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ÚVODNÍK / EDITORIAL

V

novinárskej „hantýrke“ sa
leto prirovnáva k uhorkovej sezóne. Priznám sa, že
začiatkom júla som aj ja mala obavy, či sa
nám podarí vyskladať tretie (viac letné ako
jesenné) číslo nášho bulletinu. Ako však
sami máte možnosť sa presvedčiť, moje
obavy boli zbytočné. I napriek horúcim
dňom, ktoré nás tento rok naozaj potrápili,
sa v knižniciach tvorilo, organizovalo, oslavovalo, cestovalo ...
Takže, čo sme si pre vás pripravili? Aj
v treťom čísle pokračujeme v spovedaní
bývalých predsedov SAK pri príležitosti 25.
výročia vzniku asociácie; zavŕšime sériu
článkov z pera dlhoročnej členky redakčnej rady Bulletinu SAK p. Čelkovej o jeho
25 - ročnej ceste.
Naša knihovnícka verejnosť sa dozvie
zaujímavé informácie o súbornom katalógu kníh Infogate od spoločnosti Svop
s.r.o., ktorý poskytuje tzv. discovery služby, pripomenieme si jubilujúcu Knižnicu
Bratislava – Nové Mesto, pobudneme na
niekoľkých podujatiach organizovaných
verejnými i akademickými knižnicami.
Vašu pozornosť si dovoľujem upriamiť
najmä na odborný seminár NitLib s témou
Knižnice ako centrá celoživotného vzdelávania a seminár pre mestské knižnice
Mestské knižnice – kam kráčate?
Zoznámime sa s novou členskou knižnicou, ktorá rozšírila rady členov SAK; do
svojho sveta kníh nás zavedie riaditeľka
Literárneho informačného centra v Bratislave Miroslava Vallová.
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Za oceán pocestujeme s kolegyňou H.
Mlejovou, ktorá v rámci programu The
American Libraries Programme navštívila
americký kontinent a na ňom napr. Kongresovú knižnicu vo Washingtone i centrálu American Library Association.
Prostredníctvom tohto čísla máte možnosť nahliadnuť do ďalších našich knižníc
a prečítať si o ich aktivitách pre svojich používateľov.
Na záver si pripomenieme významné životné jubileum našej kolegyne, predsedníčky partnerskej profesijnej inštitúcie
a generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorej aj touto cestou vyjadríme poďakovanie za prácu, ktorú vykonávala a aj naďalej bude vykonávať v plnom
zdraví, s elánom a invenciou v prospech
našej knihovníckej komunity.
Tentokrát som sa úlohy napísať úvodník
zhostila ja, výkonná redaktorka Bulletinu
SAK, nie pani predsedníčka SAK. Chcela by
som využiť túto príležitosť a poďakovať sa
všetkým tým, ktorí sa podieľajú na zapĺňaní stránok nášho odborného štvrťročníka
a podnietiť ďalších slova znalých kolegov,
aby svoje odborné vedomosti, zážitky
z podujatí pretavili do papierovej podoby
a poslali nám ich do redakcie.

PhDr. Zuzana Babicová
zuzana.babicova@upjs.sk

3

25 ROKOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC / 25 YEARS OF
THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION
NA SLOVÍČKO S PHDR. DANIELOU DŽUGANOVOU / A WORD WITH PHDR.
DANIELA DŽUGANOVÁ
Slovenská asociácia knižníc v svojich stanovách deklaruje, že je nezávislým, dobrovoľným a otvoreným záujmovým združením knižníc, ktoré sa stali jeho členmi.
Ako vnímate s odstupom času rozhodnutie štatutárov knižníc založiť toto združenie?
Jednoznačne pozitívne. V orgánoch SAK
pracujem od roku 2006, ale veľmi dobre
si pamätám tú udalosť, keď bola asociácia založená. Nech už boli vtedy dôvody
akékoľvek, vnímala som ju ako platformu,
ktorá bude knižniciam podporou, ale aj
lídrom. Či už v presadzovaní ich záujmov,
alebo v upevňovania knihovníckej profesie.
25 rokov existencie asociácie dokázalo, že
jej založenie malo zmysel, hoci to nebolo
vždy jednoduché. Aj po tých rokoch vidím,
že každé obdobie v našej spoločnosti je pre
knihovnícku komunitu ešte stále náročné
a zložité.
Vy sama ste pôsobili niekoľko rokov vo
funkcii predsedníčky SAK. Ktorý počin
SAK počas Vášho pôsobenia by ste charakterizovali ako NAJ a ktorý považujete
za najdôležitejší za tých 25 rokov?
Ja osobne som bola na poste predsedníčky SAK dve funkčné obdobia. S rešpektom
spomínam na zásadnú zmenu koncepcie
Týždňa slovenských knižníc, výskumy čítania mládeže či informačnej gramotnosti
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študentov vysokých škôl, ale najmä na celoslovenskú konferenciu Knižnice 2012, ktorá
doplnila chýbajúci kameň v pracovných
konferenciách knihovníkov na Slovensku
a verím, že po roku 2015 budeme pokračovať aj v roku 2018. Ak by som sa mala
pozrieť späť, určite vidím najväčší prínos
v oblasti legislatívy pre knižnice, kde asociácia urobila (a ešte stále robí) obrovský kus
práce.
Na jednej strane slovenské knižnice zachytili svetové trendy (informatizácia, digitalizácia kultúrneho dedičstva, knižnice
ako komunitné centrá), no na druhej strane pociťujú nedostatok mladých kvalifikovaných knižnično-informačných pracovníkov. Hlavným dôvodom tohto stavu je
nízke finančné ohodnotenie tejto profesie.
Existuje vôbec nejaký recept ako zmeniť
tento stav a zlepšiť v spoločnosti aj imidž
knihovníckej profesie a postavenia knižníc?
Univerzálny recept neexistuje. To mi iste
dajú za pravdu skeptici či optimisti. To,
aká bude budúcnosť knihovníctva a knihovníkov na Slovensku, čo sa nám podarí
dosiahnu, to závisí nielen od predstaviteľov,
ktorí boli či budú zvolení do orgánov asociácie, ale od každého, kto prejavuje záujem,
ochotu, iniciatívu, rozhodnosť, dôslednosť
a tvorivosť. Bez vzájomnej dôvery, spojenia síl a spolupráce to nepôjde. Spolupráca
a komunikácia dominovala pri založení
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

SAK a stále je veľmi dôležitá. Treba „ťahať
za jeden povraz“ a najmä si uvedomiť, že
nikto nebude riešiť problémy knihovníkov a

hľadať východiská, riešenia a koncepcie, ak
to nebudú robiť oni sami. Platformu mám,
a to je do budúcnosti to najdôležitejšie.

25 ROKOV BULLETINU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
KNIŽNÍC / 25 YEARS OF THE BULLETIN OF THE SLOVAK
LIBRARY ASSOCIATION
AKO SME PRACOVALI / HOW WE WORKED
Po 15-tich rokoch skúseností s vydávaním
Bulletinu SAK a určitej stabilizácii redakčnej rady už bolo v ďalšom období na čom
stavať. Rozpačité prognózy, že sa periodikum asociácie neudrží sa aj u najsilnejších
skeptikov potichu stratili. Ostatné desaťročie (2008-2017) je už novším obdobím,
na ktoré si mnohí čitatelia už dobre spomínajú a majú v dobrej pamäti udalosti
aj publikované materiály, preto pohľad na
stránky bulletinu bude len rámcový.
Uvedené desaťročie začal Bulletin SAK
v novej, jednoduchej hnedastej obálke s logom SAK. O rok neskôr v r. 2009 sa farba
obálky zmenila na šedú a v r. 2010 na modrú. Toto „prezliekanie“ skončilo r. 2011,
keď farba ostala, ale na lesklej laminovanej
obálke sa objavila roztvorená kniha. Tento
dizajn sa udržal doteraz. Ostatná zmena
súvisela aj s prenesením tlače bulletinu do
Košíc (Technická univerzita) a premietla
sa i do novej grafickej úpravy textu, ktorý
sa začal tlačiť v dvoch stĺpcoch. V obsahu
sa začali uvádzať preklady názvov rubrík i
článkov do angličtiny, resumé sa presunulo
na začiatok článkov (pôvodne sa uvádzalo
na konci článkov od č. 2 r. 2009) a doplnili
ho kľúčové slová v angličtine i slovenčine.
Voľné prílohy vyšli v r. 2008 (č.1) Valné
zhromaždenie SAK, r. 2012 a r. 2013 (č.1)
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

obsah bulletinu za predchádzajúci rok.
Zodpovednou redaktorkou po Kláre Kernerovej sa stala r. 2010 Mária Žitňanská,
ktorú vystriedala r. 2016 Judita Kopáčiková. Funkciu výkonnej redaktorky prebrala po Kamile Fircákovej r. 2013 Zuzana
Babicová. Funkciu jazykovej redaktorky
vykonávala v r. 2010 Mária Mlynáriková.
Redakčná rada sa už nemenila tak často,
ako v predošlých rokoch, ale menšie zmeny
predsa boli. Od r. 2010 (od č. 1) do r. 2013
(do č. 2) pracovala v redakčnej rade Alena
Poláčiková. V r. 2013 od č. 3 nastúpila Kamila Prextová a od č. 4 Daniela Tóthová.
Rubriky Bulletinu sa ustálili: ČLÁNKY
zahrnuli podrubriky Predstavujeme nových členov SAK, Zo života nečlenských
knižníc, INFORMÁCIE – Z nových (alebo
našich) vydaní, Poznáme naše knihovnícke periodiká?, Zaujalo nás..., Čo sa nám
podarilo, ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
(do r. 2009 mala názov Zo zahraničia),
PERSONÁLIE. Rubriky sa rokmi vyvíjali,
niektoré sa objavovali nepravidelne. Zároveň sa zaužívalo umiestnenie niektorých
tém, napr. materiály z VZ SAK s plánom
činnosti vychádzali v č.1 každý rok a po
ukončení volebného obdobia č. 4 prinášalo
dokumenty na ďalšie obdobie. Informácie
z TSK si našli miesto každoročne v č. 2. V
rubrike ČLÁNKY vychádzali priebežne
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príspevky k jubileám knižníc. Pozrime sa
teraz, akými témami a problémami „žil“ B
SAK v uplynulom desaťročí.
Rok 2008 charakterizovalo pokračovanie hodnotenia 15- ročnej činnosti SAK.
V č.1 vyšiel rozbor účasti SAK na veľtrhu
Bibliotéka (výstava, propagácia, sprievodné programy knižníc), ktorý pripravila
Ľudmila Čelková. V č. 2 zostavila Kamila
Fircáková cenný prehľad Orgány SAK
a ich predstavitelia. Pozornosť si zaslúži aj
ďalší autorkin materiál – chronológia odborných podujatí SAK v r. 1993-2007 v č.
3. Nad Bulletinom SAK sa zamyslel v č. 4
Ján Kurák: „Som presvedčený, že bulletin
má naďalej svoje miesto v zozname užitočných foriem knižnično-informačnej činnosti
SAK. Treba ho udržať a zlepšovať ...“ Mária
Mlynáriková konštatovala: Usilovali sme sa
čo najlepšie naplniť zmysel vydávania spolkového časopisu. Okrem obsahovej stránky
sme kládli dôraz aj na jazykovú a pravopisnú úroveň.“ K bulletinu sa vyslovila aj
Dana Gondová na VZ SAK: „Redakcia,
vrátane výkonnej redaktorky bola pomerne dosť často zmenená a som rada, že bulletinu sa naďalej darí reflektovať aktivity
asociácie a knižníc...“ Okrem materiálov
k jubileu SAK priniesli jednotlivé čísla
aktuálne odborné materiály. Ťažiskom č.
1 bola Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 a príspevky
o internete v niektorých knižniciach. Od
tohto ročníka sa začala postupne formovať v rubrike INFORMÁCIE podrubrika Z nových (alebo našich vydaní. Nové
vydania obsahovali anotácie titulov , ktoré
mala redakcia k dispozícii a naše vydania
reprezentovali zväčša prehľady edičnej
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činnosti knižníc. Zámer bol dobrý, ale
nerealizoval sa ľahko.1 Ústrednou témou
č. 2 bolo doplňovanie knižničných fondov
s hĺbkovým rozborom súčasného stavu
od Ivety Kilárovej grafmi, tabuľkami. Jana
Dropková zoznámila s programom 2 MK
SR – akvizícia knižníc a viaceré ŠVK informovali o svojich skúsenostiach s medzinárodnou výmenou publikácií. Nasledujúce
č. 3 sa zameralo na služby knižníc. Pozornosť si vyslúžil osviežujúci, vtipný text Štefana Kolivoška Zlodeji v knižnici, v ktorom
o. i. napísal: „ ...k čiastočnému úspechu pri
ochrane fondov sa môžeme dopracovať len
vtedy, ak sa budeme snažiť problém riešiť
komplexne a nebudeme sa spoliehať len na
jednu alebo dve metódy. Ochrana knižničných fondov pred odcudzením je vždy beh
na dlhej trati a ide len o to, aby sme zlodejmi
neboli príliš predbehnutí.“ Č. 4 sa venovalo
digitalizácii v úvodníku Dušana Katuščáka, na ktorý nadviazal Ľubomír Jankovič
informáciami o projektoch Pamäťsveta
UNESCO, Pamäť Slovenska a Peter Anna
digitalizácii starých tlačí vo vo Verejnej
knižnici J. Bocatia.
Rok 2009 predstavil v č. 1 nielen novú
budovu CVTI SR (Mária Mlynáriková),
ale aj nové úlohy tejto inštitúcie – Národný informačný systém podpory výskumu
1 Obetavo viackrát poskytovala prehľady
svojej edičnej činnosti ŠVK Prešov (Marcela
Domenová) a Knižnica J. Fándlyho v Trnave
(Lívia Koleková). Informovala aj UKB (Tatiana
Popová), SNK (Iveta Poláková), Knižnica pre
mládež Košice (Tatiana Klimková). Pozornosť
vzbudil rozsiahly rozbor edičnej činnosti
regionálnych a vedeckých knižníc v r. 2009 č.4.
Sporadicky sa v tejto podrubrike objavovali aj
referáty niektorých zaujímavých titulov knižníc
a bibliografií.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

a vývoja na Slovensku (Daniela Bírová,
Mária Žitňanská). Málo frekventovanej
téme novostavieb knižníc sa venoval aj článok Borisa Procházku o publikácii IFLA. V
č. 2 sa prvýkrát objavila nová podrubrika
Poznáme knihovnícke periodiká?, ktorá
zoznamovala až do konca r. 2015 s titulmi vydávanými v samosprávnych krajoch,
ako aj jednotlivými titulmi periodík rôznych knižníc.2 Ústrednou témou dvojky
bola knižná kultúra. O ochrane starých
a vzácnych kníh v UKB informovala Klára
Mészárosová, o tlačiach 16. storočia Klára Komorová a o činnosti konzervačného
oddelenia SNK Alena Maková. Historická
téma pokračovala aj v č. 3. Volebné VZ
SAK oboznámilo v č. 4 so zmenami vo vedení asociácie. Predsedníčkou sa stala Daniela Džuganová, ktorá o. i. vyzvala všetkých ku spoločnej komunikácii: „Nebojme
sa pomenovať problémy, poukázať na nedostatky, pochváliť sa, vystúpiť z radu, navrhnúť odvážne riešenia, delegovať zodpovednosť aj na mladých.“ Zaujímavosťou bol aj
obsah 17. ročníka B SAK za r. 2009, ktorý
nevyšiel ako príloha, ale bol súčasťou čísla.
Č.1 roku 2010 sa zameralo na aktuálne
problémy odborného vzdelávania knihovníckej a informačnej profesie. O štúdiu
v Prešove informovala Marta Germušková
a Danica Zendulková oboznámila s projektom Európski knihovníci (téma pokračovala aj v č. 2 o KKVI FFUK – Lucia
Lichnerová a Žilinskej univerzity – Slávka
Pitoňáková). Novinkou od tohto čísla je
2 Nie vždy sa podarilo zabezpečiť materiál
do každého čísla, niekedy došlo k duplicite
(napr. Bulletin UKB r. 2012 aj 2015), predstavili
sa nielen tlačené periodiká, ale aj e-časopisy,
portály i české periodiká.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

podrubrika Anketa: Pohľad na profesiu
knihovníka, v ktorej odpovedali spočiatku
študenti knihovedy, s postrehmi prispeli
absolventi s kratšou i dlhšou praxou, čitatelia knižníc.
Príjemným prekvapením bol doplnok
rubriky PERSONÁLIE o Pripomíname
si..., v ktorom Kamila Fircáková spracovala životné jubileá a výročia knihovníkov
(pokračovanie vyšlo aj v r. 2011). Aj s odstupom rokov zaujala výstižná informácia Beáty Béllerovej (č. 4) o projekte SAK
Informačné vzdelávanie v podmienkach
slovenských verejných vysokých škôl a výsledkoch analytickej štúdie.
V roku 2011 v č. 1 predstavila Štefánia
Petercová budovy ŠVK Košice, ich rekonštrukcie a dostavbu. Ondrej Látka a Viera
Tomášová sa pochválili s otvorením Centra knižničných služieb a vedecko-technických informácií Technickej univerzity
v Košiciach. Pozornosť si zaslúžil aj text
Vladimíra Bukovského o ochrane dokumentov dnes i v budúcnosti. Daniela Džuganová v tomto čísle apelovala na knižnice,
že by mali vedieť „ako skutočne sú spokojní ich čitatelia a používatelia. Zistenia by
mohli byť odrazovým mostíkom pre kvalitatívne zmeny. Ak by sme k tomu „pribalili“
kritické myslenie nás, knihovníkov, snáď
by sme sa nemuseli obávať budúcnosti. Ale
to by bolo možné len vtedy, ak by to chceli
naozaj. Spoluprácou, žičlivým prostredím,
vážiac si prácu toho druhého.“ Darina
Kráľová spracovala zaujímavý pohľad na
priestorové vybavenie obecných knižníc
v Trnavskom regióne a Štefan Kolivoško
sa opäť odľahčeným štýlom zamyslel nad
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zločinom a trestom v knižniciach – o nedodržiavaní termínov na vrátenie výpožičiek. S netradičným a užitočným rozborom
materiálov Zo života nečlenských knižníc
prišla Kamila Fircáková, z ktorého vyplynulo, že za necelých 7 rokov B SAK zoznámil s činnosťou 34 knižníc rôznych typov.
Nasledujúce č. 4 sa podrobne venovalo Národnému projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (Dušan Katuščák) a o novej
webovej stránke SAK informoval Ondrej
Látka.
V roku 2012 sa v č. 1 objavila novinka
v rubrike ČLÁNKY pod názvom Čo sa
nám podarilo, v ktorej Silvia Myšiaková
oboznámila so skúsenosťami Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi s projektom
Les ukrytý v knihe. Č. 2 prinieslo obsiahly materiál Anny Gašparovičovej o výskume čítania mládeže na Slovensku, na
ktorý nadviazal trefnými postrehmi Peter
Kuzma: „Za čítanie a nečítanie sme zodpovední doslova všetci bez výnimky, každý
na svojom poste a v rámci svojich možností.
Riešenie je, povedané veľmi rámcovo, zrejme
niekde v trojuholníku rodina – škola – knižnica, kde knižnica je len jedným z mnohých
faktorov...“ V tomto čísle sa už tradične hovorilo o TSK, netreba však prehliadnuť aj
kritický postreh Daniely Džuganovej, ktorá v úvodníku informovala o pláne SR SAK
predložiť médiám na ďalšie „zviditeľnenie“
knižníc stručný, ale komplexný prehľad
vyhodnotenia TSK. Žiaľ, nič sa neuskutočnilo, lebo sa nepodarilo z knižníc získať
potrebné odpovede. Č. 3 informovalo o
konferencii Knižnice 2012, ktorá sa venovala plneniu Stratégie... a definovaniu nových strategických úloh na ďalšie obdobie.
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V súvislosti s Európskym rokom aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami v
ankete o profesii si našla miesto informácia o senior klube SSK aj s odpoveďami na
otázku, či by si ešte raz knihovníci – seniori
vybrali knihovnícke povolanie – prečo áno,
prečo nie? (Ľudmila Čelková). Okrem materiálov volebného VZ SAK vzbudil pozornosť ojedinelý príspevok na veľmi aktuálnu
tému o stagnujúcich verejných knižniciach
na Slovensku, ktorý spracovala Iveta Kilárová za r. 2006-2011 na základe online štatistických formulárov.
Do roku 2013 vstúpila redakcia s novou
výkonnou redaktorkou (Zuzanou Babicovou) a členkou redakčnej rady od č. 2
(Kamila Prextová). V č. 1 z množstva informácií treba spomenúť zasadnutie redakčnej rady B SAK, ktoré sa po prvý raz
uskutočnilo netradične – formou videokonferencie Bratislava – Košice. Odvtedy
tieto zasadania pokračovali raz ročne (neskôr doplnené aj o Prešov). V č. 2 bulletin
publikoval zaujímavé materiály o benchmarkingu v knižniciach (Ondrej Látka,
Emília Antolíková) a málo frekventovanú
tému normy a knižnice, ktorú spracovala
Mária Žitňanská a Ivana Hrubá. V tomto
ročníku by som sa pristavila opäť pri slovách Daniely Džuganovej, ktorá si (č. 1)
položila otázku, či „dejiny ocenia naše
úsilie dôstojne a nezištne obhajovať a riešiť problémy knihovníkov a knižníc“. V č.
4 však musela konštatovať, že napriek
úsiliu, aktívnej publikačnej činnosti, novej
webovej stránke, mailovej korešpondencii, diskusným skupinám vraj „členské
knižnice nevedia nič o práci členov SR SAK,
že sa málo prezentujeme a propagujeme“.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

