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ÚVODNÍK / EDITORIAL
NIEČO SA KONČÍ A NIEČO ZAČÍNA...

K

ončí sa rok ako každý iný. Opäť
budeme spracovávať záverečné
správy, hodnotiť realizované
projekty, plánovať nové aktivity. Táto úloha
čaká aj SAK. Za všetkým sú predovšetkým
ľudia.
Tento jubilejný rok je predsa len trocha
iný, pretože dáva šancu poďakovať všetkým
tým, ktorí sa podieľali na činnosti našej
asociácie počas 25 rokov. Boli to predsedovia, podpredsedovia, členovia správnej
rady, ale aj každý jeden štatutár alebo konkrétny knihovník, ktorý sa podieľal na aktivitách knihovníckej komunity. Všetkým
patrí úprimné ĎAKUJEM.
Ďalšie fungovanie asociácie je v našich rukách. Aj v roku 2018 by sme radi realizova-
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li projekty, ktoré budú na prospech nielen
SAK, ale každej jednotlivej knižnice, ktorá
tvorí jej členskú základňu.
Naši zástupcovia SAK v Európskom
parlamente v Bruseli spolu s knihovníkmi
z ďalších členských štátov EÚ aj v tomto
roku prezentovali dôležitosť knižníc v spoločnosti každej jednej krajiny. Radi by sme
túto myšlienku realizovali aj u nás na Slovensku. Ako sa nám to podarí, záleží na
každom z nás.
Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk
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25 ROKOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC / 25 YEARS OF
THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION
NA SLOVÍČKO S MGR. EMÍLIOU ANTOLÍKOVOU / A WORD WITH MGR.
EMÍLIA ANTOLÍKOVÁ
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?
Založiť profesijné združenie knižníc aj
s odstupom času vnímam jednoznačne pozitívne. Slovenská asociácia knižníc zohrala a stále zohráva dôležitú úlohu. Často si
štatutári neuvedomujú, koľko mravčej práce
sa za poslaním asociácie skrýva. Asociácia permanentne obhajuje záujmy knižníc
i knihovníkov. To, že množstvo problémov
sa knižníc ani nedotkne, je práve vďaka fungujúcim profesijným združeniam.
Vy sama pôsobíte posledné volebné obdobie vo funkcii predsedníčky SAK. Ktorý
počin SAK počas Vášho pôsobenia by ste
charakterizovali ako NAJ a ktorý považujete za najdôležitejší za tých 25 rokov?
Moje pôsobenie v SAK ako predsedníčky je
veľmi krátke na to, aby som hodnotila. Nie
je jednoduché vybrať jeden NAJ počin, pretože pri niektorých som bola a viem, že aj za
tým najmenej viditeľným počinom sa ukrýva veľa vyjednávaní, listov aj pracovných
stretnutí. Každá doba prináša svoje problémy a v danej chvíli sa nám zdá, že sú tými
NAJ. Život prináša ďalšie radosti aj starosti
a až s odstupom času sa dokážeme na ne objektívne pozrieť.
Na jednej strane slovenské knižnice zachy-
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tili svetové trendy (informatizácia, digitalizácia kultúrneho dedičstva, knižnice ako
komunitné centrá), no na druhej strane
pociťujú nedostatok mladých kvalifikovaných knižno-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?
Myslím, že to nie je len o nízkom finančnom
ohodnotení. Naše skúsenosti hovoria, že aj
keď mladí kvalifikovaní knihovníci nastúpia
do knižnice s vedomosťou, aké nízke finančné ohodnotenie ich čaká, netušia, aká práca
ich čaká. Sú sklamaní a obávam sa, že prax
nenapĺňa ich očakávania. Možno sú až príliš pripravení na svetové trendy, ale nie na
realitu každodennosti. Napríklad vo verejnej
knižnici, kde je potrebné nielen požičať - vrátiť, ale kde musí byť knihovník moderátorom
podujatia i jeho tvorcom, kde má byť odborníkom na prácu s deťmi, mládežou aj seniormi, má vzdelávať a dokonale poznať problém
regiónu, systematicky pracovať s komunitou,
má byť dôležitým článkom a pritom zostať
stále nestranný...od knihovníka iného typu
knižnice sa očakáva niečo iné...asi aj preto
knihovníci často „migrujú“ a hľadajú si to
svoje knihovnícke miesto. Možno o svojej
práci málo hovoríme, málo píšeme a málo sa
prezentujeme. Podľa môjho názoru je recept
v nás samých.
Za rozhovor všetkým predsedníčkam SAK
ďakuje Zuzana Babicová
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

25 ROKOV BULLETINU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
KNIŽNÍC / 25 YEARS OF THE BULLETIN OF THE SLOVAK
LIBRARY ASSOCIATION
TRI OTÁZKY PRE KAMILU FIRCÁKOVÚ /THREE QUESTIONS FOR
KAMILA FIRCÁKOVÁ
• Napriek tomu, že sa hovorí „druhý raz
nestúpiš do tej istej rieky“ predsa si sa
„ujala“ Bulletinu SAK opäť. Prezraď, čo
sa ti v tejto súvislosti podarilo, z čoho
máš radosť i dnes a čo bolo najťažšie,
s čím si sa musela vyrovnať?
Začala by som aj ja prirovnaním: môj návrat
do redakcie Bulletinu SAK bol a nebol vstupom do tej istej rieky. Keď sme s redakčným
kolektívom roku 1993 začínali s vydávaním
bulletinu novozaloženej Slovenskej asociácie
knižníc, stáli sme pri prameni, z ktorého iba
začínal vyvierať malý pramienok. Keď som
sa roku 2007 do redakcie vracala, vstupovala som už do rieky s vyhĺbeným riečiskom
a silným prúdom. Asociácia si medzičasom
našla svoje miesto v slovenskom knižničnom svete, vybudovala si širokú členskú
základňu i vnútornú organizačnú štruktúru
a systém aktivít. Rovnako aj bulletin asociácie sa etabloval v systéme knihovníckej tlače,
profiloval sa jeho obsahový záber i formálna
štruktúra a vybudovalo sa pomerne široké
autorské zázemie.
Šesť rokov môjho pôsobenia vo funkcii
výkonnej redaktorky (2007- 2012) bolo teda
skôr pokračovaním týchto procesov, osobitne diverzifikácie (podrobnejšej diferenciácie) základných blokov (častí) a vytvárania
špecializovaných rubrík, podrubrík a pod.,
čo je prirodzený jav vo vývoji každého periodika. Ak však mám povedať, čo pokladám
za osobitne významné, tak je to vybavenie
ťažiskových príspevkov názvami, abstraktmi
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

a kľúčovými slovami v angličtine, ktoré poskytuje základné informácie o príspevkoch
aj pre iných než slovenských čitateľov.
Nemôžem povedať, že by som sa stretávala s dajakými výraznými ťažkosťami alebo
problémami, no vyskytli sa však situácie,
ktoré vyžadovali viac pozornosti, alebo konkrétne riešenia. Napriek tomu, že bulletin
mal vcelku dobre vybudované autorské zázemie, niekedy bolo náročné nájsť tých „top“
autorov na spracovanie vybraných tém.
Naopak zasa niektoré iniciatívne zasielané
príspevky nezodpovedali profilu bulletinu,
a tak bolo potrebné autorov „usmerniť“ pri
ich úprave a dopracovaní. Vyskytli sa aj prípady duplicitne publikovaných príspevkov
(v bulletine a inde), čo viedlo k predbežnému upozorňovaniu autorov na neprípustnosť takého konania.
• Kde vidíš rezervy bulletinu, čo ti chýba
na jeho stránkach?
Spomenula som už, že bulletin svojím obsahom i dĺžkou svojho vychádzania zaujal
stabilné, a bez zveličovania popredné miesto
medzi slovenskými knihovníckymi periodikami. V súčasnosti je vlastne jediným celoslovenským periodikom vychádzajúcim
v tlačenej, polygrafickej podobe (i jediným
vychádzajúcim celoslovenským periodikom
vôbec?). Je žiaduce, aby si svoju tlačenú
podobu zachoval aj naďalej. Ako bonus by
verejnosť (odborná i širšia) zaiste uvítala aj
paralelnú elektronickú verziu a digitalizácia
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starších ročníkov by znamenala nielen ich
širšie sprístupnenie, ale aj odstránenie nedostatkov vyskytujúcich sa teraz (napr. celých
prázdnych stránok v prvých ročníkoch a
číslach) i celkové zlepšenie technickej kvality (čitateľnosti) bulletinu.
Ako niektoré ďalšie námety na zváženie
by som uviedla obnovenie kumulovaného
registra k jednotlivým ročníkom (zabránilo
by sa tak alebo vyhlo napr. aj duplicitám),
aktívne rozširovanie autorského zázemia
(vyhľadávanie nových autorov) ... To sú
námety pre redakciu a redakčnú radu bulletinu. Naopak, ako námety pre knižnice by
bolo možné uviesť „povinné“ publikovanie
o podujatiach spolufinancovaných asociáciou, aktívne reakcie na apely a výzvy správnej rady SAK a pod.

• Neviem, či si knižnice dostatočne
uvedomujú prínos B SAK k rozvoju
knihovníctva. Myslíš si, že by „bojovali“
za svoj časopis?
Nazdávam sa, že napriek istým rezervám
v obojstrannom vzťahu Bulletin SAK –
knižnice, sú si knižnice vedomé významu
bulletinu ako zdroja informácií, ale aj ako
fóra na vyjadrovanie ich postojov, názorov
a pod. Tým viac, že na mediálnom knihovníckom poli je to v súčasnosti jediné funkčné celoslovenské fórum. Myslím si preto, že
by za bulletin „zabojovali“. Želajme si však
vospolok, aby takáto situácia nikdy nenastala a verme, že ani nenastane.
Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc
želám dlhovekosť, vždy aktuálny obsah,
kvalitných autorov a vnímavých čitateľov.
Za rozhovor ďakuje L. Čelková

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
AKO MLADÍ ĽUDIA ČÍTAJÚ A PÍŠU INTERNETOVÉ TEXTY / HOW YOUNG
PEOPLE READ AND WRITE INTERNET TEXTS
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
pavel.rankov@uniba.sk
Abstract: The article provides description of information behavior of Slovak youth in the period between elementary school and college), particularly how young people read longer articles
from internet sources and how they public this type of articles in internet. The most read internet texts are articles from social nets and web pages. The least read is recommended school
literature. Young people as content creators public the most frequently on social networks.
Keywords: internet, young people, reading researches
Kľúčové slová: internet, mladí ľudia, výskumy čítania
ÚVOD
Pre ľudí je prirodzené, že komunikujú,
takže účasť v spoločenských interakčných
a komunikačných procesoch by sme do-
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konca mohli považovať za jednu z charakteristík človeka, ktorá svedčí o jeho všetkých stránkach ako bio-psycho-sociálnej
bytosti. Zároveň je však celkom zrejmé, že
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

ľudia sa do komunikačných procesov a situácií nezapájajú rovnako ani rovnocenne, odlišujú sa z hľadiska kvantity, kvality
i spôsobov a foriem svojej komunikačnej
participácie. A to platí aj pre komunikáciu
v internete a v sociálnych médiách. V tejto
súvislosti napríklad V. Farah upozorňuje
na veľký rozdiel medzi pasívnou prítomnosťou a aktívnou participáciou v rámci
sociálnej siete (Farah 2015).
FORMY AKTIVITY POUŽÍVATEĽOV
V ELEKTRONICKOM PROSTREDÍ
Ešte pred zmasovením sociálnej siete Facebook tvrdil B. Horowitz, že naprieč sociálnymi médiami platí zákonitosť akejsi
pyramídy, podľa ktorej 1% používateľov
vytvára nové skupiny, 10% aktívne participuje a vytvára obsah v rámci skupiny,
no 100% používateľov (samozrejme, vrátane predchádzajúcich skupín) využíva
výhody plynúce z členstva v skupine (Horowitz 2006). Analogicky J. Wales konštatoval o Wikipedii, že „10% zo všetkých
používateľov robí 80% úprav“ a „polovicu
všetkých úprav robí iba 2,5% zo všetkých
používateľov“ (Wales 2004).
O čosi neskôr, v roku 2008, J. Bernoff rozdelil správanie (amerických) používateľov
sociálnych médií do 6 vzorcov, pritom
používateľ môže byť zároveň vo viacerých
kategóriách. Podľa jeho výskumu 21% bolo
tvorcov (blogujú, vytvárajú videá, píšu
články), 37% kritikov (komentujú, recenzujú, hodnotia príspevky iných), 19% zberateľov (používajú služby RSS, vyberajú si
webstránky, tagujú), 35% účastníkov (navštevujú sociálne médiá a majú svoj profil),
69% divákov (čítajú blogy a fóra, počúvajú
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

podcasty, pozerajú videá) a 25% je neaktívnych v prostredí sociálnych médií – iba tí
sa zo žiadnou z predchádzajúcich kategórií
neprekrývajú (Bernoff 2008). T. Humbarger dopĺňa Bernoffove údaje o komparáciu
s predchádzajúcim rokom 2007. Pochopiteľne konštatuje prudký medziročný pokles
neaktívnych o 43%, veď v tom čase masovo
pribúdalo používateľov sociálnych sietí.
Ale tento masový prísun sa prejavil v používateľských kategóriách zberateľ – nárast
medziročne o 58%, kritik – nárast o 48%,
divák – nárast o 44%, účastník – nárast
o 40%, no podstatne menej v najaktívnejšej
kategórii tvorcov (len o 17%).
Aj neskoršie výskumy internetu a osobitne
sociálnych médií a sietí poukázali na stratifikáciu používateľov na základe ich rozličných aktivít (resp. pasivity). S. Bennett
prezentuje inú kategorizáciu, na základe
hovorí o 6 typoch používateľov sociálnych
médií. Neprítomných je 41% (minimálne
využívajú sociálne médiá, sporadicky pri
nakupovaní), 15% sú nováčikovia (pasívne
využívajú jedinú sociálnu sieť na podporu
offline vzťahov), 16% je divákov (pravidelne pozorujú iných, ale nezdieľajú takmer
žiadne osobné informácie), 6% je klikačov (sú aktívni v jednej sieti v rámci svojej skupiny priateľov), 19% je mixujúcich
(pravidelne zdieľajú a komunikujú v rámci rôznorodých spojení), 3% sú iskriacich
(aktívne a intenzívne participujúci, ambasádori určitých ideí či značiek).
E. Constantinides, M. Alarcón a C. Lorenzo Romero na základe svojho výskumu
holandských používateľov rozlíšili kategórie začiatočníkov (45% používateľov, ktorí
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predovšetkým posielajú súkromné správy,
vyhľadávajú ľudí, aktualizujú svoj profil
a zdieľajú fotografie), bežných používateľov (18% - okrem aktivít predchádzajúcej
skupiny navyše často vyhľadávajú informácie podľa svojich záujmov, komunikujú
informácie, hľadajú si pracovné príležitosti
a majú viac profilov) mimoriadnych používateľov (26% - navyše ešte aj často informujú o svojich aktivitách a činnostiach,
diskutujú a pozývajú iných k participácii)
a expertov (11% - navyše aj často tagujú fotografie, recenzujú produkty a sťahujú hry,
ale takúto vysokú aktivitu majú spravidla
iba na jednom zo svojich profilov). Zaujímavé je zistenie výskumu, že na informačné správanie používateľov má vplyv pohlavie, vek, zamestnanie či počet osobných
účtov, ale nie vzdelanie, dĺžka využívania
sociálnych médií ani množstvo času strávené na internete (Constantinides, Alarcón
a Lorenzo Romero 2010).
A. Chudý vo svojej analýze informačného
správania slovenských používateľov diskusného fóra Lamky.net konštatoval, že
jedno promile najaktívnejších používateľov tvorí 22% príspevkov a jedno percento
používateľov vyprodukuje až 57%. Naopak,
používateľov bez jediného príspevku je až
71% (Chudý 2011, s.169). Vysoký podiel
pasívnych používateľov v rámci populácie
sociálnych médií potvrdil aj F. McGrath,
podľa ktorého 4 z 10 používateľov celý
uplynulý mesiac prechádzalo svojou nástenkou na Facebooku bez toho, aby čokoľvek komentovali alebo zdieľali. A počet
tých, „ktorí sa identifikujú ako aktívni používatelia v uplynulých niekoľkých rokoch
stále klesá – zo 70% v roku 2012 na iba 52%
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koncom roku 2014“ (McGrath 2015). Domnievame sa, že vtedajší postupný nárast
pasivity používateľov mohol byť už identifikátorom ústupu tejto sociálnej siete, a nie
nejakej sociálno-psychologickej zmeny vo
vnútri internetovej populácie. Iný z výskumov ukázal, že najviac na sociálne siete
prispievajú ľudia, ktorých psychologickou
charakteristikou je inovatívnosť, je dokonca rovnako dôležitá ako bezprostredná vysoká motivácia používateľa k sebaprezentácii (Pagani, Hofacker a Goldsmith 2011,
s. 451).
VÝSKUM SLOVENSKEJ MLÁDEŽE
Z HĽADISKA ČÍTANIA A PÍSANIA
INTERNETOVÝCH TEXTOV
Gestorom výskumu, ktorý podrobnejšie
popisujeme v tomto príspevku, bola Slovenská asociácia knižníc, spolupracovali
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
a Ústredná knižnica Slovenskej akadémie
vied. Terénny zber anonymných dotazníkov zabezpečilo 13 verejných knižníc
v školských triedach počas vyučovacích
hodín. Dotazník pozostával z 27 otázok,
z nich 7 demografických. Výskumnú vzorku tvorilo 1654 respondentov (celoslovenská reprezentatívnosť výsledkov), 49,6%
chlapcov a 50,3% dievčat (2 respondenti
neodpovedali, ale keďže ostatné ich odpovede boli korektné, dotazníky boli ďalej
vyhodnocované). Posledné ročníky základných škôl navštevovalo 45,3% respondentov, druhé ročníky gymnázií 21,5%
a druhé ročníky ostatných stredných škôl
33,2% respondentov. Takáto štruktúra
vzorky bola podriadená hlavnému cieľu
výskumu – sledovať informačné správaBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

nie mladých ľudí pred a po prechode na
strednú školu (práve preto neboli skúmaní
prváci-stredoškoláci nachádzajúci sa práve
v tejto prechodnej fáze).
V tomto príspevku sa zameriame na výsledky dvoch dotazníkových otázok, ktorými sme sledovali, ako mladí ľudia čítajú
rozsiahlejšie texty zo sieťových zdrojov
a ako sami takéto texty na internete uverejňujú. To znamená, že sme neskúmali sledovanie videí, fotografií, animácií, ani čítanie
krátkych statusov a komentárov. Samozrejme, uvedomujeme si nejednoznačnosť
slovného spojenia „rozsiahlejší text“, ale
v dotazníku nebolo možné použiť nejaké
exaktné numerické vyjadrenie, napríklad
uviesť počet znakov či slov, pretože respondent aj tak nemal k dispozícii internet, aby
vypočítaval veľkosť konkrétnych textov.
Vytvorili sme alternatívne odpovede pre
najčastejšie typy takýchto textov, s ktorými sa naši respondenti na internete môžu
stretnúť: blogy, fanfiction, web stránky
(v dotazníku ako „web stránky o nejakej
téme, ktorá ma zaujíma“), články v elektronických novinách a časopisoch, rozsiahle
príspevky na sociálnych sieťach, povinná/
odporúčaná literatúra do školy. Respondenti mali k dispozícii odpovede so škálou siedmych časových frekvencií (denne,
viackrát za týždeň, raz za týždeň, viackrát
za mesiac, raz za mesiac, menej ako raz
za mesiac, nikdy) plus možnosť odpovede
„neviem“, resp. neodpovedať vôbec.
ČÍTANIE INTERNETOVÝCH TEXTOV
Najčítanejšie spomedzi internetových
textov sú rozsiahlejšie príspevky na sociálBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

nych sieťach. Denne ich číta 34,0%, viackrát za týždeň 20,8%, raz za týždeň 8,1%
(teda kumulatívne aspoň raz za týždeň
62,9%), viackrát za mesiac 6,3%, raz za mesiac 4,8%, menej ako raz za mesiac 5,6%.
Takéto príspevky nikdy nečíta 9,4%. Na
otázku nevedelo odpovedať 4,2% a ďalších
6,9% neoznačilo žiadnu z odpovedí (teda
neodpovedali).
Extenzívnejšími čitateľkami tohto typu
textov sú dievčatá. Denne ich číta 35,9%
(32,1% chlapcov), viackrát za týždeň 22,7%
(18,8% chlapcov), raz za týždeň 8,9% (7,2%
chlapcov). A teda kumulatívne aspoň raz
za týždeň čítajú rozsiahlejšie texty zo sociálnych sietí viac než dve tretiny (67,5%)
dievčat, no menej než polovica (48,1%)
chlapcov. Extenzívne čítanie rozsiahlejších
príspevkov klesá s vekom. Domnievame
sa, že žiaci základných škôl len reagujú na
módne trendy, ktoré určujú viac stredoškoláci. A jedným z týchto trendov je aj
určitý pokles záujmu mládeže o „tradičnú“
sociálnu sieť Facebook smerom k sieťam
zameraným na krátke texty (Tumbrl, Twitter) alebo obrázky, fotky a videá (Flickr,
Instagram). Na základné školy tento trend
ešte nedorazil. Rozsiahle texty zo sociálnych sietí denne číta 40,2% žiakov základných škôl, ale „iba“ 30,0% žiakov stredných
odborných škôl a učilíšť a 27,5% gymnazistov. Neznamená to však, že by stredoškoláci rozsiahlejšie texty zo sociálnych sietí
nečítali vôbec. Najmenej raz týždenne ich
číta 65,4% žiakov základných škôl, 64,5%
žiakov stredných odborných škôl a učilíšť
a 58,7% gymnazistov.
Z hľadiska frekvencie za čítaním rozsiahlejších textov na sociálnych sieťach len veľ-
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mi málo zaostáva čítanie web stránok o zaujímavých témach. Denne ich číta 27,2%,
viackrát za týždeň 28,6%, raz za týždeň
10,8% (teda kumulatívne sú web stránky
viac čítané než rozsiahle príspevky na sociálnych sieťach – aspoň raz za týždeň dve
tretiny – 66,6%), viackrát za mesiac 11,3%,
raz za mesiac 4,9%, menej ako raz za mesiac 4,2%. Web stránky nikdy nečíta 3,7%,
čo je tiež výrazne menej než rozsiahlejšie
príspevky na sociálnych sieťach. Na otázku
nevedelo odpovedať 2,7% a ďalších 6,6%
neoznačilo žiadnu z odpovedí.
Web stránky extenzívnejšie čítajú chlapci
– denne 31,3% (23,1% dievčat), ale kumulatívny súčet zachytávajúci čítanie týchto
textov aspoň raz týždenne sa už vyrovnáva – 67,5% chlapcov a 65,7% dievčat. Výraznejší rozdiel v počte najextenzívnejších
čitateľov web stránok je aj medzi žiakmi
základných a stredných škôl. Web stránky
o zaujímavých témach číta denne spomedzi žiakov základných škôl 22,7% (aspoň
raz týždenne 62,4%), spomedzi žiakov
stredných odborných škôl a učilíšť 30,6%
(aspoň raz týždenne 68,7%) a spomedzi
gymnazistov 31,5% (aspoň raz týždenne
72,6%).
Blogy denne číta 8,3%, viackrát za týždeň
11,4%, raz za týždeň 6,8% (teda kumulatívne aspoň raz za týždeň viac než štvrtina – 26,5%), viackrát za mesiac 8,4%, raz
za mesiac 6,7%, menej ako raz za mesiac
10,5%. Blogy nikdy nečíta 30,2%. Na otázku nevedelo odpovedať 7,4% a ďalších
10,4% neoznačilo žiadnu z odpovedí. Je
zaujímavé, že extenzívni čitatelia blogov
sú relatívne rovnomerne rozložení v celej
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skúmanej populácii vo fáze prechodu medzi základnou a strednou školou. Denne
ich číta 8,0% chlapcov, 8,7% dievčat, 7,5%
žiakov základných škôl, 9,8% žiakov stredných odborných škôl a učilíšť a 7,9% gymnazistov. Žiadne signifikantné rozdiely
neukazujú ani kumulatívne súčty sledujúce
čítanie aspoň raz týždenne.
Články v elektronických novinách
a časopisoch denne číta 9,1%, viackrát za
týždeň 16,4%, raz za týždeň 9,6% (teda
kumulatívne aspoň raz za týždeň 37,1%),
viackrát za mesiac 10,1%, raz za mesiac
8,3%, menej ako raz za mesiac 8,9%. Články
v internetových periodikách nikdy nečíta
21,6%. Na otázku nevedelo odpovedať
6,4% a ďalších 9,6% neoznačilo žiadnu
z odpovedí. V extenzívnom čítaní článkov
z elektronických periodík sme nezaznamenali rozdiely medzi pohlaviam (denne
9,4% chlapcov a 8,8% dievčat), ale ukázalo
sa, že tieto texty výrazne viac vyhľadávajú
žiaci gymnázií. Denne ich číta 12,1% gymnazistov (kumulatívne aspoň raz za týždeň
42,7%), len 8,6% žiakov stredných odborných škôl a učilíšť (kumulatívne aspoň raz
za týždeň 37,4%), 8,0% žiakov základných
škôl (kumulatívne aspoň raz za týždeň len
29,6%).
Poviedky alebo romány nového pop kultúrneho žánru fanfiction denne číta 6,2%,
viackrát za týždeň 5,6%, raz za týždeň 4,9%
(teda kumulatívne aspoň raz za týždeň šestina – 16,7%), viackrát za mesiac 4,8%, raz
za mesiac 4,5%, menej ako raz za mesiac
11,4%. Fanfiction nikdy nečíta 35,6%. Na
otázku nevedelo odpovedať 13,8% a ďalších 13,1% neoznačilo žiadnu z odpovedí
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

