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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Pred nami sú posledné dni 
roka, ktorý mal zvláštny 
prívlastok – osmičkový. 

Najvýznamnejšie z  výročí, ktoré sme si 
počas roka 2018 pripomínali, je určite 100. 
rokov vzniku Československa. I  napriek 
vzniku dvoch suverénnych štátov v  roku 
1993, žiadne kontakty sa neprerušili a  aj 
u nás, v knihovníckom svete, naďalej pretr-
vá česko-slovenská spolupráca. Preto sme 
radi, že našim čitateľom môžeme priniesť 
príspevok p. Víta Richtera o  cykle pane-
lových diskusií s  názvom Knižnica – vec 
verejná, ktorú práve pri príležitosti 100. 
výročia vzniku ČSR a v tesnej nadväznosti 
v  r. 2019 prijatého prvého knihovníckeho 
zákona pripravil Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR a  Sdružení kni-
hoven  ČR. Svedectvom dlhodobej česko-
-slovenskej spolupráce je tiež Kolokvium 
slovenských, českých a moravských biblio-
grafov, ktoré tento rok zastrešovali nitrian-
ski kolegovia, o čom nás tiež poinformujú.
K významnej knihovníckej udalosti v roku 

2018 patrila konferencia Kultúrne dedič-
stvo pre všetkých. Knižnice 2018, ktorú 
v spolupráci so Ústrednou knižnicou SAV 
SR pripravila Slovenská asociácia knižníc. 

Jej dianie i samotné závery konferencie tiež 
nájdete na stránkach posledného čísla bul-
letinu SAK v roku 2018. ... A okrem toho 
ešte veľa iných príspevkov o  aktivitách  
našich knižníc, návštevách v iných knižni-
ciach alebo u priateľov.
Verím, že si ich prečítate s rovnakým zá-

ujmom ako ja, keď som zostavovala toto 
posledné tohoročné číslo.

Slovné spojenie „posledné číslo“ mi pripo-
menulo, že je pred nami záver roka 2018 
a  najkrajšie obdobie - Vianoce. Využime  
posledné dni na odstránenie prípadných res-
tov, ale najmä na spoločné vianočné posede-
nia v  našich kolektívoch, počas ktorých na 
okamih prestaneme byť čisto knihovníkmi 
a  staneme sa obyčajnými ľuďmi so svojimi 
radosťami i  starosťami. Nech tieto chvíle 
naplnené  vzájomným porozumením, spolu-
patričnosťou i pohodou vás sprevádzajú nie-
len v pracovnom ale i osobnom živote počas 
Vianoc i v novom roku 2019.

Vaša
Zuzana Babicová

výkonná redaktorka Bulletinu SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

U příležitosti 100  let od založení Česko-
slovenska v roce 1918 a v těsné souvislosti 
se stým výročím přijetí prvního knihovní-
ho zákona v roce 1919 připravil Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků ČR 
(SKIP) ve spolupráci se Sdružením kniho-
ven ČR (SDRUK) cyklus čtrnácti panelo-
vých diskuzí se společným názvem Kni-
hovna – věc veřejná. V  průběhu měsíce 
dubna až října 2018 se v krajích u kulatých 
stolů sešli zástupci ministerstva kultury, 
krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů, aby 
diskutovali o  budoucnosti veřejných kni-
hoven. Záštitu nad akcí převzala Asociace 
krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro 
obnovu venkova a  Ministerstvo kultury 
ČR, které také pro projekt poskytlo dotaci.

Proč diskutovat o budoucnosti veřejných 
knihoven
Česká republika má zřejmě nejhustší 

síť veřejných knihoven na světě. Prů-
měr v  Evropské unii je cca 1 knihovna 

na 10  000 obyvatel, ale v  České republi-
ce tento propočet vychází na více než 5 
knihoven. Veřejné knihovny v  roce 2017 
navštívilo 23,5 milionů čtenářů a dalších 
návštěvníků. Mít v  obci knihovnu je tra-
dice, která je spojena se vznikem samo-
statného Československa v  roce  1918. 
Zákon o veřejných knihovnách obecních 
č. 430/1919 Sb. z 22.7. 1919 tehdy uložil 
každé obci zřídit a  provozovat knihovnu. 
Cílem tohoto zákonného ustanovení bylo 
doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrs-
tev obyvatelstva. Od roku 2001, kdy začal 
platit nový knihovní zákon č. 257/2001 
Sb., přestalo být provozování knihovny 
pro obce povinností. Každá obec si dnes 
může zcela volně rozhodnout o tom, jakou 
chce mít v  obci knihovnu a  zda ji vůbec 
chce mít. Zrušení povinnosti zřizovat kni-
hovnu vyvolávalo ještě před schválením 
zákona četné obavy, zda nedojde k  hro-
madnému rušení veřejných knihoven. Po-
čet knihoven od té doby poklesl a  mírně 

KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ. DISKUZE O BUDOUCNOSTI VEŘEJNÝCH 
KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY /LIBRARY – A PUBLIC INTEREST MATTER. 
DISCUSSION ON THE FUTURE OF PUBLIC LIBRARIES IN CZECH REPUBLIC
https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

PhDr. Vít Richter, výkonný tajemník 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Abstract: The article deals with the activities of the Association of Library and Information 
Professionals of the Czech Republic. In 2018 it prepared in collaboration with The Czech Re-
public Library Association panel discussions focusing on the future of public libraries.
Keywords: public libraries, future, discussions, Association of Library and Information Pro-
fessionals of the Czech Republic, Association of Libraries of the Czech Republic
Kľúčové slová: veřejné knižnice, budúcnosť, diskusie, Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR, Sdružení knihoven ČR
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se snižuje i nadále, ale jedná se spíše o jev, 
který souvisí s procesem slučováním obcí, 
proměnou knihoven na pobočky apod.

