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ÚVODNÍK / EDITORIAL

ž 19 rokov patrí jeden týždeň v mesiaci knihy ( mesiaci marec) slovenským knižniciam. Jedným z iniciátorov
myšlienky vzniku Týždňa slovenských
knižníc bola aj Slovenská asociácia knižníc.
V roku 2019 uplynie už neuveriteľných 20
rokov!
Počas tohto týždňa slovenské mestá, mestečká i obce žili aktivitami knižníc všetkých
typov. Čo všetko sme/ste pripravili pre
našich používateľov, dozviete sa z druhého čísla nášho bulletinu, ktorý je venovaný Týždňu slovenských knižníc 2018. Ja
osobne by som chcela upriamiť pozornosť
na iniciatívu knižníc Bratislavského kraja,
ktoré inšpiráciu v projekte Stratené knihy
našli v študentskej práci študentky Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK
v Bratislave. Možno aj to je cesta objavo-

U
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vania nápadov a podnetov pre našu prácu!
Pre „dve muchy jednou ranou“ sa zase rozhodli v Ústrednej knižnici FaF UK v Bratislave. Kolegyne z akademického prostredia
počas TSK pozvali k sebe na návštevu – do
zrekonštruovaných priestorov knižnice –
kolegov z akademických knižníc UK, STU,
Univerzitnej knižnice v Bratislave, CVTI
SR a pod.
Skrátka, o aktivitách knižníc počas TSK
by sa dalo písať, písať a písať...
Záverom mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že po prečítaní tohto čísla nebudete
zaháľať a svoje skúsenosti, aktivity prenesiete na papier a prostredníctvom stránok
nášho/vášho časopisu sa o ne podelíte.
Zuzana Babicová
výkonná redaktorka B SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018 / THE WEEK OF SLOVAK
LIBRARIES 2018
Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakníznicazilina.sk
Abstract: The 19th Week of Slovak Libraries, the national libraries event aimed at presentation libraries, library culture, book and reading promotion held from 5 to 11 March 2018
Keywords: The Week of Slovak Libraries 2018, evaluation
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc 2018, vyhodnotenie
Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
(SSKK) vyhlásili v tomto roku už 19. ročník
celonárodného knihovníckeho podujatia
Týždeň slovenských knižníc (TSK). Tradičné motto Knižnice pre všetkých pritiahlo počas tohto týždňa do knižníc tisícky
návštevníkov bez rozdielu veku, pohlavia,
vzdelania, spoločenského postavenia. Do
jedného týždňa knižnice na celom Sloven-

sku sústredili množstvo podujatí a aktivít,
aby opätovne upozornili verejnosť na svoju existenciou a na svoje dôležité miesto
v spoločnosti. Pred konaním TSK knižnice
vypĺňali krátky dotazník, zverejnený v spolupráci SAK s Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied na web stránke SAK, s
cieľom propagácie pripravovaných podujatí
a ich prezentácie v médiách. Informácie
o aktuálnom dianí v knižniciach, ich po-

Close Harmony Friends na otvorení TSK
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slaní, problémoch a pripravovaných podujatiach tak počas celého týždňa prinášali
televízne a rozhlasové správy RTVS i regionálne televízie, rozhlasy, tlač. Podklady
z dotazníka boli využité i na tlačovej besede
ako súčasti slávnostného otvorenia TSK.
Slávnostné otvorenie TSK sa konalo
v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre,
ktorá v tomto roku oslavuje svoje 95. výročie založenia. Jeho organizátormi boli
okrem SAK, SSKK, nitrianskej krajskej
knižnice aj Agroinštitút š.p., Depozitná
knižnica Organizácie Spojených národov
pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO,
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre a Univerzitná knižnica
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Slávnostného otvorenia sa okrem predsedníčok slovenských knihovníckych združení
a ich ďalších zástupcov zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho
kraja, mesta Nitra, Združenia miest a obcí

Slovenska, SPU v Nitre. Pozvanie prijali
aj zástupcovia partnerov TSK: Železničná
spoločnosť Slovensko, kníhkupectvá Martinus, PantaRhei, Slovart a spoločnosť SVOP.
Moderátorom otvorenia i ambasádorom
celého týždňa bol už knihovníckej komunite veľmi dobre známy Ján Gallovič, člen
činohry Slovenského národného divadla.
Sluchu zúčastnených lahodilo vystúpenie
členov výnimočnej vokálnej skupiny interpretujúcej rock, pop, jazz a gospel v pestrej
ponuke štýlu tzv. A´cappella Light, Close
Harmony Friends.
Súčasťou otvorenia TSK býva tradične
aj odovzdanie ocenenia SAKAČIK. Za
rok 2017 cenu SAK za aktívnu činnosť
knižnice získala Kysucká knižnica v Čadci
za mikroprojekt Kysucká knižnica v Čadci
a Žywiecka Biblioteka Samorzadowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov.
Účastníkov slávnostného otvorenia, no
predovšetkým knihovníkov, potešili slová

Predsedníčka SAK Emília Antolíková odovzdáva ocenenie SAKAČIK Zuzane Hrdkovej z Kysuckej
knižnice v Čadci
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018
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pána profesora SPU a autora niekoľkých
publikácií z oblasti ekonomiky poľnohospodárstva Ivana Mojmíra Zoborského, ktorý
úprimne vyslovil poďakovanie za prácu všetkým knihovníkom a zamestnancom knižníc.
Záver patril dojímavému prednesu veršov
mladého autora Tomáša Šarkozyho, klienta
zariadenia sociálnych služieb Kreatív.
Pestrú mozaiku podujatí, ktoré knižnice počas TSK zorganizovali, predstavovali rôznorodé početné aktivity pre deti:
literárne a hudobné pásma, dramatické
čítania, súťaže, tvorivé dielne... napr. Abeceda v knižnici v Žiline, Neodíď nám rozprávočka v Žiari nad Hronom, Svet malého škôlkara v Bánovciach nad Bebravou
a mnohé ďalšie. Podduklianska knižnica
vo Svidníku zorganizovala Čitateľský maratón - súťaž v čítaní pre žiakov základných
škôl v meste; Johannes Jensen má pocit,
že je iný – bolo dramatizované čítanie
pre deti v nemocnici, ktoré realizovala
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
v Michalovciach.
Boli vyhlasovaní králi detských čitateľov, teda deti, ktoré prečítali najviac
kníh; v mnohých knižniciach prebiehalo
pasovanie za čitateľov knižníc. 19. ročník
TSK sa niesol aj v duchu 190. výročia
narodenia Pavla Dobšinského. Noc s Andersenom tento rok neprebiehala v rámci
TSK, ale až 23. marca a zapojilo sa do nej
210 verejných a školských knižníc.
Ďalšou početnou skupinou aktivít knižníc
boli autorské stretnutia. Registrovaní
čitatelia i záujemcovia z verejnosti sa mohli
stretnúť so zaujímavými autormi pôvodnej
slovenskej literatúry: napr. s Danielom Pastirčákom, Martou Hlušíkovou, Avou Evou
Šrankovou, Jozefom Banášom, Zuzanou
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Kuglerovou, Janou Chmelovou, Gustávom
Murínom, Alexandrom Botošom, Petrom
Kubicom, Máriou Ferenčuhovou, ale i
prekladateľmi kníh, napr. s prekladateľkou
Evou Lavríkovou, ktorá preložila romány
Jo Nesba. S literárnym teoretikom Petrom
Mišákom prebiehali rozpravy o súčasnej
slovenskej literatúre v Mestskej knižnici
v Ružomberku. Beseda so svetoznámym
mímom Miroslavom Kasprzykom bola
v Liptovskej knižnica G. F. Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši aj o jeho novej knihe Šaškove príbehy a usmievania.V Krajskej knižnici v Žiline sa knihovník a autor Goran Lenčo venoval hľadaniu Grálu
v besede o artušovských legendách.
Osudové ženy v literatúre aj v spojení
s MDŽ našli svoje miesto v Knižnici pre
mládež mesta Košice a výstavu porcelánových bábik pod názvom Romantické
hrdinky, ktorá predstavuje slávne literárne
hrdinky viktoriánskej epochy, Annu Kareninu, Janu Eyrovú, Emmu Bovaryovú či
Constance Chatterleyovú pripravili v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického
v Michalovciach.
Niektoré slovenské knižnice využili TSK
na uvádzanie nových kníh do čitateľského
života, iné pripravili stretnutia s ilustrátormi - odborný seminár s Martinom Kellenbergerom o detskej ilustrácii, či tvorivé
dielne s ilustrátorkou Janou Kalixovou.
Verejnosť sa stretla napr. aj s Antóniou
Mačingovou, poradkyňou v oblasti zdravého stravovania a spisovateľkou na zaujímavej prednáške pod názvom Prestaňme
dietovať, naučme sa jesť.
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
pripravila besedu s lekárom a publicistom
B. Podhoranským, spojenú s prezentáciou
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

jedinečnej príručky prvej pomoci Ako neprísť o dieťa.
Zaujímavú aktivitu pripravila Podtatranská knižnica v Poprade pod názvom Živé
knihy. Ľudia s výnimočným životným
príbehom v kruhu medzi študentmi „čítali“- rozprávali svoj príbeh. Živé knihy si
so sebou tiež priniesli knihu, ktorá ich buď
priviedla na cestu k príbehu alebo bola ňou
nejako inšpirovaná, či motivovaná.
V Mestskej knižnici v Banskej Štiavnici do
každej knihy vkladali klebetné záložky, do
ktorej mohol každý čitateľ vpisovať stručné
(jedna veta, slovo, znak) recenzie.
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove vyhodnotila 1. ročník ankety Kniha
roka Prešovského samosprávneho kraja
2017, v Turčianskej knižnici v Martine udeľovali čestné členstvo spolupracovníkom
knižnice.
Ako úspešne komunikovať, Komunikácia

Ján Gallovič, ambasádor TSK a moderátor
otvorenia TSK
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ako cesta k úspechu, Ako emócie v reklamách ovplyvňujú naše správanie, Kamčatka
- krajina ohňa a ľadu... to je len výber tém
ďalších zaujímavých prednášok realizovaných v knižniciach.
11 verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja spustilo počas TSK zaujímavý projekt Stratené knihy. Obyvatelia
miest Bratislavského kraja a bratislavských
mestských častí hľadali knihy označené
špeciálnou nálepkou „SOS! Stratila som
sa!“ v zákutiach a zaujímavých častiach
mesta. Knihy od 30 do 100 kusov poschovávali pracovníci zúčastnených knižníc
v okolí sídla knižnice a indíciami zverejnenými v knižniciach, na ich webových
a facebookových stránkach upozornili na
miesto uloženia kníh. Vo vnútri každej
označenej „stratenej knihy“ knihy bola
„navigácia“, čo má nálezca s knihou urobiť,
kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v „domove
knihy“ – V KNIŽNICI - čakala malá odmena a výhody spojené s registráciou čitateľa.
Drevorezy alebo medirytiny v knihách zo
16. a 17. storočia či prvú kuchársku knihu v slovenčine z roku 1870 si záujemcovia mohli pozrieť v študovni starých tlačí
ŠVK v Košiciach. Tu reštaurátori pootvorili verejnosti aj dvere svojho majstrovstva
a prakticky ukazovali, ako zachraňujú historické knihy.
Akademické knižnice sa venovali hlavne
tvorbe citácii v diplomových a bakalárskych prácach a efektívnemu vyhľadávaniu
informácií.
Niektoré z knižníc mali zľavnené či odpustené zápisné do knižnice a boli aj také, ktoré v rámci Dní otvorených dverí umožnili
verejnosti navštíviť aj tie priestory knižníc,
ktoré nie sú bežne čitateľom prístupné. A aj
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počas tohtoročného TSK sa v niektorých
uliciach miest, prostriedkoch hromadnej
dopravy či na verejných priestranstvách
pohybovali Knižničné hliadky, ktoré „sledovali“ čítajúcich ľudí a tých, ktorých pri
čítaní pristihli, odmenili záložkami, prípadne aj ponukou bezplatného členstva
v knižnici.
19. ročník Týždňa slovenských knižníc

majú slovenské knižnice úspešne za sebou.
Príspevok prináša len výber z podujatí
a aktivít, ktoré knižnice počas neho uskutočnili. Dovoľujem si apelovať na knižnice,
aby využili dotazník, ktorý je už niekoľko
rokov pred konaním TSK zverejnený na
web stránke SAK. Okrem vyššie spomenutej úlohy môže tiež veľmi dobre slúžiť ako
vzájomná inšpirácia knižníc.