Preto sa špeciálne zaradila do rubriky INFORMÁCIE podrubrika SR SAK informuje. Nemala však dlhé trvanie pre duplicitu
informácií a tak sa s ňou v ďalších rokoch
nestretávame.
Rok 2014 predstavil bulletin o. i. v č.
1 novú budovu Univerzitnej knižnice
KU v Ružomberku (Soňa Hlinková).
V nasledujúcich číslach si zaslúžili pozornosť informácie o konfliktných a záťažových situáciách pri konfliktných čitateľoch
(Eleonóra Janšová č. 2), v č. 3 príspevok Valérie Závadskej o informačnej bezpečnosti
knižníc, Blanky Snopkovej o e-knihách
v e-depozitároch a v č. 4 článok Emílie Antolíkovej o projekte Komunitná knižnica
VIII. V tomto ročníku vyšiel aj obsah B
SAK za rok 2013 (č. 1), no v nasledujúcich
ročníkoch sa s obsahom už viac čitatelia
nestretli.
Rok 2015 charakterizovalo prijatie viacerých dôležitých dokumentov pre ďalší
rozvoj knihovníctva a knižníc. Hneď v č.
1 B SAK informoval o schválení Stratégie
rozvoja slovenského knihovníctva 20152020, zoznámil s jej východiskami a troma
základnými strategickými oblasťami. Na
tento materiál nadviazal pohľad do zákulisia tvorby tohto náročného dokumentu
(Daniela Džuganová).K strategickým zámerom sa vrátila v č. 2 Valéria Závadská,
ktorá predstavila Stratégiu rozvoja kultúry
2015-2020 a jej akčný plán. Ďalším dôležitým dokumentom sa zaoberalo č. 3, ktoré
uverejnilo znenie Zákona o knižniciach
č. 126/2015 Z. z. a o zmenách a doplnení
Zákona č. 206/2009 Z. z. Materiál doplnil rozhovor Zuzany Babicovej s Andreou
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

Doktorovou o prípravách zákona s komentárom jednotlivých častí, v ktorom
poukázala aj na výrazné zmeny v právnej
úprave knižnično-informačných služieb:
„Prax ukáže úskalia i ďalšiu potrebu zákona
o knižniciach. Vlastne by bolo lepšie, keby
sme ho na presadzovanie práv a povinností
knižníc vôbec nepotrebovali“. Nosnou témou č. 4 bolo volebné VZ SAK s hodnotením obdobia 2012-2015 a nástupom novej
SR SAK. Okrem uvedených dokumentov
chcem upozorniť v č. 2 na zaujímavý príspevok Petra Kuzmu o Etickom kódexe
IFLA aj informáciu Alojza Androviča
o národnom projekte Centrálny dátový
archív. V č. 4 zaujal Filip Vaněk článkom
o národnom projekte DIKDA.
V roku 2016 priniesol B SAK okrem
tradičných tém v č. 3 komentovaný text
Autorského zákona č. 185/2015 a jeho
aplikáciu v knižniciach (Andrea Doktorová) a podrobnú informáciu (č. 4) o plánovanom opakovanom výskume čítania
mládeže na Slovensku, ktorý má poskytnúť
komplexný pohľad na čitateľskú a informačnú gramotnosť mládeže, analyzovať
potreby a záujmy mladých, ako aj odhaliť
rezervy knižníc. (Judita Kopáčiková). Z
ďalších článkov by som upozornila v č.1
na dva aktuálne rozhovory – s novou
predsedníčkou SAK (Zuzana Babicová)
a generálnou riaditeľkou UKB (Daniela
Tóthová) i zaujímavú informáciu Evy
Hollej o programe SNK – Knihovnícke
základy pre znalostnú spoločnosť. S podnetnou analýzou požičiavania e-kníh sa
čitatelia stretli v článku Heleny Mlejovej
(č. 3). Podrubrika venovaná knihovníckym
periodikám sa už tohto roku neobjala.
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Rok 2017 sa „nesie“ v duchu 25. výročia
vzniku SAK. Vzhľadom na to, že v číslach

ide o najnovšie materiály, články a informácie, netreba na ne bližšie upozorňovať.

Pri „listovaní“ v Bulletine SAK za uplynulé štvrťstoročie, som sa opäť presvedčila, že
návrat k mnohým textom je užitočný.
Neraz som si pripomenula proces vzniku niektorých článkov: od prvého nápadu, rozpracovanie konkrétnej myšlienky,
hľadanie autora (neraz aj nekonečných
urgencií, priam prosieb) až po konečný
výsledok na stránkach bulletinu. Jednotlivé ročníky sú, samozrejme, výsledkom
spolupráce, vzájomného pochopenia, dodržiavania termínov, ochoty knihovníkov
a knižníc. Nemožno si však nevšimnúť vo
viacerých úvodníkoch a materiáloch kritické postrehy, upozornenia na pasivitu,
ba priam niekedy aj neochotu podeliť sa
o úspech, poukázať na problém, vysloviť
názor... Všetky materiály, dlhé či krátke,

z veľkých či tých najmenších knižníc
(členských a nečlenských), odborné
analýzy, dokumenty, načrtnuté perspektívy,
najrozmanitejšie námety, neošúchané
témy, odporúčania, výzvy, očakávania boli
a sú doslova gejzírom podnetných nápadov
(len ich bolo treba čítať, vnímať, aplikovať).
To všetko (aj mnohé ďalšie) sa „premlelo“
na stránkach nášho B SAK. Toho bulletinu,
ktorý dokázal knihovníckej verejnosti, že
je životaschopný, prekonal rôzne nástrahy a stal sa dôstojným fórom knihovníkov v čase, keď priestoru na publikovanie
v tlačenej forme ubudlo. Dnes som rada, že
som stála pri vzniku, formovaní a rozvoji
Bulletinu SAK. Verím, že sa mu dariť i ďalšie štvrťstoročie.
Ľudmila Čelková

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
KATALÓG KNÍH INFOGATE SMERUJE KU KOMUNITE A MALÝM
KNIŽNICIAM / THE BOOK CATALOGUE INFOGATE AIMS TO THE COMMUNITY
AND SMALL LIBRARIES
Ján Grman - Hana Ráczová - Pavol Špáni, SVOP, spol. s.r.o.
grman@svop.sk raczova@svop.sk spani@svop.sk
Abstract: SVOP Company presents its product – a new book union catalogue Infogate, which
provides search from one place and with one question in databases of participated libraries.
Keywords: union catalog, discovery services, development
Kľúčové slová: súborný katalóg, discovery služby, vývoj
Jedným zo súčasných trendov v oblasti
sprístupňovania bibliografických informácií je snaha o čo najväčšiu integráciu
dát. Tak, ako v zahraničí, aj na Slovensku
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vznikajú snahy poskytnúť používateľom jednotné rozhranie pre federatívne
vyhľadávanie vo viacerých databázach,
knižniciach, resp. ich OPAC-och na báze
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

súborných katalógov alebo tzv. discovery
služieb. Spoločnosť SVOP spol. s r.o., ako
producent knižnično-informačného systému DAWINCI, prišla už v roku 2005 s
myšlienkou zriadiť súborný katalóg knižníc, ktorý je prirodzeným vyústením nášho technologického vývoja. Nový súborný
katalóg kníh InfoGate sme predstavili odbornej verejnosti na 39. medzinárodnom
informatickom sympóziu INFOS v Starej
Lesnej 24. 4. 2017.
ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA INFOGATE
InfoGate je súborný katalóg, ktorý umožňuje používateľom prehľadávať databázy zapojených knižníc z jedného miesta
pomocou jedného dotazu. Výsledkom
vyhľadávania sú deduplikované záznamy
a používateľ je navigovaný do OPAC-u
zdrojovej knižnice. Zapojené knižnice
majú svoje vlastné databázy a používajú
viaceré knižnično-informačné systémy.
Bibliografické dáta, ktoré od nich zbierame, ukladáme do spoločnej databázy, kde
sa ich snažíme deduplikovať na základe
rovnakých údajov a následne umožňujeme používateľom túto databázu prehľadávať.
ZMENY V DEDUPLIKÁCII DÁT
V predošlej verzii katalógu InfoGate bola
množina deduplikovaných záznamov
identifikovaná iným farebným pozadím,
výraznejšími identifikačnými prvkami v
podobe názvu a autora. Obsahovala rovnako aj informáciu o počte zoskupených
záznamov o danom diele a počte knižníc,
v ktorých sa tieto záznamy nachádzali. Pri
každom takomto záhlaví bola možnosť ho
otvoriť a zobraziť tak jednotlivé záznamy.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

V aktuálnej verzii InfoGate sme pristupovali ku deduplikácii inou formou, a to
najmä z dôvodu snahy o zmenšenie počtu
bibliografických záznamov, ktoré musel
používateľ prezrieť, aby zistil dostupnosť
titulu v knižnici. V súbornom katalógu
sa snažíme deduplikovať čo najviac
bibliografických záznamov toho istého
diela, a to aj v prípade, že majú iba niekoľko spoločných prvkov. Výsledkom spájania sú súborné záznamy o tituloch, pričom
v deduplikovanej množine rešpektujeme
poradie vydania alebo rok vydania. V predošlej verzii existovalo toľko záznamov,
v koľkých knižniciach sa titul nachádzal.
Tieto záznamy boli uložené pod jedným
záhlavím. V súčasnosti existuje iba jeden
bibliografický záznam titulu obsahujúci
informácie o dostupnosti v jednotlivých
knižniciach, ktoré ho majú vo fonde.
NOVÉ FUNKCIE VO VERZII 3.0
Aktuálna verzia súborného katalógu obsahuje rad noviniek. Zatraktívnili sme
dizajn portálu a sprístupňujeme ho responzívne (dizajn je funkčný bez ohľadu
na typ zobrazovacieho zariadenia). Osoby
sa môžu na portál registrovať, a to vyplnením registračného formulára alebo
Facebook registráciou. Ku záznamom
sme pridali náhľady obálok kníh s možnosťou pripojiť vlastnú obálku tam, kde
chýba. Pri väčšine beletristických titulov, vydaných po roku 2010, sa nachádza
aj anotácia. Pri tých, kde nie je anotácia,
umožňujeme ju prihláseným používateľom veľmi jednoducho pridať. Záznamy je
možné doplniť o video ukážky z Youtube
a pridať aj linky na blogerské recenzie. Používatelia môžu ku titulom pridávať žánre
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a jednoduchým formulárom nám oznámiť
chybu v príslušnom zázname.
V detaile záznamu dokumentu, v časti
dostupnosť v knižniciach, uvádzame aj celkový počet exemplárov a počet voľných
exemplárov v knižniciach používajúcich
KIS DAWINCI. Tieto údaje sú aktualizované raz za deň. Okrem toho sme pri
každej knižnici v zozname uviedli aj jej
vzdialenosť v kilometroch od aktuálnej
pozície prihláseného používateľa. V praxi
to znamená, že používateľ si môže zoradiť
knižnice, v ktorých sa nachádza pre neho
relevantný dokument, podľa tej, ktorá je
k jeho polohe najbližšie.
MOJA KNIŽNICA
Najväčšou novinkou je vlastné prostredie
prihlásenej osoby s množstvom funkcií
pre vytvorenie a správu vlastnej zbierky titulov, ktorú ponúkame používateľom pod
názvom „Moja knižnica (skratka MY ako
My Library)“.
Používateľ si môže každý záznam vyhľadaný v prostredí InfoGate prevziať do
vlastnej knižnice a označiť si ho viacerými
príznakmi určujúcimi čitateľskú aktivitu
a/alebo vlastníctvo titulu. Po priradení
aktivity alebo vlastníctva aspoň jedného
titulu, získava používateľ prostredie vlastnej knižnice, dizajnovo aj funkčne oddelené od katalógu InfoGate, v ktorom si
môže spravovať záznamy o tituloch podľa
vlastných potrieb. Súčasne má v tomto
prostredí aj veľmi flexibilné možnosti
filtrovania jednotlivých stavov vrátane
prehľadu o tituloch, ktoré iba hodnotil a/
alebo komentoval.
Pre definovanie formy vlastníctva sú
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k dispozícii stavy:
-- vlastním,
-- vlastnil som,
-- chcem vlastniť.
Na výber sú stavy čitateľskej aktivity:
-- čítam,
-- čítal som,
-- chcem čítať.
Pri každom stave je doplnková možnosť,
kde je možné uviesť rozsah dátumov od
– do. Takto získa používateľ presný prehľad o tom, odkedy vlastní, alebo v akom
intervale čítal konkrétnu knihu.
Ďalšími možnosťami zápisu detailov je
presné určenie miesta (miestnosti - lokácie), kde sa daný exemplár fyzicky nachádza (napr. detská izba, pracovňa, knihovnička) a tematickej kategórie, ktorá daný
titul najlepšie vystihuje (detská literatúra,
moje obľúbené, detektívky a pod.). Kategóriu je možné zapísať v ľubovoľnej forme (skratke), preto ju môžeme prirovnať
k signatúre. V mojej knižnici je možné filtrovať zoznam kníh aj na základe údajov
umiestnenie aj kategória.
PRIPRAVOVANÉ FUNKCIE
Logickým krokom pri rozširovaní funkcií
Mojej knižnice (MY), je možnosť evidovať
výpožičky medzi používateľmi. Proces
je veľmi jednoduchý: v detaile záznamu
knihy, ktorú vlastním v Mojej knižnici,
je k dispozícii funkcia Požičať známemu.
Po jej stlačení sa zobrazí okno, kde si vyhľadám danú osobu z databázy, alebo vpíšem údaje známeho, ak v systéme nie je
registrovaný, následne vyberiem dátum,
do ktorého mu knihu požičiavam a okno
potvrdím. Vypožičaná kniha získa príBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

znak o požičaní, vďaka čomu je jej stav
jasne identifikovaný a ľahko filtrovateľný.
Napriek tomu, že databáza obsahuje viac
ako 700 tisíc jedinečných titulov, nezriedka sa stáva, že v nej mnohé dokumenty
chýbajú. Je to preto, lebo sa nenachádzajú v žiadnej zo zapojených knižníc.
Pre všetkých používateľov sme pripravili
funkciu umožňujúcu zápis nového
záznamu dokumentu pomocou jednoduchého alebo rozšíreného formulára.
Oba formuláre sú vytvorené so zreteľom
na jednoduchosť a komplexnosť. Pri ich
vypĺňaní nie sú potrebné znalosti knihovníckych štandardov alebo formátov.
Zahŕňajú pomôcky, krátke návody a viaceré kontroly (povinné polia, duplicity
a pod.). Jednoduchý formulár obsahuje 8
najdôležitejších polí a postačuje pre zápis
základných bibliografických údajov titulu.
Rozšírený formulár pokrýva všetky polia,
ktoré sú nevyhnutné pre komplexný bibliografický popis, vrátane popisu rolí autorov a samotných autoritných záznamov.
Pripravovanou novinkou je aj možnosť
kúpiť si audio knihu od spoločnosti Audiolibrix, rozšírenie záznamu o audio
ukážky zo služby Soundcloud, možnosť
pridávať viac ako jeden odkaz na recenziu titulu a pripojiť odkaz na aktivitu
s knihou, ktoré pripravuje jeden z našich
partnerov – Úlet s knihou. Všetky ukážky
alebo odkazy sa budú prehľadne zobrazovať už v zozname záznamov a bude možné
podľa nich aj filtrovať.
BIBLIB - PROSTREDIE A FUNKCIE
PRE MALÉ KNIŽNICE ZDARMA
Jedným z našich cieľov je ponúknuť plnohodnotný a cenovo dostupný knižničBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

no-informačný systém. Ide o dlhodobý
cieľ, ktorý sme rozdelili na niekoľko vývojových etáp. V čase publikácie tohto
príspevku už máme vyvinuté prostredie a funkcie vhodné pre malé knižnice
s názvom BibLib a pripravujeme jeho
nasadenie do ostrej prevádzky. Malými knižnicami máme na mysli knižnice
spolkov, združení, nadácii, firiem a malé
obecné knižnice. Registrovanému používateľovi, ktorým je napríklad správca
zbierky alebo knižnice, ponúkame možnosť založiť si v prostredí InfoGate vlastnú knižnicu pomocou jednoduchého
formulára. Takáto knižnica registráciou
získava automaticky vlastný online katalóg (OPAC) a vlastnú stránku, kde si môže
publikovať základné informácie, oznamy,
otváracie hodiny a kontakty. Linka na online katalóg je v tvare www.infogate.sk/
library/skratkaknižnice. Správca knižnice
môže do jej fondu pridávať dokumenty
ich preberaním z katalógu InfoGate, teda
vyhľadá a preberie záznamy bez nutnosti
ďalšej editácie. Záznamy o dokumentoch,
ktoré nenašiel, môže vytvoriť pomocou formulárov a po ich uložení sa tieto
záznamy stávajú súčasťou katalógu kníh
InfoGate a poslúžia ako zdroj dát alebo
vyhľadávania aj iným používateľom. Pre
správu exemplára a jeho požičiavanie sú
k dispozícii rovnaké údaje a funkcie ako
z prostredia Moja knižnica. Založiť a spravovať knižnicu v prostredí BibLib dokáže
ktokoľvek aj bez knihovníckeho vzdelania a bez ďalších odborných znalostí. Aj
práve preto je vhodný do mnohých typov
malých knižníc. Knižnica, ktorá vznikne
v prostredí BibLib, sa automaticky stáva
súčasťou katalógu kníh InfoGate a jej fond
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je okrem samostatného OPAC-u dostupný aj v tomto prostredí.
ROZŠÍRENIE FUNKCIÍ PRE
KNIŽNICE
Ďalším vývojovým krokom sú funkcie
pre knižnice, konkrétne celý subsystém
pre správu prírastkov. Od vytvorenia – zapísania detailov titulu až po úbytkovanie,
samozrejme vrátane príslušných tlačových a štatistických výstupov. Paralelne
s vývojom prírastkov bude prebiehať vývoj subsystému pre zápis a správu čitateľov. Akonáhle budú oba systémy vyvinuté,
funkčne sa prepoja do plnohodnotného
výpožičného modulu.
CIELE PROJEKTU
Ambíciou projektu InfoGate je stať sa
komunitným miestom, kde používatelia
nájdu viac ako len bibliografické odkazy
na knihy. Chceme, aby sa aktívne podieľali
na budovaní a vylepšovaní katalógu, kde
by knihy nielen hodnotili a komentovali,
vzájomne si odporúčali kvalitnú literatúru, ale k záznamom pridávali širší kontext,
ako sú linky na recenzie, video a audio
ukážky.
Pri zmene verzie katalógu kníh InfoGate
sme vychádzali z už existujúcich cieľov,
ktoré sme doplnili o nové. Medzi hlavné
ciele projektu InfoGate patria:
• vybudovať databázu bibliografických
záznamov z čo najväčšieho počtu knižníc všetkých typov,
• umožniť používateľom jednotné vyhľadávanie v tejto databáze s transparentnou navigáciou z výsledného záznamu
do OPAC-u zdrojovej knižnice,
• zviditeľniť databázy knižníc, a tiež sa-
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motné knižnice širokej verejnosti,
• výsledné bibliografické záznamy prezentovať deduplikované, pričom rešpektujeme poradie alebo rok vydania
diela,
• ponúknuť používateľovi atraktívny
a responzívny dizajn,
• pri jednotlivých tituloch zobrazovať
obálky kníh a anotácie,
• obohacovať záznamy o širší kontext,
napríklad: zvukové alebo video ukážky,
recenzie,
• stať sa portálom pre širokú čitateľskú
verejnosť,
• byť platformou pre nákup kníh a audio
kníh,
• ponúknuť funkcionality „mojej knižnice“ so základnými funkciami pre používateľov tak, aby si mohli vybudovať
a prezentovať vlastnú „domácu“ knižnicu,
• integrovať prostredia katalógu InfoGate, Mojej knižnice (MY) a BibLib-u
(BL) do jedného celku, prístupného pomocou jedného používateľského konta
• ponúknuť predaj a výmenu kníh,
• vytvoriť platformu knižničného systému pre malé knižnice.
SPOLUPRÁCA
Jednou z foriem propagácie je aj rodiaca
sa spolupráca s knižnými blogermi. Spočíva vo vzájomnom linkovaní webu blogera
a nášho katalógu a získavaní nových návštevníkov. Blogeri píšuci recenzie na knihy umiestnia pri svojej recenzii na blogu
odkaz s aktívnou linkou, ktorá ich čitateľom sprostredkuje informáciu o dostupnosti recenzovaného titulu v knižniciach
prostredníctvom InfoGate. V súbornom
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katalógu zasa pri tituloch, ktoré recenzujú, umiestňujeme príznak „Recenzované“
a linku na ich blog a recenziu na daný titul.
So žiadosťou o spoluprácu sme sa obrátili aj na vydavateľstvá, a to s viacerými
možnosťami kooperácie. Pre vydavateľov
predstavuje InfoGate nový kanál propagácie nimi vydávaných titulov. Súčasne môže
InfoGate slúžiť ako reklamné médium
a v neposlednom rade aj pre sprostredkovanie výpožičky alebo kúpy e-knihy.
Naďalej spolupracujeme so študentmi
a pedagógmi Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pri testovaní,
obohacovaní bibliografických záznamov
a ďalšom vývoji. Po dokončení viacerých
funkčných celkov, máme v pláne osloviť
s ponukou spolupráce aj Strednú odbornú
školu masmediálnych štúdií v Bratislave.