(bolo to najviac spomedzi všetkých typov
textov, čo vysvetľujeme tým, že zrejme títo
respondenti vôbec nevedeli, čo je fanfiction).
Fanfiction podstatne viac čítajú dievčatá – denne 7,8% (kumulatívne aspoň raz
za týždeň 19,1%), chlapci – denne 4,6%
(kumulatívne aspoň raz za týždeň 14,4%).
Mierne klesá extenzívne čítanie tohto žánru aj s vekom. Denne ho číta spomedzi žiakov základných škôl 6,8% (aspoň raz týždenne 18,9%), spomedzi žiakov stredných
odborných škôl a učilíšť 5,6% (aspoň raz
týždenne 14,3%) a spomedzi gymnazistov
5,9% (aspoň raz týždenne 15,8%).
Povinnú alebo odporúčanú literatúru do
školy denne číta 3,4%, viackrát za týždeň

9,2%, raz za týždeň 7,9% (teda kumulatívne
aspoň raz za týždeň zo „školských“ dôvodov číta z internetu pätina – 20,5%), viackrát za mesiac 7,3%, raz za mesiac 12,2%,
menej ako raz za mesiac 17,8%. Povinnú
alebo odporúčanú literatúru na internete
nikdy nečíta až 21,9%. Na otázku nevedelo
odpovedať 10,8% a ďalších 9,5% neoznačilo žiadnu z odpovedí. Prekvapujúco sa
ukázalo, že najviac extenzívnych čitateľov
povinnej a odporúčanej literatúry z internetu nie je medzi gymnazistami, ale medzi žiakmi základných škôl – denne 4,7%
(aspoň raz týždenne 26,7%), medzi žiakmi
stredných odborných škôl a učilíšť denne
zanedbateľné 2,0% (aspoň raz týždenne
15,9%), medzi gymnazistami denne 3,1%
(aspoň raz týždenne 14,6%). To znamená,

Tab. 1 Frekvencia čítania na internete

fanfiction

web
stránky
o téme,
ktorá ma
zaujíma

články
v elektron.
novinách
a časopisoch

rozsiahle
príspevky
na
sociálnych
sieťach

povinná /
odporúč.
literatúra
do školy

8,3%

6,2%

27,2%

9,1%

34,0%

3,4%

2 viackrát za
týždeň

11,4%

5,6%

28,6%

16,4%

20,8%

9,2%

3 raz za
týždeň

6,8%

4,9%

10,8%

9,6%

8,1%

7,9%

4 viackrát za
mesiac

8,4%

4,8%

11,3%

10,1%

6,3%

7,3%

5 raz za
mesiac

6,7%

4,5%

4,9%

8,3%

4,8%

12,2%

6 menej ako
raz za mesiac

10,5%

11,4%

4,2%

8,9%

5,6%

17,8%

7 nikdy

30,2%

35,6%

3,7%

21,6%

4,9%

21,9%

8 neviem

7,4%

13,8%

2,7%

6,4%

4,2%

10,8%

neuvedené

10,4%

13,1%

6,6%

9.6%

6,9%

9,5%

Spolu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Otázka 13:
Čo a ako
často čítaš na
internete?

blogy

1 denne
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že ani na slovenských gymnáziách sa nedarí pristúpiť od masovej výučby pomocou
jednotných učebníc k projektovému a individualizovanému vzdelávaniu prostredníctvom alternatívnych učebných prameňov.
PÍSANIE ROZSIAHLEJŠÍCH TEXTOV
NA INTERNET
V ďalšej otázke sme zisťovali, čím a ako
často respondenti prispievajú do internetu.
Opäť nás nezaujímali fotografie, videá ani
krátke statusy, ale sledovali sme iba rozsiahlejšie textové príspevky. Pochopiteľne,
na rozdiel od predchádzajúcej otázky o čítaní sme sa respondentov nepýtali, či píšu
„povinnú/odporúčanú literatúra do školy“.
Respondenti mali k dispozícii odpovede s
rovnakou škálou časových frekvencií ako
v predchádzajúcej otázke.
Podľa nášho predpokladu, s výnimkou

písania rozsiahlejších príspevkov na sociálne siete, mladí ľudia málo prispievajú do
jednotlivých internetových informačných
zdrojov. Ako ukazuje tabuľka, je početnosť
odpovedí na úrovni štatistickej chyby, takže má význam zaoberať sa skôr kumulovanými odpoveďami. Aspoň raz týždenne
prispieva na web stránky o zaujímavej
téme 10,2%, blog píše 4,8%, fan fiction píše
3,6%, do elektronických periodík prispieva
2,2% . Upozorňujeme, že vo väčšine uvedených prípadov môže ísť aj o príspevky do
diskusií k článkom a blogom, resp. o príspevky do školských časopisov a pod.
Zaujímalo nás, koľko respondentov robí
niektorú čiže ktorúkoľvek z týchto aktivít.
9,3% respondentov denne a dohromady
17,7% aspoň raz týždenne zverejňuje svoje rozsiahlejšie texty formou príspevkov
na sociálnych sieťach, príspevkov na web

Tab. 2 Frekvencia prispievania na internet
Otázka 14:
Čím a ako často do
internetu ty sám
prispievaš?

fanfiction

web stránky
o téme,
ktorá ma
zaujíma

články
v elektron.
novinách a
časopisoch

rozsiahle
príspevky na
sociálnych
sieťach

blogy

1 denne

2,1%

1,0%

3,4%

0,5%

5,7%

2 viackrát za týždeň

1,4%

1,5%

3,1%

0,4%

6,3%

3 raz za týždeň

1,3%

1,1%

3,7%

1,3%

4,1%

4 viackrát za mesiac

1,9%

1,1%

2,8%

1,5%

6,0%

5 raz za mesiac

2,2%

1,8%

3,4%

2,4%

7,9%

6 menej ako raz za
mesiac

3,7%

3,1%

8,2%

4,4%

11,8%

7 nikdy

74,0%

74,1%

62,8%

74,7%

46,9%

8 neviem

3,8%

6,0%

4,2%

4,5%

5,5%

neuvedené

9,6%

10,3%

8,3%

10,5%

5,9%

Spolu

100%

100%

100%

100%

100%
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stránky o nejakej téme, článkov v elektronických novinách alebo časopisoch, blogov
či fanfiction. To je pomerne významná
časť mladej populácie, ktorá spoluvytvára
obsah internetu.
Do sociálnych sietí prispieva rozsiahlejšími príspevkami 5,7% denne, 6,3% viackrát
týždenne, 4,1% raz týždenne (takže v súčte
aspoň raz týždenne 16,1%). Medzi pohlaviami nie je z hľadiska písania rozsiahlejších textov na sociálne siete žiaden rozdiel
– denne 5,9% chlapcov a 5,6% dievčat,
viackrát týždenne 6,1% chlapcov a 6,5%
dievčat, raz týždenne 3,8% chlapcov a 4,2%
dievčat (takže kumulatívne aspoň raz týždenne 15,8% chlapcov a 16,3% dievčat).
Zato rozdiel z hľadiska prispievania rozsiahlejšími textami do sociálnych sietí
existuje podľa typu školy. Žiaci základných
škôl sú oveľa aktívnejší než od nich starší
žiaci stredných odborných škôl a gymnázií. Denne prispieva do sociálnych sietí
rozsiahlejším príspevkom 8,3% žiakov základných škôl, 3,6% žiakov stredných odborných škôl a učilíšť a 3,7% gymnazistov,
viackrát do týždňa prispieva 8,9% žiakov
základných škôl, 5,8% žiakov stredných
odborných škôl a učilíšť a 1,4% gymnazistov, raz týždenne prispieva 5,3% žiakov
základných škôl, 3,3% žiakov stredných
odborných škôl a učilíšť a 2,5% gymnazistov (takže kumulatívne aspoň raz týždenne prispieva rozsiahlejším textovým
príspevkom do sociálnych sietí až 22,5%
žiakov základných škôl, 12,7% žiakov
stredných odborných škôl a učilíšť, no
len 7,6% gymnazistov). Aj tieto dáta potvrdzujú, že rozsiahlejšia textová komuniBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

kácia prostredníctvom sociálnych sietí už
v stredoškolskom veku ustupuje (zrejme
nahradená krátkymi statusmi, fotografiami a videami).
ZÁVERY
Internet, všetky jeho služby, aplikácie
a technológie sú neodmysliteľnou súčasťou života dnešnej mládeže (Generácie Z).
Hoci sa v súčasnosti upozorňuje, že príjemca informácií sa v dôsledku nových interaktívnych sieťových technológií webu 2.0
zmenil na aktéra či tvorivého participanta, teda že konzument sa stal prozumentom (čiže producentom-konzumentom),
naďalej prevláda viac príjem informácii
z internetu než ich vytváranie. Tak to napokon ukazujú aj citované zahraničné
a slovenské výskumy.
Z hľadiska frekvencie sa čítaniu rozsiahlejších textov na sociálnych sieťach vyrovná
čítanie web stránok o zaujímavých témach
(aspoň raz týždenne ich čítajú dve tretiny
mládeže). Povinnú alebo odporúčanú literatúru do školy číta z internetu aspoň raz
za týždeň iba pätina mládeže, čo je však
ešte horšie, približne pätina ju nečíta nikdy. Alarmujúce je, že najviac extenzívnych
čitateľov povinnej a odporúčanej literatúry
z internetu nie je medzi gymnazistami, ale
medzi žiakmi základných škôl.
Svoje rozsiahlejšie texty formou príspevkov na rôznych sociálnych médiách zverejňuje dohromady asi desatina mládeže
denne a viac ako šestina aspoň raz týždenne zverejňuje. A to je pomerne významná
časť mladej populácie, ktorá spoluvytvára
obsah internetu.
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VÝSKUM ČÍTANIA MLÁDEŽE VO VEKU 13 – 17 ROKOV V SR / THE RESEARCH
OF READING OF YOUTH 13-17 YEARS OF AGE IN SLOVAKIA
PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica, Bratislava
gestor projektu za Slovenskú asociáciu knižníc
riaditel@starlib.sk
Abstract: The aim of research of youth reading of 13 -17 years of age in Slovak Republic was
to research the factors influencing reading behavior of young people in process of crossing
from elementary school to college, to map the actual situation of their relation to information
technologies, to reading, book, and library, to find out connections and causes of reading/
non-reading, to indicate possibilities of libraries in participating in reading development and
reading socialization.
Keywords: reading literacy of 13-17 years old young people in Slovak Republic, reading socialization, researches of reading in Slovak Republic
Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť mladých ľudí vo veku 13 – 17 rokov v SR, socializácia
čítania, výskumy čítania v SR
Od 80. rokov 20. storočia odborníci konštatujú krízu čítania, v 90. rokoch sa už logicky objavuje výrazný pokles čitateľských
kompetencií u detí i u dospelých. O úrovni čitateľskej gramotnosti detí a mládeže
v SR svedčia výsledky medzinárodných
prieskumov PISA a PIRLS. Významnú
úlohu pri podpore a propagácii čítania,
rozvoji čitateľských návykov, zvyšovaní
záujmu o literatúru a odstraňovaní druhotnej negramotnosti zohrávajú i knižnice
organizovaním množstva podujatí, poskytovaním služieb deťom a mládeži, ale
i výskumnými aktivitami. Ministerstvo
kultúry SR dlhodobo zaraďuje medzi svoje
prioritné strategické ciele a úlohy i podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Patrí medzi tri prioritné oblasti Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2015 – 2020, ako strategická úloha
však bola zaradená i do predchádzajúcej
stratégie – Stratégie rozvoja slovenskéBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

ho knihovníctva na roky 2008 – 2013.
V roku 2017 zriadilo Ministerstvo kultúry
SR Centrum literatúry pre deti a mládež a
podpory čítania , ktorého prvým krokom
bude vypracovanie Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí.
Nepriaznivý stav v úrovni čitateľskej gramotnosti detí a mládeže podnietil i aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR k vypracovaniu Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho
rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorú
predložilo v roku 2016 vláde SR. Úlohy
z akčného plánu majú však len odporúčajúci charakter a sú výlučne smerované
na oblasť školstva. Jednou z aktivít vyplývajúcich zo spomínaného akčného plánu
bolo vyhlásenie školského roka 2016/2017
za rok čitateľskej gramotnosti a školského
roka 2017/2018 za rok jej pokračujúceho
rozvoja.
Výskumné aktivity verejných knižníc v ob-
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lasti čítania mládeže a využívania služieb
knižníc gestoruje v posledných rokoch Slovenská asociácia knižníc.
V roku 2009 realizovalo šesť verejných
knižníc Bratislavského samosprávneho
kraja (Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Mestská knižnica, Staromestská knižnica,
Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka) v spolupráci s Katedrou knižničných
a informačných vied FFUK a Kabinetom
výskumu kultúry Národného osvetového
centra výskum čítania mládeže vo veku 13
– 17 rokov v Bratislavskom kraji na vzorke
1 515 respondentov, žiakov 8. a 9 ročníkov
základných škôl a 2. ročníkov stredných
škôl formou anonymného dotazníka. Jeho
odozva podnietila Slovenskú asociáciu, aby
o dva roky neskôr (2010 – 2011) zrealizovala v spolupráci s krajskými knižnicami
s regionálnou pôsobnosťou a Kabinetom
výskumu kultúry Národného osvetového
centra rozsiahly výskumný projekt v ostatných siedmich krajoch SR na vzorke 12 393
respondentov, žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a 2. ročníkov stredných
škôl. Výskum finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, vychádzal z metodiky
výskumu v Bratislavskom kraji, pričom
bol využitý pôvodný anonymný dotazník.
Z dôvodu zachovania kontinuity a možnosti porovnania sa v rokoch 2016 – 2017
realizoval na Slovensku opakovaný výskum
čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov. Gestorom projektu bola opäť Slovenská asociácia knižníc, hlavným partnerom projektu
Fond na podporu umenia, ktorý výskum z
verejných zdrojov i finančne podporil. Na
jeho realizácii spolupracovali Katedra knižničnej a informačnej vedy FFUK, Ústredná
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knižnica Slovenskej akadémie vied a verejné knižnice v SR - Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Mestská knižnica v Bratislave,
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne,
Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa
Szinneyho v Komárne, Knižnica Antona
Bernoláka v Nových Zámkoch, Tekovská
knižnica v Leviciach, Tríbečská knižnica v
Topoľčanoch, Hornonitrianska knižnica v
Prievidzi, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Knižnica Pavla Országha
Hviezdoslava v Prešove a Knižnica pre mládež mesta Košice.
Projekt bol rozdelený do dvoch etáp. Prípravná etapa prebiehala v roku 2016 a jej
cieľom bolo pripraviť podmienky na realizáciu terénneho kvantitatívneho výskumu,
metodiku a metodológiu, zostaviť demografickú reprezentatívnu vzorku podľa typov
škôl a krajov, vytipovať základné a stredné
školy vrátane odborných učilíšť v jednotlivých krajoch, zostaviť dotazník, osloviť
krajské knižnice a riaditeľov jednotlivých
škôl na spoluprácu pri realizácii dotazníka.
Počas druhej etapy (2017) sa realizoval
samotný terénny výskum, štatisticky spracovali získané dáta, analyzovali a interpretovali výsledky. V novembri 2017 gestori
projektu zorganizovali seminár pre odbornú verejnosť, kde prezentovali jeho výsledky.
Dotazníkový výskum bol zameraný najmä na skúmanie faktorov ovplyvňujúcich
rozvoj čitateľstva a socializáciu čítania, čitateľské správanie mladých ľudí vo fáze prechodu zo základnej na strednú školu. Jeho
zámerom bolo nadviazať na predchádzajúce výskumy čítania, doplniť výsledky veľBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

kých medzinárodných štúdií a porovnať ich
s predchádzajúcim výskumom, zmapovať
aktuálnu situáciu vzťahu mládeže k informačným technológiám, čítaniu, ku knihe
a knižnici, analyzovať čitateľské potreby
a záujmy mladých ľudí, zistiť súvislosti a
príčiny čítania/nečítania, naznačiť možnosti knižníc podieľať sa nielen na výskume,
ale najmä na strategickom plánovaní rozvoja čitateľstva a socializácie čítania.
Reprezentačnú vzorku tvorilo 1 654
respondentov – žiakov 8. a 9. ročníkov
základných škôl a 2. ročníkov stredných
škôl (odborných učilíšť, stredných odborných škôl a gymnázií), zúčastnilo sa na ňom
72 základných a stredných škôl. Formulácia
jednotlivých otázok bola Anonymný dotazník, ktorého formulácia bola konzultovaná s odborníkmi – sociológmi z Odboru
výskumu a štatistiky kultúry Národného
osvetového centra, pozostával z 27 otázok,
z nich 7 bolo demografických (skúmali pohlavie, typ školy, vek, národnosť, veľkosť sídla trvalého pobytu, vzdelanie matky a otca).
Ostatné otázky boli zamerané na čítanie
(článkov a kníh, aj elektronických), čítanie
na internete, prispievanie doň, čítanie beletrie, najobľúbenejšiu knihu, čitateľskú intervencia v rodine (kto ti v detstve čítaval),
kniha ako dar v rodine, medzi rovesníkmi,
využitie informačných zdrojov (okrem
učebníc) pre potreby školského vzdelávania
(písanie projektov, referátov), frekvenciu
zadávania úloh/projektov/referátov pedagógmi. Mapovali sme využívanie verejných
a školských knižníc mládežou a čiastočne aj
jej vzťah k nim. Skúmali sme, či mladí ľudia
navštevujú verejnú, alebo školskú knižnicu, ako často a za akým účelom, aké služby
knižníc využívajú, či a ako ovplyvňuje doBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

máce prostredie a čítanie kníh návštevnosť
knižníc, či za účelom vzdelávanie a plnenia
si školských a študijných povinností
navštevujú knižnice, zaujímali nás tiež
dôvody, pre ktoré mladí ľudia nevyužívajú
knižnicu.
Výskumnú vzorku tvorilo 49,6% chlapcov
a 50,3% dievčat, v nasledovnej vekovej štruktúre: 13-roční – 16,6%, 14-roční – 26,4%,
15-roční – 5,3%, 16-roční – 21,8%, 17-roční
– 27,0%, 18-roční – 1,2%, 19-roční – 0,2%.
18 a 19-roční respondenti sa vo výskumnej
vzorke vyskytli zrejme z dôvodu opakovania ročníka, prípadne odkladu nástupu
na školskú dochádzku. Základnú školu
navštevovalo 45,3% respondentov, gymnázium 21,5%, ostatné stredné školy 33,2%.
Slovenskú národnosť si uviedlo 88,5% respondentov, maďarskú 8,9%, rómsku 0,9%,
rusínsku 0,5%, ukrajinskú 0,2%, českú
0,2%, ostatné boli menej početné. V obci
do 999 obyvateľov žije 16,9% respondentov, v obci od 1 000 do 4 999 obyvateľov
– 30,9%, v meste od 5 000 do 49 999 obyvateľov – 35,4%, v meste nad 50 000 obyvateľov – 16,3%, veľkosť obce neuviedlo 0,5%.
Pri interpretácii dát sme narazili na niekoľko metodologických problémov, napr.
v súvislosti s označením miesta bydliska
respondentov (zaradenie stredoškoláka, ktorý už druhý rok päť dní v týždni
býva na internáte a len dva víkendové
dni trávi vo svojej malej rodnej obci).
Bydlisko respondentov podľa krajov sme
nesledovali, reprezentatívnosť sme zabezpečili výberom škôl. I tu je určité metodologické riziko, pretože medzi krajmi
existuje migrácia žiakov. Problémom je i
rozlíšenie žiakov navštevujúcich stredné
školy s maturitou a bez maturity, pretože
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aj tí, ktorí študujú na trojročných nematuritných učebných odboroch často plynulo
pokračujú k maturite. Preto sme pri niektorých otázkach porovnávali gymnazistov so všetkými ostatnými stredoškolákmi, ale s vedomím, že štúdium niektorých
odborov na stredných školách je rovnako
náročné ako gymnaziálne štúdium.
Ďalším problémom bolo veľké množstvo
nevyplnených údajov pri konkrétnych
otázkach. Podrobné výsledky výskumu
sú publikované v knihe Text a čítanie,
mládež a knižnice, ktorú v novembri
2017 vydala Slovenská asociácia kniž-

níc. Publikácia je zverejnená i na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc.
Cenné sú najmä závery a odporúčania.
Výskum odkryl veľa problematických aspektov a otvoril veľa otázok, ktoré vytvárajú východisko pre realizáciu kvalitatívneho
výskumu, na základe ktorého sa pokúsime
hlbšie preniknúť do danej problematiky,
upresniť a doplniť výsledky kvantitatívneho
výskumu. V priebehu nasledujúcich mesiacov ho plánujeme realizovať formou individuálnych rozhovorov na vzorke cca 50
respondentov.

KNIŽNICA V MESTE A MESTO V KNIŽNICI ALEBO DVOJITÉ PREŠOVSKÉ
VÝROČIE / LIBRARY IN A CITY AND CITY IN A LIBRARY OR A DOUBLE
ANNIVERSARY IN PREŠOV
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove
riaditelka@svkpo.sk
Abstract: The State Scientific Library in Prešov commemorates the 65th anniversary of the
library founding. The city of Prešov commemorates the 770th anniversary of the first written
reference. In 2017 both anniversaries met to highlight the connection of the city and library
and their attempt to conservation and presentation of cultural heritage in region.
Keywords: The State Scientific Library in Prešov, 65th anniversary, The City of Prešov, 770th
anniversary of the first written reference, cultural heritage of Prešov
Kľúčové slová: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 65. výročie, Mesto Prešov, 770. výročie
prvej písomnej zmienky, kultúrne dedičstvo Prešova.
Rok 2017 je výnimočný pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove nielen z dôvodu jej
65. výročia zriadenia – vznikla 1. septembra 1952 – ale aj preto, že sídelné mesto
knižnice si v danom roku pripomína 770.
výročie prvej písomnej zmienky. Rozdiel
vo výročiach je síce zrejmý, nič to však nemení na tom, že aj to, počtom rokov „mini“
výročie knižnice, je významné. Práve pod
vplyvom prvej písomnej zmienky o Prešo-
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ve sme si znova uvedomili dôležitosť knižničnej práce a knižničných fondov.
KULTÚRNE DEDIČSTVO V PREŠOVE
Výročie knižnice tento rok podčiarkli aj
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017,
ktoré sa od roku 1993 konajú každoročne
v septembri aj na Slovensku. Kultúrne dedičstvo vidíme všade okolo nás v podobe
architektonických pamiatok, archeoloBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

Národná kultúrna pamiatka Solivar – Sklad soli. Zdroj: http://www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=sol_stm

Interiér Skladu soli. Zdroj: https://www.aktuality.sk/fotogaleria/478462/foto-unikatna-technicka-pamiatka-presovsky-solivar-je-po-rekonstrukcii-pozrite-si-ako-vyzera/7/
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

19

gických nálezísk, zbierkových predmetov,
hudobných a výtvarných diel a v mnohom
ďalšom. V jeho písomnej, resp. tlačenej
forme ho nachádzame práve v knižniciach,
ktoré ho uchovávajú a sprístupňujú verejnosti. Štátna vedecká knižnica v Prešove
nie je výnimkou, pretože ako jedna z vedeckých knižníc sa špecializuje aj na prácu
s historickým knižničným fondom.
V tomto roku sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva niesli v duchu témy
Pamiatky a príroda: krajina možností
a v snahe naplniť túto tému, knižnica svoje
výročie spojila s architektonickou pamiatkou – Národnou kultúrnou pamiatkou Solivar, ktorá je organizačnou súčasťou Slovenského technického múzea v Košiciach.
Do nej umiestnila nielen oficiálne oslavy
výročia knižnice, ale aj výstavné aktivity,
ktoré prezentujú časť knižničnej práce a jej
výsledky. Národná kultúrna pamiatka Solivar – historická budova Skladu soli, ktorá
patrí k unikátnemu komplexu technických
objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, bola zrekonštruovaná a vynovená
vďaka európskym finančným zdrojom a po
otvorení pre verejnosť 19. marca 2016 sa
stala ďalšou veľmi zaujímavou kultúrnou a
turistickou atrakciou v Prešove.
Úzka spätosť knižnice s nehnuteľnými architektonickými pamiatkami mesta Prešov
sa prejavovala počas celej histórie knižnice
v tom, že jej sídlom boli dve takéto nehnuteľnosti. Palác Klobušických bol prvým
sídlom knižnice v začiatkoch jej existencie,
v rokoch 1952-1954. Historický objekt paláca v barokovom štýle vznikol po veľkolepej prestavbe v polovici 18. st. spojením
5-tich domov, pričom majiteľom jedného
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z nich bol hlavný správca hornouhorských
rákociovských majetkov Ondrej Klobušický. Palác Klobušických, ktorý svojou
návštevou poctil aj Jozef II. (1770), je dnes
sídlom Krajského súdu.
Oveľa dlhšia a hlbšia spätosť knižnice je
s budovou starého evanjelického Kolégia. Celých 36 rokov (1954-1990) pôsobila knižnica v jeho priestoroch, najmä
v priestoroch historickej dvorany, v ktorej
bola v prvých rokoch požičovňa vrátane
skladu knižničného fondu, neskôr už iba
sklad. Po roku 1989, keď sa realizovali reštitučné nároky pôvodných vlastníkov, bola
budova vrátená Východnému dištriktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Nádherne zrekonštruovaná dvorana sa stala v tomto roku otváracím miestom celoslovenského podujatia Týždeň slovenských
knižníc 2017.
Obidve spomínané nehnuteľnosti, zapísané v registri národných kultúrnych
pamiatok, sú kultúrnym dedičstvom
Prešovčanov, na ktoré môžu byť právom
hrdí. Kultúrne dedičstvo však netvoria len
nehnuteľné objekty, ale aj písomné kultúrne dedičstvo v podobe početných historických dokumentov kolegiálnej knižnice
a rovnako diecéznej (eparchiálnej) knižnice Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove, ktorú
knižnica tiež spravovala a vrátila pôvodnému majiteľovi.
Spojenie knižnice a mesta za účelom vyzdvihnutia historického a kultúrneho dedičstva Prešova sa prejavilo už pred piatimi rokmi, keď pri príležitosti 60. výročia
svojho zriadenia knižnica vydala trojzväzkovú Pamätnú knihu mesta Prešova. Išlo
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

Palác Klobušických, dne sídlo Krajského súdu v Prešove. Zdroj: http://presov-potulky.webnode.sk/
pamatihodnosti-historickeho-centra/palac-klobusickych/