Časy se ale podstatně mění. Do činnosti 
knihoven již desítky let zasahuje využívání 
výpočetní techniky, vznik a  rozšíření in-
ternetu, digitalizace knihovních fondů, 
vznik sociálních sítí, nových médií a dal-
ších informačních technologií. Pro každé-
ho z nás se zásadním způsobem mění způ-
sob vyhledávání a získávání informací a to 
samozřejmě proměňuje i knihovny a jejich 
úlohu ve společnosti. V posledním deseti-
letí můžeme zaregistrovat postupný pokles 
zájmu o tradiční službu knihoven, jakou 
je půjčování. Vysvětlení tohoto jevu není 
jednoznačné. Celostátní průzkumy čet-
by a čtenářství dětské i dospělé populace 
neprokazují zásadní poklesy zájmu veřej-
nosti o četbu obecně, ale je zřejmé, že lidé 
se se svými aktivitami postupně přesouvají 
do digitálního prostoru. Všichni se po-
stupně proměňujeme v  hybridní čtenáře, 
kteří čtou texty jak v  tištěné, tak i v digi-
tální podobě. Dostupnost knih z hlediska 
ekonomických možností obyvatel jsou 
také výrazně vyšší, než tomu bylo v období 
po roce 1918. Pokud hodnotíme knihovny 
jako instituce volného času, musíme vzít 
na vědomí fakt, že dnešní lidé mají mno-
hem širší nabídku volnočasových aktivit, 
než tomu bylo dříve. Z toho také vyplývá, 
že knihovny se i v  této oblasti pohybují 
v silném konkurenčním prostředí.

Informační technologie představují pro 
knihovny nové výzvy v  oblasti přístupu 
k  informacím, autorských práv i  dostup-
nosti informačních zdrojů pro vzdělávání 

i volný čas. Veřejné knihovny už řadu let 
sledují trend proměny od pouhé půjčov-
ny tištěných knih a  časopisů k  instituci, 
která se mnohem intenzivněji věnuje ak-
tivní práci s literaturou a proměňuje se na 
kulturní, vzdělávací a komunitní centrum 
obce. Knihovny usilují o  to, aby i  v  digi-
tálním věku byly chápany jako volně do-
stupný, důvěryhodný zdroj informací a so-
učasně jako příjemné a  bezpečné místo 
pro učení, kreativitu a inovace ve své obci. 
Proměna veřejných knihoven je dlouho-
dobou prioritou, která se odráží v  celé 
řadě domácích i zahraničních dokumentů, 
ať už tím myslíme schválenou Koncepci 
rozvoje knihoven v České republice na léta 
2017–2020 nebo v současné době vrcholí-
cí diskuze o celosvětové strategii knihoven 
IFLA Global Vision.

Při obecném hodnocení výkonu českých 
knihoven lze konstatovat, že v knihovnách 
probíhá celá řada změn – trvale se zvyšuje 
počet knihoven, které rozšiřují své funk-
ce, roční statistiky vykazují trvalý vzestup 
počtu vzdělávacích a  kulturních akcí 
a dynamický narůst počtu jejich návštěv-
níků. Zejména větší knihovny ale v  této 
oblasti začínají narážet na limity svých 
kapacit, ať už tím myslíme počet a kvali-
fikaci pracovníků, nedostatek prostor, ale 
také konkurenci aktivit jiných institucí 
v místě. Na druhé straně existuje  přibliž-
ně 3  000  knihoven (zejména v  malých 
obcích), kde transformace ještě nezača-
la. Téměř 40%  procent knihoven působí 
v  prostorách, kde v  posledních více než 
dvaceti letech neproběhla žádná investič-
ní akce, nedošlo k rozšíření nebo novému 
vybavení interiéru. Takové knihovny ne-
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mohou lákat své návštěvníky na příjemné 
prostory a těžko mohou konkurovat lesku 
nákupních center či jiných moderních in-
stitucí. Otázkou tedy je, zda transformace 
veřejných knihoven probíhá dostatečně 
rychle.

Co bylo obsahem diskuze a jaké byly její 
výsledky?
Veřejné knihovny mají silný potenciál 

rozvoje i v digitálním věku, ale je nezbyt-
né investovat do jejich proměny. Diskuze 
u kulatých stolů chtěla upozornit na klíčo-
vé problémy i  výzvy a  hlavně zaintereso-
vat na změně všechny důležité hráče, kteří 
rozhodují o  knihovnách. Jedná se přede-
vším o samotné obce, jejich zastupitelstva 
a také obyvatele. Jsou to právě obce, které 
z  90%  financují činnost svých knihoven. 
Proměnu by jistě měl nebo mohl podporo-
vat kraj, stát, ale i soukromý sektor. Stejně 
jako v  některých zemích by bylo možné 
využít strukturální fondy Evropské unie, 
ale to by záviselo na vyjednaných podmín-
kách. V  rámci projektu Knihovna – věc 
veřejná vznikla samostatná webová strán-
ka (https://www.knihovna-vec-verejna.
cz/), na které byly postupně zveřejňovány 
programy kulatých stolů, videozáznamy 
z  diskuzí, tiskové zprávy a  informace o 
aktivitách veřejných knihoven v  jednotli-
vých krajích, tj. nabídky služeb a zajíma-
vých akcí, oceňování dobrých knihoven 
a  pracovníků, statistiky a strategické do-
kumenty.