VÝZVA NA ZAPOJENIE SA - POSTUP
PRI ZAPÁJANÍ KNIŽNÍC DO
SÚBORNÉHO KATALÓGU
Od spustenia verzie 3.0 v apríli 2017 sa
nám prihlásili tri nové knižnice, ktoré
majú záujem o pridanie do InfoGate. Súborný katalóg je otvorený všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje
bibliografické záznamy do databázy. Podmienkou pripojenia je vyjadrenie súhlasu
so zapojením, ktorý definuje podmienky
prístupu. Knižnici nevznikajú jej zapojením sa žiadne finančné náklady smerom
k zriaďovateľovi projektu - spoločnosti
SVOP spol. s r. o. Pre zapojenie knižnice
je potrebné splniť dve technologické podmienky, ktoré knižnici radi podrobne vysvetlíme.

Editácia bibliografického záznamu v rozšírenom formulári –záznam je možné vytvoriť / upraviť vo
formulári bez nutnosti ovládania bibliografických formátov na báze MARC-u
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017
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Prostredie Moja knižnica (MY) – prihlásený používateľ získava svoje vlastné prostredie s možnosťou
budovania súkromnej knižnice vrátane evidencie požičaných a vypožičaných titulov

Verejná stránka knižnice – úvodná stránka určená pre malé knižnice, ktoré si evidujú svoj fond
a výpožičky v prostredí subsystému BibLib
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60. ROKOV KNIŽNICE BRATISLAVA - NOVÉ MESTO / 60 YEARS OF THE
LIBRARY OF BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Mgr. Jana Vozníková, Knižnica Bratislava - Nové Mesto
jana.voznikova@kbnm.sk
Abstract: An overview of 60 year´s history of the Library of Bratislava – Nové Mesto
Keywords: public library, anniversary, The Library of Bratislava – Nové Mesto
Kľúčové slová: verejná knižnica, výročie, Knižnica Bratislava – Nové Mesto
Knižnica Bratislava - Nové Mesto si v tomto
roku pripomína šesťdesiat rokov od vzniku
prvej knižnice na území súčasnej mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto. Počas šesťdesiat rokov svojej samostatnej existencie
prešla mnohými zmenami. Či už to bolo
zakladanie a rušenie pobočiek, nespočetné
sťahovania, vylepšovanie interiérov, zavádzanie nových technológií, množstvo podujatí a aktivít pre najrôznejšie vekové a sociálne skupiny až po súčasné obdobie, kedy
sa z knižnice stáva vyhľadávané komunitné
kultúrno - vzdelávacie centrum.
V roku 1957 bola založená Obvodná ľudová knižnica ako samostatné zariadenie
vtedajšieho Obvodného národného výboru
Bratislava- Vinohrady, s pôvodným fondom
filiálky Mestskej knižnice Bratislava 3. Knižnica Vinohrady metodicky riadila činnosť
šiestich osvetových besied: Patrónka, Legiodomy, Koliba, Briežky, Lamač a Dúbravka.
Od roku 1960 sa knižnice osvetových besied stávajú pobočkami knižnice, je zriadená
ústredná evidencia fondu a začína sa realizovať centrálne doplňovanie. V súvislosti so
vznikom samostatných obvodov Bratislavy
sa odčleňujú pobočky Dúbravka a Lamač.
V tomto období je fondom najväčšou pobočkou knižnice pobočka Západ, ktorá bola
umiestnená v základnej škole Dubová na
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Patrónke. V roku 1965 knižnica otvára ďalšiu pobočku v Dome kultúry na Stromovej
ulici, ktorá sa od roku 1972 stáva centrálou
knižnice.
V roku 1972 riadi knižnica 8 pobočiek: Legiodomy, Koliba, Vajnorská 17 a Vajnorská
57, Februárového víťazstva, Krasňany, Rača
a Východná stanica. V roku 1974 pribúda
ďalšia pobočka - Vajnory. V roku 1975 sa
pobočka knižnice Vajnorská 17 sťahuje do
novej budovy na Českej. V roku 1978 je zahájená stavba novej účelovej budovy knižnice na Pionierskej 12, ktorá sa po kolaudácii
v roku 1979 stáva centrálou knižnice so
sídlom riaditeľa, ekonomicko- technického
útvaru a útvaru spracovania a služieb, so samostatnými oddeleniami pre deti, mládež a
dospelých, študovňami odbornej a politickej
literatúry, čitárňou periodík, spoločenskou
sálou, hudobným oddelením a exteriérovou
terasou, na konanie kultúrno výchovných
podujatí. V tom čase knižnica riadi a spravuje 8 pobočiek.
V roku 1991, po delimitácii mestských častí, sa od knižnice odčleňujú pobočky Rača,
Vajnory a Krasňany. Vzniká nová pobočka
Mierová kolónia. Zároveň knižnica dostáva
oficiálny názov Knižnica Bratislava - Nové
Mesto. Do centrály je zakúpený prvý osobný
počítač PMD 85.
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Rokom 1992 začína obdobie technologizácie – knižnica nakupuje prvé počítače
a KIS SMARTLIB, v roku 1993 ekonomický
software, od roku 1994 začína komplexné
spracovanie kníh v systéme SMARTLIB,
v 1996 retrospektívne spracovanie fondu.
Od roku 1997 knižnica sprístupňuje on-line
katalóg pre čitateľov, v roku 1999 sa realizuje
zosieťovanie počítačov na centrálny server
na Pionierskej ulici. V priebehu roku 2000
končí svoju činnosť hudobné oddelenie,
v jeho priestoroch vzniká nová multimediálna študovňa.
Rok 2003 odštartoval sériu rekonštrukcií
a modernizácií priestorov ale aj masívne rušenie mnohých pobočiek knižnice. V rámci
rekonštrukcie Domu kultúry na Kramároch,
bola kompletne zmodernizovaná pobočka
knižnice na Stromovej ulici. V roku 2004 je
zrušená pobočka Mierová kolónia, v roku
2005 pobočky Vajnorská a Račianska. Plánované zrušenie pobočky na Kolibe sa
vďaka petícii obyvateľov podarilo odvrátiť –
fond pobočky však bol výrazne zredukovaný, presťahovaný do nových, avšak výrazne
menších priestorov.
V tomto roku knižnica prechádza zo systému SMARTLIB na KIS DAWINCI, ktorý
používa doposiaľ.
V nasledujúcich rokoch nastáva obdobie
výraznej modernizácie, zmeny práce a pretvárania knižnice na komunitné centrum.
Všetky pracoviská sa postupne pripájajú
na centrálny server, ako posledná je v roku
2015 automatizovaná pobočka na Kolibe.
V priestoroch centrály vzniká nová odborná študovňa, voľnočasové centrum pre deti
a mládež, výraznou rekonštrukciou prechádza exteriérová terasa, spoločenská sála, oddelenie beletrie. Zo zachovaného mobiliáru
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a zbierok pôvodného hudobného oddelenia
je vytvorený hudobný retrokabinet, malé
múzeum knižnice, ktoré dokumentuje dobu
pred rokom 1989.
V roku 2014 knižnica otvára novú pobočku
v spoločenskom dome Vernosť na Nobelovej
ul., kde disponuje nielen klasickou požičovňou ale aj multifunkčnou sálou vhodnou
na pohybové, spoločenské a kultúrne aktivity – aktuálne v príprave na využívanie aj
ako kinosála. V roku 2016 získava knižnica
do správy nové priestory na Kolibe – sťahovanie knižnice a vytvorenie Kolibského
knižnično-informačného
voľnočasového
a vzdelávacieho centra - napriek množstvu
práce s tým spojenej - je nielen pre knižnicu
ale najmä pre jej návštevníkov - darčekom
k výročiu.
Knižnica Bratislava- Nové Mesto počas celej svojej 60 ročnej existencie samostatnej
inštitúcie kládla dôraz nielen na kvalitnú
profiláciu a pravidelné doplňovanie fondov
ale najmä na výchovu a vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie používateľov.
Besedy so spisovateľmi a ilustrátormi, prezentácie nových kníh, hudobno-literárne
pásma ale aj divadelné predstavenie v réžii
a podaní pracovníkov knižnice. K novým
aktuálnym formám patrí napr. súťaž o Kráľa
detských čitateľov, Noc s Andersenom, nočné čítania, tvorivé dielne a i. Za šesťdesiat rokov je to množstvo podujatí, množstvo hodín prípravy, množstvo známych osobností,
z ktorých mnohé už nie sú medzi nami.
Málokto vie, že v centrále knižnice na Pionierskej, v priestoroch pod terasou (v súčasnosti ich využíva veľmi úspešný projekt
participácie – cyklodielňa – čo len dokumentuje možnosti prepojenia aktivít knižnice v rámci komunity) začínala v 80. rokoch
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svoju cestu za slávou jedna z najznámejších
slovenských kapiel – skupina Elán.
Šesťdesiat rokov v živote človeka znamená bilanciu a pomaly azda aj záver aktívnej
pracovnej éry. Je to obdobie hodnotenia
toho, čo sa podarilo dosiahnuť a príprava
na zaslúžený odpočinok. Šesťdesiat rokov
existencie knižnice je tiež príležitosťou na
hodnotenie, poďakovanie sa všetkým, ktorí prispeli akokoľvek a čímkoľvek k tomu,
že napriek mnohým politickým a ekonomickým zmenám, striedaniu režimov a nie
vždy pozitívnym postojom ku knižniciam,
sa podarilo knižnicu nielenže zachovať ale
aj rozvíjať a modernizovať. Šesťdesiat rokov
knižnice nie je časom na oddych. Snáď na
nový nádych a výzvu pokračovať v práci,
ktorú začali nadšenci – pre mnohých nezabudnuteľní knihovníci, bývalí kolegovia.
Veľké ďakujem patrí všetkým predchádzajúcim riaditeľkám knižnice – pani PhDr. Jane
Lobotkovej, Jozefe Hasprovej, PhDr. Irene
Galátovej.

Ešte zopár zaujímavých údajov zo štatistík
pre všetkých tých, ktorí na otázku, prečo
chcú pracovať v knižnici odpovedajú : „lebo
rád čítam“.
Za šesťdesiat rokov existencie knižnice knihovníci zaregistrovali 326 197 čitateľov a
privítali 1 851 197 návštevníkov.
Za rovnaké obdobie bolo realizovaných 9
564 129 výpožičiek. Pri priemernej hmotnosti knihy 0,6 kg je to 5 738 477,4 kg , ktoré
knihovníci museli zodvihnúť pri výpožičke
a následnom zakladaní kníh do fondu.
Z toho vyplýva, že akokoľvek radi čítate – pri
knihovníckej práci v rámci služieb na to veľa
času nie je a okrem tej intelektuálnej sa od
knihovníka vyžaduje aj obrovské množstvo
fyzickej práce. Takže správna odpoveď by
možno mala byť – „ lebo rád posilujem.“ :)
Na záver ešte raz jedno veľké ďakujem všetkým, ktorí knižnicu doposiaľ podporovali,
či podporujú a prišli s nami osláviť naše jubileum.

ODBORNÝ SEMINÁR PRE KNIHOVNÍKOV NITLIB 2017 / PROFESSIONAL
SEMINAR FOR LIBRARIANS NITLIB 2017
Ing. Zuzana Vasilenková, Agroinštitút Nitra, štátny podnik
zuzana.vasilenkova@agroinstitut.sk
Abstract: NitLib 2017 - the professional seminar for librarians took place this year on 24
May 2017 in Nitra. The main theme were libraries as centres of lifelong learning. Speakers
were professionals with years of experience in librarianship and lifelong learning in Slovakia.
Keywords: lifelong learning, education of librarians, education of library users, communication with users, NitLib 2017, professional seminar
Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie knihovníkov, vzdelávanie používateľov
knižníc, komunikácia s užívateľmi, knižnice, NitLib 2017, odborný seminár.
Dňa 24. mája 2017 sa konal v Nitre ďalší
ročník odborného seminára pre knihovníBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

kov NitLib 2017. Hlavnými organizátormi
boli špeciálna knižnica Agroinštitútu Nitra,
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štátny podnik, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Univerzitná
knižnica Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka
v Nitre. Spoluorganizátormi boli Slovenská
asociácia knižníc a Krajská pobočka Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc v Nitre.
Ústredná téma seminára bola: „KNIŽNICE AKO CENTRÁ CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA“.
V tento krásny slnečný deň sa v Agroinštitúte v Nitre stretli knihovníci, ktorí mali
možnosť vypočuť si príspevky odborníkov
venované téme celoživotného vzdelávania.
Ako prvá vystúpila so svojím príspevkom
PhDr. Daniela Džuganová z Univerzitnej
knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, členka správnej rady SAK. Jej príspevok mal názov „Problémy knihovníckej
profesie a jej vzdelávania na Slovensku“.
V príspevku bola spomenutá profesia knihovníka v dejinách, ktorá vznikla spolu so
vznikom písomníctva a kníh a jej premeny až po súčasnosť. Knihovník musí dnes
spĺňať náročné odborné a kvalifikačné
predpoklady - knihovnícke, jazykové, špecializované, musí byť informačne gramotný
na požadovanej úrovni a musí dodržiavať
etické zásady a normy správania. Podľa
výsledkov celoslovenského dotazníkového
prieskumu (SNK v Martine, 2014) napriek
stúpajúcim požiadavkám na kvantitu i kvalitu požadovaných a poskytovaných služieb
knižníc dochádza k opätovnému poklesu počtu zamestnancov v knižniciach, vo
všetkých typoch knižníc pretrváva silná
feminizácia (vo verejných knižniciach stúpla na 93,6%), v kvalifikačnej štruktúre pracovníkov knižníc bol zaznamenaný nárast
podielu VŠ vzdelaných pracovníkov – cel-
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kovo až 50% zamestnancov knižníc má VŠ
vzdelanie, no napriek tomu prevláda silné
podhodnotenie odbornej práce knihovníka (platy pracovníkov knižníc sú dlhodobo
pod celoslovenským priemerom). Rovnako
aj vzdelávanie zamestnancov knižníc je dlhodobo neriešeným problémom.
„A čo profesiu knihovníka čaká do budúcnosti? Knihovník musí byť predovšetkým informačným špecialistom, aby
informačné technológie išli ruka v ruke
s knihovníctvom už v stredoškolskom a vysokoškolskom knihovníckom vzdelávaní.
A naopak, aby vyštudovaní informatici javili záujem a uplatnenie v takej profesii, akou
je knihovníctvo.“
DŽUGANOVÁ, Daniela, 2017. Problémy
knihovníckej profesie a jej vzdelávania na
Slovensku. In: NitLib 2017 [online]. Nitra:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik [cit. 201706-12]. Dostupné z:
http://agroinstitut.sk/nitlib2017/download/NitLib2017-Daniela-Dzuganova.pptx
S druhou prezentáciou vystúpila pani
PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. z Vysokej školy Dubnického technologického inštitútu. Jej príspevok mal názov: „Biblioedukácia“ alebo ako zefektívniť edukačné
kompetencie a zručnosti knihovníkov“.
Veľmi pútavou zážitkovou formou nám
prezentovala aktuálne trendy v edukácii,
bipolárne charakteristiky, faktory sociálneho vnímania a venovala sa aj generačným
rozdielom a špecifikám komunikácie medzi
generáciami.
Krátkou diskusiou bola dopoludňajšia časť
programu ukončená a nasledovala hodinová prestávka, počas ktorej sa účastníci venovali chutnému občerstveniu, nezáväzným
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rozhovorom a výmene poznatkov a skúseností z každodenného života knižníc.
Popoludňajšia časť programu bola venovaná skúsenostiam knižníc, ktoré seminár
organizovali, s celoživotným vzdelávaním.
Ako prvý odznel príspevok pani riaditeľky
Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri
SPU v Nitre Mgr. Beáty Bellérovej, PhD.
na tému: „Rozvoj ľudských zdrojov ako
základný predpoklad udržania kvality
služieb“. Pani riaditeľka nás oboznámila so
zmenami v akademickom prostredí, o nevyhnutnosti prípravy efektívnych programov profesionálneho rozvoja pre profesionálnych knihovníkov, o význame interného
vzdelávania pre pracovníkov knižníc, o
potrebe prekonať deficit poznatkov knihovníkov, o nových technológiách, vrátane
manažovania digitálneho obsahu a e-kníh
a súvisiacej legislatívy autorských práv
a ochrany súkromia. Čo však knihovníkom
pri napĺňaní týchto náročných úloh chýba?
Individuálny prístup k užívateľom a spätná
väzba od nich, systém podpory na národnej úrovni, „učitelia“, moderné a efektívne
postupy (aplikovať napr. e-vzdelávanie),
praktické overovanie niektorých zručností,
motivácia, samoštúdium a hlavne čas.
V ďalšom príspevku s názvom: „Postavenie akademickej knižnice v rámci celoživotného vzdelávania“ nás informoval pán
Mgr. Eugen Trajtel z Univerzitnej knižnice
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
o postavení akademickej knižnice v informačnej spoločnosti, o akademickej knižnici
UK UKF a jej napĺňaní úlohy celoživotného vzdelávania. „Prečo teda nestačia vysoké školy a treba celoživotné vzdelávanie?
Pretože vývoj ide dopredu tak rýchlo, že
kým niekto doštuduje vysokú školu, tak
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