STRATENÉ KNIHY SA NAŠLI / LOST BOOKS HAVE BEEN FOUND
Mgr. Daniel Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Abstract: Information on the project „Lost books“, a joint project of public libraries project
from Bratislava Region
Keywords: project, Bratislava Region, public libraries, Lost books
Kľúčové slová: projekt, Bratislavský samosprávny kraj, verejné knižníce, stratené knihy
Týždeň slovenských knižníc je ideálny čas
na to, aby sme do knižnice rafinovaným
spôsobom dostali aj tých, ktorí knižnicu nepovažujú za dôležité miesto vo svojom živote. Knižnice pripravujú besedy,
prezentácie, súťaže, prehliadky. V Bratislavskom kraji si pred niekoľkými rokmi
verejné knižnice vymysleli spoločný projekt – Jarný maratón s knihou. Spočiatku to
bolo podujatie piatich bratislavských verejných knižníc, po piatich rokoch sa pridala
aj Malokarpatská knižnica v Pezinku. Ideou
podujatia bolo priviesť do každej z organizátorských knižníc počas TSK literárneho
hosťa a prezentovať jeho tvorbu potenciálnych čitateľom – či už formou besedy, diskusie, dramatizovaného čítania a podobne.
Spoločné podujatie bolo jednotne propagované aj graficky prezentované, preto ho
dobre poznali aj zástupcovia médií.
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Po desiatich ročníkov sme si povedali, že
treba vymyslieť nový druh podujatia, ktoré by hravou formou oslovilo široké spektrum potenciálnych používateľov knižníc.
Chceli sme tiež zapojiť do projektu čo
najviac verejných knižníc Bratislavského
samosprávneho kraja. Projekt mal vytvoriť
možnosť netradičným spôsobom propagovať literatúru, knižnice aj vybrané zaujímavé miesta v okolí knižnice. Inšpirovali sme
sa študentskou prácou Barbory Čirčovej,
študentky Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorú v komunitnej záhrade vyskúšala v roku 2017 Staromestská knižnica.
Oslovili sme všetky knižnice bratislavských mestských častí a mestské knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky. Do
prvého ročníka sa nakoniec zapojilo 11
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

knižníc. Okrem partnerov prechádzajúce
projektu Jarný maratón s knihou Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Mestskej
knižnice Bratislava, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava-Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka pribudli aj nové knižnice - Mestská
knižnica Modra, MCK – Knižnica Malacky, Mestská knižnica R. Morica Stupava,
Mestská knižnica Senec a Miestna knižnica
Rača.
Barbora Čirčová vytvorila facebookovú
stránku projektu, ku ktorej sa pridávali
udalosti jednotlivých knižníc.
Autorkou grafického návrhu plagátov
a nálepiek projektu bola Adriana Adamovská z Knižnice Ružinov. Jej návrh
zaujal verejnosť a bol veľkou pomocou pri
propagácii projektu.
Prvý ročník podujatia sme realizovali počas Týždňa slovenských knižníc, v dňoch
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

od 5.– 10 marca 2018. Podujatie sme medializovali spoločnou tlačovou správou
a jednotnými propagačnými plagátmi.
Knižnice mali spoločný scenár realizácie
projektu. Každá knižnica vybrala darované
alebo vyradené knihy určené na rozmiestnenie, na knihu nalepila nálepku s označením „SOS! Stratila som sa!“, do knihy
vlepila informácie, čo má nálezca s knihou
robiť, kam má stratenú knihy vrátiť. Navyše k miestam, kde knihy boli umiestnené,
knižnice pripravili súbor indícií, ktoré
zverejnili na svojich webových stránkach
a facebooku.
Tlač plagátov a nálepiek realizovala pre
všetky zúčastnené knižnice Malokarpatská
knižnica v Pezinku, ktorá získala finančné
prostriedky z projektu Slovenskej asociácie
knižníc – Partnerstvo alebo spojme svoje
sily vo výške 120 EUR.
Celkove knižnice rozmiestnili vo svojom
okolí 536 kníh. Knihy sa nachádzali v kaviarňach, obchodíkoch, kníhkupectvách,
kluboch seniorov, veterinárnej ambulancii,
mestskom – miestnom úrade, v detskom
centre, na električkovej zastávke, v lekárni, kostole, v mestskom parku aj v budove
Slovenského rozhlasu. Najmenej kníh rozmiestnila knižnica v Modre – 13 kníh, ale
všetky sa našli, najviac Staromestská knižnica (100 kníh). V priemere bolo ukrytých
približne 50 kníh na zúčastnenú knižnicu.
Veľkou výzvou bol fakt, že projekt bežal
počas jarných prázdnin, a veľa najmä detských účastníkov bolo odcestovaných, zrejme preto bola aj návratnosť kníh menšia.
V priemere sa vrátila každá štvrtá knižka.
Knižnice pracovali veľmi nápadito
s indíciami miest úkrytov - na facebooku
objekt slovne opísali, pridali mapku, zadali
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hádanku alebo zverejnili fotografie, ktoré
iba naznačovali miesto úkrytu. V Pezinku napríklad vybrali historicky zaujímavé
miesta, a tak propagovali aj pekné zákutia mesta. Do Malokarpatskej knižnice
v Pezinku prišla knihu vrátiť mamička na
rodičovskej dovolenke, ktorá knihu našla
počas prechádzky, a dovtedy nevedela, že
v Pezinku je knižnica. Získala registráciu
a začala pravidelne knižnicu navštevovať.
Na facebooku čitatelia hlásili, že miesto
úkrytu je už prázdne. Knižnica miesta
úkrytov zverejňovala postupne.
Typickými odmenami okrem čitateľskej
registrácie bola možnosť si knihu odniesť
domov, alebo vymeniť za inú z knižných
darov, nálezcovia dostali aj sladkosti, ovocie, perá, ceruzky, farbičky alebo drobné
upomienkové predmety.
Projekt výraznejšie zarezonoval v menších
knižniciach. Mestská knižnica v Modre
mala 100% návratnosť kníh, ľutovali, že
nerozmiestnili viac kníh. Nálezcovia čakali pred knižnicou ešte pred jej otvorením.
Do modranskej knižnice priniesli stratenú
knihu aj deti, ktoré boli na prázdninách
u starých rodičov. Pozitívny ohlas zažila
aj Miestna knižnica Rača, kde nálezcovia
dostávali pekné odmeny vďaka podpore
Miestneho úradu (tričká s logom Rače,
kalendáre, kuchárske knihy s račianskymi
receptami a diáre).
Miestna knižnica v Petržalke naopak
skonštatovala, že projekt zanikol v množstve podobných podujatí s darovanými
alebo vyradenými knihami, ktoré knižnica
realizuje. Stratené knihy preniesli do troch
tzv. susedských knižníc, ktoré má knižnica zriadené v troch panelákoch na Rovniankovej, Wolkrovej a Vyšehradskej ulici
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v Petržalke. Vo všetkých troch domoch
sa nachádza cca 130 bytov, kampaňou tak
oslovili cca 400 ľudí. Vybrali vizuálne
pekné a obsahovo pútavé knihy, rozmiestnili 50 kníh s nálepkou projektu, vytvorili
špeciálnu mapu s miestami úkrytov kníh
aj s informáciou o cieli projektu, propagovali prostredníctvom webových stránok.
Napriek vynaloženému úsiliu sa „stratené“
knihy nenašli a neboli prinesené do knižnice.
Najviac kníh rozmiestnila Staromestská
knižnica (100 kníh), ktorá zapojila všetky
svoje pobočky. Paradoxne, spred budovy
SITA, ktorá ako jedna z prvých informovala o celom podujatí, nebola vyzdvihnutá
ani jedna kniha. Projekt bol úspešný v tom
zmysle, že pri rozmiestňovaní kníh a osobnej komunikácii si mnohé zariadenia
a prevádzky pripomenuli, že sa v ich okolí
nejaká knižnica nachádza. Dokonca jeden
bar si iniciatívne vyvesil plagát so Stratenými knihami hneď vedľa svojich otváracích
hodín.
Knižnica Ružinov rozmiestnila 50 kníh.
Zistili, že ľudia nevedeli, či si knihy, ktoré
našli, môžu ponechať. Ak prišli s knihou
do knižnice a dozvedeli sa, že nájdená
kniha je ich, potešili sa. Chceli pokračovať v hľadaní kníh aj po skončení týždňa,
pýtali sa, či knihy bude knižnica priebežne
dopĺňať. Pozitívnym ohlasom bola aj informácia, že ľudia našli miesto úkrytu knihy
ale kniha tam už nebola. Od partnerov
projektu – kaviarní, obchodov, kde knižnica knihy schovala, sa dozvedeli, že ľudia si
knihy zobrali, do knižnice sa však nevrátili.
Aj ostatné knižnice zistili, že ľudia dobre reagovali na indície zverejnené na facebooku, chválili projekt, čo potvrdila aj
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

Knižnica Bratislava-Nové Mesto.
Z 536 stratených kníh sa našlo a do knižníc vrátilo 130 kníh. Množstvo ďalších si
ľudia z úkrytu zobrali, ale nepriniesli na
určené miesto. To je výzva pre celý projekt
do budúceho roku – zlepšiť propagáciu aj
realizáciu projektu. Text v knihách by mal
byť jednoznačný a zrozumiteľný, knižnice
by mali pripraviť prekvapenie pre nálezcov
kníh – okrem zápisného nejaký zaujímavý
predmet, drobnosť – možno práve v spolupráci s mestami resp. miestnymi časťami.
Dobre zafungovali nápadité indície, hádanky, ktoré indikovali miesta úkrytu, ľudí

bavilo pátrať po budove z časti fotografie.
Pilotný projekt bol určite ovplyvnený aj
spoločensko-politickým dianím na Slovensku a v Bratislave začiatkom marca, veľká
časť čítajúcej i nečítajúcej verejnosti mala
iné priority.
Organizátori projektu veria, že budúci rok
zapojíme viac verejných knižníc v regióne.
Pretože pozitívne ohlasy boli predovšetkým z menších miest, pokúsime sa do projektu zapojiť aj niektoré fungujúce obecné
knižnice.

UKÁŽKY NÁPOVEDÍ:
Staromestská knižnica:
S chuťou by sa tam spolu najedli George Bernard Shaw s Isaacom Bashevisom Singerom,
ale aj Albert Einstein, či strongman Patrik Baboumian – pre mäsožravca Biozem, kde sa
nedá najesť 
Riešenie: bistro Bioland na Mýtnej
INDÍCIE NA FACEBOOKU:
Malokarpatská knižnica v Pezinku
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Mestská knižnica v Bratislave
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Staromestská knižnica
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Knižnica Bratislava-Nové Mesto
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ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
ZA LEPŠÍ SVET ĽUDÍ A KNÍH / FOR BETTER LIFE OF PEOPLE AND BOOKS
Práve pred 15 rokmi začiatkom roka
2003vznikla na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave zaujímavá myšlienka:
niektorí iniciatívni pracovníci hľadali platformu, ktorá by umožnila ľuďom stretávať
sa a pomôcť knižnici svojimi skúsenosťami a nápadmi k zlepšeniu jej fungovania
či prezentácie smerom k širšej verejnosti.
Výsledkom tohto úsilia a vďaka pochopeniu aj podpore zo strany vedenia knižnice
bol vznik Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave (SPUK) ako
otvoreného, samostatného, nepolitického
a nezávislého združenia. Samozrejme, od
prvého nápadu k realizácii uplynuli mesiace diskusií, námetov aj organizačného
vybavovania. Pri zrode SPUK pred rokmi
stáli oduševnení organizátori Tatiana Popová, Dagmar Kleinová, Ladislav Oslanec. V súčasnosti dvaja z nich ešte v knižnici pôsobia – PhDr. Dagmar Kleinová
v metodickom oddelení a PhDr. Ladislav
Oslanec ako personálny manažér. V orgánoch SPUK pracuje v súčasnosti ako členka revíznej komisie z pôvodných organizátorov už len D. Kleinová, s ktorou som sa
o SPUK porozprávala.
• Zameranie a úlohy SPUK určujú stanovy tohto občianskeho združenia. Čo je
základným cieľom SPUK?
Ide predovšetkým o vytvorenie či najpriaznivejších podmienok na činnosť
knižnice pre budovanie národného a medzinárodného systému, morálne i hmotné
podporovanie rozvoja a ochrany knižničných fondov, modernizácie budov, technoBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

lógií, ľudských zdrojov, služieb a celkovej
činnosti knižnice.
• Môže SPUK organizovať aj vlastné podujatia a ako je to s jeho financovaním?
Samozrejme, môže. Ide predovšetkým
o prípravu odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí. Jednou z úloh združenia je aj získavanie sponzorských, nadačných či grantových fondov na určité
programy a činnosti. SPUK ako občianske
združenie tak garantuje správnosť a účelnosť vynakladania nadobudnutých prostriedkov. Zjednodušene možno povedať
– SPUK sa financuje z prostriedkov, ktoré
získa, t.j. aj z 2% daní.
• Kto a ako sa môže stať členom SPUK?
Členom môžu byť fyzické osoby staršie
ako 16 rokov, samozrejme, aj mimo UKB
i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia. Členstvo vzniká dňom
prijatia za člena po schválení valným zhromaždení SPUK, ktoré je najvyšším orgánom združenia. Výkonným orgánom je
predsedníctvo SPUK. Podrobnejšie údaje,
vrátane prihlášok obsahuje webová stránka
knižnica.
• Aká bola doterajšia činnosť SPUK?
Prvým predsedom SPUK sa stal Ing. Viliam Figusch, vtedajší riaditeľ Informačnej
kancelárie Rady Európy. Desaťročné obdobie činnosti charakterizuje ukončenie
rekonštrukcie historických budov UKB
a slávnostné otvorenie knižnice, vydanie
knihy o UKB, ktorej vydanie sa hradilo
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z prostriedkov SPUK. Prvé čipové karty
sa tiež zakúpili z prostriedkov SPUK. Podobne združenie hradilo aj niekoľko rokov prevádzku automatu na pitnú vodu
v priestoroch knižnice.
V nasledujúcom volebnom období v r.
2013-2016 bol na čele SPUK PhDr. Peter
Maráky (opäť bol zvolený za predsedu
SPUK aj na ďalšie funkčné obdobie 20172019). Združenie okrem pozitívneho obrazu UKB podporovalo zvyšovanie odbornej
kvalifikácie zamestnancov formou odborných knihovníckych podujatí, pokračovalo
v organizovaní poznávacích exkurzií do
historických i súčasných moderných knižníc ( Dolnej Krupej, Apponyiovskej knižnice
v Oponiciach, Slovenskej poľnohospodárskej
knižnice v Nitre, do kláštora Klosterneuburg
v Rakúsku či Mestskej knižnice v Budapešti)
a zabezpečovalo návštevy knižného veľtrhu Bibliotéka. V rámci zlepšovania študijného a pracovného prostredia knižnice
SPUK finančne podporil inštaláciu žalúzií
do čitateľských priestorov (2014). Podieľal
sa (organizačne i finančne) na 5. kolokviu
knižnično-informačných expertov krajín
V4. Pripravil podujatie o minulosti a prítomnosti klariského kláštora v Bratislave
i prezentáciu knihy o pamiatkovom fonde
mesta Levoča. Raz ročne organizuje SPUK
stretnutie vedenia knižnice so zástupcami
SPUK.