Na úvod každého kulatého stolu zazněla 
prezentace, která shrnovala hlavní trendy 
budoucího rozvoje veřejných knihoven:
• pokračovat a  přizpůsobovat tradiční 

knihovnu s knihami a jinými tištěnými 
dokumenty,

• rozvíjet digitální služby knihoven,
• rozvíjet nové služby pro lidi, kteří jsou 

každodenně digitální, tj. proměnit kni-
hovny na vzdělávací, kulturní a  komu-
nitní centra obcí.

Byly také prezentovány základní hodno-
ty a  funkce knihoven, zazněly informace 
o tom, jak jsou knihovny využívány a pod-
porovány, zmíněny byly i  dobré příklady 
a  úspěšné projekty z  regionů. Poté násle-
dovala diskuze pod vedením zkušeného 
moderátora.

Účastníci diskuzního panelu – zástupci 
obcí, krajů, ministerstva kultury, knihoven 
a  dalších partnerů – hledali odpovědi na 
celou řadu otázek. Na co by se knihovny 
měly v  budoucnu více soustředit? Jaké 
nové služby by svým návštěvníkům měly 
nabízet? V čem by se měly změnit? Jaká je 
situace knihoven v  konkrétním regionu? 
Jak urychlit proces proměny veřejných 
knihoven na informační, vzdělávací, kul-
turní a komunitní centra obcí?

Na všech kulatých stolech bylo možné za-
znamenat celkově pozitivní vztah ke kni-
hovnám a zájem o jejich rozvoj. Vícekrát 
bylo zdůrazněno, že právě v době vzniku 
nových médií je nutné, aby knihovny byly 
zdrojem spolehlivých a ověřených infor-
mací a rozvíjely své tradiční funkce. Cí-
lem však není zachování jejich počtu, ale 
proměny jejich úloh. O jakých tématech se 
nejvíce diskutovalo?
• Všude byla živá diskuze o financování 

knihoven, zejména o stabilitě podpory 
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dotačního programu regionálních funk-
cí, který má klíčový význam pro kvalitu 
služeb v knihovnách malých obcí.

• Často se objevil apel, aby jednotlivé 
kraje využily zkušenost Jihomoravské-
ho kraje a podpořily vlastním dotač-
ním programem modernizaci a nové 
vybavení interiérů knihoven v  malých 
obcích. Určitě přísliby zazněly v  kraji 
Moravskoslezském, Pardubickém, Jiho-
českém, Středočeském a Olomouckém.

• Kritizována byla také dotační politika 
státu, kde objem dotací z  ministerstva 
kultury ve vztahu ke knihovnám se po-
hybuje kolem 2% celkových výdajů kni-
hoven. Z  tohoto hlediska je zřejmé, že 
knihovny jsou nejméně dotovanou ob-
lastí kultury. Zásadní by měla být pod-
pora výstavby a rekonstrukcí knihoven. 
Zde by se mělo také usilovat o využití 
evropských strukturálních fondů.

• Jednou z hlavních priorit veřejných kni-
hoven musí zůstat podpora čtenářství, 
čtenářské gramotnosti jako klíčové do-
vednosti. Nově by se knihovny měly 
věnovat podpoře informační a mediální 
gramotnosti. Bylo konstatováno, že na 
lokální úrovni knihovny a školy v  této 
oblasti spolupracují, ale že se nedaří vy-
tvořit společnou mezirezortní platfor-
mu mezi ministerstvy kultury a školství. 
Z  hlediska rezortu školství nejsou kni-
hovny vnímány jako součást vzdělávací-
ho systému. Právě díky kulatému stolu 
v Ústí nad Labem se uskutečnilo společ-
né jednání zástupců obou ministerstev 
se SKIP a SDRUK a nyní se připravuje 
společné memorandum o spolupráci. 

• Velkým osvěžením všech kulatých stolů 
byla účast starostů a zástupců obcí, kteří 

dávali jednoznačně najevo, jak může být 
dobrá knihovna prospěšná obci. Často 
zdůrazňovali význam knihoven pro re-
gionální historii a také jako místa pro 
setkávání všech generací – dětí, rodičů 
i seniorů. Na druhé straně bylo zřejmé, 
že „osvícených“ starostů je poměrně 
málo. Proto bude nezbytné hledat cesty 
k těm, kteří se o budoucnost svých kni-
hoven příliš nezajímají. Pomoci by měly 
především příklady dobré praxe a lepší 
spolupráce s platformami obcí a staros-
tů jako jsou Spolek pro obnovu venko-
va, Svaz měst a obcí, Sdružení místních 
samospráv, Sdružení zdravých města 
a  další. Všeobecně byl oceňován výz-
nam soutěže Vesnice roku, kde se po-
dařilo, aby knihovna byla jedním z kri-
térií hodnocení obce.

• Často také zaznělo téma spojené s výz-
namem osobnosti a kvalifikace pracov-
níků knihoven, kteří by v obci měli být 
hlavními iniciátory změn. Každá kni-
hovna by měla mít svou představu bu-
doucího vývoje a sama iniciovat změny. 
Nové pojetí knihoven jako vzdělávacích, 
kulturních a komunitních center obce 
vyžaduje kvalifikované pracovníky.