Obrázok 4 – Staré evanjelické Kolégium, sídlo biskupa VD ECAV. Zdroj: http://pis.sk/data/4041/
evanjelicke_kolegium.html
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017
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o reprint rukopisu mestskej kroniky od
najstarších čias až po rok 1941, rozšírený
o odborné štúdie k jednotlivým historickým obdobiam, ktoré rukopis kroniky
obohacujú a mnohé fakty ozrejmujú a vysvetľujú. Vtedajší mestský kronikár Belo
Klein-Tesnoskalský opisoval geografické
prednosti novovznikajúceho mesta citujúc
napr. prešovského rodáka Jána Korabinského.
HISTORICKÉ MÍĽNIKY KNIŽNICE
V porovnaní s prešovskými historickými knižnicami je Štátna vedecká knižnica
v Prešove novou, modernou a živou knižnicou, ktorej cieľom je sprístupňovať najmä
súčasné dokumenty a informácie s použitím informačných a komunikačných technológií. Riadi sa zákonom o knižniciach,
z ktorého vyplývajú jej hlavné úlohy a povinnosti, a snaží sa prispôsobovať zmenám, ktorých bolo najmä za posledných
25 rokov viac ako dosť. Poskytuje klasické
knižnično-informačné služby, ale v rámci
stanovených úloh vykonáva niektoré špecializované činnosti.
Pri posledných výročiach knižnice sme
si aj na stránkach Bulletinu SAK viac alebo menej obšírne pripomínali doterajšiu
históriu1. Nebudem preto zachádzať do
podrobností, je potrebné však spomenúť
tie medzníky, ktoré z pohľadu knižnice
výraznejšie, a to pozitívne alebo negatívne,
1 Obšírnejšie informácie z histórie knižnice
prináša publikácia Štátna vedecká knižnica v
Prešove 1952-2002. Prešov: ŠVK, 2002. alebo
aj článok Závadská, Valéria. Štátna vedecká
knižnica v Prešove 55-ročná. IN: Bulletin SAK,
roč. 15 (2007), č. 4, s. 24-27. ISSN 1335-7905.
Dostupné na http://www.sakba.sk/bulletin/2007/4/index.html
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ovplyvnili jej činnosť:
1967: opätovné osamostatnenie knižnice,
ktorá bola 7 rokov (v rokoch 1960-1967)
pobočkou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Vzhľadom na rozvíjajúce sa vysokoškolské vzdelávanie v Prešove a zároveň
komplikované riadenie pri budovaní fondov a poskytovaní služieb bolo rozhodnuté
o opätovnom osamostatnení prešovskej
vedeckej knižnice;
1980: odkúpenie objektu na Hlavnej ulici, do ktorého sa presťahovali postupne tri
organizačné útvary, v budove Kolégia zostalo iba oddelenie služieb. Nárast fondov
aj čitateľov znamenal, že bolo potrebné
zabezpečiť rozvoj knižnice po personálnej
stránke, čo si vyžadovalo nové priestory,
pretože budova Kolégia už kapacitne nepostačovala;
1990: presťahovanie knižnice (oddelenia
služieb) z budovy Kolégia a do budovy
dnešného Okresného úradu, ale aj začiatok
zavádzania automatizácie. Politické a spoločenské zmeny na Slovensku priniesli rôzne rozhodnutia a jedným z nich bolo aj to
o presťahovaní do budovy za socializmu
patriacej Okresnému výboru Komunistickej strany Slovenska. Hoci to zďaleka nebolo ideálne riešenie, priestory historickej
budovy Kolégia nemohli súperiť s modernou budovou straníckeho orgánu. Deväťdesiate roky spolu so spomínanými spoločenskými zmenami postupne priniesli
do knižníc automatizáciu ich činností.
Knižnica ako jedna z prvých na Slovensku
v roku 1990 zakúpila prvé 4 osobné počítače pre zamestnancov katalogizácie a spolu
s prvým knižničným softvérom sa začalo
s elektronickým spracovaním knižničného
fondu;
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017
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1996: v dôsledku nového územno-správneho členenia v SR (konštituovanie krajských úradov) presťahovanie oddelenia
služieb z budovy Okresného úradu mimo
centrum mesta do súčasných priestorov
na Námestí mládeže. Dočasne používané
priestory musela knižnica uvoľniť orgánom štátnej správy a rozhodnutím zriaďovateľa sa oddelenie služieb presunulo do
priestorov bývalého Projektového ústavu
kultúry. Zároveň bola knižnica delimitovaná pod pôsobnosť novovznikajúceho Krajského úradu v Prešove;
1998: odpredaj časti majetku v správe
knižnice – budovy na Námestí mládeže,
ktorú získala do správy aj s nájomníkom.
Jedno z negatívnych rozhodnutí vtedajšieho vedenia knižnice a nadriadených orgánov, ktorého dôsledkom bolo pozastavenie
akýchkoľvek rozvojových plánov komplexného riešenia nevyhovujúcej priestorovej
situácie;
2003: rozhodnutie zriaďovateľa – Ministerstva kultúry SR – o možnosti stavať
novú budovu knižnice „na zelenej lúke“
a realizácia následných krokov ako komunikácia s mestom, získanie stavebného pozemku, architektonická súťaž, spracovanie
stavebného zámeru verejnej práce, zaradenie do registra priorít verejných prác až po
pozastavenie investície v roku 2009 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov;
2012-2014: realizácia národného projektu
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2, financovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, ktorého výsledkom
bolo zriadenie nového odborného pracoviska – dokumentačno-informačného
centra rómskej kultúry, prostredníctvom
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ktorého knižnica realizuje úplne nový typ
dokumentačnej činnosti.
ÚSPECHY POSLEDNEJ
„PÄŤROČNICE“
Za posledných päť rokov prešla knižnica
viacerými zmenami. V prvom rade to bola
realizácia spomínaného národného projektu, čím sa knižnica rozšírila o ďalší odborný útvar a súčasťou knižničnej práce sa
stala dokumentácia a prezentácia kultúry
a tradícií rómskej národnostnej menšiny
prostredníctvom vytvoreného digitálneho
obsahu. Zriadenie nového útvaru so sebou
prinieslo nový zrekonštruovaný priestor,
moderné technické a technologické vybavenie a nové pracovné miesta. Počas
realizácie projektu sme získali množstvo
materiálu o živých prejavoch rómskej
kultúry a počas troch rokov udržateľnosti
projektu, od jeho ukončenia v roku 2014,
sme na prezentačný portál zverejnili viac
ako 250 digitálnych kultúrnych objektov
rôznych typov (video, audio, fotografie,
skeny). Okrem toho na základe zmlúv
o spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami, nadáciami a inštitúciami, ktoré sa
vo svojej práci venujú problematike rómskeho etnika, sprístupňujeme nimi vytvorené audiovizuálne diela a dokumenty za
účelom zjednotenia prameňov rómskeho
kultúrneho dedičstva s cieľom poskytovať
široké spektrum informácií o kultúre a živote Rómov na Slovensku.
Jednou z hlavných odborných úloh knižnice je ochrana knižničného fondu, čo sme
vyriešili jeho sústredením do jedného veľkokapacitného skladu, kam sa presunula aj
časť útvaru, ktorý za starostlivosť o knižBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

ničných fond zodpovedá. Na tento účel
bolo vytvorené vysunuté pracovisko s prístupom na internet a príslušným technickým vybavením. Dovtedajšie riešenie, keď
bol knižničný fond roztrieštený v 8-mich
objektoch v meste a priľahlých obciach,
veľmi komplikovalo prácu pri poskytovaní
výpožičných služieb a zvyšovalo náklady
na prevádzku. Avšak ani toto riešenie nie je
ideálne, pretože objekt skladu je prenajatý
a zároveň sa nenachádza v blízkosti oddelenia služieb. Všetky dokumenty je potrebné denne niekoľkokrát prevážať.
Napriek problémom s veľkosťou, dispozíciou a umiestnením prevádzkovaných objektov sa nám darí dosiahnuť aspoň malé
úspechy. Tie sa prejavujú najmä zvýšenou
efektivitou knižničnej práce a rozšírením
portfólia služieb. Takou aktivitou bol pro-

jekt Retrokonverzia knižničného fondu
ŠVK, ktorý sa po 10-tich rokoch podarilo
úspešne ukončiť. Jeho výsledkom je elektronizácia celého fondu, všetky knižničné
jednotky sú spracované elektronicky a vyhľadateľné v online katalógu. S realizáciou
projektu sa začalo v roku 2006 a s menšími
prestávkami bol ukončený v roku 2016.
Druhým projektom, ktorý začal v roku
2012, je Implementácia technológie RFID
v knižnici. Ide o ambiciózny projekt, ktorý je finančne náročný, ale táto náročnosť
zodpovedá jeho komplexnosti. Podchycuje
viaceré odborné knižničné činnosti: od akvizície, cez výpožičné služby až po ochranu
a revíziu fondov. Jeho cieľom je zvýšenie
efektivity knižničnej práce na jednej strane
a na strane druhej väčší komfort pre používateľov prostredníctvom samoobslužných
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zariadení. Okrem finančných prostriedkov na technológiu a technické zariadenia boli nevyhnutné aj menšie stavebné
úpravy interiéru oddelenia služieb, ktoré
sme realizovali v roku 2016. Projekt ešte
nie je ukončený, do jeho ukončenia chýba
zakúpenie a inštalácia dvoch najväčších
zariadení: samoobslužného výpožičného
automatu a samoobslužného návratového
automatu.
ČO DODAŤ NA ZÁVER...
Šesťdesiatpäťročné pôsobenie knižnice umožňuje zosumarizovanie úspechov
v podobe dosiahnutých ukazovateľov
a zhodnotenie doterajšieho vývoja, najmä
za obdobie posledných 25 rokov po mohutnom nástupe informačných technológií. Tie výrazne ovplyvnili jej fungovanie
a boli nástrojom na to, aby sa knižnica
vo svojej práci posúvala dopredu a stala
sa rovnako dôležitým zdrojom informácií
ako to bolo v minulosti. Výročie však býva
podnetom na zamyslenie sa, akou cestou sa
bude knižnica uberať ďalej.
Každoročne pravidelne vydávané výročné
správy informujú o dosiahnutých ukazovateľoch a splnených úlohách, ale v práci
knižnice a jej zamestnancov možno nájsť aj
iné informácie a zaujímavosti, napr.:
Počas svojej existencie pôsobila v 18 objektoch, ktoré spravovala alebo si ich prenajímala ako administratívne prevádzky
alebo sklady. Dnes sídli na 3 miestach, v 3
budovách, z nich jednu si prenajíma ako
sklad pre uloženie knižničného fondu.
Knižnica počas doterajšieho fungovania
prevádzkovala spolu 10 motorových vozidiel, v súčasnosti využíva 3 z nich.
Prvé štyri osobné počítače AT 386 (1 ks)
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a AT 286 (3 ks) zakúpila v roku 1990 za
viac ako 430 tis. Kčs, čo je asi 14 200 €.
Knižnica do roku 2016 vydala spolu 411
publikácií – ročeniek, bibliografií, katalógov, zborníkov a monografií.
Knižničný fond je uložený na regáloch,
ktoré dosahujú dĺžku viac ako 12 km.
Najstaršie publikácie, ktoré sa v knižničnom fonde nachádzajú, sú tri a boli vydané
v Bazileji v roku 1539. Ide o dve diela Tita
Livia: Letopisy viažuce sa na dejiny Ríma
a História vládcov a Staroveké dejiny od
obdobia Trójskej vojny.
Za všetkými výsledkami a úspechmi knižnice, ktoré sú viac alebo menej viditeľné
oku návštevníka, sú ľudia. Všetci tí, ktorí v knižnici počas tých rokov pracovali
a pracujú na rôznych pozíciách. Od zriadenia knižnice až dodnes v nej pracovalo
spolu 319 zamestnancov, z toho 237 žien
a 82 mužov, okrem nich tiež množstvo
„dohodárov“, brigádnikov či ľudí v rámci rôznych sociálnych programov. V roku
1952 knižnica začínala svoje fungovanie
s jediným zamestnancom, dnes ich má 44
a ich snom je stále mať len jednu vlastnú
strechu nad hlavou.
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Oddelenie knižnično-informačných služieb po rekonštrukcii

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
KNIŽNICA GEOLOGICKÉHO ODBORU ÚSTAVU VIED O ZEMI SLOVENSKEJ
AKADÉMIE VIED / THE LIBRARY OF THE GEOLOGICAL DIVISION OF THE
EARTH SCIENCE INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
Knižnice vedeckých ústavov SAV sú úzko
späté s „osudmi“ svojich zriaďovateľov
(zlučovanie, odčleňovanie pracovísk, či
rušenie). Jednou z nich je aj knižnica bývalého Geologického ústavu SAV (do 30. 6.
2015), ktorý sa vyvinul z pôvodného Laboratória pre paleontológiu a stratigrafiu z r.
1953. V súčasnosti patrí knižnica do Ústavu vied o Zemi SAV – Geologického odboru (Dúbravská cesta č.9, P.O. Box 106, 84
005 Bratislava 45, tel. 02/ 32293210). Tento odbor sa venuje základnému výskumu
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

v oblasti mineralógie, petrológie, geochémie, tektoniky, paleontológie, mikropaleontológie, paleoklimatológie a nerastných
surovín. Vedecký výskum sa orientuje na
komplexný výskum geologickej stavby, látkového zloženia a geodynamického vývoja
Zeme. Uvedené oblasti sú zároveň nosným
zameraním na budovanie knižničného fondu. O tom, aké ďalšie špecifiká, resp. zvláštnosti fond obsahuje a aké služby poskytuje
špecializovaná knižnica Geologického
odboru Ústavu vied o Zemi SAV som sa
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porozprávala s jej dlhoročnou odbornou
pracovníčkou Mgr. Evou Luptákovou.
• Knižnica sa roky budovala v závislosti od potrieb riešiteľov vedeckovýskumných úloh a za tie dlhé desaťročia
si „preskákala svoje“. Ktoré vývojové
etapy výrazne poznačili knižnicu?
Spočiatku v 50. – 60. rokoch nebol prírastok knižničného fondu až taký markantný.
Najväčší nákupný resp. výmenný boom bol
od 70. – až do začiatku 90. rokov. Vtedy sa
„rozbehla“ rozsiahla medzinárodná výmena prostredníctvom Geologického ústavu
SAV. Získavali sa najmä lacné knihy a časopisy predovšetkým z postsocialistických
krajín. Taktiež ÚK SAV mala silnú medzinárodnú výmenu a prerozdeľovala získané informačné pramene podľa odborov
do jednotlivých knižníc ústavov SAV. Od
konca 90. rokov badáme úpadok priameho nákupu literatúry. Časopisy získavame
takmer výlučne prostredníctvom medzinárodnej výmeny. Tento pokles súvisí samozrejme aj s automatizáciou a stále sa rozširujúcim online prístupom k časopisom,
ale aj ku knihám. V minulosti pracovali
v knižnici 3 pracovníčky, potom 2 a teraz
som ostala sama. Charakter práce knihovníka sa však za uplynulé roky zásadne
zmenil. V súčasnosti sa dáva hlavný dôraz
na evidenciu publikačnej činnosti a citácii
pre vedeckých pracovníkov a doktorandov.
Na svoju činnosť má knižnica k dispozícii 1
pracovňu, 1 požičovňu, 1 študovňu, 5 skladových priestorov a detašované pracovisko
v Banskej Bystrici, kde je uložená časť knižničného fondu.
• Knižnica získava, spracúva, sprístup-
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ňuje a uchováva informačné pramene,
dokumenty zo špecifickej oblasti vied
o neživej prírode. Čo okrem klasickej
odbornej literatúry ponúka knižnica
svojim používateľom?
Knižnica pripravuje v pravidelných intervaloch prehľad knižničných noviniek, poskytuje služby MVS, MMVS, konzultácie,
bibliografické informácie, skenuje, kopíruje, spracúva rešerše, publikačnú činnosť
a citácie pre svojich vedeckých pracovníkov a doktorandov, sprístupňuje online
katalóg monografií.
• Pozrime sa trochu bližšie na to, čo hovoria čísla. Môžeme zalistovať v štatistike?
Samozrejme. Ročne navštívi knižnicu spolu s jej detašovaným pracoviskom
v Banskej Bystrici v priemere 600 používateľov zo SAV, ako aj mimo SAV vrátane
vysokoškolákov. K dnešnému dňu knižnica eviduje 22. 373 knižničných jednotiek,
ktoré zahŕňajú knihy, časopisy, mapy a nepublikované dokumenty. Priemerný ročný
prírastok predstavuje 158 knižničných jednotiek, z čoho je najviac časopisov, ktoré
získavame z 99% výmenou za karentovaný
časopis Geologica Carpathica, ktorý vydáva
ústav. V súčasnosti sa časopis zasiela do 28
krajín sveta, máme viac ako 80 výmenných
partnerov (toto číslo mierne kolíše z rôznych dôvodov, resp. z dôvodu vydávania
titulu len online). Používateľom ponúkame
teraz 90 titulov časopisov, z toho 78 zahraničných.
• S čím knižnica najviac zápasí?
Samozrejme, ako každá knižnica na Slovensku bojuje s financiami. Nákup literatúry riešime prostredníctvom grantov veBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

deckých pracovníkov, resp. z ašpirantského
fondu, prideleného doktorandom. Uvítala
by som dopredu určený rozpočet na kalendárny rok, z ktorého by som mohla podľa
potrieb knižnice plánovať nákup literatúry,
ktorá by slúžila pre všetkých, ako napr. prekladové a odborné slovníky, encyklopédie
a všeobecne zamerané monografie.
• Čo považuješ za svoj „knihovnícky
úspech“?
Za svoj knihovnícky úspech považujem
predovšetkým to, že som začala pred rokmi
s automatizovanou katalogizáciou monografií v dosť zložitom knižničnom systéme
Advanced Rapid Library (ARL) podľa anglo-amerických katalogizačných pravidiel
vo formáte UNIMARC. Spracovala som
takmer celú retrospektívu a samozrejme
spracúvam aj nové prírastky. Nerobím len
analytický popis knihy, ale aj vecný, čo si
spočiatku vyžadovalo nielen oboznámenie
sa s geológiou a jej rôznymi poddisciplínami, ale aj poznať jednotlivé časové geologické obdobia, odbornú terminológiu,
aby som mohla monografiu podrobne
popísať a priradiť k nej čo najväčšie množstvo kľúčových slov. Len tak má knihovník
šancu urobiť dobrú rešerš, alebo vyhľadať
čo najviac relevantných dokumentov pre
používateľa. Mala som preto veľa rozhovorov s kolegami – geológmi, ktorí mi veľmi
ochotne vysvetľovali vznik Zeme, pohyb
tektonických platní, vymieranie organizmov, zmeny klímy a podobne. Kolegovia
vzbudili môj osobný záujem o niektoré
poddisciplíny geológie, najmä geologickú
históriu, o fosílie paleontologických druhov a zaujímavé, najmä z pohľadu ženy,
pekné minerály. Samozrejme, aj sama som
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

si niečo naštudovala z kníh, internetu, urobila som si svoj vlastný geologický slovník,
ale aj abecedný prehľad paleontologických
skupín, čo som potrebovala najmä pri počiatkoch katalogizácie. Vzhľadom k tomu,
že geológia má široký záber, urobila som
si pomocou dotazníka odborné profily
vedeckých pracovníkov, v akej oblasti geológie pracujú, ktoré časopisy preferujú
a ktoré by potrebovali. Výhodou nášho
automatizovaného knižničného systému je
to, že momentom zápisu monografie sa informácia objaví okamžite v online katalógu
ÚK SAV. Týmto zároveň prispievam k budovaniu súborného katalógu monografií
knižníc ústavov SAV. Bolo by však dobré,
keby participovali všetky knižnice ústavov
SAV na budovaní spoločného katalógu
a vecný popis by robili vrátane priraďovania kľúčových slov tak ako ja, lebo len vtedy je možné na 100% zabezpečiť vyhľadanie relevantných informačných prameňov
pre používateľov.
Keď som začala pracovať v knižnici, zistila som, že chýba katalóg časopisov. Čísla
časopisov sa len evidovali do evidenčných
kariet a uzavreté ročníky časopisov boli zapísané, aj to nie všetky, do pomocnej evidencie časopisov, ako predpríprava na ich
prírastkovanie. 17 rokov sa v knižnici časopisy vôbec neprírastkovali. To som musela
na samom začiatku napraviť a vysvetliť aj
v Ročnej štatistike pre ÚK SAV a MK SR,
prečo bude za daný rok tak veľký prírastok
časopisov. Samotnému prírastkovaniu však
predchádzala hĺbková revízia celého knižničného fondu, ktorá trvala za plnej prevádzky knižnice viac ako 2 roky. Bolo treba
pripraviť aj rozsiahle vyraďovanie z dôvodu neaktuálnosti resp. duplicity a následné
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upratanie a úpravu skladových priestorov.
V tomto čase mi veľmi výdatne pomohli
všetci členovia knižničnej komisie, za čo
im ešte raz chcem aj touto cestou poďakovať. Postavili sa k tejto výzve veľmi profesionálne, snažili sa uchovať veľkú časť fondu,
nechceli za každú cenu len vyraďovať. Preto bolo treba zriadiť aj ďalší sklad určený
výlučne na monografie. Tomuto vďačím
bývalému riaditeľovi RNDr. Jozefovi Vozárovi, DrSc., ktorý vedel, že knižnica je
pre ústav veľmi dôležitá. Okrem toho mi
zabezpečil aj nový počítač, nainštalovanie
programu ARL, aby som sa mohla pustiť
do automatizovanej katalogizácie, čo pre
mňa bola priorita, nakoľko dovtedy existoval len klasický názvový katalóg, ktorý už
nevyhovoval. Stále mi chýbal akýsi celkový
prehľad časopisov so všetkými potrebnými údajmi. Síce som nezaviedla klasický
katalóg časopisov, ale spracovala a vydala
som Zoznam časopisov dochádzajúcich do
Knižnice Geologického ústavu SAV. Tento zoznam som rozdelila podľa signatúr
a krajín vydania do 7 blokov, kde každý
časopis obsahoval podrobné informácie
o ňom, ako je signatúra, spôsob nadobudnutia, nový, resp. odkaz na starý názov
časopisu, ISSN, vydavateľské údaje, roky
nadobudnutia, jazyk vydania a ich lokáciu
v knižnici. Abecedný register, obsahoval aj
signatúru. Tento zoznam aktualizujem ročne od roku 2000 a dnes slúži aj pre potreby
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Chcem
ešte pripomenúť, že knižnica nemala vypracovaný Knižničný a výpožičný poriadok.
Ten som vypracovala sama v súlade s platným Zákonom o knižniciach č. 183/2000
Z. z. Musím sa pochváliť, že bol tak perfektne vypracovaný, že ho dávala auditorka
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SAV za vzor ostatným knižniciam, ktoré
ho aplikovali pre svoje potreby.
• Na doplnenie musím ešte uviesť, že
Ústav vied o Zemi SAV má aj ďalší
– Geofyzikálny odbor (tiež pôvodne
samostatný ústav SAV), ktorý má vlastnú knižnicu zameranú na geofyzikálne
vedy. Aké plány sú do budúcna – ostanú
samostatné knižnice, alebo sa ráta s ich
zlúčením?
Knižnice sa zlúčia k 1. 1. 2018, čo prináša
v súčasnosti nemalé problémy a oveľa viac
práce. Musí sa uskutočniť hĺbková revízia
knižničného fondu, následne sa budú vyraďovať neaktuálne, duplicitné, multiplicitné
a poškodené informačné pramene z GfO
v súlade s Vyhláškou MK SR č. 421/2003
Z. z. o evidencii, vyraďovaní, revízii. Potom
sa uzatvoria všetky prírastkové zoznamy
knižnice GfO a bude sa pokračovať v jednom prírastkovom zozname. Už dnes sme
zaviedli do praxe, že nákup kníh sa realizuje prostredníctvom knižnice Geologického odboru, kde sa aj spracúvajú. V blízkej
budúcnosti sa plánuje aj fyzické zlúčenie
knižničného fondu oboch knižníc na jednom mieste.
Knižnicu Geologického odboru Ústavu
vied o zemi SAV navštívila Ľudmila
Čelková
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
ZAVOŇALA JEJ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ / SHE’S TAKEN A FANCY
TO CHILDREN AND YOUTH LITERATURE
Keď chcete poradiť s výberom kníh pre
detského čitateľa, tak sa obráťte na Markétu Andričíkovú. Zaoberá sa nielen
literatúrou pre deti a mládež, ale venuje
sa svetovej literatúre, je vysokoškolskou
učiteľkou na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach, prekladateľkou,
literárnou vedkyňou, porotkyňou literárnych súťaží, recenzentkou, odbornou
konzultantkou projektov, ale hlavne sa
zaujíma o hodnotový rozmer v duševnom
a duchovnom svete detí.
• Literatúra zavonia, a keď k nej pričuchneme, tak pri nej ostaneme. Kedy ste
k nej privoňali vy?
Privoňala som k nej veľmi skoro. Keď
som mala asi 3 roky, čítavali mi rodičia
české riekanky (lebo som sa narodila českej mamke a slovenskému otcovi a bývali
sme 4 roky v Čechách). Ešte si matne pamätám na obal toho leporela. Naučila som
sa básničky naspamäť a recitovala som si
ich každý večer pred spaním (vraj). Keď
sme sa presťahovali na Slovensko – do
Revúcej – vzal ma asi ako 5-ročnú otec
prvýkrát do knižnice. Bol to úžasný pocit!
Toľko kníh pokope a ja som si mohla nejaké vybrať a požičať si ich domov. Veľmi
rada som do knižnice chodievala. Bolo
to pre mňa doslova magické miesto. Ale
mali sme aj dosť kníh doma. Otec zvykol
kupovať v kníhkupectve také lósy, ktoré
mohli byť výherné. A keď neboli, dali sa za
nominálnu hodnotu toho lósu kúpiť knižBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