16

• Aké sú plány SPUK na tento rok?
Našim nosným podujatím na rok 2018
je sté výročie vzniku Československa na
tému Česi a počiatky Univerzitnej knižnice (osudy českých zamestnancov UKB v r.
1939, Vilém Pražák a UKB). Pokračovať
budeme v podpore odborného vzdelávania
a plánujeme tiež exkurziu do knižníc Györi a Panonhalme. Spolu s UKB sa budeme
podieľať na organizácii dvoch významných
bratislavských podujatiach – Noci múzeí
a galérií a Dňoch otvorených záhrad. V septembri nás čakajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva.
• Za SPUK je vidieť už kus konkrétnej
práce. Aké sú perspektívy tohto združenia?
Iste, vždy sa dá urobiť viac, ale treba mať
na zreteli, že „ide“ o prácu a činnosť mimo
pracovných náplní členov združenia. Preto
treba oceniť aj ten najmenší krok či úsilie
tých, ktorí chcú získať záujemcov o činnosť
UKB, sponzorov, čo podporia odborné aktivity knižnice, ako aj zamestnancov, ktorí
podporujú svoju knižnicu 2% dane z príjmov.
Myslím, že najvhodnejšie na záver miesto
slov je použiť výstižné motto Spoločnosti
priateľov Univerzitnej knižnice: „Pre lepší
svet ľudí a kníh“.
S D. Kleinovou sa rozprávala L. Čelková
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
KNIŽNICE A KNIHOVNÍCI OČAMI HERCA JÁNA GALLOVIČA / LIBRARIES
AND LIBRARIANS THROUGH THE EYES OF ACTOR JAN GALLOVIČ
Meno Ján Gallovič určite nie je čitateuž formou mediálnych vystúpení alebo
ľom nášho Bulletinu neznáme, a to nielen
napríklad aj upozornením na ekonomické
vďaka jeho hereckej profesii a nezameproblémy, ktoré riešia. Práca v knižnici je
nielen o bohatstve a spravovaní knižných
niteľnému hlasu, ktorý často počujeme
fondov, ale aj o snažení, ktoré je treba
v dabingu, ale aj vďaka tomu, že Janko
podporiť marketingom a ktorý je podľa
Gallovič sa istým spôsobom „upísal“
môjho názoru v knižniciach veľmi poddiknižniciam. Každý, kto sa v oblasti knižníc
pohybuje, vie, že v posledných rokoch
menzovaný. Takže naozaj, pre mňa v tom
pôsobil ako ambasádor podujatia Týždeň
čase to bola taká zásadná výzva, ale aj česť
slovenských knižníc (TSK). Keďže tento
ukázať svetu, že sa oplatí investovať do
rok pri otvorení TSK 2018 v Nitre to bolo
týchto inštitúcií, ktoré existujú a v istom
piatykrát, dovolila som si položiť mu pár
zmysle fungujú v akomsi konkurenčnom
otázok.
súboji s takými médiami ako je internet.
Je treba o tom hovoriť, lebo dnes reklama
• Pán Gallovič, boli ste ambasádorom
hýbe svetom a reklamujú sa často mnohé
Týždňa slovenských knižníc 5 rokov. Čo
nepodstatné produkty, projekty, nápady,
pre Vás táto funkcia znamenala?
ktoré človeka nikam neposúvajú.
Keď pred piatimi rokmi prišla ponuka
Snažil som sa knižniciam trošku porozuna rolu ambasádora, bolo to v čase, keď
mieť aj prostredníctvom pani Judity Kopásom v divadle nemal až tak veľa práce,
čikovej, riaditeľky Staromestskej knižnice
takže toho priestoru pre rôzne mimo div Bratislave, cez ktorú som vlastne získaval mnohé dôležité informácie o tom, ako
vadelné aktivity mohlo byť viac. A keďže
fungujú knižnice zvnútra, a teším sa, že
som v tom období intenzívne pôsobil aj
ako pedagóg na Vysokej škole múzických
nám toto spoločné päťročné obdobie vyumení (VŠMU), uvedomil som si jednu
držalo. Sme v kontakte vždy celý rok, aby
dôležitú, zásadnú vec: najmladšia, nastusom vedel, čo zásadné sa v knižniciach
pujúca generácia, ktorá dnes počas štúmení alebo čo sa podarilo vymyslieť nové,
dia od základnej školy až po akademické
originálne a uvidíme, čo bude ďalej.
vzdelanie dostáva informácie z rôznych
Ja mám momentálne divadelnej aj inej
práce viac ako dosť, ale napriek tomu som
zdrojov, prežíva obrovskú krízu vo vzťahu
si čas na toto našiel. Predbežne sme sa
ku knihe, vo vzťahu k literatúre, vo vzťahu
dohodli, že dnes odovzdám štafetový kok tradičným zdrojom poznania.
Tak som sa rozhodol, že hlas knihovnílík možno niekomu ďalšiemu, zatiaľ sa to
neudialo, je to preto otvorená záležitosť, či
kov, ktorí sú pre mňa osobne nesmierne
v tejto misii pôjdem ďalej alebo či si prederudovaní, vzdelaní, citliví, rozhľadení
ľudia, v tom týždni trošku podporím, či
stavitelia Slovenskej asociácie knižníc nájBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018
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du niekoho iného. Ale ak by to dopadlo
tak či onak, s knihovníkmi ostanem určite
v nejakom úzkom kontakte, pretože knižnica je pre mňa isté zázemie, či už divadelná knižnica, knižnica VŠMU alebo tie
drobné knižnice, kam chodievame vlastne
v rámci rodiny a kde paradoxne ja ako veľký vyznávač poézie nájdem tie najkrajšie
diela, ktoré možno vo veľkých knižniciach
nie sú.
• Pamätáte si, kedy ste Vy objavili
knižnicu? A či si spomeniete na Vašu
obľúbenú detskú knihu, prvú knihu?
Priznám sa, že som bol žiak, ktorý už počas základnej školy recitoval, keď ho postavili pred nejaké auditórium. Musím povedať, že som sa ľahko vyjadroval, ľahko
som sa učil, tie veršíky mi celkom rýchlo
vchádzali do hlavy a túto vlastnosť vlastne
využívali moje učiteľky slovenského jazyka. Myslím, že už v druhom alebo treťom
ročníku som pravidelne chodieval do
knižnice základnej školy u nás pod Tatrami v Poprade, kde ma menovkyňa Vierky
Strniskovej Anna Strnisková, to bola moja
učiteľka slovenského jazyka počas celej
základnej školy, viedla k recitácii, umeleckému prednesu a v tomto duchu som
potom rástol. Odvtedy som vyhľadával
knižnicu stále, hľadal som nejakú inšpiráciu, zdroj, niečo originálne, neošúchané.
Keď sa išlo na nejakú recitačnú súťaž, vždy
som hľadal niečo také, čo nikto predtým
nerecitoval. Z tohto hľadiska považujem
knižnicu za bežnú súčasť života. Potom to
bola stredná škola, kde sme v knižnici nahrávali naše rôzne týždenné príspevky do
školského rozhlasu, čiže knižnice so mnou
v podstate idú stále.
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Doma pre mňa je raritou, že starý otec,
bývalý učiteľ, ktorý samozrejme už nežije,
vlastnil celú tzv. Nobelovu knižnicu, vydanú vo vydavateľstve TATRAN ešte z onej,
socialistickej éry. Nobelova knižnica boli
diela autorov ocenených Nobelovou cenou za literatúru, ktoré za daný rok vydali.
Koľkokrát prídem domov pod Tatry do
starorodičovského domu, vždy si vyberiem čosi, raz je to poézia, raz je to próza,
raz je to dráma. Aj Divadelný ústav má vynikajúcu knižnicu, pre mňa je samozrejmé chodiť do knižnice VŠMU, kde je aj
množstvo zaujímavých hudobných publikácií, mám svoje vychytávky, teda miesta,
kde viem, že nájdem, čo potrebujem pre
seba, pre svoju profesionálnu prácu, kde si
ako čitateľ nájdem to svoje.
• A tá Vaša obľúbená knižočka z detstva,
niečo, čo si pamätáte ako prvé, čo Vás
očarilo?
Viete, v podstate takou knihou bol Osmijanko, to bola kniha, ktorá v tom čase pre
mňa znamenala istý úspech. Ja som totiž
recitoval poéziu a toto bola próza. Vtedy Ctibor Filčík, pre mňa renomovaný
herec skutočne európskeho formátu, deťom rozprával o Osmijankovi večerníček
a ja som sa s ním snažil porovnávať, hoci
to bolo nemysliteľné. Pani učiteľka mi
vysvetlila, že musím hovoriť za seba, ako
keby to bol môj svet, moje umenie, mám
rozprávať ako to vidím ja.
• Knižnice teda poznáte ako čitateľ. Mali
ste možnosť niekedy nakuknúť do ich
kuchyne, za knižničný pult? Poznáte
ich vnútorný život?
Trošku sprostredkovane o tom niečo
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viem vďaka pani Kopáčikovej, aj vďaka
pani Čisárikovej, ktorá bola vedúcou knižnice na Vysokej škole múzických umení
v čase, keď som ja študoval, videl som aká
je to náročná záležitosť starať sa o knihy,
ale nielen o dramatické diela, ale hlavne
hudobné diela. Všetky publikácie sú podľa mňa veľmi citlivé na skladovanie, vlhkosť, na teplotu, na prašnosť, a vtedy som
si uvedomil, že to je takmer ako laboratórna robota. Táto práca nie je len zobrať,
vypožičať, vrátiť knihu, znamená to ošetrovanie kníh, dopĺňanie knižného fondu.
Takže trošku som videl do zákulisia, viem,
že to nie je ľahké, dnes získať a starať sa o
knihu niečo stojí a pritom treba bojovať
o priazeň zriaďovateľov. Už keď som bol v
tejto pozícii ambasádora, prišiel za mnou
jeden pán riaditeľ z knižnice v Trnave
a sťažoval sa, že sa nevie dovolať pomoci
u zriaďovateľa a nevie, čo má robiť. Ak
sa dobre pamätám, asi išlo o problémy
so strechou alebo niečo podobné, podľa
neho mohlo dôjsť k poškodeniu dôležitých publikácií a nevedel, čo s tým. Skúsil
som mu poradiť, aby sa obrátil priamo na,
ministra, dokonca ma pozval, aby som za
ministrom išiel s ním. Bolo to za „ministrovania“ pána ministra Mareka Maďariča. A potom som sa nejako sprostredkovane asi po trištvrte roku dozvedel, že to
padlo na úrodnú pôdu, čiže niekedy stačí
stratiť dobré slovo, nasmerovať tých ľudí,
ktorí sú bezradní a pritom zodpovedajú
za veľké bohatstvo, vliať im možno nejakú
odvahu. To je to, prečo som v tejto pozícii
rád.
• Pán Gallovič, čo pre Vás osobne
v dnešnej dobe, modernej dobe plnej
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informačných technológií znamená
kniha, aký ste čitateľ a či vôbec máte na
čítanie čas?
Áno, je pravda, že toho času je málo
a samozrejme v prvom rade sa musím učiť
svoje veci, keď hrám, vlastne robím štyri
inscenácie do roka. Popritom sa musím
venovať aj nejakým alternatívnym aktivitám a učím sa vlastne aj iné texty, dá sa
povedať, že to, čo musím, je za trest, a nie
všetko, čo musím čítať sa mi aj páči. Pre
mňa najzdravšia psychohygiena je tá, že si
čítam to, čo chcem, niekedy mám rozčítané rôzne texty, niekedy sú to poviedky,
niekedy je to história.
Teraz som sa ocitol v období intenzívneho čítania, a to cez postavu Jána Pavla
II., ktorého stvárňujem v Divadle Andreja
Bagara v Nitre. To, čo človek dostane ako
noticku od dramaturga alebo režiséra, nikdy nestačí, síce počúva informácie o tom,
kto to napísal, kedy to napísal, prečo to
napísal, v akých historicko-spoločenských
podmienkach, ale to niekedy naozaj nestačí, preto musím ísť ďalej, musím pátrať,
musím byť ako detektív, musím preniknúť
hlbšie k podstate toho diela, zistiť, čo bolo
motiváciou, že autor napísal toto dielo
vtedy a vtedy. Som čitateľ taký paralelný,
čítam veci, ktoré sú povinné a čítam veci,
ktoré sú mojou voľnou jazdou, ale sú aj
veci, ktoré sú krátky program, čiže idem
po troch koľajách, tak si to prekladám
a teším sa vlastne zo všetkých troch.
• A ešte mám poslednú otázku. Vy ste
to už tak trošku naznačili vo svojich
vstupoch pri moderovaní celého otvorenia TSK, ale vtedy som to tak zachytiť
nemohla, teraz ma skôr zaujíma, ako
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Vy z pohľadu nezainteresovanej osoby
vidíte dnešného zamestnanca knižnice - knihovníka? Aký by mal byť? Aké
by mal mať vlastnosti? Čo by malo byť
jeho doménou a čo by ste Vy ako čitateľ
od neho očakávali?
Človek na rôznom mieste, v rôznej pozícii, a to nemusí byť len knihovník, ale
môže to byť aj úplne iná profesia, má
byť zapálený natoľko, aby som videl, že
práca nie je jeho povinnosť, ale že je to
hobby. Vídavam v knižniciach na rôznych
sprievodných akciách, že knihovníci sú
ľudia, ktorí to, čo vedia, chcú „predať“.
Dajme tomu, že sa koná nejaké autorské
čítanie alebo autogramiáda novej knihy, dobrý, správny knihovník podľa mňa
je ten, ktorý sa touto novou knihou vie
nadchnúť, má na ňu vytvorený už nejaký
názor, vie si ju zhruba prelúskať, vie povedať, o čom je. Chcel by som, aby bol
knihovník ako navigátor, ktorý vás vie
nasmerovať do rôznych žánrov, a mnohí
knihovníci aj takí sú. Sú však aj takí, ktorí
sú plachí a nevedia o tých svojich „hobby
naladeniach“ hovoriť nahlas ako by si to
možno dnešný marketing vyžadoval. Mne
sa teda páčia knihovníci, ktorí keď prídem
do knižnice, tak mi povedia: A toto ste už
čítali? A toto poznáte? Toto sa mi naozaj
páči. Tento časopis, to nečítajte, to nie je
nič pre vás, to odhoďte, ale vyšla nám vynikajúca nová kniha, od toho a toho povedzme estónskeho autora, to si musíte
prečítať.
Takže, keď Vám niekto robí takú navigáciu, naznačí, čoho sa zachytiť, keď je
človek bezradný, pre mňa to znamená, že
nie som bludný Holanďan v spleti titulov,
názvov, ale som človek, ktorý má hneď
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nejaké smerovanie. A vtedy mi je ten
knihovník naozaj sympatický, lebo vidím,
že to nerobí z povinnosti, ale zo srdca a že
táto práca je naozaj jeho hobby.
• To sú síce všetky moje pripravené otázky, ale ja som sa nedávno dopočula, že
Vy ste vyhrali nejakú cenu. Môžete mi
o tom povedať trošku viac?
Je to cena Fra Angelico, cena patróna umelcov v rôznych oblastiach, ktorú
udeľuje biskup Mons. František Rábek za
prínos do duchovnej literatúry. Ale nejde
len o literatúru, ide o výtvarné umenie,
o hudobné umenie, o dramatické umenie, je to cena, ktorá súvisí s pápežom. Ja
som ju dostal za stvárnenie už spomínanej
úlohy pápeža sv. Jána Pavla II. v muzikáli
Povolanie pápež. Hráme ho v Divadle
Andreja Bagara v Nitre už v podstate rok
a pol a nastala pre mňa zvláštna situácia,
pretože som si cenu nemohol prevziať,
lebo som v ten večer hral. Život je taký,
že aj keď sa tieto veci plánujú v predstihu,
všetko sa naplánovať nedá, skrátka dva
termíny sa stretli a cenu za mňa prevzala
moja mama. Išla pre ňu ako úplne prvá,
mala obrovskú trému. Odovzdávalo sa
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, bolo tam 12 ocenení a keď si nájdete
odkaz Fra Angelica na internete, sú tam
všetci vymenovaní, medzi nimi napr. aj
Daniel Hevier.
S ambasádorom TSK, hercom Jánom
Gallovičom sa rozprávala Valéria
Závadská
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BEZ PODPORY TO NEJDE / IT IS IMPOSSIBLE WITHOUT SUPPORT
Dlhé roky som „registrovala“ na rozmanitých podujatiach Knižnice Ružinov nenápadného návštevníka. Takmer pravidelne
ho bolo vídať medzi ľuďmi a až neskôr ho
začali v úvode podujatí predstavovať ako
funkcionára bratislavskej Mesteskej časti
Ružinov – najskôr ako zástupcu starostu
(2007-2010), potom ako starostu (20112018). Iste, takáto pozícia nie je jednoduchá, preto ma prekvapilo, že ani po nástupe
do funkcie – ako to u ľudí v takom postavení býva – neodchádzal z podujatí knižnice
pre „neodkladné povinnosti, či stretnutia“,
ale trpezlivo „vydržal“ do konca. Tak som
spoznala JUDr., Ing. Dušana Pekára, starostu Ružinova, mottom ktorého sú nasledovné slová : „Viem o svojich úspechoch,
viem o nedostatkoch, viem, čo treba spraviť.“
Nejde mi teraz o „hodnotenie“ starosto-
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vých prínosov, či negatív pre túto mestskú
časť v oblasti vecí verejných, či riešení každodenných problémov bežných Ružinovčanov, ale chcem sa pristaviť pri jednom z jeho
záujmov, ktorým okrem športu a nových
technológií je literatúra. Práve tá ho „priviedla“ do knižnice. Ako predstaviteľ MČ
Ružinov sa zúčastnil mnohých prezentácií
publikácií (prózy i poézie) Ružinovčanov,
ktoré s povzbudivým slovom vyslal na cestu
za čitateľom. Uvediem napr. knihu Karola
Kapellera Dotyky s Trnavou, Judity Kaššovičovej Som len kvet, Pavla Fükeho Objektívom dotykov, Rozálie Suchovej Podoby lásky. Mnohí, ktorí majú záujem o prezentáciu
na podujatí knižnice Literárna kaviareň
si želajú za „krstného otca“ práve starostu
(„len vtedy, keď bude mať čas“).
V podnetných Hovoroch D (r. 2011, 2013)
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na stretnutiach mládeže s verejnými činiteľmi a funkcionármi MČ Ružinov vždy
živo diskutoval a nevyhýbal sa ani otázkam
na telo. Podobne sa zapájal aj do ďalších
projektov knižnice ako napr. Hlasné čítanie (2012), Mladí literáti (2014), Vírusy
a baktérie (2014), Najlepšia stará mama
Ružinova (2011-2016), či mimoriadne
úspešnej Noci s Andersenom v knižnici
(2011-2017). Významnou udalosťou sa stalo oceňovanie Ružinovčanov, ktorí svojou
činnosťou ďaleko prekročili hranice miestnej časti, mesta Bratislavy, neraz i Slovenska a uspeli v zahraničí. Pod netradičným
názvom Rytier dobrej knihy ocenil a povzbudil starosta (2011, 2013-2017) prínos
tých, ktorí v Ružinove žijú alebo pracujú
a úspešne ho reprezentujú.
D. Pekár sledoval vždy pozorne činnosť
knižnice a všímal si najmä zavádzanie noviniek do praxe. Napr. slávnostne otvoril
prevádzku prvého knižničného biblioboxu