• Mnohem více by knihovny měly být 
aktivnější při informování o své činnos-
ti a  to nejen ve vztahu k veřejnosti, ale 
také zastupitelů, kteří rozhodují o finan-
cování knihoven.

Zahájení diskuze o  změnách veřejných 
knihoven pro budoucnost je jednou z ak-
tivit, kterou se chce SKIP více zapojit do 
činnosti, jež je v  poslední době označo-
vána jako prosazování zájmů knihoven 
(angl. library advocacy, česky někdy také 
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advokacie knihoven). Jde o to vysvětlovat 
úlohu, hodnotu a funkce veřejných kniho-
ven v digitální době a přesvědčovat důle-
žité hráče (stakeholdery), aby podporovali 
rozvoje knihoven. Velkým úkolem je zís-
kat spojenectví nejen těch, kteří knihov-
ny využívají, ale i pomoc části veřejnosti, 
která zatím z  různých důvodů knihovny 
nepotřebuje. Výsledky kulatých stolů bude 
možné využít i  pro oslovení politických 

stran a politiků, kteří se angažují při vol-
bách do zastupitelstev obcí. V roce 2019 by 
měl proběhnout kulatý stůl o budoucnosti 
veřejných knihoven na celostátní úrovni. 
Rádi bychom, aby se do diskuze vložili 
přímo ministři kultury a školství a zástup-
ci dalších organizací, které mohou ovlivnit 
budoucnost veřejných knihoven.
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Bernolákovo, obec ležiaca v západnej časti 
Podunajskej nížiny, sa v  písomných pra-
meňoch spomína už v roku 1209. V roku 
1216 mala obec meno Cheki (s výslov-
nosťou Čeki); neskôr sa obec volala aj 
Čeklís.  Knižnica je v obci spomínaná od 
roku 1953, pramene o vzniku knižnice sa 
nezachovali. V roku 1964 sa knižnica pre-
sťahovala do priestorov v novootvorenom 
kultúrnom dome, kde sídli doteraz.  V 
súčasnosti knižničný fond tvorí okolo 26 
000 knižničných jednotiek, má 450 stálych 
čitateľov. Knižnica je pre verejnosť otvore-
ná týždenne 18 hodín počas štyroch dní.  
Súčasnou knihovníčkou je pani Veronika 
Hrušková. Položila som sa jej pár otázok 
o knižnici v súčasnosti.
• V roku 2017 sa podarilo zrekonštruo-

vať priestory knižnice. Aký bol zámer 
rekonštrukcie?

Zámerom bolo predovšetkým vynoviť 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

knižničné priestory, aby lepšie vyhovova-
li súčasným požiadavkám a  tiež vytvoriť 
priestor na prácu s  detským čitateľom – 
v nezmenených priestoroch čo do veľkosti.   
Rekonštrukcia sa podarila zrealizovať vďa-
ka iniciatíve Obecného úradu v Bernoláko-
ve v zastúpení pani prednostky Ľubomíry 
Šuvadovej a  dlhoročnej pracovníčky naj-
skôr knižnice a v súčasnosti referátu kultú-
ry a kultúrneho dedičstva Andrey Grebe-
čiovej.  Z príspevku približne  22 000 eur  
sa podarilo vymeniť okná, vymaľovať, vy-
meniť svietidlá, v detskej a populárno-ná-
učnej časti vymeniť regály, dať nový kobe-
rec, opraviť radiátory, nakúpiť nové stolíky.
• Ako sa zmenili priestory pre najmenších 

čitateľov?
Detské oddelenie sme presunuli do vstup-

nej časti, čo je výhodné aj v tom, že na deti 
neustále vidím, a snažím sa poradiť predo-
všetkým  najmenším, ktorí sa v  knižnici  

OBECNÁ KNIŽNICA V BERNOLÁKOVE / PUBLIC LIBRARY IN BERNOLÁKOVO
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ešte len učia orientovať.  Pre škôlky i ško-
lu  robím informačnú výchovu o knižnici, 
o tom, ako sa správať, ako vyhľadávať kni-
hy, ako s nimi zaobchádzať a pod. Podarilo 
sa nám vytvoriť priestor v detskom odde-
lení, ktorí je veľmi flexibilný, sú tam ľahké 
stolíky, ktoré sa dajú ľahko prispôsobovať 
rôznym aktivitám, prípadne sa úplne môžu 
presunúť do inej miestnosti a  tým získam 
priestor na prácu s najmenšími škôlkarmi 
– pri čítaní tak môžeme spolu naplno vy-
užívať aj pohybové aktivity, pri ktorých si 
jednoducho mnohé časti deja aj odohráme. 
Vynovené knižničné priestory pritiahli do 
knižnice aj nových čitateľov, predovšetkým 
z radov školákov, ale neskôr sa našimi či-
tateľmi stali aj mnohí z ich rodičov. V sú-
časnosti sa tešíme aj z toho, že mnohí ľudia 
nám knižky darujú po prečítaní a  postup-
ne môžeme  obnovovať knižný fond aj to-
uto cestou.
• Obecná knižnica teda aktívne spolupra-

cuje so školami v Bernolákove?
Spolupracujem predovšetkým so Základ-

nou a Materskou školou v Bernolákove, ale 
prišli k  nám aj deti zo súkromnej škôlky 
nielen z  Bernolákova, ale i  zo susedné-
ho   Chorvátskeho Grobu.
• Aké typy podujatí pripravujete pre 