ky. Nikdy sme nevyhrali (našťastie😊), ale
otec vždy nakúpil kopec lósov a potom nás
zobral do kníhkupectva, kde sme si mohli
s bratmi povyberať knižky. Vždy sme si
ich navyberali viac, ako bola hodnota lósov, ale tie knihy máme doma u rodičov
dodnes. (Napríklad tam boli Rozprávky
zďaleka i zblízka, Slovenské rozprávky
v Dobšinského výbere). Čítavala som
si v noci v perináku pri svetle nočnej
lampičky slovenské ľudové rozprávky
a potom sa mi snívali hororové sny 😊.
Knihy som mala vždy veľmi rada. A vždy
som sa tešila, keď mi ich niekto podaroval.
• Ktoré žánre obľubujete čítať vo svojom
voľnom čase a ktorými sa zaoberáte
pracovne?
Vo voľnom čase teraz veľmi rada čítam
obrázkové knihy. To sú pre mňa lahôdky, lebo sú krásne aj po vizuálnej stránke
a mňa veľmi zaujíma aj výtvarné umenie.
Navyše, prečítajú sa väčšinou veľmi rýchlo
a môžem o nich diskutovať so synmi.
Pracovne je to oveľa pestrejšie. Našťastie,
vždy sa mi podarí medzi študentov prepašovať aj moje obľúbené knihy. Keďže učím
svetovú literatúru od najstarších období
po súčasnosť, výber je nekonečný. Teším
sa z toho, keď študentov zaujíma aj Epos
o Gilgamešovi či Gargantua a Pantagruel,
no na čítanie takých textov musia byť pripravení. Samozrejme, majú radšej realizmus, modernu či súčasné diela, ale musím
povedať, že mnohí z nich sú veľmi vnímaví a pozorní aj smerom k starším textom.
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A úplne najradšej mám, keď mi oni dajú
nejaký zaujímavý tip na dobrú knihu.
A tých kníh, ktoré som si zadovážila a prečítala na ich odporúčania, je tiež dosť.
• Knihy pre deti a mládež sa stali Vašou
súčasťou. Sama ako rodič viete, že je
ťažko orientovať sa vo svete kníh. Mal
by si dať rodič poradiť pri výbere kníh?
Áno, knihy pre deti a mládež sú mojou
srdcovou záležitosťou. V súčasnosti je na
trhu nesmierne množstvo kníh pre deti
a mládež a sú to knihy rozličnej kvality,
a preto je aj dosť ťažké pre mnohých
rodičov vybrať pre svoje deti to najlepšie.
Lebo deti by mali dostávať to najlepšie,
čo knižný trh – či už s pôvodnou alebo
preloženou literatúrou – ponúka. A takisto
by to mali dostať v správnom čase. Je to
dosť náročná úloha pre „bežného“ rodiča.
Preto si myslím, že je veľmi dobré, ak si rodič pri výbere kníh pre svoje dá poradiť.
Ciest je v súčasnosti dosť a podľa môjho názoru je aj dosť vnímavých rodičov.
Môžu si nájsť rady na viacerých blogoch,
webových stránkach, môže im poradiť
kvalifikovaný kníhkupec aj knihovník. Kto
chce, nájde si cestu ku kvalitným knihám.
Mne sa v poslednom období viackrát stalo, že ma len tak mimochodom oslovili
mamičky v kníhkupectve v oddelení kníh
pre deti. Bola to pre mňa radosť ukázať im
krásne knižky.
• Ako vysokoškolská pedagogička určite
využívate často knižnice. Je to hlavne
akademická knižnica, alebo navštevujete aj iné typy knižníc?
Navštevujem všetky typy knižníc, závisí
to od toho, čo potrebujem.
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• Ako čitateľka rôznych typov knižníc,
vedeli by ste nám porovnať knihovníkov v nich? A nechceli by ste si niekedy
vyskúšať prácu knihovníčky?
Väčšinou mám pozitívne skúsenosti so
všetkými knihovníkmi. Ale mám obľúbené knižnice, kde ma už poznajú, a sú ku
mne veľmi ústretoví (napríklad aj vtedy,
keď mám knihy dlhšie, ako by som mala
mať 😊). Takou je pobočka Verejnej knižnice Jána Bocatia u nás na sídlisku KVP
a úplne najradšej mám Knižnicu pre
mládež mesta Košice. Pracujú v nej nadšené knihovníčky, ktoré robia svoju prácu
celým srdcom.
Pokiaľ ide o prácu knihovníčky – keď som
mala ísť na strednú školu, knihovnícka
škola bola mojím snom. Doma som si vyrábala kartotečné lístky, zakladala som ich
do kníh, hrala som sa ma knižnicu. Lenže
v časoch, keď som končila základnú školu,
naše mesto nemalo na túto školu pridelené tzv. kvóty, takže ma triedna učiteľka od
tohto zámeru odhovorila. No aj tak som sa
ku knihám dostala. Pomáhala som v knižnici našej milej pani profesorky slovenčiny a napokon som išla študovať slovenský
jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru. Možno by som si túto prácu rada vyskúšala, no viem, že by to bolo ťažké.
Má podľa Vás knihovnícke povolanie budúcnosť?
Ja som presvedčená o tom, že knihovnícke povolanie má budúcnosť, hoci viem
o knižniciach v zahraničí, ktoré využívajú
predovšetkým elektronické systémy. Lenže
žiadny systém nenahradí ľudskú komunikáciu. Knihovník – kvalitný knihovník –
často funguje ako spojivo medzi svetom
kníh a čitateľom. Môže sa o knihe s ľuďmi
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

porozprávať, vytvára priestor na stretnutia
medzi autormi a čitateľmi, môže pomôcť
pri výberoch kníh na rozličné témy. Navyše vieme, aké krásne akcie sú dobrí knihovníci schopní pripraviť pre svojich čitateľov. Pre mňa je dobrý knihovník, dobrá
knihovníčka osoba, s ktorou sa môžem
porozprávať (nielen) o knihe. Bolo by mi
ľúto, keby som v knižnici takéto osoby nestretla.

• Máte nejaký obľúbený citát o knihách
alebo o čítaní?
Nejako zvlášť som sa citátmi o knihách
nezaoberala, ale páči sa mi tento:
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov
krídla.“ (John Ruskin, anglický spisovateľ
a umelecký kritik)
Za rozhovor ďakuje Kamila Prextová

INFORMÁCIE / INFORMATION
HUDOBNÝ KABINET UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE – KABINET
PRE HUDOBNÚ MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ / MUSIC CABINET
IN THE UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA – THE CABINET FOR MUSIC
HISTORY, PRESENT, AND FUTURE
Univerzitná knižnica v Bratislave mala
v treťom štvrťroku kalendár „nabitý“ kultúrnymi podujatiami. Pre všetkých kolegov z knižníc na Slovensku vyberám aspoň
informácie z agendy Hudobného kabinetu UKB, ktorý v septembri otvoril bránu
Lisztovej záhrady s malebným nádvorím,
zoznámil verejnosť s atraktívnou témou
umeleckého spracovania fauny a flóry, spoluorganizoval 7. konferenciu hudobných
knihovníkov a vedúca Hudobného kabinetu sa aktívne zúčastnila dvoch konferencií.
Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky už niekoľko rokov organizuje Dni Európskeho kultúrneho dedičstva. Tohoročnú tému Pamiatky a príroda
tvorivo obohatila Univerzitná knižnica
v Bratislave. V dňoch 15. – 16. 9. 2017
sprístupnila historickú Lisztovu záhradu
a Lisztov pavilón. V spolupráci s Národným Trustom, n. o., priblížila formou komentovaných výkladov históriu záhrady
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

a pavilónu, v ktorom 35 rokov sídlil Hudobný kabinet. Prednášky doplnili fotografie záhrady a pavilónu zo 70-tych rokov
20. storočia ako aj súčasných priestorov
Hudobného kabinetu. Zároveň sa prezentoval vzťah hudobného génia Franza
Liszta k Bratislave. Atmosféru dotvorili
nahrávky Lisztových kompozícií. Súčasťou
podujatia bola výstava s témou prírody
v klasickej i populárnej hudbe. Hudobný
kabinet ponúkol zo svojho fondu audio
a audio-vizuálne ukážky diel s prírodnou
tematikou. Návštevníci si mohli zvoliť počúvanie hudby aj podľa vlastného výberu
z ponukového „playlistu“. Výstavu ilustrovali originály či reprodukcie obalov a notového materiálu, ako aj textové informácie
k svetoznámym dielam. Výstavný priestor
kolorovalo premietanie baletu Labutie jazero. Výstavy navštívilo približne 350 hostí
z celého sveta, ktorí zanechali svoje názory
a poďakovania v knihe podpisov. Návštevníkov uchvátil historický exteriér s výhľa-
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dom na Bratislavský hrad. V rámci prirodzenej interakcie sme získali spätnú väzbu
od nemeckých záujemcov o hlboký vzťah
Franza Liszta k Bratislave, od návštevníčky
z Izraela, ktorá neskrývala dojatie pri izraelskej štátnej hymne a jej súvislosti so Smetanovou Vltavou. Podnetný bol rozhovor s
nórskymi intelektuálmi, ktorý vyústil do
akvizičného návrhu skladieb s prírodnou
tematikou od nórskych skladateľov. Hostia
získali okrem kultúrneho zážitku a nových
vedomostí aj propagačné materiály Univerzitnej knižnice v Bratislave, bulletiny
o Hudobnom kabinete a podobne.
O niekoľko dní neskôr UKB hostila 7.
konferenciu hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov organizovanú Slovenskou národnou sekciou Medzinárodnej
asociácie hudobných knižníc (SNS IAML,
26. – 27. 9. 2017). V Seminárnej sále Kla-

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
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risea sa najskôr konalo Plenárne zasadnutie SNS IAML, ktoré prezentovalo správu
o činnosti a hospodárení SNS IAML, informácie o Výročnej konferencii IAML v Rige
a o zmene vedenia a sídla centrály SNS
IAML. V nasledujúcej konferenčnej časti
sa účastníci oboznámili s muzikologickými
príspevkami o ľudovej a umeleckej hudbe
ako aj o hudobných pozostalostiach skladateľov uložených v jednotlivých slovenských knižniciach. Z kvalitných príspevkov
vyberám najmä upriamenie pozornosti na
nedocenenú osobnosť skladateľa Jozefa
Grešáka v prednáškach Mgr. Silvie Fecskovej a Prof. Mgr. Art. Ireny Medňanskej,
PhD. V nasledujúcom príspevku Mgr. Art.
Emília Sadloňová, PhD. priblížila nielen
nedocenenú ale, žiaľ, aj neznámu tenorovú hviezdu svojich čias Rudolfa Petráka.
Druhá – knihovnícka časť konferencie sa
zaoberala prácou s hudobnými fondmi
a zbierkami na Slovensku a v Čechách.
Vedúca hudobného oddelenia Českej národnej knižnice prom. fil. Zuzana Petrášková referovala o spracovaní historických
hudobných zbierok v Českej republike. Databáza je prepracovaná do detailov vrátane vyhľadávania podľa notových incipitov
prevedených do číselných kódov. Najväčšiu diskusiu vyvolala digitalizácia zvukových dokumentov a ich sprístupnenie na
internete. Paradoxne, problémom nebol
autorský zákon alebo technická stránka
digitalizácie. Kameňom uholným je zatiaľ
chýbajúce centrálne riadenie digitalizácie
pre všetky hudobné knižnice v Slovenskej
republike, kvôli čomu si každá knižnica digitalizuje podľa svojho systému, so svojím
softvérom a svojim spôsobom sprístupňovania. Ústredné riadenie by poskytlo jedBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

notnú metodiku, čím by ušetrilo finančné
náklady a zabránilo multiplicitnej práci
knihovníkov na celom Slovensku, ktorí by
sa tak mohli venovať mnohým ďalším dôležitým oblastiam. V konečnom úspešnom
výsledku by pomyselné tri Svätoplukove
prúty jednotnej digitalizácie poskytli ucelenú tvár celej digitalizovanej zbierky slovenských knižníc.
Po skončení prvého dňa konferencie hostia absolvovali exkurziu v Kabinete starých
rukopisov a tlačí, v Hudobnom kabinete
ako aj návštevu Lisztovej záhrady a pavilónu. Večer spríjemnil koncert študentov
bratislavského Konzervatória a spoločenské posedenie. Hudobný kabinet UKB
nadviazal viaceré kontakty s perspektívou
spolupráce v oblasti digitalizácie zvukových dokumentov, už digitalizovanej kroniky ZUŠ M. Ruppedlta a Ruppedltových
rukopisov ako aj knižných a notových darov pre HK, exkurzií a ďalších možností.
Konferencie, ktorá bola prístupná iba registrovaným účastníkom, sa zúčastnilo 18
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prednášateľov a 32 hostí. Spoluorganizátori
a hostia si vymenili propagačné materiály
o činnosti UKB, Hudobného kabinetu,
SNS IAML alebo Hudebního oddělení
České národní knihovny v Praze. Z konferencie bude publikovaný zborník v elektronickej podobe.
V závere konferencie sa generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová ako aj
zástupcovia ďalších organizácií a všetci
prítomní úprimnými slovami a kyticami
poďakovali dlhoročnej predsedníčke SNS
IAML PhDr. Anne Kucianovej, PhD. za
jej odbornú a vytrvalú prácu pre slovenské
hudobné knihovníctvo s reprezentáciou na
medzinárodnej úrovni.
Hudobný kabinet sa v osobe svojej vedúcej Mgr. Veroniky Bakičovej, PhD. aktívne
zapojil do dvoch konferencií. Pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie
usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Mária Terézia a jej doba vo
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svetle pomocných vied historických (7. – 8.
9. 2017). Dr. Veronika Bakičová prispela
svojim referátom Hudba z doby Márie Terézie oživená bratislavským súborom Musica aeterna. Predstavila hudbu galantného
a citového štýlu 18. storočia v umeleckom
podaní najvýznamnejšieho komorného
orchestra starej hudby na Slovensku a bývalom Československu s názvom Musica
aeterna, ktorý sa zrodil a dodnes pôsobí
v Bratislave. V meste, v ktorom bola Mária
Terézia korunovaná a ktoré často navštevovala z dôvodu pätnásťročného pobytu jej
dcéry Márie Kristíny s manželom miestodržiteľom Uhorska Albertom Sasko-Tešínskym na bratislavskom hrade (1766 –
1781).
O necelý mesiac neskôr, 4. 10. 2017, Dr.
Bakičová vystúpila na konferencii Ján

Batka, legendárna osobnosť kultúrneho
života v Prešporku, ktorú zorganizovalo
Múzeum mesta Bratislavy. V príspevku sa
zamerala na angažovanosť Johanna Batku v Cirkevnom hudobnom spolku pri
Dóme sv. Martina v Bratislave koncom
19. a začiatkom 20. storočia. Prezentovala
informácie zo svojho štúdia historických
dokumentov o uvedenom spolku s orientáciou na pôsobenie dirigenta Alexandra
Albrechta, teda na prelom storočí a na prvú
polovicu 20. storočia. Zámerne sa nevenovala glorifikácii Batku, keďže jeho veľké zásluhy sú všeobecne známe a ďalej stále objavované. Vybrala tie archívne dokumenty,
ktoré doplňujú originálnu osobnosť Batku,
ktorý bol tiež len človek a robil chyby. Prirodzene, aj nesprávnymi rozhodnutiami
ovplyvňoval kultúrne a historické dianie
v Bratislave, preto by sa tejto oblasti mala
venovať pozornosť. Cieľom štúdie, ktorá
bude publikovaná v tlačenom zborníku, je
doplniť súčasné znalosti o Batkovi, čo by
mohlo viesť k postupnému kompletizovaniu jeho profilu.
Podujatia Hudobného kabinetu sú len
zlomkom všetkých vedeckých a odborných
aktivít UKB ako aj komunikácie so širokou
verejnosťou prostredníctvom kultúrnych
akcií. Verím, že naša práca prispieva k zvýšeniu povedomia verejnosti o knižniciach
ako aj k vzbudeniu aktívneho záujmu
o knižnice.
Mgr. Veronika Bakičová, PhD.
Univerzitná knižnica v Bratislave,
Hudobný kabinet
veronika.bakicova@ulib.sk
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7. KONFERENCIA HUDOBNÝCH KNIHOVNÍKOV, ARCHIVÁROV
A MÚZEJNÍKOV PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY VII., BRATISLAVA, 26.-27.
SEPTEMBER 2017 / 7TH CONFERENCE OF MUSIC LIBRARIANS, ARCHIVISTS
AND MUSEUM WORKERS SOURCES OF SLOVAK MUSIC BRATISLAVA, 26.-27.
SEPTEMBER 2017
Slovenská národná skupina IAML organizuje každoročne cyklické hudobné konferencie vždy v inom meste a v inej inštitúcii,
ktorá sa zaoberá, okrem iného, aj rôznymi
hudobnými aktivitami.
V dňoch 26. - 27. septembra 2017 sa
uskutočnila v priestoroch Univerzitnej
knižnice v Bratislave 7. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov pod názvom Pramene slovenskej hudby
VII. 1. Ľudová a umelecká hudba – vplyvy,
aspekty, divergencie. Osobnosti zaoberajúce
sa ľudovou tvorbou. 2. Práca s hudobnými
fondmi a zbierkami na Slovensku a v Čechách. Hlavnými organizátormi konferencie boli Slovenská národná skupina IAML
a Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v
Bratislave, ktorý podujatie organizoval vo
svojich priestoroch. Podujatia sa zúčastnilo cca 50 účastníkov z celého Slovenska,
z rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa hudbou. Medzi sponzorov podujatia patrilo aj
Mesto Martin, všetkým podporovateľom
ďakujeme za podporu.
Pred konferenciou sa uskutočnilo Plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny
IAML, na ktorom bola zhodnotená činnosť roka 2016 a stanovené perspektívy
roka 2017 a ďalších rokov. V roku 2017
sa členom SNS IAML nepodarilo aktívne
zúčastniť sa na Výročnej medzinárodnej
konferencii IAML v Rige. Na plenárnom
zasadnutí SNS IAML odzneli zaujímavé
informácie a prezentácia z tejto konferencie od kolegýň z Čiech Mgr. Zoji Seyčkovej,
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prezidentky ČNS IAML a prom. fil. Zuzany
Petráškovej z Národní knihovny v Prahe,
ktorým sa podarilo zúčastniť sa na tomto
podujatí.
Prezidentka SNS IAML PhDr. Anna Kucianová, PhD. a tajomníčka PaedDr. Martina Božeková sú individuálnymi členmi
SNS IAML a IAML a pokračujú vo svojej
funkcii do konca roka 2017, kedy bude
definitívne presunutá centrála do nového
centra v Bratislave. Od Plenárneho zasadnutia začína fungovať nové Predsedníctvo
SNS IAML, ktoré si zvolí nového prezidenta SNS IAML. Do konca roka 2017
odovzdajú uvedené členky novému vedeniu všetku agendu a materiály týkajúce sa
činnosti SNS IAML za uplynulé roky, kedy
sídlila centrála v Matici slovenskej, potom
v Slovenskej národnej knižnici a nakoniec
na súkromnej adrese prezidentky SNS
IAML.
Pokračovaním plenárneho zasadnutia
bola 7. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov Pramene slovenskej hudby VII., ktorá prebehla
podľa stanoveného programu. V prvom
bloku Ľudová a umelecká hudba – vplyvy,
aspekty a divergencie. Osobnosti zaoberajúce sa ľudovou tvorbou patrila úvodná
prednáška Mgr. Jurajovi Bubnášovi, PhD.
z Hudobného centra v Bratislave, ktorý predniesol príspevok na tému Musica
slovaca? (Slovenskí skladatelia a folklórne
dedičstvo). Mgr. Art. Juraj Ruttkay, PhD.
z Vrútok prezentoval príspevok s názvom
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K otázkam integrity a divergencie ľudovej
a umeleckej hudobnej kultúry v dielach vybraných skladateľov na Slovensku. PaedDr.
Roman Bienik, PhD. z Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline sa vo svojom príspevku venoval
Novátorstvu verzus tradíciám v kysuckom
folklóre. Doc. Mgr. art. Karol Medňanský,
PhD. z Katedry hudby Inštitútu hudobného
a výtvarného umenia Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove sa venoval
vo svojom príspevku Burlasovej skladbe
„Na strunách a klávesoch“ v kontexte jeho
tvorby. Ďalší - piaty príspevok patril Mgr.
Michalovi Ščepánovi z Ústavu hudobnej
vedy SAV v Bratislave, ktorý v ňom prezentoval Ľudovú hudbu a pramene hudobných
diel Tadeáša Salvu. Šiesty príspevok, ktorý
odznel na podujatí, bol venovaný Integrite
tvorby Romana Bergera s prihliadnutím na
ľudové inšpirácie a predniesla ho Mgr. Lucia Jakubisová z Hudobného centra v Bratislave. V siedmom príspevku Mgr. Imrich
Šimig zo Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej
Bystrici prezentoval Tibora Andrašovana
v zbierkovom fonde ŠVK – Literárneho
a hudobného múzea. Ďalším príspevkom
bol príspevok PaedDr. Martiny Božekovej
zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a bol venovaný osobnému fondu Ivana
Hrušovského v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice. Mgr. Silvia Fecsková z Bardejova sa venovala Skladateľovi
Jozefovi Grešákovi (1907-1987) – Životu
a dielu vo svetle dokumentov. Pokračovaním jej témy bol príspevok prof. Mgr. art.
Ireny Medňanskej, PhD. z Katedry hudby
Inštitútu hudobného a výtvarného umenia
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
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v Prešove, ktorá prezentovala vo svojom
príspevku Prínos tvorby Jozefa Grešáka
(1907-1987) do hudobnej pedagogiky.
Záver prvého dňa konferencie patril prehliadke Hudobného kabinetu, Kabinetu
starých tlačí Univerzitnej knižnice a celej
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Po prehliadkach nasledoval Komorný koncert
poslucháčov Konzervatória v Bratislave
v priestoroch prednáškovej sály Univerzitnej knižnice na Klariskej 5, diela prezentovali študenti Konzervatória. Konferencia pokračovala po peknom kultúrnom
zážitku spoločenským stretnutím, ktoré
sa uskutočnilo v priestoroch Univerzitnej
knižnice.
Druhý deň rokovania konferencie pokračoval prednáškou MgA. Emílie Sadloňovej
z Katedry hudby Fakulty humanitných vied
Žilinskej univerzity v Žiline a prezentovala
v ňom osobnosť operného speváka Rudolfa
Petráka pod názvom Rudolf Petrák už nie
neznámy. Dvanástou prednáškou v 2. bloku Práca s hudobnými fondmi a zbierkami
na Slovensku a v Čechách bol príspevok
prom. fil. Zuzany Petráškovej z Národní
knihovny v Prahe, v ktorom prezentovala
Informace o projektu zpracování historických hudebních sbírek v České republice.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD. z Centra
etnografie a umenia Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku prezentovala prácu tohto centra v príspevku
Centrum etnografie a umenia: zdroj poznanie pre študentov Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity
v Ružomberku. RNDr. Radovan Garabík
z Hudobného centra v Bratislave predniesol vo svojom príspevku Poznámky k digitalizácii a archivácii zvukových nahrávok.
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Ľudmila Katová z Verejnej knižnice Jána
Bocatia v Košiciach sa venovala vo svojom
príspevku Digitalizácii a budovaniu databázy zvukových dokumentov folklóru vo
fonde Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Mgr. Norbert Végh zo Slovenskej
knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči prezentoval vo svojej prednáške
Digitálnu fonotéku pre nevidiacich v praxi.
V poslednom – sedemnástom príspevku
PhDr. Anna Kucianová, PhD. predstavila
ISBD. Úplné vydanie na webe Slovenskej
národnej knižnice, ktoré vyšlo v roku 2017
v Slovenskej národnej knižnici v elektronickej podobe a je k dispozícii v pdf formáte na webovej stránke Slovenskej národnej
knižnice pod ikonou Metodika Národnej
bibliografie na adrese: http://www.snk.sk/
images/Edicna_cinnost/Metodicke_pub-

likacie/ISBD_2017_uplne_vydanie.pdf, je
venované tvorbe a interpunkcii výstupných bibliografických záznamov všetkých
druhov dokumentov, v našom prípade nás
najviac zaujímali hudobniny, ktorých zmeny sú prezentované v príspevku.
8. ročník tradičnej konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov sa uskutoční aj v roku 2018, bude sa
konať pravdepodobne v septembri 2018
v Košiciach, presný termín, miesto konania
a témy konferencie budú doplnené dodatočne. Dokumenty o činnosti SNS IAML
môžete nájsť na webe Slovenskej národnej
skupiny IAML na adrese www.skn.sk/SNS
IAML.
PhDr. Anna Kucianová, PhD.,
SNS IAML