v Ružinove (2014), ocenil najkrajšie logo
Noci s Andersenom v knižnici (2013) a pri
odovzdávaní cien osobnostiam Ružinova
nezabudol na riaditeľku knižnice PhDr.
Darinu Horákovú (2015).
Príkladov by sa našlo aj viac, ale aj týchto
zopár ukážok dokumentuje predovšetkým
starostovu morálnu podporu a ohodnotenie práce knižnice, ktorá mu nie je cudzia.
Ďalšia, predovšetkým finančná pomoc, riešenie priestorových problémov a pod. už
od neho bezprostredne nezávisí, o tom rozhodujú poslanci MČ Ružinov. No ľudské
slovo, pochopenie, záujem, radosť z každej
novej knižky, ktorú vydajú Ružinovčania
(alebo im ju vydá Knižnica Ružinov v rámci
edície Všeličo), celkove jeho úprimný vzťah
k literatúre dokáže prelomiť i nečakané
bariéry. Na jeho podporu a pochopenie sa
knižnica vždy mohla spoľahnúť.
Ľudmila Čelková

INFORMÁCIE / INFORMATION
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018. STRETNUTIE PRACOVNÍKOV
KNIŽNÍC VO VYNOVENÝCH PRIESTOROCH ÚSTREDNEJ KNIŽNICE
FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2018.
THE MEETING OF LIBRARIANS IN RENEWED BUILDING OF THE FACULTY OF
PHARMACY UK - CENTRAL LIBRARY
Zvykli sme si, že v rámci exponovaného obdobia, počas ktorého sa koná celoslovenská
kampaň Týždeň slovenských knižníc, prebiehajú rozličné aktivity a podujatia zamerané
predovšetkým na verejnosť a potenciálnych
i aktívnych návštevníkov knižníc. Rovnako
dôležitou súčasťou kampane sú však samotní pracovníci knižníc, ktorí si tiež zaslúžia
pozornosť a možnosť stretnúť sa, obzvlášť
keď sa núka vhodná príležitosť. A takou
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vhodnou príležitosťou určite je rekonštrukcia priestorov knižnice; čo je v súčasnom
knihovníckom svete ešte stále vzácna a relatívne ojedinelá udalosť. V rámci 19. ročníka
TSK sme sa preto rozhodli pripraviť priateľské stretnutie akademických knihovníkov
v zrekonštruovaných priestoroch fakultnej
knižnice Farmaceutickej fakulty UK, s cieľom ukázať výsledok takmer dvojročného
projektu „Rekonštrukcia Ústrednej knižnice
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

FaF UK“ a podeliť sa s kolegami o skúsenosti
z tohto náročného obdobia.
Na stretnutie sme pozvali kolegov z fakultných knižníc Univerzity Komenského,
kolegov z fakultných knižníc Slovenskej
technickej univerzity a vedeckých knižníc
(Univerzitná knižnica v Bratislave, CVTI
SR – Vedecká knižnica, Ústredná knižnica
SAV, NCZI – Slovenská lekárska knižnica,
Slovenská pedagogická knižnica), s ktorými
najčastejšie spolupracujeme. Stretnutie sa
uskutočnilo v piatok 9.3.2018 v budove Farmaceutickej fakulty UK na Kalinčiakovej 8
v priateľskom neformálnom duchu za účasti
viac než 25 knihovníkov, ktorí využili príležitosť na kolegiálne rozhovory o témach,
ktoré momentálne hýbu knihovníckym svetom (priebeh TSK, ohlasovaný prechod na
CREPČ 2, fungovanie informačného vzdelávania v knižniciach ako aj mzdové a personálne podmienky nielen v akademických
knižniciach.
S priebehom jednotlivých etáp realizácie
projektu oboznámila prítomných riaditeľka ústrednej knižnice FaF UK PhDr. Mária
Kadnárová, pričom jej slová dokresľovala
bežiaca obrazová prezentácia na počítačoch. Celý projekt odštartovalo pridelenie
účelovej finančnej dotácie v r. 2016 vo výške 200.000 € na základe predloženého projektu Podpora vedecko-výskumnej činnosti
FaF UK od MŠVVŠ SR. Okrem tejto dotácie takmer rovnakým objemom finančných
prostriedkov prispela z vlastného rozpočtu
fakulta. Vzhľadom na spoluprácu FaF UK
s AA Ateliérom zastúpeným prof. akad. arch.
Ing. arch. Jánom Miloslavom Bahnom, Ing.
arch. Júliusom Tomom, Mgr. arch. Milošom
Juránim pri iných rekonštrukciách v budo-
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vách farmaceutickej fakulty 1, ujal sa tento
tím aj rekonštrukcie priestorov fakultnej
knižnice. Budova fakulty na Kalinčiakovej
8, v ktorej sídli knižnica bola postavená v r.
1940–1942 pre II. štátne reálne gymnázium
podľa plánov architektov Františka Floriansa
a Gabriela Schreibera a patrí k pozoruhodným dielam slovenskej funkcionalistickej
architektúry. Knižnica má pridelené jedno
krídlo na prvom poschodí od r. 1961 a do
prestavby pôsobila v pôvodnom koncepte
školskej chodby, do ktorej ústili samostatné
miestnosti (bývalé triedy), v ktorých boli
zriadené jednotlivé úseky prevádzky knižnice (predajňa študijnej literatúry, kancelária pracovníčok, študovňa a sklady KF,
v ktorých sa prevádzkovali výpožičky kníh
a študijnej literatúry a časopisov).
Autori projektu v priebehu tvorby architektonickej štúdie a neskôr samotného projektu,
knižnicu veľakrát navštívili, rozprávali sa s
knihovníčkami, umožnili im pripomienkovať jednotlivé návrhy. V júni 2016 bol na
svete finálny návrh projektu Rekonštrukcia
knižnice FaF UK, ktorého hlavným cieľom
bolo zmeniť pôvodný koncept na veľký
otvorený priestor s rôznymi zónami podľa
druhu zabezpečovanej činnosti, resp. služby,
umožňujúci voľný prístup k vybranej časti
knižničného fondu s dostatočným počtom
študijných miest a centrálnou spoločensko-komunikačnou zónou. Paralelne s prípravou projektovej dokumentácie sa rozbehli
procesy verejného obstarávania a zároveň sa
vyprázdňovali priestory. V lete 2016 prebehla
prvá etapa sťahovania, nielen priestorov
knižnice, ale aj nevyhovujúceho knižničného
1 Rekonštrukcia Farmaceutickej fakulty UK.
ASB: architektúra, stavebníctvo, biznis, 1-2,
2018(25), ≠196, 42-44. ISSN 1335-1230.
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skladu. Zároveň sa uskutočnila aj komplexná
revízia knižničného fondu; výsledkom bolo
vyradenie 11 423 exemplárov knižničných
jednotiek, 196 titulov časopisov, odviezlo sa
21 150 kg dokumentov. Okrem dokumentov
prešiel inventarizáciou a vyraďovaním aj nábytok a iné zariadenie knižnice. Pozitívnym
výsledkom tohto hektického pracovného
leta bolo vybudovanie nového knižničného
skladu – 78 m², ktorý spĺňa požadované
parametre, je suchý, svetlý, s novými oknami
a bezpečnostnými dverami a zmestila sa doň
tá časť fondu, ktorú nebola určená do voľného výberu v nových priestoroch.
Celý jeden akademický rok 2016/2017 fungovala knižnica v dočasných priestoroch
všeobecnej študovne v budove na ul. Odbojárov, kde mali študenti k dispozícii celý fond
učebnicovej literatúry a fondy bývalých študovní doplnené o nové nakúpené prírastky.
Od apríla 2017 do augusta 2017 prebiehali
stavebné práce a zariaďovanie interiéru, čo
bola výzva nielen pre zaoblený tvar priestoru, ale aj kvôli rôznym nečakaným objavom,
ktoré sa odhalili počas búracích prác (ako
napr. stará školská dvojkrídlová tabula, staré, nezakreslené, ale funkčné rozvody vody,
elektriny a i. ukryté v hrubých múroch).
S blížiacim sa koncom akademického roka
stúpala i nedočkavosť pracovníčok knižnice,
čakalo sa na ukončenie a odovzdanie stavby,
aby sa začalo sťahovanie do nových priestorov. Otvorenie novej knižnice sa plánovalo
ako darček používateľom a fakulte, ktorá na
jeseň 2017 oslávila 65. výročie založenia.
Sťahovanie do nových priestorov bolo veľmi rýchle, počas horúcich letných mesiacov
r. 2017 sa robili plány uloženia zariadení
a dokumentov, knižničný fond určený do
voľného priestoru prešiel novým označe-
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ním a bezpečnostným ošetrením novými
RFID štítkami, sťahovali sa agendy, predajňa
a technické zariadenia. Za relatívne veľmi
krátky čas sa premiestnili a uložili učebnice,
knihy, záverečné práce a časopisy na miesto;
do nového skladu sa odsťahovala časť fondu
záverečných prác a zostávajúca časť fondu,
ktorá sa do nových priestorov nezmestila.
V priebehu týždňa každý jeden človek zapojený do prác zdolal celkom 4368 schodov
z prvého poschodia do suterénu a naspäť s
cca 20 kg balíkmi v rukách, keďže v tom čase
sa rekonštruoval i výťah vedúci do suterénu.
Bez pomoci brigádnikov, ktorých sa v knižnici za obe letá vystriedalo do 30, by sme
všetky tieto fyzicky náročné práce nezvládli.
Nový začiatok odštartoval 16.október 2017
kedy sa otvorili dvere veľkému zástupu
netrpezlivých študentov. Cez novú RFID
bránu vošli do veľkorysého svetlého otvoreného priestoru ( 396 m²), zariadeného
novým farebným mobiliárom s dôrazom na
pohodlnosť a funkčnosť. Čakalo ich 68 študijných miest, dvojnásobné wifi pripojenie,
používateľské počítače typu AiO, dostatočne
veľká ponuka počítačových a elektrických
pripojení, jedna uzatvorená počítačová študovňa s 10 študijnými miestami, spoločenská zóna s pohodlnými kresielkami a stolíkmi, ktoré sa dajú rôzne skladať. Pýchou
knižnice sa stal veľkorysý informačný pult,
pri ktorom si používatelia vybavia všetky
základné služby: registráciu, výpožičky, konzultácie, nákup študijnej literatúry, dobitie
kreditu k samoobslužnému multifunkčnému
zariadeniu na tlač, xerox a skenovanie. Nový
začiatok knižnice je podporený i prechodom na jednotný vizuálno-grafický dizajn
zabezpečený Akademickou knižnicou UK,
ktorý sa premietol do informačných mateBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