informácie budú zastarané, pretože podľa
prieskumov sa dnes v práci využívajú z 90%
úplne iné vedomosti ako tie, ktoré dáva formálne školstvo, pretože každý druhý človek
pracuje v inom odbore než v tom, ktorý pôvodne vyštudoval.“
KRUŽLÍK, Peter a Eugen TRAJTEL, 2017.
Postavenie akademickej knižnice v rámci
celoživotného vzdelávania. In: NitLib 2017
[online]. Nitra: Agroinštitút Nitra, štátny
podnik [cit. 2017-06-12]. Dostupné z:
http://agroinstitut.sk/nitlib2017/download/NitLib2017-Eugen-Trajtel.docx
V poradí ďalší príspevok bol venovaný
téme: „Vzdelávanie knihovníkov a používateľov v krajskej knižnici“ a predniesla ho
pani Mgr. Mária Beláňová z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. V príspevku
podrobne informovala o všetkých typoch
vzdelávania, ktoré sú typické pre krajskú
knižnicu. Uviedla, že potreba vzdelávania
je akútna hlavne v obecných knižniciach s
neprofesionálnymi zamestnancami, pretože
títo majú rôzne vzdelanie, rôzny vzťah ku
kultúre, systematickej práci a často vykonávajú kumulované činnosti. Títo zamestnanci musia prejsť základným knihovníckym
kurzom, kde majú možnosť sa naučiť základné knihovnícke činnosti (spracovanie
knižničného fondu, revízia knižničného
fondu, vedenie základných knižničných
evidencií, zvládnutie celého výpožičného
procesu,...). Ďalšou formou ich vzdelávania
je osobná metodická návšteva v knižnici.
Problémom v takýchto typoch knižníc je aj
častá výmena personálu (1-2 zamestnanci v
roku).
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
zároveň poskytuje metodickú a konzultačnú pomoc i vzdelávanie ohľadne žiadostí
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o poskytnutie dotácie knihovníkom vo svojej metodickej pôsobnosti ako aj školenie
pod názvom: Chcem získať dotáciu z Fondu
na podporu umenia – ako na to? (spočíva
v predstavení štruktúry podpornej činnosti,
príprave žiadostí, povinných príloh k žiadosti, povinných príloh ku zmluve, ukážok
spracovania žiadostí v jednotlivých podprogramoch).
Krajská knižnica sa venuje aj vzdelávaniu
používateľov knižnice prostredníctvom
informačnej výchovy, ktorá je zameraná
podľa veku na podávanie základných informácií používateľom o knihe, knižnici,
vyhľadávaní potrebných informácií pre samostatnú orientáciu v knižnom fonde. Pri
vzdelávaní venujú pozornosť všetkým vekovým kategóriám svojich návštevníkov od
detí v materských škôlkach až po seniorov.
Veľmi úspešnými vzdelávacími aktivitami
sú tréningy pamäti pre seniorov a nadstavbové kurzy trénovania pamäti pod názvom
„Bystrý až do 100“.
Posledným príspevkom popoludňajšej časti programu bol príspevok pani riaditeľky
Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, ktorý
usporiadal podujatie NitLib 2017. Vo svojom príspevku pod názvom: „Celoživotné
vzdelávanie v praxi“ spomenula 50. výročie založenia Agroinštitútu, ktorý sa počas
svojej 50-ročnej histórie stal jedným z kľúčovým aktérov pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy v rezorte pôdohospodárstva. Cieľom, ktorý sa
snaží napĺňať už mnoho generácií pracovníkov Agroinštitútu, je prispieť k flexibilnému
systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý by bol otvorený pre
široký okruh farmárov a obyvateľov vidieka.
Vzdelávacie a projektové aktivity podniku
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sú zamerané predovšetkým na transfer inovácií a nových poznatkov z oblasti výrobných technológií a techniky do pôdohospodárskej praxe, oblasť poľnohospodárskej
politiky a legislatívy, podporu rozvoja vidieka v súlade s ochranou životného prostredia, výrobu a bezpečnosť potravín, krátkodobé kurzy a vzdelávanie, ktoré je viazané
na opatrenia Programu rozvoja vidieka, získanie oprávnenia na výkon činnosti – odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na
ochranu rastlín, práca s toxickými látkami,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Riaditeľka Agroinštitútu vo svojom príspevku
upozornila aj na to, že Slovensko je v rámci
EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania krajinou s nízkym podielom dospelej populácie, ktorá sa vzdeláva systematicky (SR
3,1% dospelej populácie; ČR 8,5%; naproti
tomu Dánsko 31,3%; Švajčiarsko 32,1%
a v rámci celej EÚ je to 10,7%).
Vo svojom príspevku načrtla aj ciele rozvoja Agroinštitútu v oblasti celoživotného
vzdelávania na nasledujúce obdobie.
Celoživotné vzdelávanie je o tom, učiť sa aj
po skončení školy. Učiť sa aj napriek tomu,
že nemusíme, ale chceme. Učiť sa preto, aby
sme sa zlepšovali, aby sa z nás stávali väčší
ľudia. Nie objemom, ale mysľou. A aby sme
tak rýchlejšie a ľahšie vedeli riešiť problémy,
ktoré sa v našom živote vyskytnú. Pevne
verím, že účastníci seminára NitLib 2017,
ktorých bolo rovných 60, odchádzali z neho
„väčší“, naplnení novými poznatkami a veľkým množstvom inšpirácie do ďalšej práce.
Bibliografické odkazy
Bibliografické odkazy – podľa STN ISO
690:2012
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV SAK
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO – MESTSKÁ KNIŽNICA SENEC /
MUNICIPAL CULTURAL CENTRE - MUNICIPAL LIBRARY OF SENEC
Mesto Senec sa nachádza na juhozápade
Slovenska, 25 km východne od Bratislavy.
Senec je známy predovšetkým Slnečnými
jazerami, ktoré sú jednou z najvýznamnejších letných rekreačných oblastí Slovenska.
Mesto sa neustále rozrastá, má približne
18 500 obyvateľov.
Mestská knižnica Senec je organizačnou
súčasťou Mestského kultúrneho strediska
v Senci, príspevkovej organizácie mesta Senec. Kultúrne stredisko zastrešuje aj mestské
kino Mier, Mestské múzeum, oddelenie Labyrint - centrum záujmovo umeleckej činnosti a multifunkčný priestor s galériou.
Prvé zmienky o knižnici sú z roku 1951.
V roku 1958 sa senecká knižnica stala okresnou knižnicou, riaditeľkou bola Viera Bukovská-Kadnárová. Knižnica bola umiestnená na námestí v starej budove kultúrneho
domu a mala pridelenú jednu miestnosť. Po
viacerých zmenách a vylepšeniach musela
budova Mestského kultúrneho domu prejsť
v roku 2007 prestavbou, bola zvýšená o jedno podlažie a dnes sa môže pýšiť krásnymi,
modernými priestrannými priestormi.
Knižnica je v súčasnosti rozdelená na dve
oddelenia – oddelenie pre dospelých používateľov a oddelenie pre deti a mládež. Pracuje v nej 5 knihovníčok, ktoré okrem individuálnej práce s čitateľom, robia akvizíciu
knižničného fondu, spracúvajú rešerše, spolupracujú s inými knižnicami formou MVS
a pripravujú besedy pre žiakov materských,
základných aj stredných škôl v meste i okolí, ako i besedy a stretnutia so spisovateľmi,
ilustrátormi, hercami a inými významnými
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osobnosťami kultúrneho a spoločenského
života.
Knižničný fond má 45 157 knižničných
jednotiek. Prírastok za rok 2016 bol 2492 zv.
Celkový počet zaregistrovaných čitateľov do
konca roku 2016 bol 1305 z toho 565 používateľov do 15 rokov. Knižnica v roku 2016
realizovala 52 524 výpožičiek, knižničné
služby využilo 13 475 používateľov.
Podujatia, ktoré knižnica pravidelne pripravuje, sú veľmi obľúbené; v roku 2016 ich
navštívilo 4087 návštevníkov. Medzi zaujímavé akcie určite patrila unikátna putovná
výstava Biblia na cestách, ktorá mala veľký
ohlas u žiakov všetkých ročníkov, vyučujúcich ale i občanov Senca a okolitých obcí.
Týždeň slovenských knižníc a Knižná nedeľa
sú veľmi vyhľadávané a navštevované podujatia. Našu knižnicu pravidelne navštevujú
spisovatelia, ktorí priblížujú svoju tvorbu
našim čitateľom, napr. Pavel Hirax Baričák,
Bibiana Ondrejková, Roman Brat, Jana
Benková, Roman Brat, Tomáš Janovic, Ivan
Szabo, Marta Hlušíková, Jana Pronská atď.
Knižnica pomáha aj pri podujatiach organizovaných kultúrnym strediskom. V júni
sa v maskách zúčastňuje Veľkého seneckého
karnevalu, pomáha pri realizácii podujatia
Senecké leto – je to masové podujatie otvárajúce turistickú sezónu na Slnečných jazerách. Z celoslovenských a medzinárodných
podujatí ako je Noc s Andersenom alebo
Celé Slovensko číta deťom, pracovníčky
knižnice spolu s kultúrnym centrom realizujú napr. aj Noc literatúry, Noc divadiel,
Jablkové hodovanie. Pekným podujatím, na
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ktorom knižnica spolupracovala, bol minulý
rok nultý ročník Slnečného festivalu – rodinného festivalu bábkového divadla, pouličného divadla a nového cirkusu.
Medzi zaujímavé aktivity našej knižnice,
ktoré sa stali populárnymi medzi obyvateľmi mesta, určite patrí rozvoz kníh do pohodlia domova. Služba je určená seniorom,
ktorí bývajú v meste Senec.
Služby, ktoré poskytujeme, sú odrazom
toho, ako citlivo reagujeme na potreby používateľov knižnice. Naša knižnica nesie mimoriadnu zodpovednosť najmä za podporu
čítania a za propagovanie kníh a ďalších
médií pre deti, mládež a dospelých. Taktiež
preferujeme komunitnú činnosť a budovanie vzťahov medzi knižnicou a prostredím,
v ktorom pôsobíme, vrátane vytvárania
pozitívneho obrazu o sebe. Prejavuje sa to
zvýšeným počtom podujatí a spoluprácou
so všetkými typmi škôl.
V blízkej budúcnosti plánujeme pilotný
projekt „ Rozprávkový piknik“ , podujatie na
návrh obyvateľov, ktoré prinesie nevšedné
rozprávkové zážitky. Brána Rozprávkového
pikniku sa otvorí 29. 8. 2017 v Parku oddychu v Senci. Hlavným cieľom projektu je
rozšíriť vedomosti cieľových skupín v oblasti literatúry. Sprievodným programom budú
workshopy, tvorivé dielne a burza kníh.

Celý piknikový deň sa zakončí divadelným
predstavením. Projekt bude pokračovať aj
po lete; v septembri zorganizujeme 8 besied
so slovenskými spisovateľmi a programy
výchovnej dramatiky. Celý projekt bude
ukončený v mesiaci október pasovaním
rytiera – malého čitateľa a jeho prijatím do
veľkej čitateľskej rodiny.
Priestory seneckej knižnice sa rozrastú
– získame jednu miestnosť, ktorú by sme
chceli zariadiť pre mládež a mamičky na materskej dovolenke. Našou snahou bude túto
časť priestorov zariadiť a prispôsobiť práve
týmto cieľovým skupinám používateľov
knižnice / nákup 3D tlačiarne, kútik pre mamičky i detičky, počítačová technika a pod./.
Pevne veríme, že zriaďovateľ, ktorý veľmi
podporuje činnosť knižnice a je otvorený
všetkým zmenám, pomôže náš sen a víziu
splniť.
Verejné knižnice pôsobia v čoraz zložitejšej
spoločnosti, ktorá je náročná na čas a pozornosť ľudí. Preto je dôležité, aby knižnice dávali o sebe vedieť a propagovali služby, ktoré
poskytujú. Mestskej knižnici v Senci sa to
zatiaľ darí.
Mgr. Anetta Zelmanová,
Mestská knižnica Senec
kniznica.msks@e-net.sk

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
SVET KNIHY NÁS SPÁJA / THE WORLD OF BOOK CONNECTS US
„Svet knihy spája všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe knihy od jej vzniku až do rúk
čitateľa“ – konštatovala v jednom zo svojich vystúpení riaditeľka Literárneho informačného centra v Bratislave Miroslava
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Vallová, známa prekladateľka z taliančiny
a francúzštiny, skúsená redaktorka, obetavá propagátorka slovenskej literatúry, organizátorka prezentácií, autorských čítaní,
výstav, festivalov... doma i v zahraničí. ZaBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

ujímalo ma, ako M. Vallová vníma bližšie
„svet knihy“, vrátane vo vzťahu ku knižniciam i knihovníkom.
• Prezraďte, aká bola vaša cesta ku knihe?
V tomto smere som mala zrejme veľké privilégium. Zdá sa, akoby mi cestu ku knihe „vytýčili“ hneď pri narodení. V rodine
z otcovej i maminej strany boli literatúra
a knihy veľmi dôležité, zároveň však veľmi samozrejmé. Dlho som nevedela, že to
môže byť aj inak. Mala som ale obrovské
šťastie aj na učiteľov. Vďaka, pani učiteľka
Müllerová a pán profesor Babjak.
• Spomínate, ako ste prvýkrát vkročili do
knižnice?
Spomínam si veľmi presne. Bolo to v Trnave a do knižnice ma zaviedol starý otec.
Bol to výrazný zážitok, lebo doteraz si
pamätám na vôňu tých priestorov, trochu
zvláštnu, no jedinečnú. Pani knihovníčka
sa so mnou milo zhovárala a trpezlivo sa
mi venovala. Pravda, pripúšťam, bola to
dedkova kamarátka. Spomínam ešte, že
som si odtiaľ odniesla Babičku.
Neskôr som chodievala do Mestskej knižnice v Bratislave, ktorá vtedy sídlila na Obchodnej ulici. Bez zveličovania hovorím, že
som tam zažívala pocity hlbokého uspokojenia.
• Čítanie a rodinné zázemie prispelo
k tomu, že vás zaujali cudzie jazyky. Čo
vás konkrétne podnietilo k ich hlbšiemu
štúdiu?
Nazvala by som to zhodou okolností. ZaBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

čala som chodiť na hodiny taliančiny k Blahoslavovi Hečkovi, vynikajúcemu prekladateľovi. Práve jeho podmanivá osobnosť
i rozprávanie o talianskej literatúre ma
priviedli k záujmu o tento odbor. Štúdium
talianskeho jazyka a literatúry v tom roku,
keď som chcela ísť na vysokú školu, otvárali
v kombinácii s francúzskym jazykom a literatúrou. Neváhala som, lebo k francúzštine
som mala, najmä pod otcovým vplyvom,
tiež hlboký vzťah. Chcem pripomenúť, že
počas štúdia na FFUK sme nemali takmer
nijaké učebnice. V knižniciach boli staré,
ošúchané, no stále však dobré skriptá, na
ktoré bol ale poradovník. A tak sme prehľadávali antikvariáty. Podarilo sa mi spolu
s vtedy ešte s budúcim manželom získať
elegantné (v koži viazané) vydanie nezohnateľného Románu o ruži, ktoré je dodnes
ozdobou našej rodinnej knižnice. Raz niekto priniesol zo zahraničia hrubiznú gramatiku Mauricea Grevissa, o ktorú sme
zvádzali ľúty boj.
• Po ukončení vysokoškolského štúdia
ste nastúpili do vydavateľstva Tatran.
Aké to bolo – stáť pri vzniku nového
knižného titulu?
Pre nováčika rozhodne nesmierne vzrušujúce. V Tatrane vládla napriek normalizačným vetrom dobrá kolegiálna a pracovná atmosféra. Mala som šťastie, že ma
tam osud posunul a vlastne tiež to bola
zhoda okolností. Naučila som sa tam základy remesla, redaktorského, editorského
i prekladateľského do istej miery. Dostala
prvé príležitosti vo svete knihy a spoznala
som skvelých ľudí, z ktorých mnohí zostali
súčasťou môjho života a za mnohými ne-
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prestávam banovať, lebo už odišli navždy.
• Vďaka jazykovým znalostiam a prekladateľskej práci ste sa často ocitli
v zahraničí na rôznych podujatiach
i dlhšie, ako napr. v rokoch 1993-1996,
keď ste vykonávali funkciu konzulky na
Veľvyslanectve SR v Ríme. Čo vám dali
návštevy i pobyty v zahraničí z oblasti
knižnej kultúry, resp. mali ste možnosť
spoznať aj tamojšie knižnice?
Keď som odchádzala začiatkom deväťdesiatych rokov do Ríma, mala som pocit, že
viem celkom slušne po taliansky a dobre sa
vyznám v talianskej literatúre. Už krátko
po príchode som si uvedomila, aké mám
rezervy. Pobyt v Ríme mi umožnil spoznať
taliansku literatúru v súvislostiach, osobne som sa zoznámila s mnohými autormi.
Z tohto, ale aj z jazykového hľadiska je
pobyt v cudzine nenahraditeľný. Tamojšie
knižnice som mala možnosť spoznať najmä
pri druhom pobyte, v rokoch 2006-2010.
Bola som napríklad pri vzniku Európskej
knižnice v Ríme v roku 2006. Jej úlohou je
ponúknuť rímskej verejnosti širokú škálu
titulov vo všetkých európskych jazykoch
a je voľne prístupná všetkým obyvateľom
Ríma. Na jej pôde sa koná množstvo podujatí a prezentácií. Chcem pripomenúť, že
na historicky prvej prezentácii v tejto knižnici sme predstavili slovenskú detskú literatúru a jej ilustrátorov.
Talianske knižnice sú veľmi aktívne. Na
pôde jednej z nich v severnom Taliansku
vznikol už pred dvadsiatimi rokmi projekt
Zrodení pre čítanie, ktorý sa rozšíril po
celom Taliansku a nedávno dostal vysoké
štátne vyznamenanie za dlhodobú udrža-
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teľnosť a finančnú nenáročnosť. Projekt
podporuje a rozvíja čítanie detí.
• Do Literárneho informačného centra
(LIC) ste nastúpili v roku 1996 do oddelenia zahraničných aktivít. V čom ste po
čase videli rezervy inštitúcie?
Hlavnou úlohou Literárneho informačného centra je zvyšovať povedomie o slovenskej literatúre. Keď sa takouto úlohou
dlho a systematicky zaoberáte a zvyšujete
spomenuté povedomie, pod rukami sa
vám rodí množstvo kontaktov, príležitostí
a možností na spoluprácu. Avšak zvyšujúci
sa počet možností na spoluprácu prináša
zvyšujúce sa množstvo novej práce. Náš
rozpočet ani počet pracovníkov nerastie.
Napriek tomu vieme vytvoriť naozaj skvelé
príležitostí, no nie vždy stíhame dopracovať koncovky. To je škoda. A v tom vidím
naše najväčšie rezervy.
• V súčasnosti je LIC koncepčným, dokumentačným i vydavateľským pracoviskom v oblasti pôvodnej slovenskej literatúry v SR i zahraničí. Jeho prvoradou
úlohou je šírenie slovenskej literatúry
doma (prezentácie, výstavy, autorské čítania, festivaly, súťaže, edičná
činnosť...) a v zahraničí (medzinárodné
knižné veľtrhy, podpora vydávania slovenskej literatúry v zahraničí, poskytovanie študijných pobytov zahraničným
prekladateľom slovenskej literatúry).
Stojíte na čele tejto inštitúcie už päť rokov. Môžete teda zodpovedne zhodnotiť
doterajšiu spoluprácu s knižnicami?
Predovšetkým by som chcela zdôrazniť,
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

že knižnice pokladám za tretí vrchol rovnostranného trojuholníka rodina – škola
– knižnica. Niekde v priestore medzi týmito troma vrcholmi sa skrýva tajomstvo
budovania vzťahu ku knihe a k čítaniu,
vzťahu, ktorý má podľa zahraničných výskumov rozhodujúci vplyv na neskoršie
uplatnenie aj úspešnosť čitateľov v reálnom
živote. Myslím, že knižnice čaká veľký bod
zlomu – premena na istú formu komunitných centier, ako sa to realizuje už aj inde
vo svete. Sú k tomu, samozrejme, potrebné
finančné prostriedky, ale nielen to.
S úsilím harmonicky vo vzájomnej súčinnosti rozvíjať celý knižný reťazec, to znamená od tvorcov diela, redaktorov, vydavateľov cez kníhkupcov až ku knižniciam
som sa stretla vo francúzskej koncepcii
knižnej kultúry z ostatných rokov. Jedine
vyrovnané „spolužitie“ všetkých ohniviek
zabezpečuje ich zdravý a pre verejnosť užitočný rozvoj. U nás zatiaľ takéto ponímanie
knižnej kultúry vyznieva viac ako utopicky.
Teraz by som sa vrátila ku konkrétnej
otázke. Literárne informačné centrum
s knižnicami spolupracuje sústavne. S niektorými viac, s niektorými menej. Robievame spoločné prezentácie, autorské čítania,
workshopy a iné podujatia pre deti, napríklad podujatia časopisu Slniečko, ktorý vydávame, a tých je naozaj veľa. Spolupracujeme na básnickom festivale Feliber poetry
s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku i na
literárnej súťaži Senica Laca Novomeského
so Senickou knižnicou. Dlhodobo spolupracujeme na festivale Zázračný oriešok
s knižnicou v Piešťanoch, pravidelne pripravujeme s knižnicami v rozličných častiach Slovenska Dni detskej literatúry. Dlhodobá je aj naša spolupráca s Knižnicou
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Juraja Fándlyho v Trnave a s mnohými ďalšími, kam putujeme s autormi. Všade tam
nachádzame spoľahlivé útočisko. Obdivujeme vytrvalú a tvorivú prácu knihovníkov,
ktorí tiež majú svojho stohlavého draka.
Bilancia vzájomnej spolupráce naozaj nie
je neuspokojivá. Čakajú nás však ešte celkom iné spoločné koncepčné kroky, práve
na poli zvyšovania záujmu o čítanie u detí
a mládeže.
• Nedávno ste sa vyslovili, že najbližším vašim cieľom je zvýšenie záujmu
o čítanie u detí a mládeže. Máte už
konkrétnejšiu predstavu o krokoch LIC
v tomto smere, na čom budete „stavať“,
aká bude spolupráca s knižnicami?
Niečo už v tomto smere robíme, napríklad
v najbližších dňoch vyhlásime výsledky
siedmeho ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa, ktorá je určená stredoškolákom.
Takisto, najmä stredoškolákom, je určená
antológia slovenskej prózy Literatúra. sk,
ktorú zostavili mladí autori pre mladých
čitateľov a vyšla v Literárnom informačnom centre.
S Miroslavou Vallovou sa rozprávala
Ľudmila Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION
I. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE REMESLO A KNIHA / THE 1ST
YEAR OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE CRAFT AND A BOOK
V termíne 10. – 12. 05. 2017 sa konal
v priestoroch konferenčnej sály Slovenskej
národnej knižnice (ďalej SNK) I. ročník
medzinárodnej konferencie s názvom Remeslo a kniha. Konferencia bola odborne
zameraná na postupy reštaurovania a konzervovania kultúrneho písomného dedičstva, na výskum a vývoj v tejto oblasti, na
záchranu písomných dokumentov a na staré a nové technológie a remeselné techniky
ako aj na sprostredkovanie týchto poznatkov verejnosti. Prvého ročníka sa zúčastnili odborníci zo Slovenskej republiky, z Českej republiky a z Macedónska. Konferencia
bola radená do blokov prednášok, kde sa
poslucháč mohol dozvedieť prevažne o
postupoch reštaurovania a konzervovania
najrôznejších diel kultúrneho dedičstva.
Hneď na úvod konferencie Peter Oravec,
reštaurátor SNK, ukázal prístupy k reštaurovaniu a konzervovaniu na našom pracovisku. V jeho príspevku bolo jasne vidieť
moderný aspekt reštaurátora. Najskôr

samotnému zásahu predchádza podrobný prieskum diela (materiálový, fyzický,
technologický i historický) a vyhodnotenie
možných rizík, ďalej je zostavený reštaurátorský zámer, ktorý nám súhrnne povie,
aké metódy a prostriedky na reštaurovanie budú potrebné a až potom, na základe
týchto úkonov sa pristúpi k samotnému
reštaurovaniu či konzervovaniu. Dielo sa
snažíme zachovať v čo najautentickejšom
stave a dopĺňame len časti, ktoré sú nutné
z hľadiska stability daného dokumentu.
Všetky postupy sú podrobne zaznamenané
do protokolu a všetky nové doplnky v dokumente sú viditeľné a priznané. Rovnaký
názor a podobný pracovný postup prezentoval i Ondřej Lehovec, reštaurátor Národní knihovny České republiky, ktorý vo svojom príspevku podrobne ukázal, že česká
a slovenská reštaurátorská škola má veľmi
mnoho spoločného. Vo svojej prednáške
popisoval reštaurovanie bohato iluminovaného pergamenového kódexu zo začiatku