školákov a predškolákov?
Pri práci so školákmi sa snažím využívať 

moderné metódy, školákov delím na men-
šie skupiny, aby sa všetci lepšie zapájali, po 
predstavení vybranej knihy riešime rôzne 
úlohy, využívam brainstorming, pri kto-
rom deti hľadajú rýchle riešenia určitej 
situácie, veľmi obľúbené sú diskusie, v kto-
rých sa snažíme rozobrať určitú situáciu. 
Menšie deti sa snažím vtiahnuť do deja 
pomocou rôznych pomôcok, napríklad 

jednoduchých masiek na tvár – takto sme 
si v knižnici so škôlkarmi krásne odohrali 
rozprávku „Domček, domček, kto v  tebe 
býva“, kde sa naozaj každé dieťa vystrie-
dalo v rôznych úlohách, nielen hercov, ale 
i divákov, aby pochopili, že pre divadlo sú 
dôležití nielen herci, režisér,  ale i  druhá 
strana – teda tí, pre ktorých hrajú. Okrem 
toho často dopĺňam čítanie maľovaním 
– deti zaujalo napríklad dopĺňanie do sle-
pých máp, vytváranie lesného spoločenstva 
a  pod. So záujmom sa stretlo odklínanie 
knižnice, teda obnovených priestorov po 
rekonštrukcii, kedy museli vyriešiť množ-
stvo čitateľských úloh, aby nakoniec dostali 
do ruky čarovné žezlo, ktorým sa podarilo 
nové priestory sprístupniť.
• Ktorá veková skupina najčastejšie kniž-

nicu navštevuje?
Najviac čitateľov máme ale  z  radov dô-

chodcov teda predovšetkým ženskej časti 
tejto populácie, predsa len na dôchodku 
je toho času trochu viac a dobrá kniha je 
obľúbeným spoločníkom tejto generácie, 
ktorá ešte nevyrastala v  časoch počítačov 
a mobilných zariadení. Imobilným ochot-
ne poskytnem aj službu donášky do domu, 
za čo sú veľmi vďační.  Tento rok sme zria-
dili  aj online prístup do nášho knižničné-
ho fondu – je iba vo forme jednoduchého 
vyhľadávača, ale je využívaný hlavne tou 
mladšou generáciou.
• A plány do budúcnosti?
Nuž hodilo by sa wifi, nejaký stojan s PC 

obrazovkou – aspoň jeden, vzhľadom na 
obmedzené priestory, ak sa nájde čas, tak 
spolupráca aj s domom pre seniorov Poho-
da – vždy sa dá niekam posunúť, ak je vôľa.

Zhovárala sa Daniela Tóthová
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Na stránkach Bulletinu SAK už roky pri-
bližujú zástupcovia rozličných typov pro-
fesií z  rôznych oblastí, disciplín, špeciali-
zácií, riadiaci či výkonní pracovníci svoje 
postrehy z našich a zahraničných knižníc, 
ako aj rozmanité skúsenosti s knihovník-
mi, najmä v službách. Neraz sa podelili aj 
s  predstavou modernej knižnice i  s  tým, 
čo očakávajú od knihovníkov. Túto paletu 
možno ešte rozšíriť aj o ďalší pohľad. Ten-
toraz by som chcela upozorniť na človeka, 
ktorý nielen vie, čo sú knižnice, aktívne 
využíva ich služby, ale vie nájsť cestu k hľa-
danému titulu, napriek známej odpovedi 
„nemáme... nie sú financie“ a nedá sa odra-
diť. Je to Ing. Pavol Mikuš, pracovník dnes 
už zaniknutých Považských strojární v Po-
važskej Bystrici. Celý život zasvätil továrni 
a  už dve desaťročia sa húževnato venuje 
pátraniu v archívoch, komplektovaniu do-
kumentov k dejinám kedysi slávnej zbro-
jovky, vyhľadávaniu artefaktov spätých 
s  jej výrobným programom, vystavených 
v malom múzeu v bývalej hlavnej vrátnici, 
v ktorom nechýbajú ani publikácie z regió-
nu. Toto svoje hobby by nemohol realizo-
vať bez informačných zdrojov, archívnych 
dokumentov, kníh a ,samozrejme, knižníc.
• Prezraďte, ako nadobudol absolvent 

strojárskej priemyslovky v Považskej 
Bystrici a Národohospodárskej fakulty 
VŠE v Bratislave tak úprimný vzťah ku 
knihe?

Teraz to zrejme vyznie ako obyčajné klišé, 
ale knihy sú neodmysliteľnou súčasťou 
môjho života už od základnej školy. Kniž-
nicu v Považskej Bystrici som rád navšte-

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

voval a „putoval“ som za ňou tam, kam 
sa presťahovala. Práve pred niekoľkými 
dňami ma navštívil zanietený zberateľ čs. 
motocyklov exportovaných do USA, me-
dzi ktorými nechýbali ani tie z Považských 
strojární, ako známy Pionier, skútre Ma-
net, Tatran, športový Mustang, Crossy, či 
Babeta (exportované pod značkou JAWA). 
Doniesol množstvo propagačných mate-
riálov, medzi ktorými bola knižka o  mo-
tocykloch z  antikvariátu. Tá pochádzala 
z tamojšej miestnej knižnice a mala nale-
pený výpožičný lístok s dátumami výpoži-
čiek od r. 1988. To vyvolalo spomienky na 
moje čitateľské začiatky ako žiaka ZŠ. Pred 
očami sa mi vybavila drevená registračka 
s mojou čitateľskou kartou, do ktorej pani 
knihovníčka vkladala lístky z  požičaných 
kníh a starostlivo vpisovala dátumy. Preto 
sa mi teraz akosi ľahšie odpovedá na vaše 
otázky.
• Knihy a knižnica vás sprevádzali teda 

od útleho detstva. Ostali ste tejto kniž-
nici naďalej verný?