riálov knižnice, označenia jednotlivých úsekov a služieb, a v celom orientačnom systéme
knižnice. Používatelia majú prístup k takmer
19.000 exemplárom voľne dostupných kníh,
učebníc a iných typov dokumentov, k 45 titulom tlačených časopisov v retrospektíve od
r. 2000. Knižničný fond je uložený tematicky
a podľa frekvencie využívanosti: na začiatku
je učebnicová literatúra, na ktorú si študenti
nemusia robiť žiadanky, nasleduje 34 tematických tried, v ktorých sú uložené odborné
knihy abecedne (podľa prvého autor, alebo
názvu), časopisy sú uložené v samostatnej
zóne tiež abecedne. Na používateľských, ale i
vlastných počítačoch môžu používatelia využívať licencované elektronické informačné
zdroje: ústredná knižnica FaF okrem centrálne licencovaných IZ zabezpečuje 5 vlastných špecializovaných IZ a výber e-kníh,
ktoré sa aktívne využívajú pri výučbe.
Zvedavosť a záujem pritiahli počas prvého
mesiaca fungovania knižnice 5 899 návštevníkov (197 používateľov za deň), údaje
poskytuje počítadlo integrované do RFID
brány. V spoločenskej zóne sa uskutočnili
viaceré podujatia napr. slávnostný krst novej vysokoškolskej učebnice Farmaceutická
mikrobiológia. Počítačovú študovňu otestovali študenti prvého ročníka počas informačnej inštruktáže o výpožičkách a práci s
online katalógom. Celá premena knižnice sa
uskutočnila najmä vďaka záujmu a ochote
vedenia fakulty na čele s dekanom prof. Pavlom Mučajim a tajomníčkou Mgr. Ing. Ingrid
Slezákovou, ktorí ju ako dôležité centrálne
informačné pracovisko slúžiace študentom
a zamestnancom fakulty zaradili medzi priority rekonštrukčných zámerov fakulty.
Aj na základe pozitívnych ohlasov kolegov, ktorí sa stretnutia zúčastnili, môžeme
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

konštatovať, že podujatie sa vydarilo
a dúfame, že príklad úspešnej realizácie revitalizácie a rekonštrukcie jednej akademickej
knižnice poslúži ako inšpirácia pre podobné
snahy v tých knižniciach, ktoré na svoju premenu ešte čakajú.
PhDr. Mária Kadnárová
Ústredná knižnica
Farmaceutickej fakulty UK
kadnarova1@uniba.sk
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VYTVÁRAME PRIESTOR PRE ODDYCH, VZDELÁVANIE ALE AJ ÚSMEV
A ZÁBAVU / WE ARE CREATIVING THE SPACES FOR RECREATION, EDUCATION
BUT ALSO FOR SMILE AND ENTERTAINMENT
V dňoch 5. – 9. marca 2018 sa Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
(UK UNIZA) zapojila do ďalšieho ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý mal
spoločné motto: Knižnice pre všetkých,
s hlavnými organizátormi Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc (SSKK). Týždeň
slovenských knižníc 2018 v UK UNIZA
mal ústrednú tému RETRO TÝŽDEŇ,
v knižnici prebiehali viaceré akcie a podujatia zamerané na jej prezentáciu služieb,
propagáciu vzdelanosti, potreby čítania,
voľnočasové aktivity používateľov i podporu moderných foriem pocitového pôsobenia na čitateľov. Jedným z cieľov UK
UNIZA je aj prispôsobenie sa moderným
požiadavkám študentov či zamestnancov
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univerzity a vedenie so zamestnancami sa
snaží zmeniť pohľad na knižnicu aj zábavnou, kreatívnou formou. Akcie sa konali
v priestoroch knižnice, ale aj na fakultách
Žilinskej univerzity, na verejne prístupných
miestach, bolo ich 8. Niektoré z nich boli
doplnené o ďalšie, ktoré s nimi súviseli.
Scenár prípravy bol vopred premyslený,
zamestnanci sa držali nielen ústredného
motta organizátora, ale vlastného ekologického a retro motívu, ktorý by súvisel s knihovníckou prácou, históriou knižnice, ale aj
s nedávnym odborným i osobným životom
jej zamestnancov. Vopred oslovovali darcov, zberateľov a sponzorov. Okrem hlavných oficiálnych partnerov sa UK UNIZA
podarilo nadviazať sponzorskú spoluprácu
s: LUCKA - Tvoj vodný anjel, Klub historických motoriek ARIEL, ArtFórum, Panta
Rhei, Martinus, Europe direct Žilina i EDIS
vydavateľstvo UNIZA.
Univerzitná knižnica na upútanie pozornosti a reklamu využila a v podstate recyklovala starý vyradený bicykel. Zamestnanci
rekvizitu farebne natreli a inštalovali pred
budovu, pripravili ústredný retro plagát
a z vlastných zdrojov sústredili retro veci
na výstave, pripravili domáce občerstvenie.
Zo skúseností z predchádzajúcich ročníkov
pripravili viaceré vlastné propagačné materiály (nálepky, kalendáriky, perá), využili aj
materiály od hlavných sponzorov, nechýbalo malé občerstvenie a kreatívna výzdoba interiéru knižnice. Najväčší záujem bol
o Výstavu s retro vecičkami, Biblioterapiu
s Malým princom a odpúštanie poplatkov.
Výstava bola jeden deň doplnená o funkčBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

nú motorku z Klubu historických motocyklov – ARIEL z roku 1925, čím ju ešte zatraktívnila. Exponáty boli rôzne, od starých
vydaní kníh, cez písacie a počítacie stroje,
rádiá a magnetofóny, telefóny, hračky, hry,
kuchynské potreby, dobové stoličky, fotografie, listy, telegramy či športové potreby.
Nechýbali dierovacie štítky, snímače, čítačka na mikrofiš, spôsoby rozmnožovania a doplnené to bolo starými tlačivami
na objednávanie, katalogizačnými lístkami
a drevenými lístkovnicami. Do funkčných
starých písacích strojov sme vložili prázdne papiere s nadpisom Napíšte nám odkaz.
Používatelia sa zabavili a niektorí nám skúsili niečo aj napísať. Vchody do skladových
priestorov sme vyzdobili nálepkami POZOR KNIHY, ktoré nám prepožičalo partnerské vydavateľstvo Artfórum a poskytlo
súhlas na ich použitie. Zamestnanci doplnili verejné akcie na jeden deň o Retro dress
code, kedy sa obliekli do retro štýlu a druhý
deň prišli všetci v zelenom odeve, alebo so
zelenými doplnkami, čo bolo aj podmienkou pre používateľov, aby im mohli byť odpustené poplatky za upomienky. Deň sme
nazvali Green Friday v UK UNIZA. Pri
tejto akcii sa účastníkom podávala zelená
minerálka ako doplnkový pitný režim, doBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

stávali nálepku s textom: Prežil som Green
Friday v Univerzitnej knižnici, podpisovali svoje výpožičné lístky zeleným perom.
Univerzitná knižnica vyslala 1 Knižničnú
hliadku, ktorá v priestoroch Fakúlt Žilinskej univerzity roznášala malé knižné
búdky - Little free library s darovanými
knihami od partnerských vydavateľstiev
(minimálne poškodené, nedotlačené, skončené autorské práva na predaj, nepredajné,
staršie roky vydania i nové darované). Študentom sme ponúkli Fotosúťaž s mottom
Vyfoť sa s retro vecou, ktorú vyhodnocovala
komisia, predsedom bol fotograf ŽU, p. C.
Králik a druhá neverejná súťaž bola súčas-
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ťou Biblioterapie. V našej knižnici nechýbala akcia Deň otvorených dverí, na ktorej sa
prezentovali akcie TSK, ale i možnosti poskytovania služieb pre používateľov.
Pri množstve akcií UK UNIZA vyhovela
vydavateľstvu SLOVART G:T:G. a Výstavu
odbornej literatúry presunula na ďalší termín, od 13.3. – 14.3. 2018. Jej súčasťou bol
predaj i možnosť objednať si z vystavenej
ponuky literatúry. Od 13.3. 2018, v študovni 2 bola v rámci podpory akcie „Marec
-mesiac knihy“ sprístupnená verejnosti Výstava noviniek UK na podporu fondu umenia.
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Všetky informácie a akcie sme pred a počas TSK 2018 zverejnili na webovej stránke
UK UNIZA http://ukzu.uniza.sk/, Facebook https://www.facebook.com/ukuniza/,
vo vysielaní na TV monitoroch ŽU rozmiestnených vo verejných priestoroch na
univerzite, formou videa, ktoré spracovali
zamestnanci z Oddelenia rozvoja a používateľskej podpory, oslovili sme vedenie univerzity, študijné oddelenia, študentov i zamestnancov ŽU, Centrum psychologickej
podpory pri ŽU, zverejnili plagáty a propagovali UK prostredníctvom knižničnej
hliadky a Little free library. Naša knižnica
je miestom, kde používatelia radi chodia,
radi oddychujú a radi sa stretávajú. Sme im
za to vďační a radi im pripravíme opäť akcie, o ktoré majú záujem a môžu sa pri ich
nielen vzdelávať, učiť ale aj zabávať. Tešíme
sa na ďalší ročník TSK, na nových študentov, na priazeň aktívnych používateľov, na
spoluprácu medzi knižnicami a veríme, že
poctivá knihovnícka práca má aj v dnešnej
spoločnosti zmysel.
Bc. Danka Vráblová
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
danka.vrablova@ukzu.uniza.sk
Autor fotografií: Mgr. Vladimír Filip
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018 V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI
V BANSKEJ BYSTRICI / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2018 IN THE STATE
SCIENTIFIC LIBRARY IN BANSKA BYSTRICA
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
(ďalej ŠVK BB) sa každoročne aktívne zapája do podujatia Týždeň slovenských knižníc. Akciu považujeme za príležitosť, kedy
je možné viac ako inokedy prezentovať
knižnicu, propagovať jej služby a dovoliť
návštevníkom, aby knižnicu spoznali lepšie ako je to možné inokedy, umožniť im
nahliadnuť aj do priestorov, ktoré sú bežne
neprístupné, a dovoliť im spoznať každodennú prácu knihovníka. V roku 2018 ponúkla ŠVK BB počas TSK svojim návštevníkom celkom šesť podujatí.

li do skladových priestorov, kde ich ohúrilo množstvo regálov, schodov a zákutí. Zo
skladov priamo prešli do požičovne, kde
ukladali knihy podľa mien čitateľov a vypožičiavali ich čitateľom. Prácu knihovníka
zakončili odchodom z druhej strany pultu
ako bežní čitatelia – presne ako sľuboval
názov akcie. Pre dospelých a starších študentov sme mali pripravenú aj návštevu
digitalizačného pracoviska. Oboznámili sa
s procesom digitalizácie, post-processingom, výhodami plnotextového vyhľadávania a aj so sprístupnením zdigitalizovaných
kníh. Menší „knihovníci“ navštívili múzeum knihy a kníhtlače Librarium, kde sa
dozvedeli pár „pikošiek“ o starých tlačiach
a tvorbe ex-librisov. Na záver si každé dieťa
do knihy, ktorú sme mu darovali, vytvorilo
svoj vlastný ex-libris.

Knižnica z druhej strany pultu (5. – 9. 3.
2018, 218 návštevníkov)
Vydarenou akciou bola prezentácia odborných činností a priestorov, kam sa bežne čitatelia nedostanú. Pod týmto názvom
ju organizujeme už šiesty rok. Jej cieľom je
oboznámiť širokú verejnosť s celou škálou
odborných knižničných činností a zároveň
im umožniť prehliadku do inak neprístupných priestorov krásnej historickej budovy.
Zúčastnili sa jej škôlkari, školáci, študenti,
dospelí, aj mamičky s deťmi. Program bol
prispôsobený vekovým kategóriám. Každé
dieťa sa na chvíľu stalo knihovníkom – každý dostal preukaz s textom Dnes som knihovník ja, na ktorý sme im vpísali mená.
Kolotoč exkurzie sa začal na oddelení doplňovania a spracovania fondov. Deti sa dozvedeli, ako, aké a koľko dokumentov získavame, ako ich spracovávame. Mali možnosť
knihy pečiatkovať, označovať čiarovými
kódmi aj čipmi RFID. Priamo z oddelenia,
tak ako spracované dokumenty, prechádza- Malí knihovníci si vytvárajú svoj vlastný ex-libris
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018
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Rozozvučte sa v Hudobnom átriu (5. – 9.
3. 2018, 76 návštevníkov)
Priamy „dotyk“ s hudbou mohli návštevníci knižnice zažiť pri príležitosti 6. výročia Hudobného átria. Séria hudobných
podujatí sa niesla pod príznačným názvom
Rozozvučte sa v Hudobnom átriu. Pre hudobníkov i laikov bol určený improvizačný
workshop Rytmy a zvuky perkusií, tematicky
zameraný na melodické perkusie kalimba.
Na svoje si prišli aj priaznivci interpretačného umenia v rámci verejnej generálnej
skúšky Klarinetového koncertu študentov
Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.
Diela svetových skladateľov zaujali najmä
priaznivcov klasickej hudby. Naopak fanúšikovia rockovej hudby zhliadli projekcie filmových dokumentov a koncertných
záznamov v rámci prebiehajúcej audiovizuálnej výstavy Hudobné legendy – jedinečné
a nezabudnuteľné. Súčasťou série podujatí
bola ponuka ďalších možností hudobného
vyžitia v priestoroch Hudobného átria, ako
napríklad počúvanie hudby rôznych žánrov, nahliadnutie do tematických hudobných publikácií, ale najmä muzicírovanie
na perkusiách a rytmických nástrojoch.