Foto: Mgr. Peter Oravec, SNK Martin
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14. storočia pripraveného na výstavu vo Fitzwilliamsovom múzeu v Cambrige.
Otázkou reštaurátorskej etiky a miery
osobného umeleckého prejavu sa zaoberal Radomír Slovik, pedagóg na Fakultě
restaurování Univerzity Pardubice, ktorý
ukázal, ako veľmi sa menil názor aj behom
štúdií na Pardubickej univerzite. Tak ako sa
všetko vyvíja, tak aj prístupy v reštaurovaní
sa menia. Čo bolo pred 40 rokmi považované za vhodný zásah, dnes už pokladáme
za nevhodné a možno mnohokrát aj ako
deštruktívne pre daný dokument. Uviedol, že je nutné rešpektovať i staré dobové opravy či dokonca poškodenia, nie je
vždy nutné opraviť do detailu všetko, len
preto, aby bol dokument pekný na pohlaď.
Reštaurátori by mali stabilizovať pamiatku
a rešpektovať jej vývoj v priebehu histórie,
čo pán Slovik ukazoval na absolventských
prácach svojich študentov.
Konferencia sa zaoberala nielen reštaurovaním, ale aj novými technológiami a
postupmi v oblasti vedy a výskumu. V 21.
storočí je veda, výskum a hlavne prieskum
dokumentov neodmysliteľnou súčasťou
reštaurovania a konzervovania diel. Na
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konferencii Remeslo a kniha preto zazneli
prednášky o možnostiach využitia dezinfekčného systému Sanosil, praktické skúsenosti s prípravou knižničných fondov
do procesov hromadného odkysľovania,
využitie hydropropylcelulózy pre spevnenie pauzovacích papierov a mnohé iné.
Ďalšími témami boli napr. aj problematika

29

novodobých knižničných dokumentov so
syntetickými prvkami.
Na konferencii odznelo množstvo informácii, bola to príležitosť zoznámiť sa s odborníkmi z iných inštitúcií a s ich prístupmi k práci, nadviazať kontakty. Vznikla tu
platforma pre odbornú diskusiu o etických
hraniciach reštaurovania a konzervovania,
o postupoch využívaných u nás a v zahraničí.
Pre kompletné oboznámenia sa s témami,

ktoré boli prezentované počas konferencie,
bude vydaný ku koncu roka 2017 zborník
prednášok.
SNK po úspešnom ukončení I. ročníka, plánuje pokračovať ďalším ročníkom
v roku 2020.
Ing. Eliška Jindrová
SNK, Martin
Autorka fotografií: Dana Vojtkova, SNK,
Martin

MESTSKÉ KNIŽNICE – KAM KRÁČATE? / CITY LIBRARIES – WHERE ARE YOU
GOING?
Slovenská asociácia knižníc (SAK), sekcia verejných knižníc, zorganizovala 15.
júna 2017 celoslovenský seminár o vývoji
a smerovaní mestských knižníc Mestské
knižnice – kam kráčate?
Knižničný systém Slovenskej republiky
v súčasnosti eviduje 103 knižníc, ktorých
zriaďovateľmi sú mestá – mestké knižnice.
Iniciatíva pripraviť seminár, ktorý by sa venoval výlučne problémom týchto knižníc,
vyšla od metských knihovníkov. Požiadavky sa chopila sekcia verejných knižníc
SAK, ktorá v Krajskej knižnici v Žiline
zorganizovala seminár s cieľom zhodnotiť

priestorové podmienky, činnosť a aktivity
slovenských mestských knižníc, naznačiť
ich budúce smerovanie, zamyslieť sa nad
osobnosťou knihovníka mestskej knižnice, no tiež spoznať sa a inšpirovať navzájom, podeliť sa o skúsenosti i s kolegami
z Českej republiky…
Pozvanie do Žiliny prijali knihovníci
mestských knižníc zo všetkých kútov Slovenska, zástupcovia Ministerstva kultúry
SR i výkonný podpredseda ZMOS Milan
Muška, ktorému téma verejných knižníc
nie je ľahostajná. Svojím vystúpením na
seminári prisľúbil podporu a pomoc kniž-

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS
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niciam, ku ktorým má od detstva pozitívny
vzťah a uvedomuje si dôležitosť ich postavenia v spoločnosti.
Vít Richter z Národní knihovny ČR vo
svojom príspevku Veřejné knihovny a jejich prostor oboznámil zúčastnených s výsledkami prieskumu v knižniciach ČR a ich
pobočkách v mestách od 5 000 do 20 000
obyvateľov, ktorého sa zúčastnili 2 027
knižníc a ich pobočiek a so štandardami
a metodickými materiálmi pre výstavbu
knižníc. Helena Gajdušková (Masarykova
veřejná knihovna Vsetín) svojím príspevkom dala knihovníkom rady, na čo si dať
pozor pri zariaďovaní knižnice. Iveta Kilárová zo Slovenskej národnej knižnice
si na seminár pripravila analýzu vývoja
mestských knižníc za roky 2005 – 2016
podľa základných štatistických údajov.
Súčasťou programu seminára bolo aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
Helenou Mlejovou z Mestskej knižnice
v Bratislave, ktorý poskytol prehľad o súčasnom stave mestských knižníc SR
v oblasti architektúry a zariadenia knižníc. Dotazník bol dostupný v elektronickej
forme (vytvorený cez Google formulár)
a mailom sekciou verejných knižníc SAK
distribuovaný mestským knižniciam. Zber
dát bol realizovaný v termíne 23. máj –
6. jún 2017 a trval dva týždne. Z celkovo
odoslaných 101 dotazníkov sa vrátilo 86,
čo je 85% odpovedí. Dotazník mal 10 položiek. Prvou bola identifikácia knižnice
a nasledovalo 9 otázok. Väčšina z nich bola
polouzavretá, teda poskytovala respondentom aj odpoveď vlastnými slovami. Vo
viacerých otázkach bola možnosť výberu
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viacerých odpovedí (čím percentuálny
sumár dosiahol hodnotu viac ako 100%).
Z vyhodnotených odpovedí môžeme skonštatovať, že situácia v mestských knižniciach nie je zďaleka ideálna, mnohé sú
poddimenzované z hľadiska priestoru,
možností doplňovania fondu a realizácie
podujatí. V ostatných rokoch sa našťastie
objavujú príklady zrekonštruovaných
moderných knižníc, ktoré dávajú nádej
na zlepšenie aj v ďalších mestách. Žiaľ,
viaceré knižnice sú do takej miery
v stave stagnácie, že sa presťahovali alebo
budú sťahovať do menších priestorov.
Pri otázke č. 1 „Bola vo vašej knižnici za
ostatných 15 rokov realizovaná významnejšia rekonštrukcia priestorov?“ bola
možnosť označiť viac odpovedí a výsledky
poukazujú na negatívnu štatistiku v tejto
oblasti.
21 (24,4%) - Žiadna investičná akcia
20 (23,3%) - Rekonštrukcia existujúcej
knižnice alebo jej podstatnej časti
18 (20,9 %) - Prestavba inej existujúcej
budovy, resp. priestorov pre knižnicu
17 (19,8%) - Zásadná revitalizácia interiéru (osvetlenie, podlahy atď.)
14 (16,3 %) - Celková obmena knižničného vybavenia / mobiliára / nábytku
4 (4,7%) - Rozšírenie existujúcich
priestorov knižnice o ďalšie priestory,
napr. o ďalšie poschodie
2 (2,3 %) - Rozšírenie existujúcich
priestorov knižnice formou prístavby
0 (0%) - Stavba novej budovy
Fakt, že za ostatných 15 rokov sa na Slovensku nepostavila žiadna nová budova
mestskej knižnice je dôkazom stagnácie, nedostatočnej aktivity a (možno aj)
záujmu zo strany zriaďovateľov. Okrem
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predchádzajúcich odpovedí bolo v možnosti „Iné“ ďalších 30 odpovedí na to, čo
sa aspoň čiastkovo v knižnici zmenilo.
K najčastejším odpovediam patrili: výmena políc na oddelení, obnova fasády,
vymaľovanie priestoru knižnice, rozšírenie knižnice o jednu miestnosť, výmena
okien, zriadenie detského oddelenia, nový
knižnično-výpožičný pult. Optimisticky
môžeme vyhodnotiť, že vo väčšine knižníc sa realizovalo čiastkovo aspoň niečo.
Otázka č. 2 bola jediná nastavená ako nepovinná, nadväzovala na prechádzajúcu –
„Ak áno, využili ste odbornú pomoc architekta?“. 69 odpovedí (z 86) poukazuje
na to, že v tejto oblasti je situácia v knižniciach stále nedostačujúca. 46 knižníc (66,7
%) nevyužilo odbornú pomoc architekta,
23 knižníc (33,3 %) áno. Faktom zostáva,
že pri drobných úpravách priestorov knižnice pomoc zo strany architekta nie je nevyhnutná – najmä keď sa s ňou spájajú aj
ďalšie finančné výdavky.
Otázka č. 3 bola zameraná na budúce aktivity. „Pripravuje sa v najbližšom období
(5 rokov) významnejšia rekonštrukcia
priestorov alebo novostavba vašej knižnice?“ s možnosťou označenia viacerých
možností.
45 (52,3%) - Žiadna väčšia investičná
akcia sa nepripravuje
19 (22,1 %) - Vybavenie knižnice novým interiérovým vybavením
10 (11,6%) - Rekonštrukcia existujúcej
knižnice alebo jej podstatnej časti.
4 (4,7 %) - Prestavba inej existujúcej budovy na knižnicu
1 (1,2%) - Rozšírenie existujúcich
priestorov knižnice o ďalšie priestory,
napr. o ďalšie poschodie
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0 (0%) - Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice formou prístavby
0 (0%) - Stavba novej budovy
Ani v tomto prípade nedávajú odpovede nádej na radikálne zmeny, najmä čo
sa týka väčších investícií v podobe novej budovy alebo rozsiahlej rekonštrukcie priestorov. Výber z ďalších odpovedí
svedčí o tom, že v plánoch mestských
knižníc sú najmä menšie čiastkové zmeny ako čiastočná revitalizácia interiéru,
zateplenie strechy, obnova fasády,
rekonštrukcia osvetlenia, vybavenie knižnice novým nábytkom, výmena okien.
Z odpovedí na otázku č. 4 „Ako hodnotíte
priestory, v ktorých vaša knižnica poskytuje služby používateľom?“ vyplynulo, že
celková situácia síce nie je dramatická, ale
potreba zmeny je v takmer polovici prípadov jednoznačne žiaduca.
37 (43%) - Dostačujúce, umožňujúce
väčšinu aktivít
32 (37,2%) - Čiastočne obmedzujúce
10 (11,6%) - Vynikajúce
7 (8,1%) - Nevyhovujúce
0 (0%) - Havarijný stav
V otázke č. 5 „Konkretizujte, čo je potrebné vo vašej knižnici zmeniť v jej priestorovom vybavení?“ s možnosťou výberu
viacerých odpovedí a zároveň s možnosťou
„Iné“ vyplynulo, že pre väčšinu knižníc je
potrebné riešenie viacerých záležitostí.
49 (57%) - Zariadenie
42 (48,8%) - Potreba debarierizácie
26 (30,2%) - Osvetlenie
13 (15,1%) - Umiestnenie knižnice v
rámci mesta, v rámci objektu
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V tejto otázke v rámci voľných (iných)
odpovedí je aspoň trochu potešujúce, že odpoveď zo 4 knižníc bola „nič“.
Inak sa medzi odpoveďami vyskytlo
kúrenie, siete, podlahy, rozšírenie kapacity
súčasných regálov, orientačný systém
v priestore knižnice, vybudovanie, resp.
rekonštrukcia priestoru na podujatia.
Odpovede na otázku č. 6 „Ako hodnotíte
finančné zabezpečenie knižnice zo strany
zriaďovateľa?“ boli nasledujúce:
41 (47,7%) - Finančné zabezpečenie
umožňuje realizovať väčšinu aktivít
32 (37,2%) - Finančné zabezpečenie
činností knižnice je čiastočne obmedzujúce
7 (8,1%) - Knižnica je vo všetkých oblastiach dobre finančne zabezpečená
6 (7%) - Finančné zabezpečenie je nevyhovujúce, obmedzuje plnenie základných funkcií knižnice
Z uvedených odpovedí vyplýva, že knižnice sú schopné vo väčšine prípadov pokryť
z poskytovaného finančného zabezpečenia
svoje aktivity, ale prípadne navýšenie by
dokázalo tieto oblasti zaopatriť lepšie.
Nasledujúca otázka č. 7 konkrétne dopĺňa

„V ktorej oblasti je financovanie nedostatočné?“. Z odpovedí vidno, že pre knižnice
je potrebné riešenie financovania vo viacerých oblastiach. V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy knižnica svoje finančné prostriedky dôsledne prerozdeľuje
tak, aby bola schopná riešiť to, čo je v danej
situácii a v danom období najdôležitejšie.
55 (64%) - Vnútorné vybavenie knižnice
46 (53,5%) - Nákup fondu
26 (30,2%) - Mzdové prostriedky
17 (19,8%) - Aktivity a podujatia knižnice
Z ďalších odpovedí z kategórie „Iné“ znovu potešilo, že 7 knižníc vyjadrilo so svojím
financovaním spokojnosť. Ďalšie potrebujú riešiť problémy, akými sú stav budovy
knižnice, personálne zabezpečenie, opravy,
rekonštrukcia.
Otázka č. 8 „Využívate možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov?
Ktorých?“ mapuje situáciu v knižniciach
ohľadom využívania získavania finančných zdrojov, ktoré majú iný pôvod, ako
od zriaďovateľa. V tejto otázke bolo mož-

Účastníci seminára v Žiline
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no označiť viac odpovedí a výsledkom je
zistenie, že knižnice poznajú rôzne zdroje
financovania a v rámci možnosti sa z nich
snažia čerpať.
71 (87,7%) - Fond na podporu umenia
33 (40,7%) - Ministerstvo kultúry SR
17 (21%) - Dotačný systém samosprávneho kraja (ak v danom kraji existuje)
Okrem troch ponúknutých možností
sa knižnice zapájajú aj do grantov z ďalších zdrojov, ku ktorým patria: Nadácia
pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Úrad
vlády SR, Grant Slovenskej sporiteľne,
SPP, granty a dotácie súkromných firiem.
V poslednej otázke č. 9 sme sa knižníc pýtali na ich postoj – „Čo podľa vás najviac
ovplyvní činnosť knižnice v budúcnosti?“
a dali sme im na výber, aby označili podľa
nich 3 najdôležitejšie výsledky.
75 (87,2%) - Kvalita knižničného fondu
45 (52,3%) - Technické vybavenie
36 (41,9%) - Personálne zabezpečenie
34 (39,5%) - Priestorové vybavenie
26 (30,2%) - Sprístupnenie elektronických zdrojov

skej knižnice Kysucké Nové Mesto Dušana
Šinalová podelila o dobré nápady, ktoré
v knižnici, ktorú vedie, realizujú vďaka
dobrým ľuďom. Mgr. Anetta Zelmanová
rozprávala o Mestskej knižnici v Senci a jej
najzaujímavejších aktivitách a Bc. Ľubica
Tomková priblížila činnosť knižnice v Hanušovciach nad Topľou, knižnice, ktorá
poskytuje svoje služby v zrekonštruovanom Šóšovskom kaštieli. Tamara Zajacová
z Goetheho inštitútu v Bratislave prezentovala príspevok Knižnica vecí, s podtitulom
Radšej šéruj ako kupuj a na závere seminára Božena Sobolová z Krajskej knižnice
v Žiline priblížila osobnosť knihovníka,
ako dôležitej súčasti mestskej knižnice.
Katarína Šušoliaková z Krajskej knižnice
v Žiline využila pôdu domácej knižnice na
odovzdanie ocenenia Naj knižnica Horného Považia, ktoré za svoju činnosť v roku
2016 získala Mestská knižnica v Bytči.
Ocenenie prevzala riaditeľka knižnice
Ľubica Raždíková. Všetky prezentácie zo
seminára sú dostupné na webovej stránke
SAK www.sakba.sk.

Z ďalších odpovedí je podľa našich kolegýň a kolegov dôležitá: legislatíva, osobnosť knihovníka, preferovanie knižníc
aj zo strany škôl a rodičov, prostredie
knižnice, aktívnejšia spolupráca výchovno-vzdelávacích inštitúcií a pedagógov,
ktorá je v súčasnosti nedostačujúca. Pre
motiváciu určite aj finančné zabezpečenie zamestnancov, pestrá a kvalitná
činnosť, dobrovoľníctvo v komunitných
aktivitách vrátane ponuky pre seniorov.
V ďalšej časti seminára sa riaditeľka Mest-
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Ľubica Raždíková preberá ocenenie Naj
knižnica Horného Považia 2016.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

Seminára mestských knižníc sa v Žiline
zúčastnilo viac ako 50 účastníkov.
Veríme, že bol prínosom pre všetkých
zúčastnených a naplnil ich očakávania.
Z prezentovaných príspevkov, skúseností
i návštev aj v zahraničných knižniciach je
zrejmé, že pre mestskú knižnicu, ktorá je
súčasťou svojej komunity a kultúry v meste,
je veľmi dôležitá komplexnosť a logická
následnosť aktivít a služieb, ktoré poskytuje.
Ak si knižnica chce udržať svoje miesto
v srdci svojich používateľov počas celého ich
života, potrebuje mať rovnako zaujímavú

ponuku pre deti, mládež, dospelých
i seniorov. Toto je výzva súčasnosti, ktorá
ovplyvní budúcnosť verejných knižníc a ich
fungovanie.
Foto: Archív Krajskej knižnice v Žiline
Mgr. Helena Mlejová
Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk
Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

AKO KRÁĽ NOVÉ KRÁĽOVSTVO KNÍH OTVORIL / HOW DID A KING OPEN A
NEW KINGDOM OF BOOKS
Knižničné služby poskytované pre deti a
ich rodičov sú prioritou pre verejné knižnice na celom svete. Kvalitná detská knižnica umožňuje deťom získať čitateľské
zručnosti a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
Vytvorenie príjemného a inšpiratívneho
prostredia s rozsiahlym fondom detskej
literatúry pre deti od ranného veku bolo
aj prioritou Krajskej knižnice Ľudovíta
Štúra vo Zvolene. Knižnica pripravila projekt podľa odporúčaní Smernice IFLA pre
budovy knižníc na vytvorenie kvalitného
knižničného priestoru s vytvorením nového detského kútika. Projekt Renovácia
oddelenia literatúry pre deti a mládež
bol v roku 2016 podporený z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia.
Knižnica v marci 2017 po úspešnom verejnom obstarávaní zrealizovala výmenu
nábytkového a interiérového vybavenia
na tomto oddelení. Výmenou osvetlenia
sa priestory presvetlili a zlepšila sa ich
funkcionalita. Vytvorilo sa tak príjemné
prostredie pre trávenie voľného času, odBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

dychové miesta na čítanie, detský kútik
pre najmenších používateľov, inovovali sa
priestory na realizáciu podujatí pre deti
materských a základných škôl zo Zvolena
a blízkeho okolia.
Pri vstupe na oddelenie všetkých zaujme veselý koberec, kreslá a sedačky, ktoré
vytvárajú variabilný priestor na sedenie.
Nové obslužné miesta pre knihovníčky
vytvorili lepšie podmienky pre prácu s čitateľom. Najväčší úspech dosiahol detský
kútik pre najmenších, kde môžu rodičia a
deti relaxovať, kým si starší súrodenci vyberajú knihy na čítanie. Účelový nábytok
s úložnými boxami plnými kníh a drobností na hranie priťahuje zvedavé detské
očká, pozýva ich k hre a čítaniu. Ďalšia
miestnosť – rozprávková - ožila veselými
oranžovými stoličkami, farebnými podsedákmi a relaxačnými vakmi. Je to obľúbené miesto starších detí na pohodlné
a nikým nerušené čítanie.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene v rámci Týždňa slovenských knižníc
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Renovácia oddelenia pre deti a mládež – nové
obslužné miesta, kreslá, nábytok

Renovácia oddelenia pre deti a mládež –
stoličky, sedáky, podsedáky, nábytok

sprístupnila pre deti a mládež vynovené
a veselšie priestory s novým detským kútikom na hry a oddych pre najmenších.
Oddelenie s tromi miestnosťami bolo zariadené v roku 1985, preto si už renováciu zaslúžilo. Každoročne toto oddelenie
využíva viac ako 3000 čitateľov a okolo
6000 návštevníkov podujatí a rôznorodých aktivít knižnice pre deti a mládež.
Výmenou účelového nábytku, kobercov
a osvetlenia sa vytvoril dôstojný a funkčný priestor na hry, oddychové čítanie
a zmysluplné trávenie času detí a mládeže. Zámerom projektu bolo vytvoriť
také prostredie, aby prilákalo deti a celé
rodiny do knižnice, motivovalo k čítaniu
a vzdelávaniu. Skvalitnením interiérového a nábytkového vybavenia sa zvýšil
celkový komfort používateľov oddelenia
literatúry pre deti a mládež krajskej knižnice.
Slávnostné otvorenie oddelenia litera-