KNIŽNICA AKO MIESTO REALIZÁCIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT.
ODBORNÝ CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
PRI PRÍLEŽITOSTI 117. VÝROČIA ZALOŽENIA KNIŽNICE / LIBRARY AS A
PLACE TO IMPLEMENT EDUCATIONAL ACTIVITIES. PROFESSIONAL SEMINAR
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ON THE OCCASION OF THE 117TH
ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF THE LIBRARY
Mestská knižnica v Bratislave aj v tomto
roku nadviazala na tradíciu oslavovať výročie svojho založenia vzdelávaním. Pri
príležitosti 117 rokov sme si za tému nášho
odborného seminára zvolili vzdelávanie
v knižniciach. Organizácia prebiehala pod
záštitou Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy, ktorý nám poskytol aj potrebnú podporu. Podujatie sa uskutočnilo v stredu 4.
októbra 2017 v našich priestoroch Galérie
Artotéka na Kapucínskej 1.
Téma seminára bola zvolená na základe
jej aktuálnosti a potreby výmeny skúseností, vypočuli sme si obsahovo rôznorodé
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a zaujímavé príspevky z praxe nielen verejných knižníc. Uvedomujeme si presah
aktivít medzi rôznymi typmi knižníc, vo
verejných knižniciach sa zameriavame na
odborné aktivity a akademické knižnice sa
otvárajú verejnosti stále častejšie aj organizovaním zaujímavých literárnych podujatí. Z ôsmich príspevkov programu sme sa
dozvedeli o aktuálnej situácii vo vzdelávaní, zaujímavých projektoch a príkladoch
z praxe knižníc. Cieľom seminára bolo navzájom sa poznatkovo obohatiť, inšpirovať
sa a posunúť sa k možnostiam realizácie
ďalších vzdelávacích aktivít v knižniciach.
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Vstupné príhovory mali riaditeľ knižnice Juraj Šebesta a námestníčka primátora pre kultúru Ľudmila Farkašovská.
Úvodná prezentácia Heleny Mlejovej
z Mestskej knižnice v Bratislave bola všeobecným zhodnotením súčasného stavu
vzdelávania a nastupujúcich trendov. Pre
budúcnosť knižníc v oblasti realizácie
vzdelávacích aktivít je mimoriadne potrebná komunikácia a aktívny prístup zo strany
zriaďovateľa a štátnej správy. Doterajšia
prax ukazuje, že postupne prechádzame od
informačného vzdelávania k praktickému
vzdelávaniu. Radi by sme riešili aktivity
s oficiálnou podporou a aj certifikáciou,
ktorá bude mať pre ľudí hodnotu. Vo vzdelávaní je veľmi dôležitá spolupráca s odborníkmi na danú tému vzdelávania a toto
je tiež oblasť, ktorú by sme s potrebnou
podporou dokázali zabezpečiť na čo najvyššej úrovni.
Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej Univerzity nás
v príspevku „Idem do knižnice“ presvedčila o tom, aké zaujímavé a rôznorodé aktivity môže na svojej pôde organizovať akademická knižnica. V spolupráci s Katedrou
slovenského jazyka a literatúry realizovali
seminár na tému zvyšovania čitateľskej a
informačnej gramotnosti detí a mládeže
„O čítaní a nečítaní“. Pre oživenie a zatraktívnenie svojej knižnice organizujú aj
literárne podujatia. Trnavská poetika je
pre milovníkov poézie, Literárna diskusia
autorov V4 priniesla rôzne pohľady na literatúry v krajinách strednej Európy, študentská súťaž Fejtón 2017 dala možnosť
na prezentáciu tvorby mladým ľuďom, diskusia Digitálny svet v slovenčine priniesla
pohľad na preklad a prácu s jazykom. Noc
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v knižnici – Viete, odkiaľ k nám prišla
káva? bolo atraktívne podujatie, na ktorom sa návštevníci dozvedeli zaujímavosti o káve, jej pestovaní a odrodách. Pocta
Silvestrovi Krčmérymu bolo tiež úspešné
podujatie vo forme spomienkového večera venovaného významnému trnavskému
rodákovi.
Monika Lobodášová, riaditeľka Krajskej
knižnice v Nitre nám predstavila unikátny
projekt, ktorý sa realizoval vďaka príchodu
asýrskych kresťanov z Iraku a potrebe ich
integrácie do života v meste Nitra. Ľudia,
ktorí sa ocitli ďaleko od svojich domovov,
potrebovali nielen materiálnu, ale aj pomoc ich zraneným dušiam. Pre ich pobyt
na Slovensku a integráciu medzi obyvateľov mesta potrebovali informácie a aspoň
základy slovenčiny. Spoločný projekt knižnice a jazykovej školy mal za cieľ oboznámiť azylantov s prostredím knižnice a jej
službami (ktoré mali možnosť bezplatne
využívať), poznanie mesta a kraja. V praxi to znamenalo vzájomné obohatenie sa
a porovnanie knižníc na Slovensku a v Iraku, deti začali v Nitre navštevovať základnú školu a pravidelne navštevujú knižnicu,
spoznali mesto.
Prezentácia riaditeľky Ivety Hurnej „Čítajme s deťmi a rodičmi odmalička“ priniesla
množstvo nápadov a inšpirácií úspešne realizovaných aktivít v Knižnici pre mládež
mesta Košice. Denne sa v tejto inštitúcii
a všetkých jej pobočkách uskutočňuje
množstvo aktivít na podporu čitateľskej
a informačnej gramotnosti. Do procesu
sú aktívne zapojení rodičia, čo je veľmi významný faktor pri rozvoji najdôležitejších
kompetencií u dieťaťa. Pravidelné aktivity
sú podporené aj každoročnými akciami,
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ktoré pritiahnu do knižnice ďalšie rodiny
s deťmi. Veľmi prínosný je festival „Číta
celá rodina“, na ktorom sa počas dvoch dni
vystrieda množstvo spisovateľov a osobností, ktoré sa venujú téme rozvoja čitateľskej gramotnosti. Realizujú podujatia,
ktoré sú spoločné pre rodičov a deti, odovzdávajú svoje skúsenosti na worshopoch,
učia, ako rozvíjať záujem dieťaťa o čítanie
odmalička v prostredí rodiny. Každoročne
počas decembra prebieha „Vianočná knižka sa otvára“, čo je ďalší cyklus podujatí na
cyklus podujatí. Výstupom je každoročnej
aj bulletin odporúčanej literatúry pre jednotlivé vekové kategórie detských čitateľov.
Vojtěch Bílek z Knihovny Jiřího Mahena
nám v príspevku „Jak vyzrát na teenageri“
predstavil oddelenie pre mládež, v ktorom
sa vo vzácnej symbióze podarilo dosiahnuť
modernosť priestoru, zaujímavé aktivity
a aktívnych knihovníkov. Rekonštruovaný
priestor ponúka všetko, čo mladých ľudí
môže do knižnice pritiahnuť. Knižnica zároveň ponúka prístup k technológiám, ktoré nie sú bežne dostupné, zaujímavosťou je
interaktívny stôl, ktorý okrem iného oboznamuje nových návštevníkov s priestorom
pre teenagerov. Dôležitou súčasťou práce je intenzívna spolupráca so školami,
v ponuke sú rôzne vzdelávacie prednášky
a workshopy na atraktívne témy – Mediálna gramotnosť, Ako vzniká kniha, Bezpečnosť na internete, Tvorivé písanie. Do
budúcnosti plánujú kurz programovania
a počítačovej grafiky. Koncom leta organizovali Herný a komiksový festival, ktorý
mal veľký úspech. Jeho súčasťou boli prednášky a workshopy, bol naživo vysielaný aj
cez sociálnu sieť. K pravidelným aktivitám
knižnice patrí klub spoločenských hier, pre
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mladých organizujú Noc bez Andersena
a priestor dostáva aj formát LARP (Live
Action Role playing), čo je aktívne hranie
rolí, pri ktorom má človek možnosť stať sa
na chvíľu niekým iným, v patričnom kostýme a bez vopred pripraveného scenára.
Spoločná prezentácia Kataríny Benciovej
a Veroniky Šikulovej z Malokarpatskej
knižnice v Pezinku priniesla zaujímavosti
o tom, ako vzdelávajú deti i seniorov. Veľkú
pozornosť venujú seniorskej populácii ponukou tréningov pamäti, ktoré už od roku
2013 pravidelne realizuje pani Benciová,
ktorá je popri svojej práci metodičky aj
certifikovaná trénerka pamäti. Okrem tréningov v priestore knižnice navštevuje aj
Domov sociálnych služieb v Pezinku, kde
majú stretnutia s ňou tiež veľkú popularitu. Pre záujemcov sú praktické tréningy
doplnené aj o prednášku o mozgu, ktorá
sa v knižnici uskutočnila v marci v rámci
Týždňa mozgu. Keďže mozog treba trénovať v každom veku, v knižnici sa uskutočnili aj „Veselé tréningy pamäti s deťmi“. Pre
deti je určený aj cyklus podujatí „Čo vieš
o ...“, na ktorom sa dozvedia vždy nové
zaujímavosti z oblasti literatúry a miestnych tradícií, témy sa menia každý školský
polrok. Knižnica ponúka deťom a mládeži v oblasti vzdelávania a poznania sveta
veľa zaujímavých cyklov podujatí, okrem
iných: Keramika sa nás týka, Oberačky nie
sú hračky, Slávne činy slovenčiny, Fauna
a flóra Malých Karpát, Slávne osobnosti nášho regiónu, Čo v nás žije? Tradície!
Spoločným menovateľom väčšiny aktivít
je spätosť s regiónom a jeho poznaním, čo
je pre vzdelávanie od detského veku veľmi
prospešné.
Daniela Dubivská zo Slovenskej knižni-
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ce pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
nám porozprávala, aké to je, „Keď slová
pôsobia a tešia – siedmy rok s Literárnym
klubom v SKN“. Podnetom pre vznik klubu bolo poskytnúť zázemie mladým autorom v začiatkoch ich tvorby. Pre zrakovo
znevýhodnených ľudí má klubovanie nielen vzdelávaciu, ale aj silnú socializačnú
funkciu. Stretávajú sa s literárnymi tvorcami z celého Slovenska, majú možnosť vypočuť si spätnú väzbu na svoju tvorbu od
skúsených literátov, čo je pre nich povzbudzujúce a často aj usmerňujúce, majú možnosť vypočuť si kritiku a ak chcú, môžu sa
zlepšovať. Každé dva roky majú možnosť
prezentovať sa aj na celoslovenskej súťaži
Dni Mateja Hrebendu. Klub sa neustále
vyvíja, aj do budúcnosti má ambíciu ponúkať literárne stretnutia so zaujímavými
hosťami, ponúkať členom kvalitnú náplň
činnosti a prinášať im do života pridanú
hodnotu.
Tamara Zajacová z Goetheho inštitútu
v Bratislave priviala svojim príspevkom
nový svieži vietor a predstavila nám vzorový model toho, čo všetko sa dá vo veľkostne
malej knižnici vytvoriť. Moderný koncept
a dobré využitie priestoru ponúka možnosti realizovania workshopov na praktické témy, ako je výroba zmrzliny, vyšívanie
a pod. Knižnica je osobitý priestor, keďže
v sebe spája potrebnú infraštruktúru, je

to otvorený priestor, miesto stretnutí ľudí
a zdieľania poznatkov. Podnetom pre vzdelávanie v tejto knižnici je projekt Knižnica
vecí. Tento koncept umožňuje požičiavanie vecí, ktoré nie sú predmetmi dennej
potreby, ale je skvelé mať možnosť občas
si ich požičať (napr. stan, zmrzlinovač, horolezecké pomôcky a i.). Práve možnosť
lepšieho spoznania týchto vecí a možnosti
ich využitia bola motívom pre vznik série
workshopov, ktoré postupne pokrývajú
poznanie väčšiny vecí dostupných na požičanie.
Program seminára bol veľmi pestrý a plný
inšpirácií. Súčasné trendy knižničnej činnosti sa presúvajú od tradičných ku kreatívnym aktivitám, ktoré sú v konzervatívnom knihovníctve prijímané niekedy aj
s rozpakmi. Pre nás všetkých je dôležité
uvedomiť si, že knižnica je miesto, ktoré sa
výrazne transformuje a stále viac sa stáva
otvoreným priestorom na realizáciu vzdelávacích aktivít, ale aj miestom na príjemné
prežitie voľného času.
Informácie a prezentácie zo seminára:
http://www.mestskakniznica.sk/sk/kniznica-ako-miesto-realizacie-vzdelavacich-aktivit
Mgr. Helena Mlejová
Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk

NAJMENŠIE DETI V KNIŽNICI? / THE SMALLIEST CHILDREN IN LIBRARY?
Zlé výsledky našich detí v rámci krajín
OECD v PISA a PIRLS testovaní stavia aj
knižnice do postavenia kľúčového podporovateľa čitateľskej gramotnosti. Krajská knižnica v Žiline sa snaží do značnej
miery na túto problematiku reflektovať.
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Jednak budovaním kvalitného detského
a mládežníckeho fondu, ktorého výber je
veľmi starostlivo posudzovaný a doplňovaný vhodnou literatúrou pre túto kategóriu,
ale v súčasnej dobe najmä aktivitami na
podporu čítania. Tento trend sa vo všetBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

kých knižniciach veľmi podporuje a stáva
sa pilierom práce detských knihovníkov. Je
tu dôležitá spolupráca s viacerými sektormi a organizáciami, v súčinnosti s ktorými
sa môže podariť do určitej miery pokles
čítania znížiť. Najnovšie výskumy ukazujú,
že je nesmierne dôležité zameriavanie sa
na podporu predčitateľských kompetencií
najmenších detí. Vybudovanie pozitívneho
vzťahu ku knihe, čítaniu a knižnici je základom pre ďalšiu prácu s detským čitateľom.
Krajská knižnica v Žiline pre kategóriu
najmenších detí a ich rodičov poskytuje
viacero aktivít. Organizuje pre rodičov
semináre o dôležitosti čítania, kde v spolupráci s viacerými odborníkmi informuje
rodičov o vhodnosti kníh pre najmenších,
o stratégiách podpory pregramotnosti či
konkrétnych aktivitách na rozvoj predčitateľských zručností. Pravidelne organizuje
pre deti do 3 rokov programy, kde sa zameriava na rozvoj socializácie a prostredníctvom rytmizácie, dramatizácie, rozvoja
jemnej a hrubej motoriky, fonematického
uvedomovania a ďalších metód práce s najmenšími používateľmi buduje predpoklady na budúce lepšie zvládnutie čitateľských
zručností.
Klub u Knihuľky
Je určený pre deti od 1 do 5 rokov a ich
rodičov. Spoločne čítame a rozvíjame predčitateľské kompetencie našich najmenších.
Celým programom nás sprevádza bábka
(dievčatko „Knihuľka“) , s ktorou deti učíme nielen pesničky, básničky ale precvičujeme aj motoriku detí a mnoho vecí, ktoré
využijú v budúcnosti pri nácviku čítania.
V programe sa zameriavame na päť základných princípov budovania gramotnosti
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

najmenších detí a to:
Spievanie, ktoré rozvíja fonematické uvedomovanie, obohacuje slovnú zásobu deti,
vytvára vzťah k jazyku, napomáha socializácií atď. Okrem toho, že s deťmi počas
programu spievame rôzne piesne, vytvorili
sme úvodnú a záverečnú pesničku s ktorou
deti vítame a lúčime sa s nimi. Tieto rituály
sú pre deti tohto veku veľmi dôležité.
Rozprávanie, ktoré pomáha dieťaťu naučiť sa jazyk. Dieťa sa učí jazyk najmä jeho
počutím. Zároveň je dôležité aj sebavyjadrenie dieťaťa a počúvanie jeho myšlienok.
S deťmi sa rozprávame o príbehoch, ktoré
si čítame a nabádame aj rodičov, aby s ním
veľa komunikovali a počúvali ho.
Hlasné čítanie, ktoré rozvíja jazyk a zároveň čitateľskú kultúru dieťaťa. Počas
programu si vyberieme krátky príbeh alebo
básničku, ktorú deťom prečítame a s ktorou pracujeme ako ústrednou témou celého
programu (napr. Žabiatko, Môj macík)
Dramatizácia, prostredníctvom ktorej sa
dieťa dostáva do príbehu zážitkovou formou. Pri práci s najmenšími deťmi je dramatizované čítanie a práca s bábkou veľmi
dôležitá.
Hra, ktorá je v predškolskom veku základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa.
Prostredníctvom nej získava poznatky.
V programe s deťmi hráme viaceré hudobno-pohybové hry. Záverom programu sú
dielne, v ktorých využívame Montessori
pomôcky na rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach.
Let‘s read kids
Knižnica organizuje aj programy v anglickom jazyku pre deti predškolského veku,
ktorých sa v značnej miere zúčastňujú deti
cudzincov. Tento klub je populárny najmä
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medzi početnou kórejskou komunitou,
ktorá žije v Žiline. Medzikultúrne zbližovanie sa detí, vzájomné sa obohacovanie
a celkový kultúrny život komunity, ktorú
tvoria jedinci odlišných národov, je osožný
pre všetky zúčastnené strany.
Pomocou krásnych knižiek v anglickom
jazyku cielene podporujeme predčitateľskú
gramotnosť stimulovaním čítania v rodinách. Takto prispievame k výchove a k budovaniu vzťahu ku kultúre a k umeniu rozprávania príbehov už od útleho veku.
Programy pre deti v anglickom jazyku sú
zostavené tak, aby boli spojené s pozitívnou skúsenosťou.
V porovnaní s prípravou na Knihuľku,
je príprava programov na Let´s read kids
menej náročná, a to jednak z dôvodu dostupnosti vhodných formátov kníh – t .j.
veľký formát, veľa obrázkov a málo textu,
a taktiež z dôvodu existencie vhodných
„uvítacích“ pesničiek a pesničiek „na rozlúčku“, ktoré svojou rytmickosťou, jednoduchým rýmovaným textom a možnosti
pohybovo vyjadriť spievaný obsah, zaujmú malého čitateľa a poskytujú mu istotu
vďaka pravidelne opakujúcemu sa rituálu.
Počas čítania sa snažíme udržiavať neustály
kontakt s dieťaťom, dať mu dostatok času
vnímať všetky objekty na obrázku, ktoré
ho zaujmú, urobiť z čítania zábavu výmenou mena hlavného hrdinu za meno dieťata, a tak v dieťati prirodzene rozvíjať jeho
komunikačné zručnosti. Spoločne s deťmi
objavujeme tajomstvo knižiek s ich obrázkami, slovami a príbehmi, ktoré sú v nich
ukryté. Cieľom nie je prečítať čo najviac
knižiek ale zapáliť v deťoch iskričku záujmu a celoživotnú lásku k čítaniu.
Pravidelná práca s detskými knižkami
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

v anglickom jazyku poskytuje dieťaťu aj
cenné jazykové zručnosti. Slovenské deti
majú prostredníctvom programov v anglickom jazyku príležitosť stretnúť sa s anglicky hovoriacimi deťmi a prirodzene si
tak zvykať na cudzojazyčné prostredie, čím
sa zvyšuje ich porozumenie a záujem.
Knižnica spolupracuje s viacerými materskými školami. Vypracovala projekt na
základe nového štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie,
v ktorom sa snaží na základe tém podporovať všetky oblasti rozvoja predprimárneho vzdelávania, vrátane prierezových
tém v oblasti rozvoja predčitateľskej gramotnosti. Materské školy tak pravidelne
v dopoludňajších hodinách navštevujú
knižnicu.
Zaznamenali sme aj zvýšenie záujmu
týchto detí v popoludnajších hodinách
s rodičmi. V spolupráci s materskými školami knižnica organizuje viaceré výstavy,
stretnutia so spisovateľmi či tvorivé dielne. V oblasti predprimárneho vzdelávania
knižnica spolupracuje so Spoločnosťou pre
predškolskú výchovu, s ktorou organizuje
výstavy, pódiové vystúpenia detí v oblasti
regionálnej výchovy a semináre pre rodičov a pedagógov. Uvedomujeme si dôležitosť práce s najmenšími používateľmi a napriek tomu, že je to práca veľmi náročná
a špecifická, je nesmierne inšpirujúce sa
vzdelávať a rozvíjať aj v tejto oblasti práce
s detským používateľom.
PhDr. Dana Ďuračíková,
Mgr. Ľuboslava Gottwaldová
Krajská knižnica v Žiline
duracikova@krajskakniznicazilina.sk;
gottwaldova@krajskakniznicazilina.sk
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HUMORU SA DÁ NAUČIŤ / HUMOR CAN BE LEARNED
Mať zmysel pre humor nemusí byť vrodenie, ktoré mi je najbližšie. Pozývame si do
neho zaujímavých ľudí, ktorí nemusia byť
ná vlastnosť. Hlavné je, vedieť sa zasmiať
rodina, ale niečo spoločné musia mať.
sám na sebe, nebáť sa straty dôstojnosti,
V roku 2017 to boli v programe nazvanom
nebrániť sa humoru, naopak vyhľadávať ho.
„Počujem, vidím, cítim“ mladí sociálni
Fórum humoristov pri Knižnici Juraja
pracovníci Pavol Roman, ktorý nám predFándlyho v Trnave (FH) sa humoru nebráni
a o svoju dôstojnosť sa neobáva. Pracuje už
stavil svoju prácu v OZ Nepočujúce dieťa a
osem rokov s veľkým nasadením i napriek
etnológ Juraj Štofej, pracuje s rómskou kotomu, že jeho aktívnych členov je stále memunitou Koburgovo. Prišli veľmi ochotne a
naozaj mali našim divákom čo predstaviť a
nej, z čoho vyplýva, že humor je náročný
porozprávať. Iba navonok to vyzerá, že taa životu nebezpečný koníček. Tí, čo vo FH
prežili, odhodlane pokračujú, lebo humor
kýto typ programov má od humoru ďaleje taká exkluzívna forma duševnej činnosti,
ko. Ani život nie je vždy veselý, ale humor
že patrí do knižníc a na pódiá, aj keď sa mu,
dokazuje, že skutočné umenie vie vyvolať
napodiv, najlepšie darí v krčmách a na ulici.
úsmev na tvári, aj keď je človeku ťažko. V
Humor vám nemusí priamo roztrhnúť
tom je jeho sila, o to sa snažíme a nejde
bránicu od smiechu, ale pobaviť by mal.
nám iba o lacnú zábavu.
Práve o to sme sa snažili aj v roku 2017 v
V ostatných mesiacoch tohto kalendárnašich, už známych, pravidelných prograneho roka sme našim divákom pripravili
program „Au, Au, Au (alebo) Všetko o zlamoch Rodinné balenie, Makarove máje
či Decembrové ohne, tiež pri prezentácii
te“ s vedeckou pracovníčkou doc. Máriou
vlastných kníh alebo kníh našich priateľov.
Linkešovou a fyzioterapeutom so zlatými
Hlavným partnerom projektu je Fond na
rukami Matúšom Albertom. Už sa tešípodporu umenia.
me na december a Príbehy decembrových
Vítame na pôde Knižnice Juraja Fándlyho
ohňov, tentoraz s Ladislavom Hannikerom,
v Trnave humoristov z celého Slovenska,
príbehy malých aj veľkých chlapcov s veľnapríklad bratov Fedora a Miroslava Vikou fantáziou v predvianočnom čase.
Celý kalendárny rok 2017 minimálne raz
covcov, tvorcov humoristického časopisu
do mesiaca sa diváci mohli tešiť na duBUMerang z Košíc, Danielu Kapitáňovú s
Františkom Jablonovským a „Deň humochaplné dialógy, skrytý, aj hlasný smiech a
skvelých hostí. Redaktori často kladú rôzru“ sme v knižnici oslávili s Milanom Lechanom a Michalom Horeckým. Našimi
nym ľuďom otázku, čo je humor. Kto má
hudobnými hosťami boli Sima Martausová,
pre humor zmysel, povie, že to je to, čoho
Peter Bonzo Radványi, Pavel Opatovský
mám veľa, len to neviem speňažiť. Ten, kto
a Jozef „Laci“ Pagáč, Beata Kuracinová Varho nemá, musí chodiť do Knižnice JF v Trgová. Zúčastňujeme sa aj medzinárodnej
nave, tam humoru učíme. A zadarmo!
prehliadky poézie Po stranách Moravy, HoEva Jarábková,
členka Fóra humoristov
donín-Smrdáky.
e.jarabkova2@gmail.com
Vrátim sa ale k programom Rodinné bale-
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SEMIENKAREŇ / A SEED BANK
Knižnice v súčasnej dobe hľadajú popri
klasických službách a podujatiach aj netradičné aktivity pre používateľov knižnice a širokú verejnosť, ktorými sa snažia
zatraktívniť a rozšíriť svoje služby. Cieľom
je vzbudenie záujmu o knižnicu a čítanie
kníh, zvýšenie počtu jej používateľov, inšpirácia k čítaniu, k štúdiu, efektívne využitie knižničného fondu. Podobná situácia
nastala aj v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Ľahká dostupnosť informácií z internetu sa stala veľkým konkurentom využívania
a vypožičiavania populárno-náučnej literatúry.
Tak prišla vhod inšpirácia z Českej republiky o zriaďovaní požičovní semienok
v knižniciach. Na takúto možnosť nás
upozornila e-mailová správa čitateľa, ktorý
práve po skúsenostiach z Českej republiky,
navrhol možnosť založiť v knižnici požičovňu semienok rastlín. Po naštudovaní
informácií o tejto netradičnej službe, ktorá
už niekoľko rokov funguje v Čechách na
rôznych miestach a aj v knižniciach, začal
sa črtať plán, ako čosi podobné zrealizovať
v krajskej knižnici. Mesto Zvolen je sídlom lesníckeho školstva a mnohopočetnej
skupiny záhradkárov. Existencia týchto
komunít nás utvrdila v správnosti zavedenia novej služby – Semienkarne. Zámerom
bolo ponúkať nielen semienka, ale aj adekvátnu literatúru pre záhradkárov, ktorá je
vo veľkom počte zastúpená v oddelení náučnej literatúry.
Čo je semienkareň? Je to iniciatíva, ktorá
vznikla vo svete na podporu slobodného zdieľania osiva a prírodného záhradkárstva. Semienkareň, grenotéka, banka
semien, či knižnica semienok, to sú poBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

Logo semienkarne

menovania, ktoré sa používajú pre miesta
zabezpečujúce bezplatnú službu, kde si
členovia môžu vziať na použitie semienka
plodín, rovnako ako knihu. Keď človek dopestuje plody alebo zeleninu a získa nové
semienka, tieto môže darovať do knižnice,
kde sú na jar k dispozícii pre záujemcov
o domáce záhradkárstvo. Podľa portálu
www.biosferaklub.info sa ukázalo, že „najvhodnejším miestom na vytvorenie centier
výmeny semienok sú miestne verejné knižnice. Je to veľmi pohodlné, pretože ľudia si
môžu vybrať knihu a zároveň si zoberú aj
semená. V skutočnosti bola knižnica vždy
miestom, kde sa schádzali rovnako zmýšľajúci ľudia a vytvárali sa spoločenstvá,“
povedala Rebecca Newburn, zakladateľka
kalifornskej knižnice semien Richmond
Grows Seed Lending Library. „Knižnice
sú určené na uloženie kníh a dokumentov
a tieto podmienky sú v skutočnosti veľmi
vhodné na uskladnenie semien. Je tu tma,
vhodné tepelné podmienky a princíp práce je rovnaký.“ Prvá semienkareň v Európe
bola otvorená vo francúzskom meste La
Rochelle v roku 2014. Semienkarne si vďaka svojej jednoduchosti a ekologickému
podtextu okamžite získali srdcia miestnych
ľudí a v priebehu roka sa rozšírili do ďalších miest. A ich expanzia pokračuje a to
nielen na území Francúzska, ale tiež v Holandsku, Belgicku a teraz už i v Čechách