Babylon jazykov IV. (6. 3. 2018, 19
návštevníkov)
Jazykové študovne už po štvrtýkrát pripravili konverzačné stretnutie v cudzích jazykoch Babylon jazykov. Stretnutie bolo určené
všetkým, ktorí majú záujem porozprávať sa
v cudzom jazyku. Zastúpenie mali anglický,
nemecký, španielsky, ruský a čínsky jazyk.
Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre
konverzáciu v rôznych cudzích jazykoch pre
rôzne vekové kategórie. Podujatia sa zúčastnili nielen Slováci, ale aj návštevníci zo za-

Generálna skúška Klarinetového koncertu

Workshop Zvuky a rytmy perkusií
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hraničia (Ruskej federácie a Kazachstanu),
ktorí v súčasnosti študujú v Banskej Bystrici.
Ladislav Eduard Hudec – z Banskej
Bystrice do sveta (8. 3. 2018, 130
návštevníkov)
Pri príležitosti okrúhlych výročí, ktoré si
v roku 2018 v súvislosti s architektom Ladislavom Eduardom Hudecom pripomíname, sa uskutočnila séria podujatí venovaná
tomuto významnému banskobystrickému
rodákovi. Pri ich realizácii knižnica spolupracovala s viacerými domácimi aj zahraničnými partnermi. Podujatie sa uskutoč-

nilo pod záštitou primátora mesta Banská
Bystrica Jána Noska a prilákalo do knižnice
vysoký počet návštevníkov. Uskutočnila sa
vernisáž výstavy Obrazová reportáž zo stavieb Ladislava E. Hudeca v Šanghaji, do
života sme uviedli bibliografiu Ladislav
Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta, ktorú vydala Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, a odznela prednáška Súčasný Šanghaj z pohľadu architektov Dušana Čupku a Jozefa Frtúsa. Súčasťou podujatia bol prednes básne čínskej autorky
Suhua Liu študentmi slovensko-čínskeho
bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici.

Vernisáž výstavy Obrazová reportáž zo stavieb Ladislava E. Hudeca v Šanghaji

Konverzačné stretnutie Babylon jazykov IV
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018
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Burza kníh v knižnici organizovaná v spolupráci s OZ Pro Bibliothecae

Burza kníh v knižnici (5. – 7. 3. 2018,
812 návštevníkov)
Od roku 2004 pôsobí pri ŠVK BB Občianske združenie Pro Bibliothecae, ktoré vzniklo za účelom podporovať rozvoj kultúrnej
a informačnej vyspelosti obyvateľstva v regióne Stredného Slovenska. V spolupráci so
ŠVK BB už zorganizovalo niekoľko kultúrnych podujatí. V tomto roku zorganizovalo
spoločne so ŠVK BB Burzu kníh v knižnici.
Pozvaní boli všetci, ktorí mali záujem knihy
predávať, kupovať, vymieňať alebo darovať.
Do akcie sa prihlásilo 21 predávajúcich a zo
789 kníh si našlo nového majiteľa 331 kníh.

Akcia sa konala v priestoroch átria na prízemí knižnice, ktoré počas TSK 2018 vytvorilo pravú „burzovú“ atmosféru.
NÓRSKO – krajina fjordov, severských
mýtov a tradícií očami samotných Nórov
(7. 3. 2018, 110 návštevníkov)
ŠVK BB už pravidelne zaraďuje do programu svojich verejných podujatí aj prezentácie rôznych krajín. Medzi Banskobystričanmi si získali veľký ohlas a patria medzi
najnavštevovanejšie podujatia knižnice.
Koncom roka ich začala knižnica organizovať pod spoločným názvom cestovateľský

Prezentácia krajiny Nórsko v rámci cestovateľského klubu ŠVK BB
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klub ŠVK BB. V rámci neho zorganizovala počas TSK 2018 ďalšiu z jeho
aktivít. Nórsko patrí medzi turisticky najatraktívnejšie destinácie sveta.
Čaro severskej prírody, neopakovateľná
atmosféra nórskych mestečiek a všadeprítomné fluidum severských mýtov a tradícií vytvára nezabudnuteľný
koktail cestovateľských zážitkov, ktoré
robia z tejto krajiny cieľ všetkých tých,
ktorí túžia zažiť netradičnú dovolenku.
O tom všetkom na prezentácii porozprával PaedDr. Michal Kovačic, PhD.,
vysokoškolský učiteľ geografie a majiteľ
cestovnej kancelárie KOGE – cestovanie s geografmi, špecializujúcej sa na
severské destinácie. Súčasťou prezentácie bolo aj premietanie filmu z cesty
po Nórsku.

Knižnice pre všetkých. Na tento účel bol tiež
vytvorený spoločný plagát Týždeň slovenských
knižníc v banskobystrických knižniciach, ktorý
niesol tradičné logo TSK. Domnievame sa, že aj
takáto spolupráca v oblasti propagácie prispela
k vysokej návštevnosti jednotlivých pripravených podujatí.
Dana Chalupeková, Veronika Uhríková,
Jana Vranová , Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
dana.chalupekova@svkbb.eu
veronika.uhrikova@svkbb.eu
veduci.of@svkbb.eu

Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej
Bystrici navštívilo počas tohtoročného
TSK vyše 1300 návštevníkov. Veríme,
že je za tým kvalita a odbornosť ponúknutých akcií. 19. ročník Týždňa slovenských knižníc bol v banskobystrických
knižniciach výnimočný aj tým, že za
účelom naplnenia jeho základného
cieľa, ktorým je efektívne zviditeľňovať
knižnice ako kultúrne a vzdelávacie
inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít, sa spojili
tri knižnice v meste – Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici, Verejná
knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoj
bohatý populárno-náučný program pre
svojich používateľov a návštevníkov Spoločný plagát TSK 2018 v banskobystrických
propagovali pod spoločným mottom knižniciach
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018 V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO
V TRNAVE / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2018 IN THE LIBRARY OF JURAJ
FÁNDLY IN TRNAVA
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa
každoročne zapája do propagačnej celoslovenskej aktivity Týždeň slovenských
knižníc (TSK). Tohtoročný 19. ročník sa
niesol v znamení motta „Knižnice pre
všetkých“. V duchu tohto motta sa niesli aj
všetky naše podujatia, ktoré sme pripravili
pre všetky vekové kategórie, od detí až po
seniorov.
Úvodným podujatím a zároveň aj slávnostným otvorením celého týždňa dňa 5.
3. 2018 bola beseda s Jozefom Banášom.
Známeho spisovateľa privítala plná čitáreň
ľudí, ktorí si so záujmom vypočuli autorovo pútavé rozprávanie. Hovoril o svojom
románe Zastavte Dubčeka, čím sme si zároveň pripomenuli 50. výročie Pražskej
jari. Zmienil sa aj o pripravovanej knihe
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá
vyjde v predvečer 100. výročia vzniku prvej
Československej republiky. Autor poskytol
rozhovor redaktorke z Mestskej televízie
Trnava a na záver bola autogramiáda.
Počas ďalších dvoch dní návštevníci mali
možnosť využiť ponuku naučiť sa vypracovať rešerš a bolo zabezpečené aj poradenstvo pri práci s počítačom, hlavne pre
staršiu generáciu.
Pre seniorov bol určený aj program čítania
z tvorby spisovateľky Gabriely Spustovej
Izakovičovej s prvkami poetoterapie a tréning pamäti pod odborným lektorským
vedením. Podujatia boli súčasťou projektu
pre seniorov pod názvom Aktivita ako dominantný spôsob starnutia, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
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V rámci podujatí klubu Fóra humoristov
pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pre svojich návštevníkov stretnutie so
spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou, ktorá
je známa nielen tvorbou pre deti, historickými románmi pre dospelých čitateľov, ale
i svojou poéziou, ktorú si publikum vypočulo v podaní samotnej autorky. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Počas trvania TSK knižníc prebiehali v Trnavskom kraji jarné prázdniny.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre deti na celý prázdninový týždeň
viacero podujatí pod názvom Zažeň nudu
s nami, zábavnými súťažami. V knižnici to
žilo a dvere oddelenia pre deti sa takmer
ani nezavreli. Deti mohli každý deň navštíviť detskú herňu, kde na nich čakal vždy
iný zaujímavý program. Okrem detí z Trnavy, pricestovali aj čitatelia z okolitých
dedín: Zeleneč, Ratkovce, Šúrovce, Dolná
Krupá, Brestovany, Bohdanovce nad Trnavou, Horné Orešany, Boleráz, Borová,
Jaslovské Bohunice, ale prišli aj deti zo
Serede i z Nitry. Spolu 175 účastníkov sa
hravou formou zapájalo do vedomostných
či hádankových súťaží. Viacerí si tu našli
svojich nových kamarátov a často krát sa tu
stretli celé rodinky a svoje deti povzbudzovali nielen rodičia, ale tiež starí rodičia či
iní príbuzní.
Počas celého týždňa sa ako sprievodné
podujatie konala výstava prác žiakov Špeciálnej ZŠ, ktorá sídli na Beethovenovej
ulici v Trnave.
Ďalšou sprievodnou akciou v tomto týždBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

ni bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 123 čitateľov a takto sa vrátilo
475 kníh.
Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Zaviedla sa i novinka pre nových
čitateľov – rodinný preukaz. Vďaka tomu
čitateľ zaplatí iba jeden členský poplatok
pre všetkých členov rodiny, ktorí majú rovnakú adresu bydliska.
Knižnica pripravila v tomto týždni 15
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 562
návštevníkov. Celkovo knižnicu navštívilo

1960 návštevníkov. Tieto čísla by prirodzene boli oveľa vyššie, ale ako už bolo spomenuté, boli jarné prázdniny. Jedna pobočka
knižnice sídli v budove základnej školy
a bola zatvorená.
Program knižnice na celý týždeň a reportáže z podujatí boli spropagované na webovej stránke knižnice, na FB, Infolibe, SAK,
v Mestskej televízii Trnava, v Západoslovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase.
Mgr. Emília Dolníková,
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
edolnikova@kniznicatrnava.sk

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V PEZINSKEJ KNIŽNICI / THE WEEK OF
SLOVAK LIBRARIES IN PEZINOK LIBRARY
V roku 2018 sme si počas Týždňa slovenských knižníc vyskúšali v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku prázdninový program,
pretože naše deti si práve v týždni 5. – 11.
marca užívali jarné prázdniny. Pripraviť
program pre detských čitateľov a návštev-

níkov bola výzva, ale cesta sa ukázala byť
správnou.
Našim návštevníkom podujatí z radu dospelých a seniorov sme pripravili v pondelok 5. marca cyklus Literatúra v Radnici.
Tradičné pondelkové stretnutia raz me-

Literatúra v radnici – Daniel Pastirčák
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sačne v priestoroch historickej renesančnej
radnice si naši návštevníci obľúbili, podujatia navštevujú aj ľudia z okolitých mestečiek
a obcí, máme pravidelných návštevníkov
aj z Bratislavy. Tentokrát sme v Literatúre
v Radnici privítali vzácneho hosťa - výtvarníka, spisovateľa, publicistu, ale najmä
kazateľa cirkvi bratskej Daniela Pastirčáka.
Rozhovor o literatúre, súčasnom svete, šťastí, dobre aj o Bohu s ním viedla Veronika
Šikulová, z vlastnej tvorby čítal sám autor.
Autor do Pezinka prišiel už popoludní
a navštívil aj našu knižnicu. Šťastnejší návštevníci oddelenia pre deti a mládež mali
možnosť vypožičať si knižku priamo od
Daniela Pastirčáka, ktorého požičiavanie
kníh prostredníctvom knižničného systému veľmi bavilo.
Utorok sme venovali osobnosti nášho regiónu – básnikovi ale aj novinárovi a publi-

cistovi Jánovi Smrekovi. Život Jána Smreka
zaujal historičku Moniku Kaprálikovú, venovala mu svoju dizertačnú prácu a v roku
2017 aj monografiu s názvom Za hranice
provincie, ktorú vydal vo vydavateľstve
Elán Smrekov syn Ivan Čietek. Obaja boli
našimi hosťami v utorok 6. marca na podujatí pripravenom v spolupráci so spolkom
Živena. Monika Kapráliková rozprávala
nielen o knihe, ale aj o doposiaľ neznámych
faktoch zo spisovateľovho života, o dôležitých ženách v živote Jána Smreka, aj o neznámych literárnych ambíciách a počinoch
tej najdôležitejšej z nich – manželky Blanky
Koutnej. Obe podujatia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Počas TSK si mohli návštevníci pozrieť výstavu malieb a grafiky Pezinčana Jana Vajsábla, ktorý robil aj grafické návrhy obálok kníh.
Pre detských návštevníkov bola pripravená

Veľmi nás potešili pátrači Frankovci, priniesli nám „stratenú knižku“ a úspešne zdolali aj pátračský
kvíz. Ďakujeme.
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výstava viac ako 300 detských diel súťaže
Dobrodružstvá vesmírne organizovanej
v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok. Malí návštevníci mali za úlohu hlasovať za diela, ktoré sa im najviac páčili,
a spolupodieľať sa na vyhodnotení súťaže.
Oddelenie pre deti a mládež bolo celý
týždeň miestom literárneho pátrania. Pátračský kvíz sme pripravili zvlášť pre mladšie a zvlášť pre staršie deti. Pátrači museli
uhádnuť indície, hľadať tie správne knižky
v regáloch, hľadať v knihách na správnom
mieste odpovede, doplniť názvy kníh,
rozprávok, uhádnuť mená rozprávkových
hrdinov. Do knižnice prišli pátrať aj deti
z prázdninového tábora CVČ, aj celé rodiny. Niektoré otázky boli náročnejšie a knihovníčky po celý čas deťom pomáhali, aby
deti zvládli aj náročnejšie úlohy.
Po knižkách sme počas TSK pátrali aj

mimo priestorov knižnice – zapojili sme sa
do projektu Stratené knihy spolu s ďalšími
10 knižnicami z Bratislavského kraja a Bratislavy. V okolí knižnice sme poschovávali
knižky s nálepkou „SOS! Stratila som sa“
a s návodom, aby nálezcovia vrátili knižku do „materskej“ knižnice. Indície, kde
môžu byť knižky uložené, sme zverejnili
na našej facebookovej stránke spolu s fotografiami, ktoré pomohli skrýšu odhaliť.
Zároveň sme spropagovali aj pekné miesta
v Pezinku. Z 50 schovaných kníh sa vrátila
takmer polovica, nálezcom sme ponúkli
zdarma členstvo v knižnici a drobné odmeny. Budúci rok cez Týždeň slovenských
knižníc pokračujeme, sledujte nás a príďte
do knižnice!
Mgr. Daniel Tóthová
Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