Korunovácia Kráľa detských čitateľov
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túry pre deti a mládež sa uskutočnilo
15. marca 2017. Kráľovstvo detských
kníh otvoril nový kráľ detských čitateľov Jakub zo Základnej školy Martina
Rázusa vo Zvolene, ktorý bol v tento deň
korunovaný na kraľovanie v ríši rozprávok a detských kníh v roku 2017. Čerstvo
korunovaný kráľ zaželal vynovenému oddeleniu veľa dobrých kníh a spokojných

čitateľov, ktorí budú tráviť svoj voľný čas
v knižnici tak radi ako on.
Ďakujeme Fondu na podporu umenia
za podporu projektu a tešíme sa na spokojných a šťastných detských čitateľov
a návštevníkov!
Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
lenka.malovcova@kskls.sk

FELIBER POETRY – FESTIVAL POÉZIE / FELIBER POETRY – POETRY FESTIVAL
S myšlienkou zorganizovať festival poézie
sme v Malokarpatskej knižnici v Pezinku
koketovali niekoľko rokov. Knižnica v Pezinku ako regionálna knižnica s krajskou
pôsobnosťou mapuje aj región pod Malými
Karpatmi, jeho minulosť, súčasnosť, osobnosti. Práve osoba básnika Jána Smreka,
ktorého verše sú späté s vinohradníckymi
zákutiami Modry aj Pezinka, motivovala aj
názov festivalu. Nazvali sme ho Feliber Poetry, slovo feliber evokuje felibrov, básnickú skupinu vytvorenú okolo francúzskeho,
okcitánskeho básnika Frederika Mistrala,
presadzujúceho okcitánske nárečie ako
ideálny jazyk poézie. Ján Smrek jeho filozofiu preniesol na slovenčinu a svojou
tvorbou ukázal krásu a muzikálnosť
slovenčiny ako básnického jazyka.
Prvý ročník medzinárodného festivalu
poézie FELIBER POETRY sa uskutočnil v dňoch 29. 6. – 1. 7. 2017 v Pezinku
a Modre. S nápadom zorganizovať festival poézie FELIBER POETRY prišla predovšetkým naša kolegyňa, spisovateľka
a Modranka Veronika Šikulová. Malokarpatská knižnica v Pezinku, v ktorej pracuje,
ju ako hlavný organizátor podporila, pridalo sa aj Literárne informačné centrum
a Kultúrne centrum Modra. Vznikol fesBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

tival, ktorý prepojil dve mestá - ľudí, básnikov, hudobníkov, výtvarníkov, predstavil
autorov staršej, strednej a mladej generácie
a ich tvorbu, vytvoril priestor na debaty
a hlavne počúvanie slov, textov, myšlienok,
rozhovorov. Festival predstavil predovšetkým poéziu domácej proveniencie, našich
slovenských autorov, hoci sme pozvali
aj autorov zo stredoeurópskeho priestoru, z krajín V4. Zámerom bolo ukázať, že
slovenská poézia, staršia i tá najmladšia
v stredoeurópskom priestore je doma,
a naši básnici sú rovnako zaujímaví aj kvalitní ako ich zahraniční kolegovia.
Festival sme otvorili vo štvrtok 29. júna
2017 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku
vernisážou výstavy Michala Murína
a multimediálnym vystúpením Daniela
Heviera. Otvorenia sa zúčastnil aj minister
kultúry SR Marek Maďarič. Piatkové popoludnie a večer patrili už poézii v malebnom
prostredí Schaubmarovho mlyna, technickej pamiatky, v priestoroch ktorého sídli
Galéria insitného umenia SNG. Úvod pezinského dňa ponúkol pútavé rozprávanie
Ľubomíra Feldeka o modernej slovenskej
poézii a Rudolfovi Dobiášovi, ktorého poéziu Feldek s úctou vyzdvihol. Potom sa už
moderátor – pezinský režisér, scenárista
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a muzikant v jednej osobe Patrik Lančarič – rozprával s hlavnými hosťami, ktorými boli Rudolf Jurolek, Mila Haugová,
Veronika Kolejáková, Katarína Kucbelová,
Michal Habaj, Marián Milčák, českí poeti Irena Šťastná, mimochodom ostravská
knihovníčka, a mladý originálny básnik
Ondřej Buddeus, sympatický hosť z Poľska
Zbigniew Machej a z Maďarska prišiel Tibor Babiczky. Verše čítali sami autori, ale
aj herci Monika Haasová a Richard Stanke.
Literatúru striedala hudba, v Pezinku to
boli spisovatelia a hudobníci Márius Kopcsay a Braňo Jobus, večer ukončila pezinská
kapela Brajgel. Po pezinskej časti festivalu,
ktorá prebehla v bukolickej atmosfére pokoja a pohody starého mlyna na kraji mesta, sme na druhý deň ostali v historickom
centre mesta Modra. V Múzeu Ľ. Štúra
sme otvorili výstavu Lovci snov z ríše snov,
súbor výtvarných diel slovenských umelcov, ktorých vznik inšpirovala literatúra.
V priestoroch bývalého evanjelického sirotinca, kde Ján Smrek vyrastal, prebehla
diskusia o živote a tvorbe nášho básnika
za účasti literárnych vedcov a historikov
Michala Habaja, Vladimíra Petríka a Mo-

Feliber Poetry Pezinok

niky Kaprálikovej. Potom sa poézia čítala
v historickej radnici – verše našich hostí
tentoraz recitovali herci Zuzana Polonská
a Ľubo Bukový. Slampoetristi zo Slovenska a Česka - Honza Dibitanzl, Adeladla,
Honza „Bingo“ Binder, Tomáš Straka, Mišo
Krakovský a Shylock - v dvoch kolách

Feliber Poetry Modra

38

Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

predviedli svoju umeleckú tvorbu, deti
prišli na poeticko-výtvarný workshop
a znela hudba – program ukončil koncert
skupiny Longital. Festival priniesol divákom veľa zážitkov a samotným účastníkom
možnosť stretnutí a diskusií.
Festival sa mohol uskutočniť aj vďaka našim partnerom: Bratislavský samosprávny
kraj, Mesto Pezinok, Mesto Modra, Malo-

karpatské múzeum v Pezinku, Múzeum Ľ.
Štúra v Modre, Slovenská národná galéria,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
v Modre, literárnyklub.sk, Artforum Pezinok a o.z. Homo Liber. Hlavným partnerov
bol Fondu na podporu umenia.
Mgr. Daniela Tóthová
Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

LES UKRYTÝ V KNIHE / FORREST HIDDEN IN THE BOOK
BBSK – Novohradská knižnica, Lučenec už s tradíciou niekoľkých rokov sa aj
v roku 2017, konkrétne od 18.04.2017 –
31.05.2017, zapojila do celoslovenského
projektu Les ukrytý v knihe.
V priestoroch Novohradskej knižnice
- oddelenia náučnej literatúry – galérie,
sme sprístupnili pre záujemcov z radov
detí, žiakov ale aj dospelých, výstavy Hlas
lesa, Drevo vždy živé, Smrečiny, súčasťou
ktorých bolo aj premietanie filmov s lesníckou tematikou prepožičaných z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
Súčasťou výstavy boli deťom sprístupnené
interaktívne prvky, s ktorými sa mohli
zahrať - poskladať puzzle, kocky, určovať
lesné plody, listy stromov, stopy zvierat,
vykresliť si omaľovánky a iné. Hlavne detičky z materských škôl hry veľmi zaujali,
mali možnosť si hravou formou priblížiť les
a spoločenstvo lesa.
Ďalšími sprievodnými aktivitami projektu
boli besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom, ktorý píše knižky pre deti, stretnutie
s ochranármi prírody zo Správy Chránenej
krajinnej oblasti Cerova vrchovina Rimavská Sobota, s lesnými pedagógmi z Lesy
Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica.
Mimoriadny ohlas, najmä u tých najmenBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

ších detí z materských škôl, mala dramatizácia rozprávky o „Pampúšikovi“, ktorú
im zahrali žiaci Pedagogickej a sociálnej
akadémie z Lučenca, študijný odbor vychovávateľ.
Mimoriadne priaznivým dňom, jednak
počasím, ako aj účasťou (308), bol deň
04.05.2017, kedy sa uskutočnilo podujatie
Les ukrytý v knihe - ALTANOK, v krásnom mestskom parku v Lučenci. Od 09.00
hod. začínali prichádzať deti materských
škôl, neskôr žiaci základných škôl, pristavili sa aj mamičky s deťmi, náhodní návštevníci parku. Pre všetkých účastníkov
boli pripravené stanovištia, bolo ich celkom 12, na ktorých na deti čakali: spisovateľ, ochranári prírody, lesní pedagógovia,
knižnica s krásnym fondom detských kníh,
čítanie kníh s porozumením, ale hlavne
naši pomocníci, žiaci pedagogickej školy, ktorí pripravili tvorivé aktivity: Nakŕm
zver – určovanie správnej potravy pre zvieratá, Prejdi dráhu, Spoznaj les, Napodobni
zvieratá – relaxačné cvičenie zvukov a pohybov zvierat, Stratené rozprávkové bytosti
– hľadanie rozprávkových bytostí v parku.
Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila
v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodné-
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ho roku lesov. Prostredníctvom kníh chce
najmä deťom a mladej generácii poukázať
na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť,
na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a
súčasne na potrebu samotného čítania.
Kampaň umožňuje predstaviť knihu po
stránke obsahovej a zároveň chce poukázať
na cestu, ktorou je potrebné prejsť, kým sa
z malého semenáčika stane kniha, ktorá
nám odhalí svoje tajomstvá.

Myslíme si, že cieľ našej grantovej výzvy,
ktorý sme si naplánovali sme aj dosiahli.
V rámci projektu Les ukrytý v knihe od
18.04.2017 – 31.05.2017 sme zaznamenali
účasť 676 účastníkov.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, hlavný partner
podujatia
PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Novohradská knižnica, Lučenec
riaditelka@nklc.sk

SÚŤAŽ V LITERÁRNEJ TVORIVOSTI DARY REČI / GIFTS OF SPEECH – THE
COMPETITION IN LITERARY CREATIVITY
Rozvíjať záujem o literatúru a literárnu
tvorivosť mládeže i dospelých je jedným
z hlavných cieľov našej knižnice. Prostriedkov pre jej kultivovanie je mnoho,
my sme už po trinástykrát zvolili cestu
literárnej súťaže, ktorá komplexne zasiahne a zasiahla v prospech tohto atribútu.
Literárna súťaž Dary reči bola toho
roku venovaná Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi, aby podnietila regionálnych
autorov a regionálne autorky nielen
k tvorbe a formovaniu písomného prejavu, ale slúžila i ako impulz k premýšľaniu o osobnosti J. M. Hurbana.
Vzbudiť záujem o písanie sa napokon
naplnil. Dôkazom toho bola bohatá
účasť. Do súťaže sa zapojilo 40 prác od
33 účastníkov a účastníčok v troch rôznych vekových kategóriách.
Prípravy prebiehali od februára 2017,
uzávierka súťaže bola termínom ohraničená na 30.4.2017. Zameranie prác bolo
obmedzené druhom lyrickým a epickým, bez stanovenia záväznej témy. Ako
inšpirácia a možná téma k zamysleniu
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sa pre tvorcov a tvorkyne stala osobitná
téma „Považská Bystrica a okolie z rozprávania mojich starých rodičov“.
Odborná porota v zložení PaedDr. Eva
Žibrúnová, Mgr. Zuzana Hrenáková
a Mgr. Peter Valášek sa napokon rozhodla udeliť v prvej kategórii 1. miesto
Linde Lednickej, 2. miesto Nine Belásovej a dve 3. miesta. Jedno patrilo
Ľudmile Pepichovej, druhé obsadila
Šárka Štefániková. Druhá kategória sa
niesla v ocenení Simony Hradňanskej
na 1. mieste a Mária Lukáča, ktorý získal
2. miesto. V tretej kategórii sa porota napokon rozhodla neudeliť 1. ani 2. miesto.
3. miesto patrilo Márii Gáboríkovej
a Anne Vicenovej. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo na Mestskom úrade
v Považskej Bystrici. Príjemnú atmosféru doplnil Pavol Repáň hrou na harfe,
tiež porota, ktorá umožnila zúčastneným diskutovať o ich literárnych dielach.
Víťazné práce boli uverejnené v zborníku ocenených prác s názvom Dary reči.
Okrem možnosti zverejniť svoju tvorbu
sme účastníkom a účastníčkam literárBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

nej súťaže darovali i vecné ceny.
Bienále 13. ročníka súťaže v literárnej
tvorivosti Dary reči o cenu Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásila Považská knižnica v Považskej Bystrici v spolupráci

s Mestom Považská Bystrica a Slovenskou asociáciou knižníc.
Mgr. Lucia Panáčková
Považská knižnica v Považskej Bystrici
beletriapb@gmail.com

HANA KOŠKOVÁ DEŤOM / HANA KOŠKOVÁ TO CHILDREN
„Dobrá literatúra bude žiť, je ako slimák,
vytrvalo sa šinie dopredu, aj keď jej nad hlavou podpaľujú dom“ (Hana Košková, 1997)
BBSK – Novohradská knižnica si vám dovoľuje predstaviť významnú slovenskú spisovateľku, poetku, publicistku a prekladateľku,
rodáčku z Novohradu p. Hanu Koškovú, ktorá sa dňa 07.06.2017 dožila krásneho životného jubilea 75 rokov. Hana Košková, rodená Grešová sa narodila 7. júna 1942 v Tuhári,
okres Lučenec. Študovala na Strednej
zdravotníckej škole v Lučenci v rokoch
1956-60. Po ukončení štúdia pracovala
ako zdravotná sestra v Okresnom ústave
národného zdravia v Lučenci. V rokoch
1978 – 1990 bola redaktorkou okresných
novín Ipeľ, neskôr regionálneho týždenníka Novohrad v Lučenci. Už ako študentka
strednej školy začala písať prvé básne. Od
roku 1992 pôsobí ako poetka a spisovateľka
v slobodnom povolaní. Veľký vplyv na
jej tvorbu mala jej stará mama, ktorá sa
dožila 107 rokov. Žije v Lučenci, pravidelne
chodí na stretnutia, vyjadruje sa k tvorbe,
navrhuje zlepšenia, pripravuje referáty zo
slovenskej i svetovej literatúry, ako i z teórie
literatúry. Venuje sa recenzistike a kritike.
Jej básne boli uverejnené v časopisoch:
Nové slovo, Romboid, Slovenské pohľady,
Literárny týždenník, Slovenské národné
noviny a preložené do časopisov v Poľsku,
Rumunsku, Bulharsku, Ukrajine. Verše sú
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vysielané v Slovenskom rozhlase. Do literárnej tvorby vstúpila v roku 1976 zbierkou Pod
teplom krvi ( odmena I. Krasku). V roku
2000 jej udelili Cenu Slovenských pohľadov
za poéziu. Za dlhoročnú literárnu tvorbu
si Hana Košková 11. februára 2000 prevzala Cenu mesta Lučenec. Pod menom Hana
Košková v katalógu Novohradskej knižnice
nájdete 849 záznamov. V roku 2016 spisovateľku/poetku Hanu Koškovú prijali do celosvetovej spisovateľskej organizácie P.E.N.,
ktorá združuje románopiscov, básnikov,
esejistov, literárnych vedcov a prekladateľov.
Nikdy neodmietne stretnutie s čitateľmi.
Tvorba pre deti: Mara medvedica (2007),
Príbehy z Ľudožrútskej ulice (2007), Vitajte v Krkaháji (2009), Poludnica z Čerepeša
(2011), Uľa-Fuľa krotí farby (2012), Janičiarka – Legenda z Novohradu (2015), Repujúci
grep (2017)
Tvorba pre dospelých: Pod teplom krvi
(1976), Spojitosť (1978), Spätné zrkadlo
(1982), Tvár pri tvári (1988), Vnútrozemie
(1989), Záhrada, zviera vo mne (2000), Náhrdelník z hrdličiek (2001), Súrodenci zo sna
(2006), Robotnica na poslednú chvíľu (2012),
Janičiarka – Legenda z Novohradu (2015).
V mene zamestnancov Novohradskej knižnice želáme p. Hane Koškovej pevné zdravie,
veľa osobných a tvorivých úspechov.
PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Novohradská knižnica, Lučenec
riaditelka@nklc.sk
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Z NAŠICH VYDANÍ
EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE / EDITORIAL
ACTIVITY OF THE LIBRARY OF JURAJ FÁNDLY IN TRNAVA
Realizácia edičnej činnosti v Knižnici Jujakej literárnej skupiny a pod.
raja Fándlyho v Trnave (KJF) zohráva významnú úlohu v propagačných aktivitách
V roku 2013 bola vydaná výberová perknižnice. Potvrdzujú to aj články, ktoré
sonálna bibliografia venovaná Jánovi
vyšli v Bulletine SAK č. 2/2011 a č. 3/2013.
Ondrušovi1. Tento významný slovenský
Príspevky mapovali edičnú činnosť KJF
básnik, viackrát nominovaný na Nobelovu
v rokoch 2009 – 2012.
cenu za literatúru, príslušník básnického
V tomto príspevku chceme vašu pozorzdruženia „Trnavská skupina“, istý čas býnosť upriamiť na vydávanie publikácií
val v Trnave. Príhovor poskytol Ľubomír
v našej knižnici v rokoch 2013 – 2016
Feldek, rovnako člen spomínaného zdrua v prvom polroku 2017, pričom však spoženia.
meniem iba tie najdôležitejšie.
V roku 2014 sme si pripomenuli 145. výPri zostavovaní edičného plánu knižniročie narodenia a 55. výročie úmrtia výce, čo sa týka personálnych bibliografií,
znamného slovenského architekta Michavychádzame z toho, aké osobnosti, ktoré
1 Ján Ondruš: výberová personálna bibliografia / zost. Emília Dolníková; zodp. redaktor
radíme medzi regionálne, majú v danom
Lívia Koleková. - Trnava: Knižnica Juraja
roku nejaké výročie, oslavujú významné
Fándlyho v Trnave, 2013. - 76 s. - ISBN 978-80životné jubileum alebo sú zaradení do ne88695-38-7
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la Milana Harminca2. Zhodou okolností
Knižnica Juraja Fándlyho sídli v budove,
ktorú tento architekt projektoval a stavba bola dokončená v roku 1914. Budova
je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Publikácia s príhovorom od prof.
Jany Pohaničovej z Fakulty architektúry
STU v Bratislave je užitočnou pomôckou
pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac
o významných stavbách tohto architekta,
nachádzajúcich na mnohých miestach Slovenska.
V januári 2014 oslávil 90. narodeniny J.
Em. kardinál Ján Chryzostom Korec3,
ktorý v mladosti pôsobil v Trnave. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea sa Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s KJF
rozhodol vydať personálnu bibliografiu
venovanú tomuto velikánovi slovenského
národa. Publikácia obsahuje príhovory
významných osobností politického, spoločenského, hospodárskeho a duchovného
života. Jej súčasťou je i zaujímavá fotografická príloha z osobného archívu pána kardinála. Koncom roka 2014 vyšlo aj druhé,
doplnené vydanie4. Publikácie boli osobne
2 Michal Milan Harminc: výberová personálna bibliografia /zost. Emília Dolníková; zodp.
redaktor Lívia Koleková. - Trnava: Knižnica
Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-8088695-45-5
3 Ján Chryzostom kardinál Korec: personálna
bibliografia / Tibor Mikuš a kolektív; odborná
spolupráca Emília Dolníková. - Trnava:
Trnavský samosprávny kraj: Knižnica Juraja
Fándlyho, 2014. -160 s. - ISBN 978-80-9714394-7
4 Ján Chryzostom kardinál Korec: personálna
bibliografia / Tibor Mikuš a kolektív; odborná
spolupráca Emília Dolníková. -2. dopln. vyd. Trnava: Trnavský samosprávny kraj: Knižnica
Juraja Fándlyho, 2014. - 207 s. - ISBN 978-80Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