No vernosť som veru prerušil. Postupne 
môj záujem o  beletriu na priemyslovke 
ustal, nahradila ho odborná technická li-
teratúra a neskôr pri vysokoškolskom štú-
diu najmä ekonomická literatúra. Využíval 
som fondy a služby knižnice Domu kultúry 
Považských strojární, potom aj podnikovej 
technickej knižnice. Práve tá mi pomohla 
vyštudovať vysokú školu, lebo som dostal 
„na stôl“ všetko, čo som potreboval. Samo-
zrejme, ďalej aj vo funkcii vedúceho odbo-
ru podnikovej ekonomiky práce a podni-
kového financovania Považských strojární 

AJ KNIŽNICA JE MOJE HOBBY /  LIBRARY IS MY HOBBY TOO
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som sa bez odbornej literatúry nezaobišiel. 
Časy sa však zmenili a ako prvé sa v   to-
várni „stratili“ knižnice. Neskôr už vlastne 
nemali komu slúžiť – Považské strojárne 
definitívne skončili.
• A čo v súčasnosti? Vrátili ste sa do inej 

knižnice?
Áno. V ostatných rokoch sa mojou oázou 

pokoja stala Považská knižnica v bývalej 
Milchovej vile, oproti ktorej kedysi stál 
môj rodný dom (ten ustúpil prestavbe cen-
tra mesta). Dom mi pripomínal obchod R. 
Lautmanovej z  filmu Obchod na korze, 
lebo v  ňom totiž kedysi mala podobnú 
galantériu vdova K. Strelingerová. Prizná-
vam, opäť chodím často a rád do knižnice.
• Môžete byť konkrétnejší?
Nechodím si do knižnice len požičia-

vať knižky, čítať dostupné periodiká, ale 

sledujem aj ponuku jej rôznych podujatí. 
Začal som sa postupne o ne zaujímať a ne-
skôr som sa aj aktívne zapájal do besied, 
stretnutí so zaujímavými osobnosťami 
a  pod.   Tam si ma všimli organizátor-
ky podujatí – taká nová mladá generácia 
knihovníčok, ktoré ma „pritiahli“ k tvori-
vej spolupráci. Bolo to už pred pár rokmi 
a neodmietol som. Oslovilo ma ich nadše-
nie, snaha napriek zložitým podmienkam 
urobiť čosi pre obyvateľov mesta. Mal som 
pocit, že ich môžem podporiť nielen mo-
rálne, ale aj konkrétne pomôcť.
• V čom pomáhate, resp. do akých podu-

jatí ste sa už zapojili?
V čom sa dá, resp. viem, vždy rád pomô-

žem. Viete, knižnica sa stala mojim hob-
by. Teraz sa predovšetkým sa zapájam do 
Noci literatúry čítaním na netradičných 

Čítanie pred Domom kultúry v Považskej Bystrici
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miestach, ako napr. na hlavnej vrátnici 
Považských strojární, v podzemnom kry-
te civilnej obrany, v parku Ivana Krasku, 
na povale Milchovej vily, či pri bronzo-
vom monumente Ruky (akad. sochár M. 
Ksandra) a pod. Ďalej pomáham pri pod-
ujatiach v rámci Týždňa slovenských kniž-
níc, rôznych prednáškach, výstavách, ako 
napr. výstave historických fotografií mes-
ta a  regiónu, dejín a  obnovy Považského 
hradu. V  tomto roku pripravila knižnica 
veľký projekt k  storočnici vzniku Čes-
koslovenska, do ktorého som sa zapojil 
prednáškou pre študentov gymnázia Regi-
onálna pamäť mesta - Považské strojárne 
v čase ČSR.
• Ako vnímate knižnicu dnes?
Som pravidelný návštevník knižnice, oce-

ňujem, že môžem čítať dennú aj odbornú 
tlač, rôzne mesačníky a dočkám sa aj milé-
ho slova. Často využívam informácie o re-
gionálnej literatúre (skôr tej biografickej, 
spomienkovej,  najmä spätej s  históriou 
mesta a Považských strojární). Celkove 
rád sledujem novinky na knižnom trhu, 
ale s  tým, čo ma konkrétne zaujíma, sa 
v knižnici často nestretávam. Výber a ná-
kup noviniek však skvalitniť možno vždy. 
Mám na mysli najmä chýbajúce zborníky 
(tie zväčša vychádzajú v  nižších nákla-
doch), v ktorých sú štúdie a materiály au-
torov z  okresu, resp. iných autorov, čo sa 
bezprostredne týkajú niektorých historic-
kých udalostí, či rozvoja mesta. Také pra-
mene potom treba zložito doslova „nahá-
ňať“. Preto prezerám online katalógy iných 
knižníc, napr. bratislavských vedeckých 
knižníc, niekedy využívam aj ich služby.
V  knižnici by som rád uvítal lepší čita-