47

a na Slovensku. V knižnici si tak záujemcovia môžu požičať nielen knihy, ale tiež
osivo pre svoju záhradku.
V zahraničí existuje niekoľko príkladov
ako sa vo verejných knižniciach vytvorili banky na úschovu a výmenu semien.
V Českej republike existuje už niekoľko
semínkoven, na Slovensku bolo zriadené
zrejme prvé centrum výmeny semienok
v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene
v auguste 2016. Toto úložisko semienok
slúži pre súčasných a budúcich záhradkárov, pestovateľov a zástancov biopestovania. Knižnica takto doplnila ponuku knižničného fondu pre záhradkárov, lesníkov
a ovocinárov o možnosť požičiavania semienok na pestovanie rôznych plodín.
Čo bolo na začiatku? Na začiatku bol spomínaný e-mail čitateľa, inšpirácia z českých knižníc, potom pochybnosti, úsmevy,

úškrny hlavne vo vlastných radoch, ale aj
pozitívne prekvapení čitatelia. Pribudla
motivácia, ochota, vôľa, ... a dnes Semienkareň funguje.
Kuriózna bola tvorba názvu „Semienkareň“. Knižnica vychádzala z pomenovania
v Českej republike - semínkovna. Poslovenčený tvar tohto slova bol semienkovňa,
to však neznelo veľmi spisovne. Na pomoc
a konzultáciu bol prizvaný Jazykovedný
ústav Ľudovíta Štúra. Odborníci na slovenský jazyk všetko dôkladne zvážili a odporučili používať termín semienkareň s krátkym a.
Ako semienka evidovať, kde ich ukladať,
ako vypožičiavať? Aj na to bolo potrebné
nájsť vhodný a efektívny spôsob. Vyprázdnili sa staré katalogizačné skrinky, pripravili papierové vrecúška, vytvoril jednoduchý
formulár darcov a výpožičiek, v ktorom sa

Semienkareň v Oddelení náučnej literatúry
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eviduje meno darcu, druhy semienok a kto
a kedy si semienka zobral (vypožičal).
Prvými darcami boli zamestnanci knižnice. Boli aj prvými vypožičiavateľmi. Za rok
existencie semienkarne prijala knižnica
semienka od 43 darcov. O niečo viac bolo
tých, ktorí si semienka zobrali na použitie.
Pridanou hodnotou pre vypožičiavateľov
boli rozšírené informácie o semienkach
a odporučená odborná literatúra vhodná
pre pestovateľov jednotlivých druhov rastlín.
Pred uvedením služby do života využila
knižnica všetky dostupné spôsoby a prostriedky na informovanie verejnosti o novej
službe. Oslovila záhradkárov a pestovateľov, aby venovali svoje prebytočné semienka do novozriadenej Semienkarne. Bez semienok to nešlo.
„Máte prebytky osiva, ktoré už tento rok
nevyužijete? Podeľte sa a darujte ich našej Semienkarni a v budúcnosti si môžete
vybrať iné pre svoju potrebu. Tak ako sa v
knižnici požičiavajú knihy, semienkareň
ponúka osivo do vašej záhradky. Tak ako sa
do knižnice knihy po prečítaní vracajú, tak
i pri zbere vašej úrody myslite na zdieľanie
zozbieraných semienok v semienkarni…“
V jesennom období vyzýva knižnica záhradkárov, aby opäť darovali semienka
z novej úrody. Pracuje so semienkami, eviduje, triedi, rozširujú sa poznatky o možnostiach pestovania príslušných plodín,

kvetov a byliniek. V Semienkarni sa v súčasnosti nachádzajú desiatky semienok
plodín, kvetov a bylín.
O existencii semienkarne sa dozvedel aj
záhradkár z Českej republiky, ktorý svoje
úsilie zameriava na pestovanie viacerých
druhov slezu. Už druhý rok poslal knižnici semienka tejto liečivej byliny, aby ju
spopularizoval a umožnil jej pestovanie čo
najväčšiemu okruhu pestovateľov.
Semienkareň používa so súhlasom zakladateľov logo českých „semínkoven“ (obr. č.
1).
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene sa
ocitla na mape českých „semínkoven“
https://seminkovny.com/2015/08/08/seminko-projektu-seminkovna-bylo-zaseto-a-klici/mapa-seminkovny/. Zatiaľ je na
tejto mape jediná na Slovensku. Ktovie,
možno pribudnú ďalšie.
Nových služieb v knižniciach sa netreba
obávať, ani takých, o ktorých možno viacerí pochybujú, či ešte patria do knižnice.
Do tejto kategórie by sa dali zaradiť aj služby semienkarne. Krajská knižnica Ľ. Štúra
vo Zvolene to vyskúšala, je to spestrenie
a obohatenie práce s klasickými informačnými zdrojmi, nová skúsenosť, nové komunity a noví čitatelia.
Mgr. Zlatica Brodnianska
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
zlatica.brodnianska@kskls.sk

EINSTEINOVA AKADÉMIA V PRAXI / EINSTEIN ACADEMY IN PRACTICE
informovať verejnosť o poznatkoch vedy
Na Slovensku sa už 14 rokov organizuje
a techniky a o nutnosti podporovať vedu
Týždeň vedy a techniky s cieľom zlepšiť
a techniku. Pred dvoma rokmi sme aj my
vnímanie a propagáciu vedy a techniky,
v knižnici rozhodli aktívne zapojiť do tejto
vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium
celoslovenskej aktivity a začali sme realizoprírodovedných a technických disciplín,
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017
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vať v tomto týždni interaktívne podujatia
pod názvom Einsteinova akadémia.
„Základné myšlienky vedy sú väčšinou
jednoduché a pravidlá sa dajú reprodukovať jazykom, ktorý je zrozumiteľný každému“, povedal Albert Einstein. Jeho meno,
ako jedného z najvýznamnejších vedcov
20. storočia, sa nám spája s genialitou
a vysokou inteligenciou. To bol aj dôvod,
prečo sme sa rozhodli pomenovať podujatia v Staromestskej knižnici počas Týždňa
vedy a techniky na Slovensku Einsteinova
akadémia.
Každý sa najlepšie učí pomocou vlastných
skúseností a zážitkov. Keď sa k tomu pridá zábava, zapamätáme si viac a motivuje
nás to k ďalšiemu poznávaniu. Deti milujú
záhady, detektívov, kúzelníkov. Fascinujú
ich nové objavy, najmä ak si ich môžu vyskúšať. Počas celého týždňa organizujeme
stretnutia detí a mládeže s ľuďmi, ktorí sa
venujú vede, študujú alebo študovali prírodné alebo technické vedy a majú chuť
podeliť sa so svojimi vedomosťami. Deti
majú možnosť na jednoduchých pokusoch
zistiť čo je salinita, difúzia, filtrácia, vodivosť, ale aj aký je rozdiel medzi IQ a EQ,
ako funguje 3D tlačiareň atď...
V druhom novembrovom týždni 2017
sa uskutočnil 3. ročník Einsteinovej akadémie. Zorganizovali sme 5 podujatí pre
škôlkarov, školákov a stredoškolskú mládež. Tento ročník sa konal s podporou Slovenskej asociácie knižníc a Bratislavského
samosprávneho kraja.
Škôlkari sa zahrali na detektívov a policajtov. Dozvedeli sa, prečo sa práve odtlačok
prstov používa na identifikáciu osôb a vyskúšali si dva spôsoby snímania odtlačkov.
Pre žiakov prvého stupňa boli dve akcie
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z oblasti zábavnej fyziky zamerané na vulkanizmus. Deti sa naučili, z čoho sa skladá
sopka, čo je sopečná činnosti a samy si postavili vlastný zmenšený model sopky. Na
prírodné javy, konkrétne povrchové napätie, bola orientovaná ďalšia akcia pre žiakov. Naučili sa, čo je kvapalina a ako zrušiť
jej povrchové napätie pomocou tenzidov,
napr. jar alebo mydlo. Deti boli nadšené
z pokusov a už sa tešia na budúce podobné
akcie. Pri realizácii podujatí sme spolupracovali s neziskovou organizáciou Veda nás
baví.
Dotyk vedy bol názov prezentácie
a workshopu Ing. Petra Molčányho pre
študentov Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej. Akcia mohla pomôcť
študentom, aby sa lepšie zorientovali
v možnostiach ako využiť svoje poznatky

Daktyloskopický test
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nadobudnuté v rámci vyučovacieho procesu. Prednášajúci sa zameral na využitie
biometrie a automatizácie v bežnom živote. Názorne predviedol, ako môžu využiť
svoje znalosti vo svojich domácnostiach,
napr. ako funguje diaľkové ovládanie
osvetlenia cez mobilné aplikácie, ako merať
kvalitu vzduchu a prašnosti, ako indikovať
vlhkosť pôdy a spúšťať automatické polievanie kvetín..., ale aj aké biometrické údaje
sa používajú pri identifikácii osôb, aké sú
spôsoby ich ochrany, resp. zneužitia. Prezentácia bola prínosná aj pre laikov a študentom mohla pomôcť spoznať, ako môžu
využiť svoje znalosti, resp. na čo sa môžu
v budúcnosti odborne zamerať, pretože
prednášajúci je absolventom elektrotechnickej priemyslovky a elektrotechnickej fa-

kulty a v súčasnosti pracuje v renomovanej
slovenskej firme, ktorá patrí medzi svetovú
špičku v oblasti využívania biometrických
technológií zameraných na identifikovanie
a verifikáciu osôb na základe odtlačkov
prstov, detekcie tváre, dúhovky, sietnice,
hlasu či podpisu. Súčasťou prezentácie bola
aj súťaž s darčekom1.
Silnou motiváciou pre organizáciu ďalších
podobných podujatí sú šťastné tváre detí,
ale aj obdiv a údiv dospelých, ako jednoducho sa dajú vysvetliť prírodné javy a kde
všade používame poznatky vedy a techniky bez toho, aby sme si uvedomili mnohé
súvislosti.
PhDr. Jaroslava Lesayová
Staromestská knižnica, Bratislava
lesayova@starlib.sk

Meníme povrchové napätie vody
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017
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ODBORNÝ SEMINÁR V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICI - CELOŽIVOTNÉ
VZDELÁVANIE V KNIHOVNÍCKEJ PROFESII: AKTUALITY, PERSPEKTÍVY,
SKÚSENOSTI / SEMINAR IN THE SLOVAK NATIONAL LIBRARY - LIFELONG
LEARNING IN THE PROFESSION OF LIBRARIAN: NEWS, PERSPECTIVES,
EXPERIENCES
Problematika celoživotného vzdelávania
sa v posledných rokoch dostáva do povedomia čoraz širšieho okruhu zamestnávateľov - štátnych i súkromných inštitúcií,
organizácií, firiem. Stáva sa neoddeliteľnou
súčasťou pracovného života a predpokladu
pre efektívnejšie a odbornejšie vykonávanie pracovných činností. Celoživotné vzdelávanie ako cielené, nepretržité získavanie
znalostí prostredníctvom vzdelávacích činností, umožňuje jednotlivcovi zlepšovanie
vedomostí, zručností, kompetencií, nadobudnutie nových postojov.
Slovenská národná knižnica (ďalej len
„SNK“), oddelenie pre rozvoj knižničného
systému odboru Služby (ďalej len „ORKS
OS“), zorganizovalo odborný seminár
Celoživotné vzdelávanie v knihovníckej
profesii: Aktuality, perspektívy, skúsenosti, ktorý bol zameraný na poznatky a výmenu skúseností v oblasti celoživotného
vzdelávania zamestnancov knižníc. Cieľom bolo poskytnúť aktuálne znalosti a informácie potrebné pre oboznámenie sa so
vzdelávacími aktivitami v oblasti ďalšieho
vzdelávania pre knihovníkov, s dôrazom
aj na prezentovanie akreditovaných vzdelávacích programov. Informovať, počúvať
a diskutovať boli prioritami pre organizátorov. Podujatie, ktoré sa konalo dňa 15.
11. 2017 v sídelnej budove SNK v Martine,
bolo určené pre pracovníkov všetkých typov knižníc, vedúcich zamestnancov, resp.
personálnych poradcov z knižníc.
Úvodné slovo mala pani PhDr. Darina
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Janovská, riaditeľka odboru Služby SNK,
ktorá privítala hostí a účastníkov. Vo svojom prejave vyzdvihla význam celoživotného vzdelávania pre zamestnancov knižníc, ako i skutočnosť, že knižnica je nielen
kultúrna, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby pre
používateľov, ale aj vzdelávacia inštitúcia,
podporujúca celoživotné vzdelávanie a informačnú gramotnosť.
Prvý príspevok od pani prof. PhDr. Beáty Balogovej, PhD. z Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove bol na
tému Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa
obyvateľstva v profesii knihovníka. Odborný pohľad na celoživotné vzdelávanie
v knihovníckej profesii, úvod do odbornej
terminológie, problematika reedukácie
knihovníkov, rozbor spôsobilostí požadovaných od knihovníka, kompetentnosť
v knižnici – to všetko sa účastníci dozvedeli práve z daného príspevku. Zaujímavá
bola myšlienka, že vzdelávanie jednotlivca
prebieha od jeho narodenia až po starobu,
a práve prostredníctvom životnej skúsenosti získava aj motiváciu na osobnostný
rozvoj. Čím náročnejšie úlohy kladieme na
človeka pri výkone, tým viac podporujeme
rozvoj jeho spôsobilostí. To znamená, že už
aj samotné plnenie pracovných povinností
poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania
a odborného rastu zamestnanca.
Následne vystúpila pani PhDr. Ľudmila
Hrdináková, PhD. z Katedry knižničnej
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a informačnej vedy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá prezentovala príspevok na tému Čo sa
za mladi naučíš ....už zajtra nebude stačiť. Predstavila jednotlivé formy celoživotného vzdelávania (formálne, neformálne,
informálne učenie sa). Informovala o legislatívnej podpore v rámci platného zákona.1 Zamerala sa na faktory ovplyvňujúce
frekventantov i realizátorov vzdelávania,
vnútorné a vonkajšie motivátory podporujúce celoživotné vzdelávanie. Upriamila
pozornosť aj na nové profesie v knihovníctve, s ktorými treba určite počítať: dátový
kurátor; digitálny knihovník; informačný
architekt; informačný analytik; komunitný
knihovník; knihovník učiteľ (akademický,
školský); knihovník - mediálny špecialista.
Predstavila nové trendy a štandardy – medzinárodné odporúčania ohľadom kompetencií knihovníka.
Ako tretí odznel príspevok na tému Celoživotné vzdelávanie knihovníkov. Proces,
ktorý sa nedá zastaviť... od pani PhDr. Daniely Džuganovej z Univerzitnej knižnice
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášateľka upozornila na súčasný trend – zmenu knižníc na otvorené
inštitúcie, premenu verejných knižníc na
komunitné knižnice a akademických knižníc na vzdelávacie centrá. Predstavila požiadavky na osobu knihovníka 21. storočia.
Podľa jej názoru, knihovník musí mať na
výkon svojej práce aj odborné a kvalifikačné predpoklady (knihovnícke, jazykové,
špecializované), informačnú gramotnosť
(počítačovú, IKT) na požadovanej úrovni,
1 Zákon č. 568/2009 Z. z. z 1. decembra 2009
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

ako aj eticko-morálne predpoklady. Vzdelávanie zamestnancov knižníc považuje za
dlhodobo neriešený problém, upozornila
na rezervy v danej oblasti. Predstavila priority a ciele podpory a rozvoja vzdelávania
zadefinované v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Poukázala na politiku vzdelávania v krajinách
EÚ, uviedla príklad schválenej národnej
koncepcie celoživotného vzdelávania knihovníkov v Českej republike.V skratke informovala aj o výsledkoch prieskumu o neformálnych a informálnych vzdelávacích
aktivitách vo verejných knižniciach, ktorý
v roku 2016 realizovala EBLIDA.
V poradí ako štvrtý odznel príspevok na
tému Vzdelávanie ako súčasť knihovníckeho života. Pani Mgr. Monika Lobodášová a Ľudmila Hlavatá z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre prezentovali
skúsenosti z praxe – ako ku problematike
celoživotného vzdelávania pristupuje ich
verejná knižnica. Informovali, na aké vzdelávacie aktivity vysielajú svojich interných
zamestnancov, a naopak, aké vzdelávacie
kurzy a odborné semináre ponúkajú pre
pracovníkov iných knižníc. Hlavne ich
vzdelávanie neprofesionálnych knihovníkov je prínosom, každoročne realizujú jednodňový základný knihovnícky kurz.
Predposledný príspevok na tému Vzdelávacie aktivity pre knihovníkov v Krajskej
knižnici Ľudovíta Štúra od pani Mgr.
Lenky Malovcovej z Krajskej knižnice
Ľudovíta Štúra vo Zvolene, obsahoval
nasledovné informácie: zadefinovanie východísk vzdelávania knihovníkov, ktoré
vyplývajú zo Stratégie rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2015 – 2020, rozbor
činnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra
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vo Zvolene v oblasti ďalšieho vzdelávania knihovníkov – cieľové skupiny, zdroje
financovania aktivít, priority pre vzdelávanie, popis realizovaných vzdelávacích
podujatí v posledných rokoch. Za zmienku stojí projekt Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia, určený pre odborných
zamestnancov verejných knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci
daného podujatia boli realizované teoreticko-praktické tréningy - Účinná komunikácia, Asertivita, Riešenie konfliktov, Prezentačné zručnosti I., II.; Riadenie a vedenie
ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca. Alebo
ďalší zaujímavý projekt, zameraný na posilnenie zručností z oblasti biblioterapie,
Základy biblioterapie pre knihovníkov.
Ako posledná prezentovala svoj príspevok pani Mgr. Eva Hollá zo Slovenskej
národnej knižnice na tému Vzdelávanie
knihovníkov – ponuka kurzov vzdelávacích inštitúcií. Akreditovaný vzdelávací
program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť
v Slovenskej národnej knižnici, v ktorom
ponúkla osobný pohľad na vzdelávanie
zamestnancov knižníc, dôvody, ktoré
vedú jednotlivca (knihovníka) a knižnicu
k účasti na vzdelávacích aktivitách ďalšieho
vzdelávania. Podľa prednášateľky je motivácia atribútom, ktorý nás „ženie dopredu“. V skratke predstavila ponuku jednotlivých vzdelávacích inštitúcií v SR, ktoré
realizujú akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania vhodné aj pre
cieľovú skupinu akou sú knihovníci (napr.:
Knihovnícke odborné minimum v CVTI SR;
Animácia kultúrnych aktivít a Manažment
kultúrneho turizmu v NOC; Duševné vlastníctvo na ÚPV SR; Lektor a Manažér ďal-
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šieho vzdelávania v ALKP; Múzejná pedagogika v SNM; programovanie pre IT oblasť,
a pod.). V druhej časti príspevku predstavila vzdelávaciu činnosť SNK, jednotlivé
formy vzdelávania, ktoré národná knižnica
poriada prostredníctvom svojich odborov
(napr.: odborné semináre, vedecké konferencie, prednášky, školenia, metodické porady, a pod.), a hlavne, od roku 2015 realizovaný, akreditovaný vzdelávací program
ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy
pre znalostnú spoločnosť.
Na záver seminára sa rozprúdila plodná
diskusia, ktorá upozornila na nasledovné
skutočnosti:
1. Zamestnávateľ (knižnica) by mal vytvoriť adekvátne podmienky pre ďalšie
vzdelávanie zamestnancov (knihovníkov);
2. Každý zamestnávateľ (knižnica) by mal
vytvoriť koncepciu edukácie pre ďalšie
vzdelávanie interných zamestnancov
(knihovníkov) s ohľadom na jednotlivé
pracovné pozície;
3. Každý zamestnávateľ (knižnica) by si
mal uvedomiť prínos ďalšieho vzdelávania zamestnancov (knihovníkov)
a podmieniť tomu systém odmeňovania,
benefity pre zamestnancov (napr. vyššie
osobné ohodnotenie);
4. Požiadavka na postgraduálne, resp. doplňujúce štúdium na získanie spôsobilosti pre profesiu knihovník;
5. Vzdelaný knihovník – záruka odbornosti, kvality a úspechu knižnice;
6. Výmena informácií a skúseností ako dôležitý atribút rozvoja knižnice.
Veríme, že realizované podujatie prispelo
svojou mierou k ozrejmeniu problemaBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

tiky ďalšieho vzdelávania zamestnancov
knižníc, poukázalo na význam celoživotného vzdelávania. Treba podčiarknúť,
že požiadavka na vytvorenie koncepcie
ďalšieho vzdelávania zamestnancov v jednotlivých typoch knižníc, prijatia odporúčaní zo strany zamestnávateľa (knižnice)
aké druhy kurzov ďalšieho vzdelávania sú
potrebné pre tú - ktorú pracovnú pozíciu
v knižnici, forma odmeňovania zamestnancov, ktorí sa aktívne zúčastňujú akreditovaných alebo neakreditovaných vzdelá-

vacích programov, sa javí ako nevyhnutná
súčasť celkového správneho fungovania
ďalšej edukácie v profesii knihovník.
Prezentácie z odborného seminára sú
zverejnené na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice http://www.snk.
sk.
Mgr. Eva Hollá
Slovenská národná knižnica, Martin
odbor Služby
eva.holla@snk.sk

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
GENERATION CODE 2017 / GENERATION CODE 2017
Mgr. Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk,
Abstract: At the invitation of Public Libraries 2020, the representatives of the Slovak Library
Association took part in the exhibition „Generation Code: Born at the library“, held within
the EU Code Week in the European Parliament in Brussels in 17. – 18 October 2017. The
goal of the exhibition was to demonstrate to the Members of European Parliament as well as
to other participants the public library activities focused on the development of digital skills
and the support of new technologies. The important part of the event was Meet and Greet
Section – a place to meet our MEPs. The idea was to show that libraries are working hard at
innovating and adapting to the challenges of a digital age.
Keywords: European Parliament, Brussels, exhibition Generation Code: Born at the library,
public libraries, lifelong learning, Public Libraries 2020.
Kľúčové slová: Európsky parlament, Brusel, reforma legislatívy EÚ, autorské právo, výstava
Prezentovať verejné knižnice ako moderné
miesta pre vzdelávanie bolo účelom výstavy
Generation Code, ktorá sa konala v dňoch
17.-18. 10. 2017 v priestoroch Európskeho
parlamentu v Bruseli. Výstava bola súčasťou
podujatia EU CODE WEEK. Code Week
je iniciatívou, ktorej cieľom je popularizovať programovanie a digitálne technológie
v Európe. Počas týždňa kódovania členské
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krajiny EU pripravujú podujatia pre všetky
vekové skupiny, ktoré prezentujú projekty
vzdelávania a popularizácie programovania
a kódovania aj novinky v digitálnom svete. Výstavu Generation Code organizovali
členovia programu Public Libraries 2020
(PL 2020), ktorý vznikol pod záštitou nadácie Reading and Writing Foundation.
Cieľom programu je propagovať verejné
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knižnice ako priestory moderných vzdelávacích centier. V Európskom parlamente
PL 2020 vytvára priestor pre komunikáciu
medzi knižnicami a lobistickými skupinami, tak aby prispeli k úprave politík a zákonov v prospech verejných knižníc. PL 2020
spolupracuje aj s medzinárodnými a európskymi organizáciami spájajúcimi knižnice
(EBLIDA, IFLA a iné). Tento rok sa podujatia zúčastnili členka správnej rady SAK
Daniela Tóthová a Helena Mlejová z Mestskej knižnice v Bratislave.
Výstavu otváral v prítomnosti takých hostí ako Gerard Leitner (generálny tajomník
IFLA), Semyon Ovsyannicov (CISCO),
Patricia Lamotte, (Európska komisia), Michal Boni (poslanec EU a člen MEP Library

Lovers) a Ilona Kish (riaditeľka programu
Public Libraries 2020) humanoidný robot
Zora.
Robot Zora, ktorý pochádza z Mutpunkt Library v Bruseli nebol na výstave
osamotený. V Dokk1 Library Aarhus
v Dánsku je „zamestnaný“ humanoidný
robot Norma. Roboti poskytujú informácie o fonde a službách knižnice, používajú
sa pri kolektívnych podujatiach (napríklad
vedú hodiny meditácie) ale aj pri revízii
KF. Vzdelávanie v 3D realite prezentovala
Litovská národná knižnica, tí ktorí si okuliare nasadili, mohli absolvovať základy
starogréckej filozofie formou diskusie so
filozofmi.
Multiaktívne knižničné regály z De Krook

Generation Code otvoril Gerald Leitner (IFLA) a robot Zora. Foto: PL 2020
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Library v Belgicku obsahovali na bočnej
strane dotykový monitor, ktorý odporučil
deťom knihy podľa ich záujmu a veku. Deti
na monitore vyznačili svoj vek, formou
obrázkových kariet vybrali obľúbené témy
príbehov a aplikácia prepojená na knižničný systém im odporučila konkrétne knihy,
ktoré by ich mohli zaujímať, a navigovala
ich na miesto v knižnici, kde sa knihy nachádzali.
Írsko predstavilo projekt siete mestských
verejných knižníc Dublinu a nadácie CoderDojo Foundation zameraný na rozvoj
digitálnej gramotnosti detí. Projekt podporovaný Iniciatívou mestskej štvrte Dublinu
North East Inner City beží od roku 2016
a je určený na dlhodobú podporu sociál-

neho a ekonomického rozvoja tejto znevýhodnenej časti mesta. Ukazuje, ako si môžu
deti zdokonaliť schopnosti programovania
pomocou programovacieho jazyka scratch
(voľne dostupný vizuálny programovaní
jazyk, pomocou ktorého sa vytvárajú rôzne
animácie, interaktívne príbehy).
The Smart Cycler od holandskej firmy
Frysk Lab je mobilný bicykel – laboratórium, ktorý premení plastický odpad na
nové produkty. Odpad rozdrví, roztaví
a pomocou 3D tlačiarne vytvorí nové
výrobky. Podporuje tak ekologické myslenie aj kreativitu detí a mladých ľudí.
IFLA na výstave prezentovala vznikajúcu
elektronickú svetovú mapu knižníc https://
librarymap.ifla.org/, na ktorej Sloven-