odovzdané Jeho Eminencii v januári 2015,
čomu sa úprimne potešil.
V prvom polroku 2016 vyšlo 3. vydanie
tejto publikácie5, ktoré je tematicky venované 1. výročiu úmrtia pána kardinála.
V kapitole Posledné zbohom sú uvedené
príhovory smútočných hostí, ktoré odzneli
na pohrebe dňa 31. októbra 2015 v Nitre.
Ďalšia kapitola je venovaná spomienkam
jeho priateľov, poďakovania členov Nadácie Konštantína Filozofa a iných významných osobností. Tiež je doplnená fotografická príloha.
Koncom roka 2016 bola vydaná výberová
personálna bibliografia venovaná 80. výročiu narodenia významného slovenského
básnika, dramatika, prozaika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka6, člena Trnavskej
skupiny. Literárny kritik Vladimír Petrík
vo svojom príspevku ho označuje ako za
pozoruhodný zjav slovenskej literatúry.
Táto publikácia obsahuje 468 strán, má
27 kapitol, autorský register aj fotografickú prílohu. Niektoré fotografie zo svojho
rodinného archívu láskavo poskytol pán
Feldek. Ostatné fotografie sú z podujatí našej knižnice, kde bol spomínaný autor hosťom. Príprava tejto publikácie bola časovo
náročná aj vzhľadom k tomu, že aktivity
89759-02-6
5 Ján Chryzostom kardinál Korec: personálna
bibliografia / autor Tibor Mikuš a kolektív;
odborná spolupráca Emília Dolníková. - 3.
dopl. vyd. - Trnava: Trnavský samosprávny kraj:
Knižnica Juraja Fándlyho, 2016. - 249 s. - ISBN
978-80-89759-15-6
6 Ľubomír Feldek: Výberová personálna
bibliografia / zost. Emília Dolníková; zodp.
redaktor Lívia Koleková. - Trnava: Knižnica
Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. - 468 s. - ISBN
978-80-88695-52-3
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pána Feldeka sú skutočne veľmi rozsiahle.
Publikácia mu bola venovaná počas jeho
návštevy našej knižnice 12. decembra
2016, na ktorú prijala pozvanie aj jeho
manželka Oľga a dcéra Katka. V rámci
podujatia pod názvom Kúzelník so slovami sa k zástupom gratulantov pridali aj deti
z viacerých základných škôl v Trnave. Pán
Feldek sa vyjadril, že táto kniha je jednou
z najkrajších darčekov k jeho 80-tke, aké
dostal.
Zostavovateľkou všetkých bibliografií je
Emília Dolníková.
Už v predošlých príspevkoch bolo spomenuté, že od roku 2009 pri KJF pracuje klub
Fórum humoristov. Viackrát do roka na
svojich pravidelných stretnutiach v čitárni
knižnice predstavuje všetkým priaznivcom
hovoreného, písaného a kresleného humoru tvorbu nielen regionálnych autorov, ale
i autorov, ktorých tvorba prekračuje hrani-
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ce nášho kraja.
Tento projekt sa teší mimoriadnej obľube
u širokej verejnosti. Každoročne elektronicky vychádza zborník tohto klubu pod
názvom HUMOR_ZASINÁČ.SK. Nebolo tomu inak ani v rokoch 20137, 20148
a 20159. Zborníky sú dostupné na našej
7 HUMOR_ZASINÁČ.SK 2013: Zborník Fóra
humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / zost. Benjamína Jakubáčová; ilustr.: Natália Murat-Oravcová, Vojto Haring. - Trnava:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. - 65 s.
- ISBN 978-80-88695-41-7. Dostupné na http://
www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/
humor_zasinac_2013.pdf
8 HUMOR_ZASINÁČ.SK 2014: Zborník
Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave / zost. Benjamína Jakubáčová; ilustr.
Michaela Mondeková Mrvová, Gabo Kopúnek.
- Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,
2014. - 57 s. - ISBN 978-80-88695-46-2. Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/
files/Publikacie/humor_zasinac_2014_oprava.
pdf
9 HUMOR_ZASINÁČ.SK 2015: Zborník
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webovej stránke www.kniznicatrnava.sk.
V roku 2016 bol zborník vydaný aj knižne pod názvom Humor_zasináč.sk. 2010
- 201510. Zostavovateľkou všetkých zborníkov je Benjamína Jakubáčová.
Knižnica Juraja Fándlyho je od roku 2009
vyhlasovateľkou celoslovenskej literárnej
súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny salón
Trnava, ktorá sa koná každé dva roky.
Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave / zost. Benjamína Jakubáčová; ilustr.
Michaela Mondeková Mrvová, Natália Murat
Oravcová. - Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v
Trnave, 2015. - 48 s. - ISBN 978-80-88695-50-9.
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_sk2015.pdf
10 HUMOR_ZASINÁČ 2010 - 2015: [zborník
Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave] / zost. Benjamína Jakubáčová; ilustr.
Ivan Bajo ... [et al.]. - Trnava: Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave, 2016. - 101 s. - ISBN 97880-8695-53-0

V roku 2013 sa konal 3. ročník11 a o dva
roky 4. ročník12 tejto súťaže. V oboch
ročníkoch sa celkovo hodnotilo 481 prác
od 172 autorov z celého Slovenska, ale
i z Francúzska a Srbska. Ocenené práce sú
uverejnené v zborníkoch, ktorých zostavovateľkou je Benjamína Jakubáčová.
V spolupráci s viacerými partnerskými
inštitúciami KJF v Trnave každoročne organizuje odborné podujatia, ktoré sú určené pre pracovníkov knižníc. V roku 2013
sa konal seminár a workshop pod názvom
Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní13. Pod rovnomenným názvom bol vydaný aj zborníkov
príspevkov, ktoré odzneli na uvedenom seminári. Seminár bol zameraný na prevenciu patologických javov pri sprístupňovaní
verejného internetu v knižniciach.
V roku 2015 sa konalo podujatie, ktoré
bolo venované rozvoju čitateľskej gramotnosti. Zborník príspevkov z tohto seminára vyšiel pod názvom Rozvoj čitateľskej
gramotnosti z pohľadu detského knihovníka14 a prezentujú sa tu metódy práce
11 Literárny salón Trnava 2013: zborník
ocenených prác / zost. Benjamína Jakubáčová.
- Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,
2013. - 87 s. - ISBN 978-80-88695-40-0
12 Literárny salón Trnava 2015: zborník
ocenených prác / zost. Benjamína Jakubáčová.
- Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,
2015. - 84 s. - ISBN 978-80-88695-49-3
13 Význam internetu a sociálnych sietí a riziká
pri ich využívaní: zborník príspevkov z odborného seminára a záverov workshopu, ktorý sa
konal dňa 29. mája 2013 v Trnave / zost. Ivana
Gálusová. - Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v
Trnave, 2013. - ISBN 978-80-88695-39-4. Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/
files/Publikacie/vyznam_internetu_zbornik.pdf
14 Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu
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s deťmi. Zostavovateľkou oboch zborníkov
je Ivana Gálusová. Oba spomenuté zborníky sú prístupné online na našej webovej
stránke.

skom kraji, kluby filatelistov, filatelistické
produkty, poštové známky, poštové pečiatky týkajúce sa trnavského kraja, turistické
chodníky pomenované po významných
osobnostiach.
Táto pôsobivá publikácia sa vždy stretne
s veľkým záujmom verejnosti.

Trnavský samosprávny kraj vydal v poradí už 4. rozšírené vydanie Kultúrno-historického kalendára Trnavského samosprávneho kraja15 v roku 2016 a KJF
v Trnave sa výrazným spôsobom zúčastnila na príprave a zostavení tejto publikácie.
Publikácia má 448 plnofarebných strán
s fotografiami. Obsahuje doplnený prehľad
najvýznamnejších regionálnych osobností,
takisto sú doplnené i kapitoly o inštitúciách, školách, DSS, zdravotníckych zariadeniach, zboroch, súboroch, záujmových
združeniach, ktoré pôsobia v našom kraji.
Novými sú kapitoly o významných udalostiach, ktoré sa odohrali na území dnešného
TTSK, podrobne sa mapujú miesta, kde sú
umiestnené pamätné tabule, pamätníky,
pomníky, rodné domy a pamätné izby našich dejateľov.
Zaujímavé sú kapitoly o periodikách, ktoré sa kedysi vydávali alebo sú stále vydávané na území TTSK, o vydavateľstvách,
cirkvách a reholiach, ktoré tu pôsobia.
Súčasťou publikácie je i CD, kde sú uvedené ďalšie kapitoly, ktoré mapujú napr.
hudobné kapely, ktoré pôsobili v trnav-

Naším posledným vydavateľským počinom v prvom polroku 2017 je publikácia
Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2017: výberová
článková bibliografia17. Táto publikácia
vyšla pri príležitosti 90. výročia založenia
knižnice. Obsahuje 2399 bibliografických
záznamov v časovom rozpätí od roku 1948
až po december 2016. Publikácia je obo-

detského knihovníka: zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 27. mája
2015 v Trnave / zost. Ivana Gálusová. - Trnava:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. ISBN 978-80-88695-48-6.
Dostupné na www.kniznicatrnava.sk/files/files/
metodika/zbor_gramotnost_publ.pdf
15 Kultúrno-historický kalendár Trnavského
samosprávneho kraja / Tibor Mikuš a kolektív.
- 4. rozš. vyd. - Trnava: Trnavský samosprávny
kraj, 2016. - 448 s. - ISBN 978-89759-13-2

16 Identita a naše korene: inštitucionalizácia
kultúry na území TTSK / Tibor Mikuš a kol.;
zost. Lívia Koleková, Jana Svetlovská, Anna
Pekárová]. - Trnava : Trnavský samosprávny
kraj, 2016. - 289 s. - ISBN 978-80-89759-31-6
17 Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave 1927 – 2017: výberová článková
bibliografia / zost. Iveta Šimčíková; zodp.
redaktor Lívia Koleková. - Trnava: Knižnica
Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. - 319 s. - ISBN
978-80-88695-55-4
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Knižnica J. Fándlyho sa podieľala na vydaní a zostavení ďalšej zaujímavej publikácie,
ktorú vydal Trnavský samosprávny kraj
v roku 2016 pod názvom Identita a naše
korene - Inštitucionalizácia kultúry na
území TTSK16.
Osvetové strediská v Trnave, Galante,
Senici a Dunajskej Strede spojili sily a výsledkom ich úsilia je prehľadná publikácia
s množstvom farebných fotografií o kultúrnych inštitúciách, telesách a spolkoch,
ktoré momentálne pôsobia v trnavskom
regióne.
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hatená o dokumenty viažuce sa ku vzniku
knižnice, obrazovú prílohu a ďalšie zaujímavé informácie.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Všetky publikácie sú prístupné v tlačenej alebo elektronickej podobe čitateľom
a návštevníkom Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave.
Mgr. Emília Dolníková
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
edolnikova@kniznicatrnava.sk

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
PROGRAM ERASMUS+ OSLÁVIL 30. VÝROČIE / 30TH ANNIVERSARY
CELEBRATIONS OF ERASMUS PROGRAMME+
Katarína Matušková, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku,
katarina.matuskova@ku.sk
Abstract: The article provides information about Erasmus + benefits for the library community based on author´s own experiences in libraries in Katowice (Poland).
Keywords: Erasmus training, mobility, CINiBA, Silesian Library in Katowice, University Library, Catholic University in Ružomberok
Kľúčové slová: Erasmus školenie, mobilita, CINiBA, Sliezska knižnica v Katowiciach, Univerzitná knižnica, Katolícka univerzita v Ružomberku
Program Erasmus oslávil v tomto roku
okrúhle 30 narodeniny. Počas jeho trvania
mali viacerí zamestnanci Katolíckej univerzity, medzi nimi aj zamestnanci Univerzitnej
knižnice KU, možnosť na vlastnej koži zažiť,
čo ponúka vzájomné zdieľanie skúseností. Interakcia však nebola len jednostranná. Vďaka
programu Erasmus + každoročne prichádzaBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

jú na KU kolegovia z blízkych i vzdialenejších krajín. V našom prípade je v súčasnosti
možnosť navštíviť jednu zo 122 partnerských
univerzít naprieč celým svetom. Samozrejme, platí to aj naopak. V súvislosti s oslavou
programu Erasmus + bola v priestoroch Univerzitnej knižnice sprístupnená fotografická
výstava „Erasmus očami KU“, ktorú organizo-
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val Referát pre medzinárodné vzťahy, mobilitu
a formáciu KU. Fotografie so stručným opisom mapovali skúsenosti a zážitky zo zahraničných pobytov. Možnosť vycestovať a dozvedieť sa viac o fungovaní inštitúcií v zahraničí
využíva čoraz viac zamestnancov. V minulosti
bol trend opačný. Do Univerzitnej knižnice
viac kolegov prichádzalo ako odchádzalo.
V roku 2016 už 10 zo 14 odborných pracovníkov knižnice vycestovalo do knižníc za hranicami Slovenska. Nielen nové kontakty, ale aj
inšpirácie pri riešení podobných problémov
sú devízou každého absolvovaného školenia.
Od akademického roka 2016/2017 začala
KU poskytovať aj kurz anglického jazyka pre
svojich zamestnancov, realizovaný taktiež
s podporou programu Erasmus +. Cieľom
kurzu je aj naďalej podporovať zamestnancov
v ich jazykovej príprave a rozšíriť okruh krajín, v ktorých by mohli v budúcnosti školenie
absolvovať.
Z osobnej skúsenosti by som rozdelila školenia v partnerských inštitúciách na dve. Prvá
je účasť na školení v rámci veľkej inštitúcie
– knižnice, resp. univerzity, kde naskočíte do
rozbehnutého vlaku, spoznáte sa s kolegami
z iných krajín, ktorí prišli za rovnakým účelom, spoznať fungovanie a dozvedieť sa viac.

Niekedy je priestor aj na prezentáciu vlastnej
inštitúcie, no niekedy neostáva čas ani len na
obed. Druhý variant nastane v prípade, ak si
za svoju hostiteľskú inštitúciu zvolíte menšiu knižnicu, resp. univerzitu. Počas pobytu
prichádzate do kontaktu s jednotlivými pracovníkmi naprieč všetkými oddeleniami. Do
podstaty procesov sa dostávate hlbšie a aj čas,
ktorý u kolegov trávite je prispôsobený navzájom. Vo väčšine prípadov ste priamo konfrontovaný s otázkou: „A ako to riešite u vás?“
Či je vám sympatickejšia prvá - anonymnejšia alebo druhá – osobnejšia alternatíva, dôležité je využiť čas školenia efektívne, vidieť veci
v širších súvislostiach a ak vám to okolnosti
dovolia, zaujímať sa aj o pozadie inštitúcií.
Na našom poslednom školení, ktoré som
spolu s kolegyňami absolvovala v Katowiciach
sme mali možnosť nahliadnuť do viacerých
knižníc. Z nich by som však poukázala na
absolútny kontrast medzi dvomi najväčšími knižnicami v Katowiciach. Prvá z nich je
Biblioteka Śląska, druhá CINiBA - Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Dve svetovo známe inštitúcie/dva odlišné
prístupy. Najväčší kontrast je medzi nimi predovšetkým v sprístupnení knižničného fondu.
Pokiaľ v CINiBE otvárajú svoje dvere dokorán,

Výstava „Erasmus očami KU“
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časť knižnice slúži ako prechodná pasáž a čitatelia si môžu prelistovať väčšinu kníh v otvorenom fonde, Biblioteka Śląska je známa svojim
plnoautomatizovaným skladovým systémom,
ktorý bol na svoju dobu a aj dnes, unikátom. K
čitateľovi sa dostane len kniha, ktorú si online
vyžiada, ostatné sú (okrem špecializovaných
študovní) svedomito uložené v prepravkách.
CINiBA-Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu
Śląskiego w Katowiciach i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowiciach /The Scientific Information Centre and Academic
Library of the University od Silesia in Katowice and the University of Economics in
Katowice existuje od 27. septembra 2012. Patrí medzi najmodernejšie informačné centrá
pre vedu a vzdelávanie. Je stredom univerzitného kempusu, neslúži však len študentom.
Je otvorená aj širokej verejnosti o čom svedčí
absencia akýchkoľvek čitateľských preukazov a poplatkov. Po vstupe do priestorov,
ktoré by sa dali nazvať „Readers friendly”
ihneď zistíte, že takmer všetko je podmienené 100% spokojnosti čitateľov. Aj napriek,
do poslednej bodky prepracovanému informačnému značeniu, všade prítomným
sprievodným materiálom, ktoré vás navedú
k jednotlivým častiam fondu, na každom
podlaží nechýba knihovník-informátor. Nie
jeden, ale vo veľkom, otvorenom priestore
hneď niekoľkí. Ľudský faktor ani v technicky dokonalom diele nebol vyňatý. Práve naopak. Čitatelia sa na nich môžu kedykoľvek
obrátiť. Čo sa týka technického vybavenia,
okrem štandardných pomocníkov akými sú
bezpochyby selfchecky či bibliobox s triedením vrátených kníh, kolegovia v CINiBe
vyvinuli tzv. „bookviewers”. Ide o zariadenie, ktoré na základe kódu z knihy zobrazí
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017
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podrobný popis knihy, ďalšie knihy od uvedeného autora a taktiež knihy, ktoré sa venujú konkrétnej téme od iných autorov. To
všetko na jedno „kliknutie” Samotná budova
patrí medzi skvosty súčasnej architektúry, za
čo získala niekoľko ocenení nielen v Poľsku,
ale na celom svete. Medzi inými aj The World
Most Beautiful Library of 2012 (the Building
of the Year 2012). Pár čísel zo štatistík. Denne prejde bránami CINiBi 1500 čitateľov, vo
voľnom výbere je umiestnených 340 tisíc
kníh, úžitková plocha dosahuje rozlohu cez
12 tisíc m2. Nakoľko nám bolo umožnené
vstúpiť aj do pracovní našich kolegov, boli

sme svedkami ostrého kontrastu medzi priestorom určeným pre čitateľov a priestorom
určeným pre zamestnancov, ktorý bol oveľa,
oveľa menší. Uvedené mínus, ktoré však nieje čitateľom zjavné, sa však vedenie chystá v
blízkej budúcnosti zmeniť.
Biblioteka Śląska w Katowiciach/Silesian
Library in Katowice je verejnou knižnicou,
ktorá okrem iného plní aj potreby Sliezkej univerzity, vedeckých inštitúcií v oblasti výskumu
a taktiež metodicky usmerňuje menšie verejné
knižnice. Jej súčasný názov bol ustanovený
v roku 1952, historicky vznikla z Biblioteki
Sejmu Śląskiego (1922–1936), skôr Biblioteka

Biblioteki Śląska w Katowiciach
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Biblioteka Śląska plnoautomatizovaný skladový systém

Publicznej im. J. Piłsudskiego (1936–1945). Od
roku 2000 plní aj úlohu vedeckej knižnice.
Súčasťou knižničného fondu je viac ako 2,5
mil. exemplárov, z čoho značnú časť tvoria
historické fondy. Tie sú širokej verejnosti prezentované na rôznych tematických výstavách
počas celého roka. Okrem študovní, ktoré sú
rozmiestnené po obvode celej budovy, tvorí jej jadro premyslený plnoautomatizovaný
skladový systém. Na základe zadanej požiadavky z konkrétnej študovne je prostredníctvom dômyselného systému kniha dopravená
z centrálneho skladu na miesto určenia a to
všetko s minimálnou pomocou zamestnancov
knižnice. Ako však poznamenal vedúci knižničného skladu, občas im chýba priamy dotyk
s knihami. Biblioteka Śląska v Katowiciach
ponúka pod svojou strechou aj služby reštaurátorského ateliéru a chemických laboratórií,
čo vo veľkej miere využívajú aj menšie knižnice v rámci Malopolského vojvodstva.
Obe spomínané knižnice sú súčasťou projektu digitalizácie, čo znamená, že svojimi
zdigitalizovanými zbierkami prispievajú do
spoločného balíka digitálnych objektov pod
názvom Śląska Biblioteka Cyfrowa.
Na záver by som veľmi rada poďakovala
kolegyniam z knižnice Teologickej fakulty
Sliezkej univezity, ktoré nás prijali. V našej knižnici boli na školení pár rokov dozadu, spoločne sme sa stretli aj na školení
v Centrálnej knižnici na Karlovej univerzite
v Prahe. Okrem získania nových informácií,
poznania systémov v ktorých kolegovia pracujú, nových podnetov a inšpirácií, priniesla
vzájomná spolupráca aj možnosť publikovať
v časopise, ktorý vydávajú poľskí knihovníci
pod názvom Fides.
Autorka fotografií: Katarína Matušková
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FRAGMENTY Z AMERICKÝCH KNIŽNÍC / FRAGMENTS FROM AMERICAN
LIBRARIES
Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk
Abstract: The American Libraries Program allows librarians and information specialists
from all around the world to visit and familiarize themselves with the US libraries and information institutions. Over two weeks, the program provided insight into public libraries,
academic libraries, university education in the field of library and information science.
Keywords: American Libraries, Public Libraries, University Libraries, Library of Congress,
Washington D.C., New Orleans, Phoenix, Schottsdale, Chicago, International Visitor Leadership Program.
Kľúčové slová: americké knižnice, verejné knižnice, akademické knižnice, Kongresová knižnica, Washington D.C., New Orleans, Phoenix, Schottsdale, Chicago, medzinárodný návštevnícky program
Každá cesta za poznaním dáva človeku
nový pohľad, rozšírenie obzoru. Presne tak
to bolo aj v prípade pracovnej cesty - návštevy amerických knižníc. 10 pracovných
dní. 4 hlavné lokality. Niekoľko tisíc kilometrov. V lietadlách i autobusoch. Desiatky
zaujímavých stretnutí a nových priateľstiev.
A ako sa to celé stalo?
Program realizuje Americké ministerstvo
zahraničných vecí - Department of State v spolupráci s inštitúciou World Learning,
ktorá celý program organizačne zabezpečuje. Cieľom ministerských projektov je
sprostredkovať kultúru USA prostredníctvom návštevníckych programov pre rôzne
profesie. Pre tento projekt vyberajú profesionálov z celého sveta. Zúčastnila som
sa programu pre knihovníkov s názvom
American Libraries. V posledných rokoch
sa realizoval pravidelne a vďaka aktívnej komunikácii a podpore zo strany Amerického
veľvyslanectva v Bratislave mali v posledných rokoch možnosť zúčastniť sa ho aj ľu-
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dia pracujúci v slovenských knižniciach. Ja
si túto možnosť nesmierne cením a verím,
že nadobudnuté poznanie budem čo najviac
šíriť ďalej. Účasť knihovníčok a knihovníkov
z celého sveta bola naozaj pestrá, spoznala
som sa s ľuďmi z týchto krajín: Česko,
Poľsko, Rusko, India, Pakistan, Srí Lanka,
Papua Nová Guinea, Ghana, Nigéria, Chile,
Bolívia, Bahamy, St. Vincent a Grenadíny,
Surinam, Egypt.
Projekt bol naplánovaný tak, že v každom
meste bol program zameraný na inú knižničnú oblasť. Washington D.C. nám otvoril
dvere k pochopeniu amerického federálneho systému a všeobecný pohľad na funkcie
knižníc v USA. Program v New Orleanse
bol zameraný na úlohy knižníc v prostredí
komunity, využívanie e-zdrojov a technológií v knižniciach, na trvalú udržateľnosť
knižníc. Vo Phoenixe a Scottsdale sme videli skvelé príklady inkluzívnych knižníc
a knižničných programov, podporu začíBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