teľský komfort a  to najmä skutočnú štu-

dovňu, nie iba kútik na čítanie. Ach, tie 
priestory! Žiaľ, Milchova vila z r. 1900, kde 
sídli knižnica, potrebuje rekonštrukciu, 
ale tá veru problém s priestorom nevyrieši. 
Považská knižnica iste nie je jediná, čo zá-
pasí s priestorom. Zdá sa, že zriaďovatelia 
akosi nechápu, že knižnice nie sú obchod, 
ktorý po sezóne vyprázdni v akciách regá-
ly a nahradí ich novou kolekciou.
• Ako by ste si predstavovali knižnicu 

budúcnosti?
Modernú, svetlú, priestrannú budovu 

s  dobrým prístupom ku kvalitným fon-
dom a  ďalších informačných zdrojov, 
rýchlou a  kvalitnou obsluhou, automati-
záciou, pohodlným a účelným zariadením 
pre návštevníkov, vhodnými priestormi 
na podujatia pre deti, dospelých, výstavy, 
samozrejme, s  bezbariérovým prístupom 
a pod. Kedysi som si predstavoval riešenie 
pre našu knižnicu – jej historickú budovu 
prepojiť skleným premostením s vedľajšou 
roky prázdnou budovou bývalej Vojenskej 
správy, ale to je už dnes nereálne.
V modernej knižnici rozhodne by nemal 

chýbať kvalifikovaný, ochotný personál, 
ktorý nebude poznať slovko „nemáme“, 
ale napriek tomu, že vo fonde žiadaný ti-
tul chýba, dokáže ho zabezpečiť. Chcel by 
som raz zas dostávať „na stôl“ všetko to, čo 
budem potrebovať! Optimisticky verím, 
že dobré podmienky prilákajú do kniž-
nice nových čitateľov, najmä tie mladšie 
ročníky a pomôžu ich vrátiť opäť ku knihe 
a čítaniu.

Na záver sa pripájam k  snom všetkých 
knihovníkov, aby im raz v  budúcnosti 
nechýbali na knihy a  periodiká financie 
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a  ich mzdové ohodnotenie, zodpovedalo 
náročnosti ich práce, aby nemuseli po de-
siatkach rokoch pôsobenia v knižnici od-

chádzať so žalostne nízkym dôchodkom.
S Ing. P. Mikušom sa rozprávala 

Ľudmila Čelková

INFORMÁCIE / INFORMATION

Slovenská asociácia knižníc tradične or-
ganizuje celoslovenské odborné konfe-
rencie, ktoré sú venované strategickým 
úlohám slovenského knihovníctva a  po-
skytujú priestor na verejnú diskusiu aktuál-
nych problémov. A to aj v širšom kontexte 
pamäťových a  fondových inštitúcií. Pred-
chádzajúce konferencie boli organizované 
v  rokoch 2012 a  2015. Tohtoročná konfe-
rencia sa uskutočnila v spolupráci s Ústred-
nou knižnicou Slovenskej asociácie knižníc 
v dňoch 2. a 3. októbra 2018 v Slovenskej 
akadémii vied v  Bratislave pod názvom 
Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Knižni-
ce 2018. Záštitu nad konferenciou prebrala 
ministerka kultúry Slovenskej republiky 
Ľubica Laššáková v rámci Európskeho roka 
kultúrneho dedičstva 2018.
Na vrcholnom celoslovenskom podujatí sa 

zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, odznelo 
31 príspevkov, ktoré odprezentovali odbor-
níci z  Ministerstva kultúry SR, Slovenskej 
národnej galérie, Slovenského technické-
ho múzea, Národného osvetového centra, 
SKIP-u, Slovenskej národnej knižnice, ako 
aj ďalších vedeckých a  verejných knižníc. 
A to všetko za finančnej podpory Fondu na 
podporu umenia.
Konferenciu otvoril novozvolený predseda 

Slovenskej asociácie knižníc Ondrej Látka, 
ktorý privítal vzácnych hostí. Za Sloven-
skú akadémiu vied podpredsedu SAV pre 
3. oddelenie vied Miroslava Morovicsa, za 

Ministerstvo kultúry SR generálneho riadi-
teľa Sekcie kultúrneho dedičstva Radosla-
va Ragača, za Ústrednú knižničnú radu jej 
predsedníčku Danielu Gondovú, za Sloven-
skú národnú knižnicu generálnu riaditeľku 
Katarínu Krištofovú a hosťa z Českej repub-
liky Romana Giebischa, predsedu Svazu 
knihovníku a informačních pracovníku ČR.
Dvojdňový program celoslovenskej od-

bornej konferencie priniesol množstvo 
hodnotných príspevkov, inšpirácií a pod-
netov do ďalších diskusií. Rôznorodosť 
obsahu a tém zo všetkých typov knižníc 
priniesla nové poznatky, skúsenosti a infor-
mácie pre každého z účastníkov. Prezentá-
cie vyžiadaných príspevkov naplnili očaká-
vania organizátorov, ktorí boli presvedčení, 
že knihovníctvo sa chce a musí posúvať 
vpred, chce a  musí riešiť výzvy, ktoré ho 
v blízkej či vzdialenej budúcnosti čakajú. 
A  to tak v slovenskom, ako aj európskom 
vzdelávacom a  kultúrnom priestore. S  ak-
tívnymi knihovníkmi a  ďalšími kolegami, 
efektívnou komunikáciou a  schopnosťou 
spolupráce a  koordinácie. Knižnice sú za 
otvorenosť a  vytváranie prepojených sietí. 
Verím, že aj konkrétne sformulované záve-
ry z  konferencie pomôžu procesom stra-
tegického rozvoja všetkých typov knižníc 
na Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na jej organizácii.

