožňujú text 
a  data mining tak na nekomerčné, ako aj 
na komerčné účely. Každý účastník by mal 
mať možnosť realizovať text a data minig, 
ak obsah legálne získal.
Ujasnením výnimiek uchovávania, aby 

sa poskytol jasný priestor pre uchováva-
nie inštitúciami kultúrneho a  vedeckého 
dedičstva, odrážajúc použitie digitálnych 
technológií pre uchovávanie a  potreby 
born-digital a  digitalizovaných diel, pre-
tože súčasné pravidlá znamenajú zbytočné 
zložitosti a neistotu.
Aktualizáciou rozsahu existujúcich vý-

nimiek pre súkromné štúdium a  výskum, 
ktoré by zohľadnili súčasnú prax prístu-
pu k  digitalizovaným kolekciám, vráta-
ne  vzdialeného prístupu cez (uzatvorené) 
siete, nekomerčného cezhraničného dodá-
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vania dokumentov pre výskum a súkromné 
štúdium diel obsiahnutých v  knižničných 
zbierkach, umožnenie online dostupnosti 
pre nekomerčné účely diel v zbierkach in-
štitúcií kultúrneho dedičstva, ktoré nie sú 
sprístupnené cez komerčné kanály alebo 
inak manažované vlastníkmi ich práv.

Súčasťou odporúčaní EBLIDA, Public 
Libraries 2020, IFLA, Europeana a LIBER 
je návrh, aby boli výnimky harmonizované 
a definované ako povinné pre všetky člen-
ské štáty a tiež aby boli chránené pred mož-
nosťou zrušenia zmluvnými podmienkami 

Privítanie účastníkov výstavy pred budovou 
Európskeho parlamentu zástupcami Public 
Libraries 2020

Holandská princezná Laurentien a Európsky 
komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a 
šport Tibor Navracsics

alebo opatreniami technickej ochrany.
Z diskusie bolo zrejmé, že nie všetky ná-

vrhy zástupcov knihovníkov sú vítané, 
budú však posudzované s  primeranou 
vážnosťou. Veľmi pozitívne treba hodnotiť 
aj spájanie síl jednotlivých organizácií. Zá-
stupcovia EBLIDA, Public Libraries 2020, 
IFLA, Europeana a  LIBER jednotlivo by 
určite nepredstavovali takého silného part-
nera na diskusiu, ako spoločne.
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Zástupcovia knižníc členských štátov EÚ na 
výstave v Európskom parlamente Bruseli

Výstava v Európskom parlamente Bruseli

Fotografie z archívu K. Šušoliakovej
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