najúcich podnikateľov a startupov zo strany
knižníc. Návštevy v Chicagu boli zamerané
na líderstvo v knihovníctve, vzdelávanie
a trendy v knižničnej a informačnej vede,
komplexnosť služieb v knižniciach.
Prvé dni patrili návšteve inštitúcií vo
Washingtone, kde sa program tradične začína. Po nedeľnej prehliadke mesta sme
v pondelok začali návštevou World Learning, kde sme absolvovali zoznamovacie
stretnutie s organizátormi a vzájomne sme
sa spoznali, keďže každý z účastníkov po
predstavení sa stručne porozprával o svojich pracovných cieľoch a o tom, ako plánuje
zužitkovať nadobudnuté poznatky zo svojho pobytu v USA. Následne nás podrobne
informovali o tom, čo všetko nás počas
nasledujúcich dní čaká.
Odborný program vo Washingtone v sebe
zahŕňal inštitúcie, vďaka ktorým sme získali
všeobecný prehľad o fungovaní americkej
spoločnosti. Na univerzite v Arlingtone sme
absolvovali prednášku o federalizme, ktorá
nám osvetlila systém fungovania federácie,
akou USA sú. Boli sme na návšteve Department of State, kde sme si prehliadli minis-

terskú knižnicu a absolvovali sme stretnutie
so zástupcami rôznych oddelení, prezentovali nám projekt Share America, ktorého
cieľom je priblížiť Ameriku a jej kultúru
celému svetu.
Návšteva knižníc v hlavnom meste sa pre
nedostatok času obmedzila na jednu, ale za
to tú najvýznamnejšiu. Navštívili sme Kongresovú knižnicu, ktorá nás na prvý pohľad
očarila svojou architektúrou a veľkorysosťou interiéru. Bola to hlavná budova Jefferson Building, v nej prebiehal aj celý náš
program. Na úvod sme sa prešli po prízemí
budovy, kde nám naša hostiteľka, pani Barbara Mortland, porozprávala o histórii knižnice, jej súčasnosti, službách a možnostiach
spolupráce. Dozvedeli sme sa o možnostiach stáže v knižnici, projektoch medzinárodnej kooperácie. Prešli sme sa cez priestory študovne, kde sú na prezenčnej úrovni
sprístupnené všetky dokumenty z fondov
Kongresovej knižnice. Ďalšou súčasťou našej návštevy bola prednáška v úrade U.S.
Copyright Office, ktorý je celonárodným
riadiacim orgánom pre oblasť autorských
práv a je administratívnou súčasťou Libra-

Účastníci programu
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ry of Congress. Ponúka služby a podporu
autorom a používateľom kreatívnych diel,
poskytuje odbornú pomoc Kongresu, súdom a výkonným agentúram v otázkach
autorského práva a dodržiavania zákonom
stanoveným pravidiel. Dozvedeli sme sa
o legislatíve povinného výtlačku, ktorá tiež
patrí ku kompetenciám tohto úradu.
Program vo Washingtone sa chýlil ku koncu a všetci sme s očakávaním nastúpili do
lietadla smer New Orleans. Krásne južanské
mesto, ktoré je zároveň najväčším mestom
štátu Lousiana, si nás získalo svojou rozmanitosťou a potešil nás pestrý program.
Navštívili sme v ňom nielen knižnice, ale
hneď prvý deň sme boli hosťami v slávnom
jazzovom rádiu WWOZ, ktoré bolo výrazne stmeľujúcim prvkom mesta aj počas
tragických udalostí spojených s hurikánom
Katrina v roku 2005. Rádio každoročne
organizuje slávny jazzový festival v meste a podporu aj šírenie ďalších hudobných
žánrov, akými sú blues, gospel, rock and
roll, cajun, zydeco. Spolupracuje s Library of
Congress v oblasti uchovávania hudobného
kultúrneho dedičstva. Prešli sme sa aj po
priestoroch New Orleans Jazz Museum, kde sme videli a zažili dokumentáciu
kultúrneho dedičstva tejto oblasti USA.
Súčasťou expozície sú hudobné nástroje
mnohých slávnych hudobníkov. Na druhý
deň programu sme mali hodinový výjazd na
západ, kde sme navštívili knižnicu Lutcher
Library v St. James Parish. Mestečko s 5000
obyvateľmi je sídlom aktívnej komunitnej
knižnice, ktorá má budovy vo dvoch lokalitách. Na prvý pohľad bolo jasné, že v nej
pulzuje život. Práve počas našej návštevy
sa tu realizoval program pre deti s názvom
“Think Positive Show”, ktorý patrí do pro-
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jektu “Positive Thinking Program”. Cieľom
je podnietiť pozitívne myslenie detí a podporiť u nich záujem o čítanie a vzdelávanie.
Z rozhovorov s knihovníčkami sme sa dozvedeli o ich spätosti s mestom a spoločenským životom v komunite. Pravidelne majú
v knižnici dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú
s realizáciou podujatí a stávajú sa súčasťou
pracovného kolektívu. Priamo v meste New
Orleans sme absolvovali návštevu dvoch
pobočiek verejnej knižnice New Orleans
Public Library (NOPL). Každá z knižníc
poskytuje široké možnosti služieb pre komunitu. Okrem tradičných služieb knižnice majú návštevníci možnosť získať pomoc
s domácimi úlohami, veľmi rozšírená je
práca s deťmi formou rozprávania príbehov a podobne. Navštívili sme dve pobočky
v centre mesta, kde sme videli veľa zaujímavých podnetov a všade veľký priestor, ktorý
poskytuje zaujímavé možnosti realizácie
projektov a podujatí. Jedným zo spôsobov,
ako pritiahnuť do knižnice deti a mládež, je
vytvoriť im priestor nielen na čítanie, ale na
voľný čas. Tento model zjavne skvelo funguje, pretože aj v čase našej návštevy bolo
v knižnici množstvo ľudí. Rodičia s deťmi
boli v oddelení pre deti s knihou v ruke
alebo hrou. V oddelení pre mládež si školáci robili domáce úlohy. Organizačnou
súčasťou NOPL je Friends of the New Orleans Public Library - má za cieľ pomôcť
mestu New Orleans vybudovať, udržiavať
a rozvíjať služby knižnice. Prostredníctvom
predaja kníh a darov získavajú priatelia peniaze na podporu niekoľkých programov
verejnej knižnice. Okrem poskytovania potrebných finančných prostriedkov NOPL,
priatelia každoročne dávajú viac ako 100
000 kníh miestnym školám, nemocniciam,
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domovom sociálnej pomoci a iným komunitným inštitúciám.
University of New Orleans Karl E. Long
Library nám priniesla poznatky o tom,
aké funkcie má táto akademická knižnica
okrem poskytovania tradičných služieb
na podporu vzdelávacieho procesu. Má
funkciu Federálnej depozitnej knižnice.
Tento knižničný program bol zriadený
Kongresom s cieľom zabezpečiť, aby mala
americká verejnosť prístup k informáciám
svojej vlády. Informačné výstupy od
federálnej vlády sa distribuujú do knižnice,
čo zase zabezpečuje, že americká verejnosť
má voľný prístup k materiálom v tlačenej i
elektronickej podobe.
Program v čarovnom New Orleanse sme
v sobotu ukončili komentovanou prehliadkou mesta so sprievodcom a v nedeľu skoro
ráno nás čakal let do horúcej Arizony. Návštevy v mestách Phoenix, Tempe a Scottsdale nám priniesli poznanie zaujímavých
funkcií knižnice, ktoré môže mať a čo netradičné vie poskytnúť. Regionálne prostredie výrazne podporuje podnikanie a inovácie, do realizačného reťazca sú zapojené aj
knižnice a ich projekty. Náš program začal
trochu smutne, mali sme navštíviť centrálnu budovu verejnej knižnice v Phoenixe,
Burton Barr Library, ale vzhľadom na jej
poškodenie po nedávnej silnej búrke sa náš
celodenný program presunul do pobočky
Cezar Chavez Library. Knihovníčky rozprávali o katastrofe a plánovanej obnove
budovy, ale aj o realizovaných programoch.
Pre podporu vzdelávania mládeže majú zaujímavý projekt MACH. Ponúka bezplatné
programy na témy kódovanie, úprava videa, astrobiológia, robotika. Okrem toho
úspešne funguje projekt hive@central, je
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to centrum otvorené verejnosti. Poskytuje bezplatné služby v oblasti poradenstva
a tréningy pre začínajúcich podnikateľov. Je
to výsledok aktívnej spolupráce medzi Arizona State University (ASU), Entrepreneurship Outreach Network, Phoenix Public
Library a ďalšími subjektmi, ktoré podporujú podnikateľské prostredie v regióne Phoenix Metropolitan area. Po tejto zaujímavej prezentácii sme absolvovali prehliadku
priestorov knižnice Cezara Chaveza, ktorá
sa nachádza v parku a má veľmi príjemnú
architektúru interiérov. Knižnica svojimi
službami reflektuje na potreby používateľov
v dvojjazyčnej anglicko-španielskej oblasti.
Rovnako ako v iných lokalitách, aj vo Phoenixe existuje Friends of the Phoenix Public Library s podporou veľkého množstva
priateľov, donorov a dobrovoľníkov.
Arizona State University Hayden Library
je najväčšia a najnavštevovanejšia knižnica
z celého univerzitného kampusu v meste
Tempe. Služby poskytuje študentom, výskumníkom, absolventom, návštevníkom.
Pri prehliadke priestorov sme videli veľa
možností pre štúdium. Posedenie v otvorenom priestore, ale aj samostatné priestory
pre jednotlivcov pre tiché a ničím nerušené
štúdium. V budove je aj výstavný priestor,
v ktorom sa aktuálne nachádzajú historické
mapy Arizony. Zaujal nás aj priestor MKRS
(makerspace), kde sa môžu záujemcovia
o moderné technológie oboznámiť a v prípade záujmu aj zapojiť do tvorby a tlače 3D
modelov, grafického projektovania, programovanie virtuálnej reality. V rámci Arizona
State University existuje okrem mnohých
súčastí aj Entrepreneurship Outreach
Network je spolupracujúca sieť knižníc
a podnikateľov, mentorov a ďalších zdrojov
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založených na princípe komunity za účelom
podpory malých podnikateľov.
Scottsdale Civic Center Public Library je
verejná knižnica mesta Scottsdale, ktorá má
v ponuke veľa zaujímavých služieb pre všetky vekové kategórie, keďže je centrom komunitného života v meste. Priestory pôsobia veľmi útulne vďaka prírodným hnedým
farbám interiéru a mnohým pohodlným
možnostiam sedenia. Výrazne odlíšené sú
priestory pre deti a pre teenagerov, kde sú
použité pestré živé farby zariadenia. Letný
čitateľský program pre deti, mládež a dospelých poskytuje priestor na vzdelávanie
aj počas prázdnin. Celkovo môžem zhodnotiť, že knižnice v oblasti Phoenixu majú
vynikajúcu ponuku služieb, skvelé možnosti
vzdelávania a má to evidentne aj dopad na
životnú úroveň, ktorá je veľmi vysoká.
Odchod z Arizony a príchod do Chicaga pre nás znamenal očakávanú návštevu
centrály American Library Association,
na ktorú sme sa všetci tešili. Privítal nás
priateľský a vždy usmiaty Michael Dowling,
ktorý pred pár rokmi navštívil aj Slovensko. Je vedúci oddelenia pre medzinárodné
vzťahy a porozprával nám všetko podstatné
o asociácii a jej štruktúrach. Dozvedeli sme
sa aj o aktuálnych celoamerickych kampaniach. “Because of you” upozorňuje na
význam knižníc a zdôrazňuje, prečo sú pre
spoločnosť tieto inštitúcie dôležité. Kampaň
“Words Have Power” upozorňuje na neustály problém cenzúry kníh. USA je krajina, kde platí rovnosť prístupu ku všetkým
informáciám a dokumentom pre všetkým,
každý môže čítať všetko. Dlhodobo prebieha iniciatíva “ilovelibraries”, ktorá podporuje propagáciu a zvýrazňuje pozitívne pôsobenie knižníc v spoločnosti.
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The Joseph Regenstein Library je akademická knižnica University of Chicago.
V rámci jej návštevy sme absolvovali prehliadku priestorov, v ktorých sa nachádza
moderné digitalizačné pracovisko, reštaurátorská a konzervátorská dielňa a ďalšie dôležité súčasti patriace akademickej knižnici.
Moderná presklená prístavba ponúka ďalší
priestor pre študovňu plnú svetla.
Výjazd mimo veterného Chicaga znamenal
zaujímavú návštevu na akademickej pôde
University of Illinois v dvojmeste Urbana-Champaign. Nachádza sa tam jedna z
prestížnych škôl informačnej vedy School
of Information Sciences, známejšia pod
názvom iSchool Illinois. V rámci svojej
ponuky vzdelávania poskytuje niekoľko
magisterských programov, doktorandský
program, K-12 licenciu, kontinuálne vzdelávanie. Podľa informácií domácich bol
magisterských program Library and Information Science opakovane hodnotených
ako číslo 1 v kvalite vzdelávania v odbore
knižničná a informačná veda. Stretli sme
sa s vedením školy a dozvedeli sme sa podrobnosti o obsahu jednotlivých študijných
programoch, o spolupráci s ostatnými vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi.
Celý odborný program ukončila návšteva
centrálnej knižnice Chicago Public Library Harold Washington Library Center. V nej
sme videli príklad krásne a účelne zrekonštruovanej budovy pre účely knižnice a informačného centra. Len pár dní pred našou
návštevou bolo dokončené prebudovanie
oddelenia pre deti, ktoré žiarilo živými farbami. Práve vo chvíli, keď sme cez priestory
prechádzali, bolo na programe divadelné
predstavenie pre deti predškolského veku,
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

ktoré bolo súčasťou bohatej letnej ponuky
pre detských návštevníkov. Počas mesiacov
jún, júl a august sa vo všetkých pobočkách
už niekoľko rokov realizuje projekt Summer Learning Challenge, ktorý poskytuje
množstvo skvelých rodinných aktivít, ktoré
podporujú čítanie detí a mládeže. Ďalšou
kvalitnou službou, ktorú knižnica poskytuje
je bohatá ponuka v priestore pre makerspace - šitie, maľovanie, tvorba fotografie sú len
niektoré z činností, ktoré sú k dispozícii na
zmysluplné strávenie voľného času.
Náš dvojtýždenný program sa touto knižničnou návštevou ukončil, všetci máme veľa
inšpiratívnych zážitkov, ktoré sa budeme
snažiť šíriť do celého sveta, každý vo svojej krajine a otvorená je aj naša spolupráca
v budúcnosti. Otázne je či a ako bude možné implementovať v našich knižniciach to,
čo funguje v amerických. Je v nich obsiahnuté to, čo v zásade charakterizuje americkú spoločnosť – liberalizmus, spolupráca,
dobrovoľníctvo, mnohostranná podpora,
vzťah ku kultúre a vzdelávaniu. V našom
odbornom aj kultúrnom programe boli

zahrnuté návštevy zaujímavých inštitúcií,
ktoré sme videli vo veľmi krátkom časovom
slede za sebou. Bolo to len niekoľko príkladov z mnohých. Aj preto som tomuto
článku dala názov „Fragmenty z amerických knižníc“ – tých niekoľko knižníc je pár
čiastočiek z komplexného systému inštitúcií, ktoré fungujú v rámci kultúry obrovskej
federácie. A fungujú veľmi dobre.
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PERSONÁLIE
K ŽIVOTNÉMU JUBILEU ... ING. SILVII STASSELOVEJ / CONGRATULATIONS
TO ING. SILVIA STASSELOVÁ
„Niekedy plynie život ako krásna melódia,
niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj,
že je len jeden a je tvoj!“
John Lennon
Milá Silvia,
dlhé roky patríš k popredným osobnostiam slovenského knihovníctva, si známa
ako zapálená propagátorka nových trendov, modelovania pozitívneho obrazu
knižníc a profesie knihovníka. Tvoje meno
je a bude navždy spojené s rozvojom spolkového života nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Za viac ako 25 rokov pôsobenia
v oblasti knižníc si vyorala hlbokú brázdu
v našom knihovníckom svete.
Tento rok je pre Teba výnimočný, pretože oslavuješ významné životné jubileum.
V živote každého človeka sú chvíle, kedy
sa človek pozerá za seba, jeho život je už
naplnený rôznymi zážitkami, spomienkami, skúsenosťami a životným poznaním.
Bilancuje, čo sa podarilo a čo by chcel ešte
zmeniť. Vtedy prehodnocuje svoj osobný aj
profesijný život, začína sa pozerať na svoju
minulosť ako na príbeh, ktorý sám vytvoril.
Silvia,
Ty si vytvorila plné strany v knihe života,
na ktoré môžeš byť hrdá.
Celý Tvoj profesijný život je spojený s knihovníctvom. Už počas vysokoškolského
štúdia v rokoch 1987 – 1990 si spoznala
prácu knihovníka ako vedecká pomocná
sila v Študijno-informačnom stredisku Stavebnej fakulty, čo Ťa ovplyvnilo natoľko, že
si sa rozhodla pracovať napriek technickéBulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

mu vzdelaniu v knihovníckej branži. Prácu
v knižnici máš rada, vykonávaš ju s nadšením, láskou a porozumením. V rokoch
1993 až 2015 si pôsobila v ŠIS Stavebnej
fakulty v Bratislave ako vedúca. Za ten čas
si zveľadila uvedené pracovisko, zmodernizovala interiér a neúnavne propagovala
knižnicu a jej pracovníkov. Svoje manažérske schopnosti si chcela naplno využiť
vo veľkej knižnici, a preto si sa prihlásila
na konkurz na generálneho riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave. Od roku
2015 si jej generálnou riaditeľkou a máš
tak možnosť uplatniť svoje dlhoročné teoretické a praktické znalostí a ďalej prispievať k rozvoju slovenského knihovníctva.
Vieme, že máš do budúcna mnoho plánov
a dobrých nápadov a budeš sa ich v blízkej budúcnosti snažiť zrealizovať. Držíme
Ti prsty, aby sa ti ich podarilo vykonať čo
najviac.
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Pripomíname aj tvoje aktivity v Ústrednej
knižničnej rade, kde pôsobíš od roku 2013
ako podpredsedníčka; dôležité je tiež tvoje
členstvo v Rade vlády SR pre kultúru.
Od roku 1999 vykonávaš funkciu predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Za toto obdobie si vykonala
mnoho dobrého a užitočného pre slovenské knihovníctvo. Medzi najdôležitejšie
patrí založenie a koordinácia portálu Infolib.sk, organizovanie medzinárodnej
konferencie INFOS a koordinácia projektu
„Noc s Andersenom“.
Nemôžeme zabudnúť na tvoje zásluhy pri
propagácii slovenských knižníc v medzinárodnom meradle. Svedectvom je tvoje aktívne pôsobenie v organizácii IFLA, kde si
vykonávala funkciu tajomníčky vo výbore
IFLA MLAS (v rokoch 2009 – 2013) a pôsobila vo funkcii členky Stáleho výboru
IFLA MLAS (od roku 2007 dodnes). Veľkým prínosom pre slovenské knihovníctvo
bola a je spolupráca s českými, maďarskými, poľskými, americkými, nemeckými
a rakúskymi knihovníckymi organizáciami.
Milá jubilantka,
do ďalších rokov Ti želáme predovšetkým
veľa zdravia, pretože ono je v živote to najdôležitejšie. Želáme ti mnoho šťastia, pohody, úspechov v profesijnom aj osobnom
živote, ale aj mnoho síl a pracovného nadšenia do budúcna...
PhDr. Štefánia Petercová,
Štátna vedecká knižnica v Košicach

60

ravia,
d
z
o
h
é
n
v
pe
opS prianchímsíl a životnéhj o
tvorivý u sa pripája a
timizm
rada
RedakčnnuáSAK
Bulleti

Bulletin SAK, ročník 25, číslo 3/2017