DNI DETSKEJ KNIHY V ŽILINE / CHILDREN´S BOOK DAYS IN ŽILINA
Najväčší celoslovenský festival detskej literatúry sa konal tohto roku v Žiline. Hlavnými organizátormi 35. ročníka Dní det-

skej knihy boli spoločne Krajská knižnica
v Žiline a jej zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina, Medzinárodný

Dni detskej knihy boli slávnostne zahájené v Mestskom divadle v Žilina
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dom umenia pre deti BIBIANA a Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú
knihu (IBBY). Festival finančne podporili:
Žilinský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a Slovenská asociácia knižníc.
Tri slnečné aprílové dni mesto Žilina i jeho
blízke okolie žilo knihami pre deti. Festival
bol slávnostne otvorený 17. apríla v Mestskom divadle v Žiline. Škriatkovia Pikolo,
ktorý symbolizoval jar a Solário, symbolizujúci leto, hľadali v divadle zázračnú
skrinku štyroch ročných období. Prešli postupne všetkými ročnými obdobiami a na
koniec slávnostného ceremoniálu sa im
podarilo skrinku nájsť. Štyri ročné obdobia
boli nosnou témou celého festivalu a kľúčom k výberu tvorcov detských kníh, ktorí
boli do Žiliny pozvaní. Boli to tvorcovia,
ktorých knihy boli odbornými porotami,
zostavenými organizátormi súťaže BIBIANOU a Slovenskou sekciou IBBY vyhodnotené ako Najkrajšie a najlepšie detské knihy
jari, leta, jesene a zimy na Slovensku v roku
2016. K nim ešte organizátori prizvali tvorcov detských kníh zo žilinského regiónu.

Po úvodných príhovoroch predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky
Jurinovej, ktorá prevzala záštitu nad festivalom, riaditeľky krajskej knižnice Kataríny Šušoliakovej a Petra Tvrdoňa, riaditeľa
Medzinárodného domu umenia pre deti
prichádzali na pódium zoskupenia detí so
svojím vystúpením. Folkloristi z Detského
folklórneho súboru Stavbárik, mladé basketbalistky z Basketbalového klubu mládeže Žilina, Žilinské mažoretky Diana
a baletky z Baletnej školy Pointe postupne
prezentovali štyri ročné obdobia a prinášali na pódium konkrétne víťazné knihy. Počas programu boli viac ako trom stovkám
zúčastneným predstavení všetci pozvaní
tvorcovia detských kníh. Za spisovateľov
sa deťom prihovorila Toňa Revajová, za
ilustrátorov Stanislav Lajda a za Slovenskú
sekciu IBBY jej prezidentka Timotea Vráblová.
Po slávnostnom otvorení festivalu a krátkej obedňajšej prestávke sa spisovatelia,
ilustrátori a zástupcovia vydavateľstiev
vybrali na stretnutia s deťmi, ktoré prebie-

Deti besedovali so spisovateľmi aj v rekonštruovanej žilinskej synagóge
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hali počas celých troch festivalových dní.
Konali sa nielen v knižnici a v materských
a základných školách v meste a okolí, ale
aj v ďalších žilinských kultúrnych inštitúciách: v Rosenfeldovom paláci, v Ateliéri Stanice Záriečie, v Novej synagóge, v Centre
pohybu a tanca Labyrint. Počas troch dní
sa ich zúčastnilo viac ako 1 700 detí.
Súčasťou festivalu boli aj zaujímavé sprievodné podujatia. Hneď v prvý deň festivalu
to bolo vyhodnotenie národného kola 19.
ročníka medzinárodnej slovensko-poľsko-českej literárno-výtvarnej súťaže Tvoríme
vlastnú knihu. Divadelné predstavenie Divadla TUŠ zabavilo tak súťažiace deti, ako
aj ich rodičov a hostí. Druhý festivalový
deň bolo v priestoroch knižnice otvorených niekoľko výstav: výstava ilustrátora
Stanislava Lajdu, ktorého časť výstavy ostane v knižnici natrvalo, prác ilustrátorky
Kataríny Gasko, ktorá rovnako prenechala
knižnici výber svojich prác, výstava Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta,
jesene a zimy 2016 na Slovensku a výstava
prác študentov Súkromnej strednej ume-

leckej školy Žilina. Grafický návrh študentky tejto školy, Barbory Bosáková, ako
víťazný návrh zdobil všetky tlačené i elektronické výstupy festivalu. Vernisáže výstav
boli spojené s koncertom Zuzany Burianovej, Petra Vaňoučka a Matúša Dobeša, ktorý ulahodil uchu i toho najnáročnejšieho
poslucháča.
Rozprávkový okruh mestom Žilina pre
dospelých, koncert Hudba sveta v Dome
odborov v Žiline či divadelné predstavenie Božská komédia v Bábkovom divadle
Žilina vypĺňali vzácnym hosťom večerné
hodiny pobytu v našom meste.
Tretí festivalový deň bol okrem besied
s autormi venovaný aj odbornému semináru Knižnica v živote dieťaťa – čítanie s najmenšími. Viac ako 80 účastníkov z celého
Slovenska, z radov knihovníkov, pedagógov, vychovávateľov a rodičov si vypočulo
zaujímavé prednášky: Čítanie ako hra, ktorú prezentovala Timotea Vráblová, Cesty
detského čitateľstva – cesty za šťastím
a múdrosťou priblížila Ľudmila Hrdináková, Viktória Marcinová rozprávala na tému

Besedy striedali tvorivé dielne s výtvarníkmi
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Čítanie najmenším alebo ako dať dieťaťu
30 miliónov slov naviac. Alžbeta Uríková
účastníkom seminára svojou prednáškou
poradila Ako vybrať dobrú knihu pre
najmenšie deti a Soňa Majtánová prezradila Kde to vznikne, že dieťa uprednostní
knihu pred tabletom.
Poďakovanie Krajskej knižnice v Žiline
patrí tvorcom detských kníh, ktorí prijali pozvanie na žilinské Dni detskej knihy.
Boli medzi nimi Peter Glocko, Peter Karpinský, Hana Košková, Barbora Kardošová,
Lenka Vymazalová, Martin Vanek, Daniel
Pastirčák, Toňa Revajová, Pavol Weiss, Beáta Panáková, Pero Le Kvet, Janka Necpalová, Marta Pažická, Katarína Mikolášová,

Martin Kellenberger, Juraj Martiška, Ľubo
Paľo, Stanislav Lajda, Tomáš Cíger, Martina Matlovičová, ako aj zástupcovia vydavateľstiev Albatros a BUVIK, ktoré víťazné
knihy vydali. Knižnica taktiež ďakuje Fondu na podporu umenia, Slovenskej asociácii knižníc, všetkým spoluorganizátorom
festivalu, účinkujúcim, prednášajúcim na
odbornom seminári, mediálnym partnerom, sponzorom, podporovateľom. Veľká
vďaka patrí Barbore Krajč Zamiškovej,
programovej realizátorke a moderátorke
festivalu.
Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

LES UKRYTÝ V KNIHE V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI / FOREST HIDDEN IN
THE BOOK IN LIBRARY OF NOVOHRAD
Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v
roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného
roku lesov. Prostredníctvom kníh sme sa
pokúšali najmä deťom a mladej generácii
poukázať na význam lesa a lesníctva pre
spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov
k prírode a súčasne na potrebu samotného
čítania. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň chce poukázať na cestu, ktorou je potrebné prejsť,
aby sa z malého semenáčika stala kniha,
ktorá nám odhalí svoje tajomstvá..., “
Novohradská knižnica sa aj tento rok
zapojila do projektu „Les ukrytý v knihe“ s množstvom zaujímavých aktivít.
Nechýbala prednáška s lesným pedagógom
Ing. Vlastimilom Rezkom z Lesníckeho
a drevárskeho múzea, ochrancami prírody
z CHKO Cerova vrchovina Ing. Veronikou
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Rízovou a Jankou Garajovou, či beseda
so spisovateľom Petrom Gajdošíkom na
tému Lesné zvieratká. Sprievodnými podujatiami boli výstavy na tému lesa, výstava Medvede a my, Vlk a jeho potomkovia.
Spolu so žiakmi základnej školy v Lučenci
sme zasadili v areáli knižnice „strom slobody“ – lipu, ktorú nám poskytli lesníci
z Mestských lesov v Lučenci, so škôlkarmi
sme presádzali kvietky. Najväčším podujatím v rámci projektu bolo jednodňové
podujatie Les ukrytý v knihe v Mestskom
parku, kde sme v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou, s lesníkmi Ing.
Beatou Palajovou, OZ Kriváň, Ing. Marcelou Majorošovou, LS Divín, Miroslavom
Salvom a Pavlom Olšiakom, LS Lučenec
a ochrancami prírody Ing. Veronikou Rízovou, jej spolupracovníkmi z CHKO Cerova vrchovina a sokoliarmi Kanátovcami
z Mojína, pripravili pre deti zaujímavé akBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

tivity a ponúkli mladšej generácii pohľad
na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť,
na ochranu životného prostredia, formovanie kladných postojov k prírode i samotnej spojitosti lesa s knihou. Celkovo sa na
podujatí Les ukrytý v knihe v termíne od
18.04. – 31.05.2018 zúčastnilo 558 návštevníkov okresu Lučenec. Touto cestou sa
všetkým účastníkom chceme veľmi pekne
poďakovať za vzájomnú dobrú spoluprácu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Novohradská knižnica
riaditelka@nklc.sk

HOMESCHOOLING V KNIŽNICI? / HOMESCHOOLING IN LIBRARY
Homeschooling (domáce vzdelávanie) zažíva v dnešnej dobe veľký nárast aj na Slovensku. Rodičia čoraz viac využívajú túto
možnosť vzdelávať deti v domácom prostredí. Knižnica sa môže stať miestom, ktoré
zastreší stretávanie sa tejto skupiny používateľov. Krajská knižnica v Žiline organizuje od
septembra 2017 pravidelné aktivity pre deti
v domácom vzdelávaní. Zároveň ponúka svoj
priestor pre stretávanie sa ich rodičov. Začali sme programom „Poďme spolu do sveta“
s finančnou podporou Nadácie Centra pre
filantropiu. Témou podujatí bolo poznávanie
sveta interaktívnou formou, prostredníctvom
rôznych didaktických pomôcok a Montessori
materiálu. Materiál, spoločne s knihami, nám
pomohol priblížiť deťom všetky kontinenty
sveta. S deťmi sme využívali taktilné Montessori glóbusy, skladačky kontinentov s trojprstovým úchopom na rozvoj jemnej motoriky, kompasy na pochopenie orientácie
v priestore a mnohé iné pomôcky. Zakúpili
sme si viacero obrázkových náučných kníh
o svete, atlasov, ale aj beletristických príbehov o jednotlivých krajinách a cez zážitkové
čítanie sme deťom približovali tieto témy. Na
koncepte sme sa dohodli s rodičmi detí. Naše
stretnutia navštevujú deti od 6 do 10 rokov.
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Ich rodičia a mladší súrodenci sa súbežne,
v tom istom čase, spoločne stretávajú vo vedľajšom priestore, kde deťom ponúkame Montessori dielne a tvorivé kútiky. Rodičia veľmi
oceňujú takto spoločne trávený čas. Vzájomne diskutujú o témach domáceho vzdelávania
a školského systému u nás a v zahraničí.
Našim hlavným cieľom bola podpora gramotnosti detí prostredníctvom viacerých aktivít zameraných napríklad na rozvoj hrubej
a jemnej motoriky či rozvoj fonematického
uvedomovania. Snažili sme sa podporiť aj
socializáciu detí prostredníctvom sociálneho
kontaktu s rovesníkmi a pomôcť im adaptovať sa na nové prostredie a sociálny rozvoj.
Týmto projektom sme chceli podporiť najmä vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
rozvíjať čitateľskú gramotnosť a pritiahnuť
detského používateľa do knižnice, čo sa nám
do značnej miery darí. Knižnica musí hľadať
nové formy práce s používateľmi a toto je jedna z možností. Je dôležité, aby sme z knižníc
naďalej budovali priestor otvorený komunitám a vzdelávaniu detí.
Dana Ďuračíková – Ľuboslava
Gottwaldová
Krajská knižnica v Žiline
deti@krajskakniznicazilina.sk
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Z NAŠICH VYDANÍ
SVETOVÁ LITERÁRNA KLASIKA PRE RÓMOV V RÓMČINE / THE WORLD
LITERARY CLASSIC IN ROMANI FOR ROMA
Dokumentačno-informačné
centrum
rómskej kultúry (ďalej len „DICRK“) je
oddelením Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (ďalej len „ŠVK“), ktoré sa zaoberá dokumentáciou rómskej kultúry v troch predmetných oblastiach, orálnej histórií, hudbe
a divadle, remeslách a výtvarnom umení.
Okrem uvedenej dokumentácie sa DICRK
venuje realizácií živých kníh (ich cieľom
je predstaviť verejnosti osobnosti, ktoré sú
späté s Rómami z rôznych oblastí života,
kultúry, vedy a výskumu), výstav z výtvarného umenia a edičnej činnosti. Edičná
činnosť DICRK sa v roku 2017 sústredila
na vydanie audio dramatizácií. Každá audio dramatizácia bola vytvorená pre konkrétnu vekovú skupinu poslucháčov s cieľom ich aktivizácie k ďalšiemu spoznávaniu
literatúry od jej audio spracovania k písanej
podobe, od domácich spisovateľov až po
spisovateľov svetovej klasiky.
Edičné aktivity DICRK sa sústredili na
realizáciu audio dramatizácií pre vybrané
cieľové skupiny poslucháčov – deti a mládež, aj dospelých. Motiváciou pre vznik audio dramatizácií bolo spracovanie prozaických literárnych diel z domácej a svetovej
pôdy s cieľom ich priblíženia poslucháčovi
z písanej do verbálnej – hranej podoby. Realizácia prebiehala v štádiách:
• výber literárnych diel
• práca so scenáristom, celková príprava
scenára
• výberový proces na herecké obsadenie v
jednotlivých literárnych hrách
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• konzultácia s hercami k jednotlivým literárnym hrám
• technická a obsahová príprava na nahrávanie
• priebežné technické spracovanie
• konzultácia k hudobným podkladom
dramatizácií
• konzultácia k návrhom na obaly
• záverečné technické a obsahové
spracovanie jednotlivých literárnych
hier
Realizačný tím vybral tri umelecké výstupy na spracovanie do dramatizovanej
podoby (scenára).
Kontroverzný román Obraz Doriana
Greya od írskeho dramatika, prozaika
a básnika Oscara Wilda sa stal umeleckým
materiálom v rukách scenáristu Romana
Goroľa, ktorý ho spracoval do rómskeho
jazyka. Dominantným motívom hry sa
stal magický obraz, portrét hlavnej postavy
Doriana Greya. Obraz na seba fyzicky preberal prehrešky hlavnej postavy. Herci hlasovým prejavom zvýrazňovali hrané postavy a ich charakterové vlastnosti v rómskom
jazyku. Rómsky jazyk je stále jazykom
domáceho prostredia, preto bolo náročné
zvládnuť zo strany hercov korektné výslovnostné pravidlá tohto jazyka. Na základe
tejto skutočnosti sme zabezpečili odborníčku v lingvistike, Eriku Godlovú, ktorá
hercov usmerňovala k správnej výslovnosti, intonácií. Nahrávanie dramatizácie sa
realizovalo v štúdiu Rozhlasu a televízie
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