“Múdry bicykel“ z Frysk Lab Foto: D. Tóthová
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sko zatiaľ chýba. Všetci sme sa radi stretli
s riaditeľkou programu Public Libraries
Ilonou Kish, ktorá počas roka informovala
o príprave podujatia a o aktivitách programu v oblasti úpravy európskeho autorského
práva v prospech knižníc.
V priebehu výstavy realizovali zástupcovia
Vrije Universiteit Brussel prieskum medzi
účastníkmi z členských krajín EÚ. Cieľom
bolo získať počas individuálnych rozhovorov dobré príklady činnosti európskych
knižníc z oblasti advokácie a inovatívnych
projektov podporujúcich digitálne alebo
sociálne inovácie. Prieskum viedol Maurice
de Greef z VU Brussel. Výsledky budú publikované ako prípadové štúdie.
Počas dvoch dní bol vytvorený priestor
aj na informatívne prezentácie. Semyon
Ovsyannicov (EMEA CISCO) prestavil
projekt CISCO Net Academy https://www.
netacad.com/. Internetová akadémia ponúka kurzy na rozvoj digitálnej gramotnosti
rôznych úrovní - od základov používania

počítača, cez otázky bezpečnosti v digitálnom priestore až po programovanie.
S. Ovsyannicov vyzval knižnice, aby boli
miestom, kde by záujemcovia dostali informácie a odkazy na tieto kurzy. Knižnice
sa ale môžu stať aj školiacimi strediskami,
mať inštruktorov, ktorí by prostredníctvom
kurzov vyučovali členov svojej komunity.
Gerard Leitner, generálny tajomník IFLA,
predstavil program IFLA Global Vision –
celosvetovú diskusii o vízii a stratégiách
činnosti knižníc do budúcnosti. Diskusia
prebieha od marca 2017, mnohé knižnice
aj na Slovensku vyplnili online dotazník,
s ktorým bude IFLA pracovať na marcovom stretnutí IFLA President‘s Meeting
v Barcelone v marci 2018. Na základe
získaných informácií pripraví IFLA víziu
a stratégiu rozvoja knihovníctva pre jednotlivé regióny. G. Leitner pozval zástupcov
krajín EU na stretnutie a diskusiu. Stratégia
by mala byť pripravená do konca roka 2018.
Patricia Lamotte, asistentka zástupkyne

Stretnutie s Ilonou Kish z PL 2020 Foto: H. Mlejová
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Generálneho riaditeľstva odboru komunikačných sietí, obsahu a technológií Európskej komisie predstavila projekt WIFI 4 EU.
Projekt Európskej komisie má za cieľ umožniť bezplatné Wi-Fi pripojenie vo verejných
priestranstvách Európy (knižnice, múzeá,
nemocnice a pod.). Projekt začal v roku
2017 a do r. 2020 by malo byť na bezplatné WiFi pripojených 6 – 8 tisíc miestnych
komunít. WIFI 4 EU sľubuje dodržanie zemepisnej vyváženosti pri rozdeľovaní prostriedkov. V prvej fáze sa zabezpečí inštalácia moderných Wi-Fi zariadení (prístupové
body). Lokálne autority (regióny, mestá)
zabezpečia samotné pripojenie a údržbu
technického vybavenia. Refinancovanie by
malo byť jednoduché, bude sa realizovať
formou voucherov. Projekt je súčasťou podpory rozvoja elektronickej verejnej správy,
e-health a pod. Prvé výzvy na predkladanie

projektov by mali byť koncom r. 2017.
Sekcia Meet and Greet na druhý deň podujatia vytvorila podmienky na stretnutia
knihovníkov so svojimi europoslancami.
Slovenská asociácia knižníc oslovila všetkých slovenských europoslancov a ponúkla im možnosť stretnutia a diskusie počas
výstavy. Na stretnutie prišli europoslanci
Miroslav Mikolášik a Vladimír Maňka
a asistentky europoslancov Borisa Zalu
Lýdia Miartušová a europoslankyne Janky
Žitňanskej Barbara Kocianová.
Poslancov resp. ich asistentky zaujímal
rozsah činností a podujatí, ktoré verejné
knižnice pre svoju komunitu vykonávajú,
stav využívania inovatívnych technológií
v knižniciach, možnosti čerpania národných aj európskych finančných prostriedkov pre knižnice. Poslancov sme informovali o spoločnej iniciatíve IFLA a EBLIDA

Spoločná fotografia zo stretnutia s europoslancom Miroslavom Mikolášikom. Foto: PL 2020
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Muntpunt Brussel - priestory pre najmenších čitateľov. Foto D. Tóthová

a ďalších medzinárodných organizácií
zameranej na pripomienkovanie Smernice Európskeho Parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom
trhu, ktorá môže zásadne ovplyvniť činnosť
knižníc napríklad v oblasti hĺbkovej analýzy údajov, využívania diel pri vzdelávacích
činnostiach alebo pri poskytovaní prístupu
k dielam, ktoré nie sú dostupné na trhu.
Okrem oficiálneho programu sme navštívili knižnicu Muntpunt Brussel – hlavnú
knižnicu siete verejných knižníc v meste.
V Bruseli ako bilingválnom meste fungujú
dve siete verejných knižníc – frankofónne
a holandské. Muntpunt poskytuje služby
predovšetkým holandsky hovoriacim obyvateľom a návštevníkom. Knižnica sa nachádza v centre mesta v štvrti Muntplein,
vedľa budovy opery. Na piatich poschodiach ponúka veľké množstvo literatúry
v papierovej aj elektronickej forme, hudbu
a video na CD, DVD, Blu-Ray nosičoch,
jazykové kurzy, spoločenské hry, a množstvo priestoru na čítanie a štúdium. Na
jeden preukaz je možné navštevovať všet-
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ky knižnice siete holandských knižníc
v Bruseli. Okrem bezplatných výpožičiek
ponúka spoplatnené výpožičky najpopulárnejších titulov kníh, spoplatňuje aj výpožičky hier. Výhodná poloha knižnica,
veľké množstvo dokumentov na rozličných
nosičoch, rozsiahle priestory umožňujúce
tiché štúdium aj rozhovory a realizáciu
spoločenských podujatí sú devízami tejto
knižnice, ktorá tvorí štandard medzi
verejnými knižnicami.
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KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV:
20. ROČNÍK / 20TH COLLOQUIUM OF CZECH, MORAVIAN AND SLOVAK
BIBLIOGRAPHERS
Mgr. Daniela Tóthová - PhDr. Blanka Snopková, PhD.,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, veduci.bgo@svkbb.eu
Abstract: 20th Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Bibliographers (8. 10.-10.10.
2017)) took place in The Moravian Library in Brno. In five thematic blocs: August 1968 (Resonances in Czech, Moravian and Slovak press); Sinful People of Czech, Moravian and Slovak
Towns; Moravia – Local History and Geography; Heraldry, Vexillology and Bibliography;
Bibliography of Czech / Slovak Literature and Literature in Exile we could listen to 20 lectures
presenting bibliographic research results. 21st Colloquium will be held on 7.-9.10. 2018 in the
Regional Library of Karol Kmeťko in Nitra.
Keywords: bibliography, libraries, Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Bibliographers, international cooperation, Czech and Slovak Cultural Cooperation Month, professional library associations, Slovak Library Association, Czech Republic Libraries Association
Kľúčové slová: bibliografia, knižnice, Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, medzinárodná spolupráca, Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, profesijné knihovnícke združenia, Slovenská asociácia knižníc, Sdružení knihoven ČR
Moravská zemská knižnica v Brne sa tento
rok stala hostiteľom jubilejného 20. ročníka Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov, tradičného podujatia
Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti,
ktoré sa konalo pod záštitou ministra kultúry ČR Daniela Hermana. Na podujatí sa
zúčastnili zástupcovia knižníc z Banskej
Bystrice, Zvolena, Martina, Pezinka, Nitry,
Nových Zámkov, Prešova, Prahy, Liberca,
Karlových Varov, Hradca Králové, Českých
Budějovíc, Brna, Olomouca, Ústí nad Labem, Zlína a Pardubíc.
Podujatie nemohlo začať inak, ako stručnou rekapituláciou histórie Kolokvia. Po
úvodných pozdravoch od riaditeľa MZK
v Brne prof. PhDr. Tomáša Kubíčka, PhD.,
predsedníčky SDRUK a odbornej garantky
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Mgr. Evy Svobodovej a zástupkyne SAK
PhDr. Blanky Snopkovej, PhD. dostala slovo PhDr. Jiřina Kádnerová, ktorá sa spolu
s doc. PhDr. Jaromírom Kubíčkom, CSc.
zúčastnila prvého stretnutia bibliografov
v r. 1997 a spomínala práve na prvé ročníky. Prítomní sa potešili účasti doc. PaedDr.
Miloša Kovačku, PhD., ktorý bol naposledy na Kolokviu v r. 2010, a zaujímavo
spomínal na pozadie zrodu kolokvií od r.
1974. Slávnostné otvorenie zavŕšila príhovorom námestníčka MK ČR – JUDr. Kateřina Kalistová. Ministerstvo kultúry ČR
udelilo dvom zakladateľom Kolokvia doc.
Jaromírovi Kubíčkovi a doc. Milošovi Kovačkovi ďakovné listy.
Odborný program sa začal sekciou August 1968 (ohlasy v českej, moravskej
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a slovenskej tlači). Prvý príspevok – Stojíme za Dubčekom! – augustové udalosti
1968 v zrkadle slovenskej tlače prezentovala
PhDr. Blanka Snopková, PhD. zo Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Priblížila udalosti, ktoré predchádzali vstupu
vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, spracovala a predstavila príklady zo slovenskej tlače dokumentujúce
obavy, výzvy sovietom, typické heslá a petície. Pozornosť venovala osobe Alexandra
Dubčeka a spomenula výsledok bibliografického bádania v tejto oblasti - personálnu bibliografiu Alexandra Dubčeka, ktorú
ŠVK Banská Bystrica vydala v r. 2007.
Doc. Jaromír Kubíček venoval bádanie
fenoménu mimoriadnych vydaní novín
z obdobia augustovej okupácie. Účastníci
si mohli prezrieť originály niektorých príloh. Takmer každé periodikum malo v tých
dňoch zvláštne prílohy, niektoré vychádzali aj denne, a aktuálne informovali o stave
v republike a v danom regióne. Unikátom
boli spojené vydania niekoľkých denníkov.
Vypátral 7 ústredných denníkov s prílohami, 4 krajské denníky, 21 obecných
novín, 15 závodných časopisov – spolu
okolo 220 mimoriadnych vydaní. Smutná
bola informácia o šéfredaktoroch týchto periodík, ktorí boli donútení v období
rokov 1968-1971 svoje pracoviská opustiť.
Úplná personálna výmena nastala vo všetkých ústredných a krajských denníkoch,
z okresných novín ostali iba 3 z 23 šéfredaktorov.
Mgr. Eva Filípková (Krajská knižnica
F. Bartoša v Zlíne) v príspevku Robinson
Zlín predstavila nasadenie rozhlasového
vysielania zo Zlína, ktoré ostalo v priebehu
21. 8. 1968 jediným legálnym rozhlasom
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v ČSSR. Neskôr vysielali prostredníctvom
iných vysielačov a po ukončení vysielania
československého rozhlasu prenášali dôležité informácie do Európy.
Mgr. Tamara Pršínová (Juhočeská vedecká knižnica v Českých Budejoviciach)
v príspevku Nakladatelství Růže – hnízdo
kontrarevoluce v jižních Čechách prezentovala vydavateľstvo s pôvodným názvom
Nakladatelství České Budějovice, ktoré
vzniklo na pôde regionálnych vydavateľstiev, založených po druhej svetovej vojne,
určených najprv na vydávanie propagačnej
literatúry, neskôr aj beletrie. Najvýznamnejšie diela vyšli v rokoch 1962-1967.
V roku 1968 prijali meno Růže a vydali
napr. populárnu knihu M. Šimka a J. Grossmana Besiedka zvláštnej školy. Rok 1970
bol posledným vo fungovaní nakladateľstva, o čom redaktori vedeli, a vytvorili
vtipné simulované fotografie konca vydavateľstva.
Václav Kříček z Krajskej vedeckej knižnice v Liberci emotívne prezentoval na
ukážkach libereckej dobovej tlače a fotografiách z fondu KVK v Liberci prvých sedem dní sovietskej okupácie Liberca, ktorý
bol jedným z najťažšie zasiahnutých miest.
Chronologicky od skorého rána prvého
dňa hovoril o postupne pribúdajúcich obetiach, akciách vojska aj predstaviteľov vlády a o reakciách obyvateľov. Zaujímavosťou bola fotografia zachytávajúca Václava
Havla a Jana Třísku, ktorí sa v tých dňoch
v Liberci tiež vyskytli.
Druhá sekcia Hriešni ľudia miest českých, moravských a slovenských priniesla
exkurz do sveta zločinu, súdneho systému
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a pamiatok súdnictva.
Mgr. Anna Vitásková predstavila lupičskú legendu Moravy – Martina Leciána
a jeho často glorifikovaný príbeh. Lecián
so spoločníčkou Mariou Krenovskou tvorili prototyp Bonnie a Clyde. Príspevok sa
okrem prerozprávania príbehu sústredil na
odraz v dobovej tlači.
PhDr. Katarína Benciová a Mgr. Daniela
Tóthová pripravili príspevok venujúci sa
zločinom a súdnej praxi v období raného
novoveku. Príspevok predstavil vinohradnícke mestečko Pezinok v 17. storočí, organizáciu vykonávania súdnej moci a príklady typických zločinov a vykonaných
rozsudkov. Prezentácia priblížila aj súdnu
prax v oblasti vinohradníctva – tzv. perecké
právo. Pezinok a všeobecne mestečká malokarpatskej oblasti mali osobitný inštitút
viničného práva Bergrech. Perecké právo
sa odlišovalo od súdnictva na území Moravy a Rakúska, kde napríklad za krádež vo
vinohradoch hrozil hrdelný trest. Viničné
súdy v Pezinku nikdy hrdelný trest nevyniesli, ich záujem bol ekonomický, a preto
najčastejších trestom bola pokuta.
Gerda Lorenzová z Krajskej knižnice
v Karlových Varoch predstavila najznámejšie kriminálne delikty v karlovarskom
regióne, napr. prípad Františka Sandtnera – najväčšieho masového vraha v prvej
československej republike, prípad Teodora Lessinga z obdobia 2. svetovej vojny aj
kriminálne činy z „divokých“ 90. rokov 20.
storočia. Prezentovala aj fotografie pamiatok hrdelného práva z kraja - šibenice, popraviská, napr. popravisko na Šibeničnom
vrchu v Hornom Slavkove, ktoré je zapísané v zozname nehnuteľných pamiatok ČR.
Mgr. Mária Bôbová, PhD. zo Štátnej
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

vedeckej knižnice v Banskej Bystrice priblížila vykonávanie mestského súdneho
práva v meste Banská Bystrica od 13. do
19. storočia. Zamerala sa predovšetkým na
priebeh súdnych procesov, ukázala postup
popravy, trasu odsúdeného mestom na
popravisko, ukážky z beletrie (G. K. Zechenter-Laskomerský – úryvok o šibeničnom kopčeku) a pamiatky hrdelného práva
v Banskej Bystrici.
Posledným príspevkom sekcie bol príspevok Mgr. Martiny Smolovej z Moravskej
zemskej knižnice Brno – Zdeněk Jirotka
známy neznámy. Slávneho spisovateľa vtipne zaradila do tejto sekcie na základe úryvku z jeho poviedky Nezaslúžená povesť,
kde bol hrdina (s autobiografickými črtami) ako vojak nebezpečný lyžiar pre okolie,
lebo jeho sprievodu sa vždy stalo niečo zlé.
Prezentácia priblížila život autora známeho Saturnina. Jeho vtipné diela, v ktorých
hrdinovia priťahujú problémy, boli často
inšpirované vlastným životom.
Pretože sa podujatie konalo v hlavnom
meste Moravy, nechýbala ani sekcia Morava – história a vlastiveda.
Mgr. Lucia Němcová, PhD. zo Štátnej
vedeckej knižnice v Prešove predniesla
štúdiu, ktorej spoluautorkou je Mgr. Marcela Domenová, PhD.. Príspevok priniesol
výber publikácií moravskej proveniencie
z fondu ŠVK Prešov zaujímavých napr.
z typografického hľadiska alebo z hľadiska
tematického – v tomto prípade boli predstavené aj publikácie s etnografickou tematikou, približujúce dobové zvyky pri dožinkoch, svadbách a pod. Príspevok priblížil
aj prepojenie dokumentov na pôvodných
vlastníkov a nezvyčajné cesty, ktorými
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sa dokumenty dostali do historického fondu ŠVK Prešov.
Dva významné tituly venujúce sa tematike
vlastivedy Moravy predstavila PhDr. Jiřina Kádnerová, ktorá v súčasnosti pôsobí
v Štátnom oblastnom archíve Praha. Išlo
o titul Vlastiveda moravská, vydávaný v r.
1897-2002 a titul Československá vlastiveda, ktorý vychádzal v rokoch 1929-1935.
Za zlatú éru historickej vlastivedy na Morave a v Čechách sa považuje druhá polovica 19. storočia, keď dielo Vlastiveda
moravská začalo vychádzať. Vznikali vlastivedné spolky, začalo vychádzať množstvo
turistických sprievodcov aj titulov známych a používaných dodnes (napr. Sedláčkove Hrady, zámky a tvrze Království
českého). Príspevok priniesol informácie
o zložení edícií, autoroch a redaktoroch
oboch titulov a vzájomné porovnanie obsahu týchto výnimočných diel s rozdielnou
štruktúrou aj iným čitateľským publikom.
Moravská vlastiveda bola určená skôr pre
širokú verejnosť, Československá vlastiveda pre odbornú verejnosť, v 10. diele Osveta je napr. oddiel o vývoji vedeckej literatúry od obrodenia.
Ing. Ivana Poláková (Matica slovenská
v Martine) predstavila v príspevku život
a dielo Jitky Petrikovičovej – moravskej keramičky, rodáčky z Ostravy, ktorá sa vydala
do Martina, kde prežila väčšinu života. Od
návrhov modrotlače prešla cez tradičnú
keramiku k modernej autorskej tvorbe.
Príspevok dokumentoval martinské súvislosti jej života a tvorby.
PhDr. Václava Horčáková z Historického
ústavu AV ČR v príspevku Morava a Moravania z pohľadu českých historikov prestavila českých historikov, ktorí sa problematike
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histórie Moravy venovali. Bohuslav Balbín
je autorom troch zväzkov o mariánskych
kultoch, v druhom zväzku sa venuje problematike Moravy, kde sám pôsobil, prvé
české vydanie práce o Marii Tuřanskej
vyšlo až v r. 2010. Tomáš Pešina ako pokračovateľ B. Balbína vydal Moravopis, dielo
bolo dlho hlavným prameňom o moravskej histórii. V diele Františka Palackého sa
odrážal jeho pragocentrický prístup.
Martina Zlatohlávková (Krajská knižnica
v Pardubiciach) predstavila moravské (slovácke) mestečko Vnorovy, kde sama niekoľko rokov žila ako dieťa. Po exkurze do
histórie názvu mestečka, pôvodne Znorovy
(ľudia z nôr), predstavila jeho významných
rodákov a návštevníkov – predovšetkým
básnika Jana Skácela. Vypočuli sme si audiozáznam z tradičného stretnutia päťdesiatnikov, ktorého sa Skácel zúčastnil. Skácel venoval Vnorovám aj niekoľko svojich
básní. Ďalší významní rodáci – František
Zýbal – kňaz a spisovateľ, katolícky duchovný Pavel Zíbal, ale aj návštevníci Romain Rolland, ktorý strávil niekoľko dní
u otca J. Skácela, alebo Leoš Janáček.
Sekcia Heraldika, vexilológia a bibliografia mala iba jeden príspevok, zato od jedného z najlepších vexilológov v ČR, Ing. Aleša Brožeka. Príspevok autor venoval doc.
Kubíčkovi. Priniesol informácie o zrode
a 50-ročnej histórii československej vlajky, o osobnostiach, spätých so vznikom
súčasnej českej vlajky. Vojtěch Preissig bol
ako člen Národnej rady poverený tvorbou
grafických materiálov, a teda aj návrhom
vlajky. Oľga Masaryková pripravovala prezentáciu štátnych symbolov v angličtine, T.
G. Mararyk – dochovali sa jeho poznámBulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

ky s pripomienkami k vlajke. Návrh vlajky od M. R. Štefánika je zachovaný v Masarykovom ústave. Existuje aj dokument
objednávky výroby Štefánikovej verzie
vlajky v Japonsku. Jaroslav Kursa vytvoril
viacero návrhov vlajky s modrým klinom.
Napokon sa schválil model s parametrami
od Františka Kysely. Viaceré prezentované
informácie boli unikátne a autor ich získal
iba nedávno.
Sekcia Bibliografia českej / slovenskej literatúry a exilová literatúra.
PhDr. Anna Kucianová, PhD. prestavila
spisovateľa a národovca Jána Okáľa, od r.
1945 žijúceho v exile, kde pracoval väčšinou ako tlačiar, a vydával aj diela pred-

staviteľov slovenskej exilovej literatúry.
Chystaný návrat na Slovensko po r. 1989 sa
nepodarilo zrealizovať, na ceste na Slovensko umrel v r. 1990 v Berlíne.
Mgr. Elena Matisková z Krajskej knižnice
Ľ. Štúra vo Zvolene priblížila život a dielo
zvolenského rodáka spisovateľa a predstaviteľa Matice slovenskej Jozefa Cígera
Hronského – jeho slovenskú aj exilovú časť.
PhDr. Michal Přibáň, PhD. z Ústavu
pre českú literatúru AV ČR sa v príspevku
zaoberal bibliografiou literárneho exilu.
Exil prestavoval paralelnú republiku, so
znalosťou česko-slovenských (ne)zťahov
nebol rozpad Československa prekvapením, exil sa národnostne rozdelil čiastočne
už po roku 1948. Autor ocenil prácu bib-

Hlavné osobnosti, zakladatelia Kolokvia - doc. Jaromír Kubíček, dlhoročný riaditeľ Moravskej
zemskej knihovny a doc. Miloš Kovačka, dlhoročný riaditeľ Národného bibliografického ústavu
v Martine.

Autor fotografií: PhDr. Blanka Snopková, PhD.
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liografov, ktorí bibliografiu pripravovali
(František Knopp, Aleš Zach, Jiří Gruntorád a iní) a naznačil, aká oblasť ešte nie
je spracovaná. V oblasti literárneho exilu
chýba spracovanie krajanských časopisov,
raných periodík exilu po r. 1948, cyklostylov z utečeneckých táborov. Je potrebné
nájsť a spracovať časopisecky publikovanú
beletriu exilu, ktorá bola často jediným
dokladom o tvorbe exilového autora. Prob-

lémom je, že nie sú nasledovníci v oblasti
bibliografie. Přibáň neuvítal ani digitalizáciu všetkých záznamov, lebo podporuje
tendenciu vyhľadávať informácie iba na
internete. Ocenil bibliografov, ktorí vykonávajú výskum a odborný predvýber
zdrojov, bibliografia nie je mechanickou
prácou, bez osobnostného vkladu bibliografa nevznikne kvalitný súpis, bibliograf
si musí určiť stratégiu bádania a zbierania
a selektovania zdrojov, mať veľmi dobrý prehľad v odbore a trpezlivosť, čo je
v dobe internetu vzácna vlastnosť.
Mgr. Vojtěch Malínek, PhD. z Ústavu pre českú literatúru AV ČR
predstavil databázu Českej
literárnej bibliografie,

Pamätný list ministra kultúry ČR doc. M. Kovačkovi
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rozprával o problémoch konverzie dát z ISIS-u do Aleph-u a priblížil ďalšie projekty,
ktoré realizuje Ústav pre českú literatúru
AV ČR.
Záverečné slovo mal docent Kubíček, ktorý tradične glosoval jednotlivé príspevky.
Brnianske Kolokvium doplnil kvalitný
sprievodný program. Účastníci mali možnosť navštíviť Mohylu mieru v Slavkove
– pamätník obetiam bitky troch armád
a veľkého víťazstva Napoleona v r. 1805,
a pozrieť si expozíciu priľahlého múzea.
Navštívili sme priestory benediktínskeho
opátstva, v ktorých sídli Pamätník písom-

níctva na Morave, zdigitalizovaný fond je
súčasťou Digitálnej knižnice MZK v Brne.
Nezabudnuteľnou bola aj prehliadka funkcionalistickej vily Tugendhat s inšpiratívnym výkladom architekta Jana Sapáka.
O večerný kultúrny program sa postarala
operná speváčka Kateřina Alexandra Šťastná a klaviristka Elena Knápková. Záujemcovia mali možnosť prezrieť si priestory
MKZ v Brne vrátane digitalizačnej jednotky a Študovne rukopisov a starých tlačí.
V závere kolokvia boli účastníci pozvaní
na nasledujúci ročník, ktorý sa uskutoční
na Slovensku v Krajskej knižnici Karola
Kmeťku v Nitre v dňoch 7.-9.10. 2018.