Slovenska v Košiciach. Táto audio dramatizácia (rozhlasová hra) je určená pre dospelého poslucháča a spadá do hororového
žánru, ktorý sme počas technického
spracovania podporili zvukovými efektmi
a originálnou hudbou spracovanou Arpádom Farkašom.
Rozprávka pre deti a mládež, Kráľovná vody, vznikla na motívy rómskej
spisovateľky Zlatice Rusovej. Uvedená rozprávka pozostáva z typických znakov tohto
žánru – magické osoby a veci, hrdinovia
a ich hrdinské skutky, jasne identifikovateľné pozitívne a negatívne postavy, víťazstvo
dobra nad zlom. Uvedená audio rozprávka
sa natáčala v dvoch jazykových verziách
slovenčine a rómčine. Technickým spracovaním a hudobným podkladom vytvoreným Františkom Godlom sa hra stala
vhodným edukačným materiálom pre inkluzívnu formu vzdelávania na hodinách
literatúry, ale aj výchovných predmetov.
Tragédia od Wiliama Shakespeara, Rómeo a Júlia, sa stala námetom pre vznik
muzikálov, filmov, audio hier. Pre nás sa
stala inšpiráciou na spracovanie do rozhlasovej hry z niekoľkých dôvodov:
• absencia spracovania klasického diela
v rómskom jazyku,
• priblíženie klasickej literatúry rómskej
národnostnej menšine,
• priblíženie rómčiny študentom tohto
jazyka a jej aktívnym používateľom, lingvistom.
Pôvodné dielo je spracované v piatich dejstvách, rozprávačom je chórus. V upravenom scenári od Romana Goroľa sa pozícia
rozprávača rozšírila, prehovorom a vstupmi uvádza poslucháča do dejstva a epizoBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

dické postavy, ich konanie a charakterové
vlastnosti opisuje. Audio dramatizácia je
postavená na troch postavách – Rómeovi, Júlii a rozprávačovi. Hovorené slovo
dramatizácie je doplnené o originálny
hudobný podklad od hudobíčky Barbory
Botošovej.
Na dramatizáciách (rozhlasových hrách)
sa pracovalo počas roka 2017. Časovo najnáročnejšie bolo technické spracovanie
získaného materiálu, pretože v tejto časti sa
hľadala symbióza medzi nahraným hovoreným slovom, originálnou hudbou, technickými zvukmi.
Faktory determinujúce výsledný výstup
rozhlasových hier boli žánrové zaradenie
dramatizácie a cieľová skupina poslucháčov.
Herecké obsadenie v dramatizáciách pozostávalo prevažne zo študentov stredných
a vysokých škôl, ktorí mali vzťah k umeniu,
k herectvu. Jedna herečka vyštudovala herectvo na strednej umeleckej škole, ostatní
boli absolventi gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí aktuálne študujú technické a humanitné smery.
Ilustrácie k výsledným audio hrám vytvoril výtvarník a pedagóg Juraj Mandel na základe konzultácií s realizačným/edičným
tímom. V nasledujúcich rokoch sa DICRK
chce zamerať na edíciu audio dramatizácií
zo svetovej a domácej literárnej tvorby.
Mgr. Jana Gáborová Kroková
Štátna vedecká knižnica v Prešove
dicrk2@svkpo.gov.sk
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
EBLIDA MÁ NOVÉ VEDENIE / NEW LEADERSHIP OF EBLIDA
Mgr. Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
Abstract: Information about new leadership of EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
Keywords: EBLIDA, leadership, annual council meeting
Kľúčové slová: EBLIDA, vedenie, výročné zasadnutie
Členské
organizácie
Európskeho
výboru
knižničných,
informačných
a dokumentačných asociácií EBLIDA
si na 26. výročnom zasadaní EBLIDA
v Štrasburgu 30. mája 2018 zvolili nové
vedenie na roky 2018 -2021.
Novým prezidentom EBLIDA, ktorý nahradil súčasného prezidenta Vincenta
Bonneta, sa stal Ton van Vlimmeren

Ton van Vlimmeren
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z Holandska. Od r. 2010 je riaditeľom
Verejnej knižnice v Utrechte. V rovnakej
pozícii pôsobil aj v rokoch 1195-2004. Pre
mesto Utrecht pracoval aj v oblasti vzdelávania, územného plánovania a verejných
služieb. Ton van Vlimmeren bol aj viceprezidentom Holandskej asociácie knižníc
a členom vládneho výboru pre inovácie
knižníc v Holandsku. Pracoval aj ako strategický poradca globálneho knižničného
programu Nadácie Billa a Melindy Gatesových a spolupracoval v programe Európska knižnica 2020 holandskej Nadácie
pre čítanie a písanie. V súčasnosti je prezidentom rady NBD/Biblion (centrálneho
dodávateľa služieb pre holandské verejné
knižnice) a člen rady Nadácie PICA, ktorá
podporuje inovácie v oblasti knihovníctva.
(zdroj: http://www.eblida.org/news/eblida-elections-results-2018-21.html)
Viceprezidentom EBLIDA sa stal Stefano
Parise z Talianska, riaditeľ siete verejných
knižníc Milána a zástupca riaditeľa pre kultúru. Profesionálnu kariéru začal v r. 1988
ako detský knihovník. V rokoch 2006-2011
bol generálnym riaditeľom Nadácie pre čítanie, siete, ktorá koordinuje 58 verejných
knižníc juhovýchodného Milána s pol miBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

Stefano Parise

liónom obyvateľov. V rokoch 2005-2008
bol koordinátorom národného výboru pre
verejné knižnice v Talianskej knižničnej
asociácii (AIB). V rokoch 2008-2011 pracoval ako člen správnej rady AIB. Ako člen
výkonného výboru organizoval v roku
2009 Svetový knihovnícky a informačný
kongres IFLA v Miláne. V r. 2011-2014 bol
predsedom Talianskej knižničnej asociácie,
v r. 2015-2018 členom výkonného výboru
EBLIDA – pracovnej skupiny pre členstvo
a financie. Profesionálne sa zaoberá najmä
knižničnou politikou, autorským právom
a propagáciou čítania.
(zdroj: http://www.eblida.org/news/eblida-elections-results-2018-21.html)
Za pokladníka EBLIDA bol zvolený Jean
Marie Reding z Luxemburska, ktorý
pracuje v Národnej knižnici Luxemburska
od roku 2000. V súčasnosti sa zaoberá
tvorbou a kontrolou národných autorít.
Členom výboru Asociácie luxemburských
knihovníkov, archivárov a dokumentaristov je od r. 2000, prezidentom Asociácie sa
stal v roku 2003. V roku 2016 po zvolení
Bulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

do funkcie pokladníka EBLIDA, sa vzdal
funkcie prezidenta Asociácie, a ostal v nej
na pozícii viceprezidenta pre európske záležitosti. V roku pomáhal založiť národnú
fundraisingovú organizáciu pre verejné
knižnice FëBLux , ktorú doteraz vedie.
Profesionálne sa zaoberá knižničnou
politikou a legislatívou, ako obyvateľ
jedného z najmenších štátov sa špeciálne
zaujíma o problematiku malých a vidieckych knižníc, ktoré sú v Luxembursku
v prevahe.
(zdroj: http://www.eblida.org/news/eblida-elections-results-2018-21.html)
Členmi výboru EBLIDA sa stali: Steen Bording Andersen z Dánska, Julie
Calmus z Francúzska, Marina Encheva
z Bulharska, Natascha Reip z Nemecka,
Alicia Sellés Carot zo Španielska a Anders
Söderbäck zo Švédska.
Zdroj: http://www.eblida.org

Jean Marie Reding
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PERSONÁLIE
ŠTYRIDSAŤŠTYRI KNIHOVNÍCKYCH ROKOV ANNY VAĽKOVEJ / FORTYFOUR LIBRARY YEARS OF ANNA VAĽKOVÁ
Mojich štyridsaťštyri knihovníckych rokov
je názov nezvyčajnej publikácie, ktorú sme
darovali našej kolegyni Bc. Anne Vaľkovej
v decembri 2017 pri rozlúčke z dôvodu jej
odchodu do dôchodku. Kniha prostredníctvom fotografií a dobových článkov
mapuje život knihovníčky, o ktorej možno smelo povedať, že práca v knižnici jej
bola predurčená, hoci si to ani sama neuvedomovala. Ako priznala v rozhovore pre
Bulletin SAK pred pár rokmi, knihy v rodičovskej knižnici evidovala už ako 10-ročná
podľa svojej vlastnej evidencie a po viac
ako štyridsiatich rokoch pôsobenia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove si samu
seba v inej profesii nevie predstaviť.
Hanka, ako sme ju v knižnici všetci volali,
nastúpila do knižnice v roku 1973 po absolvovaní nadstavbového knihovníckeho
štúdia v Košiciach a do práce ju prijímal Jozef Repčák, v knihovníckom svete významná postava. Naučil ju veľa, najmä to, čo sa
v knihách naučiť nedá: lásku k profesii. Pod
týmito slovami je možné predstaviť si všeličo, v prvom rade pochopenie, že knižnica
nie je samoúčelná inštitúcia, ale vznikla
a funguje pre konečného čitateľa. Vštepovanie tohto presvedčenia zo strany pána
Repčáka padlo na úrodnú pôdu a lásku ku
knihovníckemu povolaniu bolo u Hanky
vidieť vo všetkom, čo robila, bez ohľadu na
útvar a pozíciu, ktorú zastávala.
Po prijatí začínala ako katalogizátorka,
zakrátko prešla na oddelenie služieb, aby
sa neskôr vrátila na oddelenie akvizície
a spracovania fondov, kde pracovala na
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rôznych pozíciách až do svojho odchodu
do dôchodku. Práca na tomto oddelení
počas tých mnohých rokov jej prirástla
k srdcu, ale jej výrazným pozitívom bolo,
že na knižnicu vždy hľadela ako na komplexný organizmus, u ktorého nie je možné
zanedbať žiadnu jeho časť. Aj keď vždy bola
prvoradá práca, za ktorú zodpovedala ona
osobne, nezabúdala aký bude mať jej výsledok dopad na kolegov, na knižnicu a najmä
na konečného čitateľa/používateľa. Vždy
hľadala a videla širšie súvislosti, čo bolo
prínosom predovšetkým v jej vedúcich
funkciách, či už ako vedúcej oddelenia akvizície a spracovania fondov alebo v pozícii
zástupkyne riaditeľky.
Jej zásluhou prešovská vedecká knižnica
získala veľmi dobré meno na úseku katalogizácie, dbala na dodržiavanie nastavených
pravidiel pri vytváraní bibliografických
záznamov aj keď nie vždy to bolo ľahké,
pretože najmä pri spracovávaní netradičných dokumentov (digitálnych objektov),
ktoré zastrešovala po odbornej stránke, sú
skúsenosti slovenských knižníc minimálne, až žiadne.
Pre mňa osobne bola akousi kotvou, pevným bodom v knižnici už od mojich študentských čias, od povinnej praxe, ktorú
som prvýkrát absolvovala ako prváčka na
vysokej škole práve v prešovskej vedeckej knižnici. Svojich nadriadených vždy
rešpektovala, hoci nie vždy súhlasila s ich
rozhodnutiami, svoje názory na odbornú
problematiku podložila argumentami, neuznávala zbytočnú, duplicitnú prácu. S výBulletin SAK, ročník 26, číslo 2/2018

počtovou technikou sa po počiatočných
veľkých obavách skamarátila a nedala na
ňu dopustiť, pretože podporovala všetko,
čo knihovníkom uľahčovalo prácu a zároveň bolo prospešné čitateľom/používateľom.
V prípade dámy sa vraj o veku nemá hovoriť, ale hádam mi oslávenkyňa odpustí,
ak tento bontón poruším. Hanka Vaľková
sa v týchto dňoch dožíva 65 rokov a často
opakovaná veta, že vek je len číslo, v jej prí-
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pade platí na 100 %. Elán a entuziazmus,
ktorý ju stále neopúšťa, jej môžu závidieť
oveľa mladšie ročníky a moje slová môžu
potvrdiť najmä jej blízki. Jej život obohacujú nielen vnúčatá, ale aj práca v záhrade a ja
verím, že v talóne má zopár nových nápadov ako zmysluplne využiť nadchádzajúce
obdobie. Za seba aj za knihovnícku komunitu jej želám ešte veľa spokojných rokov.
Mgr. Valéria Závadská
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