KONFERENCIA „KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2017“ / THE CONFERENCE
„LIBRARIES OF PRESENT 2017“
Mgr. Mlejová, Helena – Mgr. Šušoliaková, Katarína
Mestská knižnica v Bratislave, helena.mlejova@mestskakniznica.sk
Krajská knižnica v Žiline, susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Abstract: Information about 25th Conference Libraries of Present, Olomouc 12. – 14.9.2017
Keywords: the Conference Libraries of Present, libraries as a open air, green for libraries
Kľúčové slová: Konferencia Knihovny současnoti 2017, knižnice ako otvorený priestor, zelená knižniciam
12. – 14. septembra 2017 sa v priestoroch
Právnickej fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci konal 25. ročník konferencie
Knihovny současnosti. Ku kľúčovým témam tohtoročnej konferencie s mottom
Zelená knihovnám a podtitulom Tvoříme
knihovny jako otevřený prostor, patrili:
vzdelávanie knihovníkov, vzdelávanie používateľov knižníc, moderné technológie
a ich implementácia do služieb, bezpečné
prostredie v knižnici, manažment a personalistika.
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Úvodná prednáška, po úvodných príhovoroch a odovzdávaní medailí Z. V. Tobolku,
patrila hlavnému partnerovi konferencie,
firme Cosmotron. Obsahom prednášky
Nadeždy Andrejčíkovej bola téma metadát
a ich popisu. Cosmotron má vo svojej ponuke softvér pre knižnice, ktorý je schopný popísať metadáta zo zdigitalizovaných
dokumentov, čím výrazne zjednodušuje
prácu pri katalogizácii. Nástroj môže byť
implementovaný a použitý aj pre online
katalóg. N. Andrejčíková spomenula v súvislosti s novými technológiami aj projekt
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gamifikácie, ktorý sa sústreďuje na prienik prvkov hry do online katalógu, čím je
schopný zvýšiť aktivitu používateľov a mať
vyššiu využiteľnosť.
Po úvodnom príspevku odznela stručná
informácia z augustovej konferencie IFLA
a o celosvetovej iniciatíve Global Vision,
v rámci ktorej vznikla online diskusia s cieľom získať čo najviac hlasov a názorov od
knihovníkov z celého sveta o ich predstave
toho, ako majú vyzerať knižnice budúcnosti.
Nasledovali zaujímavé prednášky zahraničných hostí z Holandska a Dánska.
Ton van Vlimmeren z Public Library of
Utrecht rozprával o rozvoji holandských
knižníc na príklade knižnice, ktorej je riaditeľom. Utrecht, mesto s 330 tisíc obyvateľmi, má centrálnu knižnicu a 12 pobočiek.
Knižnica zamestnáva 130 ľudí, má 70 000
registrovaných členov, 2,6 mil. výpožičiek a
ročná návštevnosť je 1,3 mil. návštevníkov.
V Holandsku existuje asociácia verejných knižníc, ktorá sa podieľa na budovaní digitálnej knižnice na národnej
úrovni. Holandská kráľovská knižnica,
ktorá má funkciu národnej knižnice, prebrala starostlivosť o projekt a celý ho koordinuje. Holandsko je krajina, kde sa
knižnice tešia veľkej obľube a podpore,
dôkazom toho je napríklad fakt, že 98%
knižníc má dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne zapájajú do aktivít svojej knižnice.
Podľa Tona van Vlimmerena verejná knižnica plní tri základné úlohy:
-- vytvára a je nositeľom spoločenských
hodnôt,
-- je inštitúciou, ktorá tieto hodnoty
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ponúka formou svojich aktivít,
-- je to priestor, v ktorom sa tieto aktivity
realizujú.
Knižnica je priestorom spoločenskej inklúzie, miestom stretnutí a poznania, odráža a podporuje kultúrnu diverzitu. Jej
cieľom je byť tu pre všetkých. Pre knižnicu budúcnosti je potrebné zmeniť vzťahy
medzi autoritami mesta a občanmi. Dialóg
a vzájomná interakcia môžu vzťahy zlepšiť.
Ak chceme slúžiť komunite, potrebujeme vedieť, kto v nej žije. Analýza priestoru mesta ukazuje, kto knižnicu využíva a
kto nie. Pre úspešné plnenie nových úloh
knižnice je dôležité mať v nej a v jej okolí vytvorenú sieť strategických partnerov
– programových manažérov, expertov,
projektových manažérov, kurátorov, žurnalistov, sponzorov a podporovateľov. Súčasťou knižničných aktivít sú aj rôzne kurzy – jazykové, počítačové, Tech/MediaLab,
spolupracujú so zamestnávateľmi na území
mesta. Úspešne zapájajú do knižničných
aktivít obyvateľov mesta, čím si zabezpečujú pomoc formou dobrovoľníctva.
V Utrechte sa snažia, aby sa knižnica pretransformovala z domu knižničných zbierok (nechcú veľa kníh v policiach, otáčajú
knihy tak, aby bolo vidieť obálku knihy,
ktorá upúta pozornosť potenciálneho čitateľa), na dom plný ľudí. Snažia sa vzbudiť
silný pocit pozitívneho vzťahu ku knižniciam. Knižnice musia tvoriť spoločenskú
hodnotu. Tú možno docieliť aktívnou prácou tvorivých zamestnancov, zaujímavými
projektmi a programom knižnice. Po vzore
dánskych knihovníkov z Aarhusu (Aarhus
kommunes biblioteker) pracujú v knižnici
v Utrechte na vytvorení mobilnej aplikácie
svojej inštitúcie.
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

Jens Thorhauge, zaujímavá postava dánskeho knihovníctva, má poradenskú agentúru Thorgauge Consulting, ktorá sa zameriava na oblasť verejnej správy a kultúry, na
nové koncepty a modely fungovania verejných inštitúcií. Vo svojej prednáške The
New Public Library - future and activities
rozprával o zmene fungovania škandinávskych knižníc, spojenej s príchodom digitálnej revolúcie. Vyvíja sa nový typ inštitúcie súvisiaci s modernou spoločnosťou.
Charakteristické trendy súčasného knihovníctva majú v sebe obsiahnutú spoluprácu
s partnermi, zaujímavé aktivity pre používateľov, interaktívne vzdelávanie a dôležitá
je nová ponuka služieb v inštitúcii, ktorá je
voči svojim používateľom vždy otvorená.
Pre knižnice je výzvou poskytovať prístup
k informáciám kedykoľvek a odkiaľkoľvek
prostredníctvom Internetu, kde sú vždy na
dosah. Zamyslel sa nad tým, prečo je také
zložité vytvoriť novú paradigmu pre knižnice. Skonštatoval, že máme veľa nových
iniciatív, nové služby. To, čo nám chýba,
je nový a všeobecne akceptovaný koncept. Každá knižnica sa potrebuje inovovať
a pretvárať na novom princípe, a to v úzkej
spolupráci s používateľmi.
Obaja zahraniční hostia druhý deň konferencie viedli workshopy. Ton van Vlimmeren svoj workshop s témou ako zmeniť
štruktúru fungovania knižnice a akú novú
víziu realizovať, začal výrokmi:
„Ak sa moje prostredie mení rýchlejšie
ako ja, budem čoskoro prebytočný/á.“
„Zmena je nevyhnutná okamžite.“ „Bolesť z nerealizácie zmeny bude väčšia ako
zmena.“ „Zmena sa uskutočňuje počas
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

krízy. A niekedy ju musíš vytvoriť (krízu).“
„Dôležité je stanoviť si ciele a cestu k ich
dosiahnutiu.“
Neskôr sa účastníci zamysleli nad otázkami, prečo je knižnica pre spoločnosť
nevyhnutná a aké sú jej úlohy. Zhodli
sa na: rôznorodosť a kultúrna inklúzia,
celoživotné vzdelávanie a vzdelávacie
aktivity, bezpečný priestor pre všetkých,
propagácia čítania, podpora čitateľskej
gramotnosti, priestor pre kreativitu (makerspace), zdroj kvalitných informácií,
rozvoj kritického myslenia, knižnica ako
priestor pre voľnočasové aktivity.
Jens Thorhauge poňal svoj workshop na
tému Stratégia budovania lokálnych knižníc tiež veľmi tvorivo a interaktívne. Cieľom komunikácie medzi jeho účastníkmi
bolo vzájomne sa inšpirovať a vytvoriť
nové služby.
V súvislosti s novými službami boli v
jednotlivých skupinách definované štyri
hlavné oblasti, ktoré boli vzápätí analyzované: informačná a digitálna priepasť,
kritické myslenie, sociálna inklúzia, dezintegrácia. Skupina pre analýzu kritického
myslenia zhodnotila súčasný stav: vo svete
plnom informácií a dezinformácii je nadbytok informačných zdrojov. Pre človeka je
dôležitá relevancia v súlade s jeho informačnou požiadavkou. Z dezinformácii sa
stáva zbraň a biznis. Ľudia realizujú mnohé
rozhodnutia na základe informácií z druhej ruky. Riešením je, že knižnica ponúka
overené informácie a zároveň poskytuje
vzdelávanie formou diskusií a workshopov,
ktorými systematicky zabezpečuje tréning
v budovaní kritického myslenia.
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Ďalší program konferencie bol rozdelený do súbežne prebiehajúcich tematických blokov: Infobox, Knihovna pro
všechny, Lidé v knihovnách, Knihovna
jako bezpečný veřejný prostor, Vzdělávání v knihovnách aneb knihovník
se učí a učí druhé – co to znamená.
V rámci témy Knihovna jako bezpečný veřejný prostor rozprávala Miroslava
Matoušová (Úřad pro ochranu osobných údajů) o nariadení Európskej únie
o ochrane fyzických osôb a súvisiacej
legislatíve, ktorá sa uplatňuje aj
v knižniciach pri spracovávaní osobných
údajov registrovaných čitateľov. Nariadenie sa označuje skratkou GDPR – General
Data Protection Regulation a celoeurópsku
platnosť nadobudne v máji 2018.
Tereza Danielisová (Městská knihovna
v Praze) poskytla pohľad na riešenie otázky nariadenia GDPR z pohľadu knižničnej
právničky a v prezentácii o implementácii
pravidiel
GDPR
do
knižničnoinformačného systému (KIS) rozprával
Libor Piškula z firmy Cosmotron.
Tematický blok Knihovna pro všechny
bol venovaný používateľom knižníc so
špecifickými potrebami, používateľom,
ktorí majú v porovnaní s ostatnými určité znevýhodnenie. Blanka Konvalinková
(Krajská vědecká knihovna v Liberci) a
Jana Linhartová (Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem) sa pokúsili
zúčastneným poradiť, ako s jednotlivými
kategóriami znevýhodnených používateľov komunikovať, aby bol zachovaný rovnoprávny prístup. Zdôraznili dôležitosť
spolupráce s organizáciami, ktoré zdravotne postihnutých združujú. Knižnice by sa
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mali stať partnermi, na ktorých sa osoby
so špecifickými potrebami môžu obrátiť
s istotou, že sú vítaní a že dostanú rovnako kvalitné služby ako ostatní používatelia.
Blok Lidé v knihovnách (personalistika
a management) bol venovaný zamestnancom knižníc, ktorí by mali byť v centre záujmu každej knižnice. Knižnice potrebujú
vzdelaných, motivovaných, primerane
spokojných ľudí, schopných tímovej práce
i individuálnych výkonov. Zamestnanci sú
v každodennom osobnom styku s používateľmi knižníc, oni ovplyvňujú ich vzťah ku
knižnici, prinášajú a realizujú nové myšlienky.
Do knižníc nastupujú mladí zamestnanci,
vyrastajúci v úzkom spojení s modernými technológiami a naopak, pre časť starších zamestnancov je stále ťažšie sledovať
vývoj v odbore. Aj v knižniciach sa môže
prejaviť generačné napätie, snaha brániť sa
zmenám, medziľudské konflikty. Toto by
mal management knižnice včas rozpoznať
a eliminovať.
Soňa Plháková (Centrum Sámovka) naznačila niektoré možné príčiny konfliktov
na pracovisku a aké zmeny je potrebné
spraviť pre jeho riešenie, príp. s kým konflikt riešiť. Konflikt môže byť výzvou k doplneniu manažérskych zručností manažéra, no môže byť i signálom pre potrebu
hlbších zmien v organizácii.
Blok Vzdělávaní v knihovnách aneb knihovník se učí a učí druhé bol venovaný
knihovníkom a ich vzdelávaniu, ako
i ich pedagogickej činnosti, v rámci
ktorej vzdelávajú používateľov knižníc
všetkých vekových kategórií. Knihovnícke
povolanie je stále náročnejšie. Spoločnosť
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sa veľmi rýchlo vyvíja, vznikajú a zanikajú
nové profesie, prudko sa menia i hodnotové systémy. Stále väčší dôraz je kladený
na schopnosť vzdelávať sa a prispôsobiť sa
premenlivým podmienkam. Adela Dilhofová (Moravsko zemská knihovna v Brně)
venovala pozornosť kurzom a skúškam pre
knihovníkov podľa národnej sústavy klasifikácií. Hana Landová (Asociace vysokoškolských knihoven ČR, predsedníčka) sa
vo svojom príspevku zaoberala spoluprácou verejných a vysokoškolských knižníc.
Spomenula, že vysokoškolské knižnice si
svojich čitateľov od verejných knižníc len
na pár rokov požičiavajú a potom im ich
zase vracajú. Mali by spoločne hľadať možnosti spolupráce napr. v oblasti rozvoja
informačnej gramotnosti, prístupu k informačným zdrojom, výpožičných služieb,
zdieľaného priestoru.
Programom konferencie bola aj diskusia o
IFLA Global Vision, ktorú viedol Vít Richter. Jej cieľom bolo naživo konfrontovať
názory knihovníkov (podobne to prebehlo
aj v auguste na svetovom kongrese IFLA vo
Wroclawi) a odpovedať na otázky, ktoré sú
v dotazníku o IFLA Global Vision.
Program tretieho dňa konferencie bol
jednotný pre všetkých zúčastnených a jeho
témou boli Klíčové projekty českého knihovnictví. Zameriaval sa na niektoré významné projekty českého knihovníctva,
ktoré sú realizované v ostatných rokoch.
Kolegovia Petr Žabička a Iva Zadražilová
(Moravsko zemská knihovna v Brně) rozprávali o projekte Knihovny.cz, novinkách
a funkčnosti po roku od jeho spustenia.
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jila Lenka Hanzlíková (Městská knihovna
v Praze), ktorá hovorila v súvislosti s portálom Knihovny.cz o potenciáli jednotnej
komunikácie českých knižníc, o štandarde
služieb a jednotnej propagácii, ktorá sa dá
efektívne použiť.
Věra Ondrichová (Městská knihovna
v Praze) predstavila prvý ročník Akademie
PR 2016/17. Skonštatovala, že je to prínosný projekt, v rámci ktorého sa najlepší
českí lektori v oblasti public relations 5 dní
venovali knihovníkom, dali im priestor na
rozvoj nových schopností a typy na koncepčnú prácu v tejto oblasti.
Projekt Erazmus+ a skúsenosti Městské
knihovny v Praze prezentovala Kristína
Dobrozemská. V rámci dostupných grantov mali odborní zamestnanci knižnice
možnosť zúčastniť sa zahraničných výjazdov na odborné konferencie alebo vopred
dohodnuté návštevy vybraných knižníc.
Aktivity boli úspešné a knižnica bude
podporovať ďalšiu spoluprácu pre rozvoj
vzťahov so zahraničnými kolegami. Počítajú tiež s recipročnou výmenou skúseností.
Tieto cesty sú vždy motiváciou a sú inšpiratívne pre ďalší rozvoj činnosti knižnice.
Konferencia Knihovny současnosti 2017
sa venovala mnohým aktuálnym témam
a bola prínosom pre všetkých zúčastnených. Prednášky zahraničných prednášajúcich umožnili účastníkom nazrieť do
fungovania knižníc v Holandsku a Dánsku
a ich premeny na knižnice súčasnosti.
Prezentácie a zborník príspevkov je plánovaný na zverejnenie na webe: http://sdruk.
mlp.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2017/clanek/program-2017/
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PERSONÁLIE
ROZČERIL VODY KNIHOVNÍCKE / HE STIRRED UP THE WORLD OF
LIBRARIANS
Tieto slová vari najvýstižnejšie charakterizujú skromného a zaujímavého človeka,
pred ktorým som mala vždy rešpekt, neraz
aj obavy. Dnes ho vnímam ako rozhľadeného, tvorivého odborníka s vysokými
nárokmi na seba aj okolie, predvídavého
a húževnatého odborníka, ktorý dokáže
trpezlivo objasňovať, vecne argumentovať,
koncepčne myslieť, neúnavne predkladať
nové námety, riešiť problémy i hľadať východiská. Tým človekom je Ing. Alojz Androvič, CSc., riaditeľ úseku elektronizácie
a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea (13. 10. 1947) sme sa porozprávali o jeho ceste ku knihovníctvu i živote
medzi knihovníkmi.
• Pán riaditeľ, ukončili ste Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave (1970)
a ostali ste pôsobiť na vysokej škole
ako technický pracovník a asistent na
Katedre kybernetiky. Po čase ste vstúpili
do – pre vás málo neznámeho – sveta
knižníc. V r. 1985 ste prešli do Slovenskej technickej knižnice (dnes Centrum
VTI SR). Vedeli ste v tom čase vôbec niečo bližšie o knižniciach, často považovaných za baštu konzervativizmu ?
Musím najskôr poznamenať, že knižnice neboli pre mňa celkom neznáme. Môj
vzťah k nim ovplyvnili dve skutočnosti.
Na katedre sme pre Slovenskú technickú
knižnicu vyvíjali čiarový kód, ktorý chcela
táto progresívna knižnica ako prvá na Slo-
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vensku zaviesť do knižničnej praxe. Okrem
týchto pracovných kontaktov so SlTK som
hľadal pramene k mojej dizertačnej práci
na tému Kybernetické vyučovacie systémy.
Vtedy som uspel v Slovenskej pedagogickej knižnici (ešte v starých klariskách),
ktorá mala vtedy veľa – pre mňa vhodnej
a podnetnej – zahraničnej literatúry. Vďaka
získaným dokumentom a ochotným knihovníkom som prácu dokončil a úspešne
obhájil (1984). Prostredie knižníc sa mi
stalo srdcu blízke a keď sa katedra reorganizovala, prešiel som do SlTK (1985),
presnejšie z 3. poschodia na 1. poschodie
v tej istej budove. Nastúpil som do funkcie
vedúceho odboru výskumu (neskôr som sa
stal námestníkom riaditeľa). Spomínam si,
že SlTK bola v tom čase dobre vybavená
knižnica – získala pre svoje potreby prvé
PC, vybudovala ako prvá u nás lokálnu
počítačovú sieť a rozvíjala automatizáciu
Bulletin SAK, ročník 25, číslo 4/2017

knižničných procesov. V krátkom čase po
nástupe ma vyslal riaditeľ Ing. Gabriel Kukorelli na stáž do Moskvy (MCNTI) a do
knižnice Univerzity v Gratzi, kde už mali
skúsenosti s čiarovým kódom. Vďaka tomu
som od samého začiatku pôsobenia v knižnici mohol pochopiť globálny rozmer
knižničnej a informačnej profesie, ako aj
nevyhnutnosť spolupráce. Chcem zdôrazniť, že v tom čase bol „hlad“ po technike,
začala sa „hýbať“ automatizácia knižníc na
Slovensku. Knihovníci a informační pracovníci v rámci spolkových aktivít dávali
o sebe vedieť. Výmena informácií a skúseností „žila“ najmä na podujatiach INFOS.
Práve INFOS považujem za most, ktorý ma
priviedol ku knihovníkom. Tí ma prijali,
lebo som sa započúval do rozhovorov o aktuálnych problémoch a zapojil do diskusií
o ich možnom riešení.
• V r. 1995 ste nastúpili do Univerzitnej
knižnice v Bratislave ako technický
námestník. Odvtedy ste sa úspešne
podieľali na budovaní a prezentácii
tejto kultúrnej inštitúcie. Vaša činnosť
je nerozlučne spätá s automatizáciou
knižničných činností, ich systematickou
modernizáciou, riešením náročných
projektov v oblasti digitalizácie dokumentov, elektronizácie služieb, budovania Centrálneho dátového archívu.
Za vami stoja konkrétne výsledky, ktoré
vám môžu mnohí závidieť (a iste aj
závidia). Ktoré projekty či úlohy považujete za svoj úspech, resp. čo nevyšlo
podľa vašich predstáv?
Ak mám povedať na čo som dodnes pyš-
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ný, tak to je to môj prvý knižničný projekt
v SlTK - čiarový kód, ktorý prežil dodnes.
Za veľkú príležitosť, ktorú sme využili považujem česko-slovenský projekt CASLIN,
ktorý pozdvihol slovenské knihovníctvo
a mal aj rozhodujúci vplyv na jeho ďalší
vývoj vrátane UKB, ktorú posunul vpred.
Som rád, že sa podarilo v UKB založiť digitalizačné oddelenie a získať prvý profesionálny skener. Veľmi si cením účasť UKB
na európskych projektoch, kde bola UKB
zodpovedným riešiteľom, ako napr. projekt
Elektronická kniha na objednávku alebo
projekt V4 Spracovanie –zber, konverzia
webového kultúrneho dedičstva. Ako prví
na Slovensku sme začali rozvíjať digitalizáciu (aj v medzinárodnom meradle ocenili
zdigitalizovanie Bašagičovej zbierky islamských rukopisov, zaradenej do programu
UNESCO Pamäť sveta). Dodnes patrí naša
digitalizácie medzi špičkové pracoviská a
ostatné roky ukázali, že sme na nové projekty dobre pripravení i keď sme neboli
priamo zapojení do digitalizačných projektov OPIS. Za veľmi významné považujem
vybudovanie Centrálneho dátového archívu a Archívu digitálnych prameňov. Tieto
projekty sú vzhľadom na rozsah a náročnosť porovnateľné s najlepšími podobnými
systémami vo svete z čoho máme úprimnú
radosť.
• Výborná znalosť cudzích jazykov (nemčina, angličtina, ruština, francúzština)
vám umožnila nielen sledovať nové
trendy v zahraničnej odbornej literatúre
a študovať ten-ktorý problém, ale aj
aktívne sa zúčastňovať na rozmanitých
podujatiach, konferenciách, sympóziách, pracovných stretnutiach, krát-
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kodobých stážach i dlhších pobytoch
v rôznych krajinách. Zároveň ste prezentovali nielen „svoju“ knižnicu, ale
aj výsledky slovenského knihovníctva.
Vaše meno sa už stalo značkou kvality
a váš „rukopis“ nesie celý rad projektov
a programov. Ktorý z nich znamenal pre
vás najzložitejšiu úlohu?
Boli časy, ktoré ozaj priali pripraveným.
Jazykové znalosti mi pomohli „vstúpiť“ do
pootvorených európskych dverí. V UKB
sme dokázali, že nás v Európe akceptovali,
aj vďaka tomu, že sme sa dokázali v rámci
našich možností aktívne zapojiť. Ak by som
mal hodnotiť, čo bolo z úloh a projektov
najvýznamnejšie, tak azda vybudovanie
Národnej agentúry ISSN, ktorá sa zapojila
do riešenia technologických i metodologických riešení v celosvetovom meradle.
• S medzinárodnými aktivitami súvisí
aj vaša funkcia predsedu Slovenského
výboru pre program UNESCO Pamäť
sveta. Nedávno ste sa v Paríži pripravovali návrh pre Generálnu konferenciu
UNESCO. O čo konkrétne išlo?
Pripravoval sa návrh odporúčaní o ochrane a prístupe k dokumentárnemu dedičstvu v digitálnom veku. Na sklonku roku
by malo UNESCO prijalo deklaráciu, ktorú majú jednotlivé krajiny následne implementovať.
• Okrem rozsiahlej pracovnej činnosti
treba pripomenúť, že ste dlhoročným
členom i funkcionárom celoslovenského
výboru SSKK. Vo funkcii podpredsedu
spolku pôsobíte už dve volebné obdobia
a ste nerozlučne spätý s významným
medzinárodným podujatím INFOS
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aj aktivitami mladých knihovníkov.
Získali ste ocenenie Osobnosť slovenského knihovníctva (2007) a Bratislavská
pobočka SSKK vás uviedla do svojej
Siene slávy (2015) za zásluhy o rozvoj
knihovníctva. Ste členom aj viacerých
komisií, vedeckých i redakčných rád
a poradných orgánov. V ktorej mimopracovnej úlohe sa cítite najužitočnejší?
Veľmi si vážim, že môžem pracovať
v Ústrednej knižničnej rade, v národných
i medzinárodných tímoch. Cením si dôveru kolegov a ďalších odborníkov, ktorí sa na
mňa obracajú so žiadosťami o konzultácie,
posudky, oponentúry, rôzne hodnotenia
a pod. Nikdy zmysluplnú vec neodmietam.
• Za dlhé desaťročia pôsobenia v knihovníctve ste sa stretávali s mnohými
domácimi a zahraničnými knihovníkmi. Ako ich vnímate dnes?
Vždy som si každého človeka vážil. U knihovníkov obdivujem ich
profesionalitu a u mnohých húževnatosť,
s akou sa popasovali s novými informačnými technológiami a automatizáciou
„svojich klasických“ činností. Chcel by som
ešte poznamenať, že medzi knihovníkov
som „vpadol“ ako riadiaci pracovník, preto
som mal problém – nájsť si dostatok času
na vlastnú tvorivú prácu. Tento handicap
ma sprevádza po celý čas. Preto vytváram
pre mojich pracovníkov také možnosti,
aby mohli rásť, využívať príležitosti, aké
sa dnes núkajú. A kdesi v kútiku duše im
predsa trochu závidím.
• Mali ste možnosť navštíviť a spoznať aj
„zvnútra“ viaceré zahraničné knižnice.
Uvažovali ste niekedy, aká by mohla byť
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napr. UKB v budúcnosti?
Samozrejme, snívať sa dá vždy, stačí popustiť uzdu fantázii a už vidíte: „pretransformovanú UKB, ktorá ako jediná vedecká
knižnica v meste prežila vďaka premene zo
zbierkotvornej inštitúcie na tvorivú dielňu
a centrum intelektuálnych a ďalších zmysluplných zážitkov, zriadenie študovne na
snívanie, mentálnu komunikáciu s informačnými technológiami, zvirtualizovanú
realitu , medzinárodnú spoluprácu, ktorá
sa zrealizuje formou telekonferencií„ ...
To je len niekoľko ukážok z futuristického
článku z Výro(e)čnej správy UKB za rok
2029 (ITLib 2013), ale z textu sa dajú vybrať aj reálne inšpirácie, ako napr. supermoderný depozitný klad klasických dokumentov v Dúbravke a pod.

• Prezraďte na záver, aké máte plány?
Plány sú jedna vec a ich realizácia druhá. Skúsenosťou poučený viem, že takmer
nič nejde tak rýchlo, ako si predstavujeme
a nič neplynie rýchlejšie ako čas. To najvzácnejšie je – byť súčasťou tohto pohybu,
ktorý je zakotvený v predošlých výsledkoch a nastavený na budúce snahy a očakávania. V ňom splývajú jednotlivé etapy,
plány, projekty, úspechy i neúspechy ...
C´est la vie.
S Ing. Alojzom Androvičom, CSc.
sa rozprávala L. Čelková

PF 2018
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