PhDr. Daniela Džuganová
Správna rada SAK

KULTÚRNE DEDIČSTVO PRE VŠETKÝCH! KNIŽNICE 2018 / CULTURAL 
HERITAGE FOR ALL! THE LIBRARIES 2018
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Konferencia Kultúrne dedičstvo pre všet-
kých! Knižnice 2018, ktorá sa konala v 
dňoch 2.-3. októbra 2018 v Bratislave, mala 
za cieľ zmapovať aktuálnu situáciu a prob-
lémy pamäťových a fondových inštitúcií v 
rôznych smeroch ich činnosti. Na konfe-
rencii sa zúčastnilo viac ako 200 odbor-
níkov z týchto inštitúcií, ktorí si vypočuli 
31 odborných príspevkov zaradených do 7 
tematických sekcií.

Účastníci konferencie prijali nasledujúce 
závery:
• vítame iniciatívu Inštitútu kultúrnej po-

litiky Ministerstva kultúry SR predložiť 
na diskusiu knižniciam analytický mate-
riál „Analýza výpožičkovej návratnosti“

• odporúčame Slovenskej národnej kniž-
nici spracovať koncepciu digitalizácie 
regionálnych dokumentov, vzhľadom na 
možnú duplicitnú digitalizáciu regionál-
nych knižníc

• žiadame Ústrednú knižničnú radu, aby 
oslovila ministerku kultúry SR vo veci 
využitia digitálneho obsahu na portáli 
Slovakiana pre knižnice

• žiadame Ústrednú knižničnú radu, aby 
oslovila ministerku kultúry SR vo veci 
využitia národných registrov pre odbor-
nú knihovnícku verejnosť

• na základe informácie o  perspektívnej 
výmene knižnično-informačného sys-
tému VIRTUA za iný knižnično-infor-
mačný systém odporúčame Slovenskej 
národnej knižnici zvolať stretnutie zá-
stupcov participujúcich knižníc zdru-
ženia KIS3G a  prerokovať s  nimi ďalší 
postup

• žiadame opätovne iniciovať rokovanie 
s autorskou spoločnosťou LITA ohľadne 
doplnenia hromadnej licenčnej zmluvy 
o predmety autorskoprávnej ochrany pri 
verejnom vykonaní diel na knižničných 
podujatiach a  tiež ohľadne vypožičia-
vania iných ako literárnych diel, ako aj 
použitie rozmnoženiny časti diela – ná-
hľadu diela, ktorým sa rozumie najmä 
obal a obsah diela v katalógoch knižníc 
knižničného systému SR, a  to na infor-
mačné účely súvisiace s  ponukou na 
vypožičanie alebo sprístupnenie obsahu 
svojich zbierok

• odporúčame vytvoriť pracovnú skupinu 
pod gesciou Sekcie kultúrneho dedič-
stva Ministerstva kultúry SR, ktorá by 
priebežne analyzovala stav plnenia úloh 
v  rámci jednotlivých strategických ob-
lastí Stratégie rozvoja slovenského kni-
hovníctva 2015-2020

• odporúčame Slovenskej národnej kniž-
nici, aby venovala osobitnú pozornosť 
činnostiam mestských knižníc

• vyzývame zástupcov IFLA na Slovensku, 
aby doplnili údaje o slovenských knižni-
ciach v rámci iniciatívy IFLA Library-
map

• odporúčame Ústrednej knižničnej rade 
osloviť ministerku kultúry SR s požia-
davkou na komunikáciu s Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR ohľadne spolupráce základných 
a stredných škôl s verejnými a školskými 
knižnicami pri realizácii aktivít na pod-
poru a rozvoj čitateľskej gramotnosti.

V Bratislave dňa 3. októbra 2018 
Účastníci konferencie 

ZÁVERY Z KONFERENCIE / CONCLUSIONS FROM THE CONFERENCE
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Pod týmto názvom usporiadala Spoloč-
nosť priateľov Univerzitnej knižnice 
v  Bratislave (SPUK) spomienkové pod-
ujatie (Bratislava 22.10.2018) k  stému vý-
ročiu vzniku Československa a 99. výročiu 
vzniku knižnice (10.10.1919). Slávnostné 
stretnutie otvoril predseda SPUK Peter 
Maráky. Zdôraznil význam podujatia, 
ktoré sa zameralo na priblíženie činnosti 
a  prínosu prvých českých zamestnancov 
knižnice, čo stáli pri zrode a  prvých kro-
koch budovania dnešnej „univerzitky“.
Do minulých desaťročí uviedlo prítom-

ných čítanie ukážok z dobových dokumen-
tov a  tlače (Iva Kleinová). Boli to predo-
všetkým spomienky Jana Emlera, Marie 
Černej, Jindry Huškovej-Flajšhansovej, 
Viléma Pražáka na začiatky svojho pôso-
benia v knižnici, prvé úspechy i problémy, 
ale aj entuziazmus, ktorý sa odrazil vo vte-
dajšom hesle: „Najlepší ľudia na Slovensko“.
Úvodným vstupom k téme podujatia bolo 

vystúpenie Matúša Kaščáka (pracovník 
archívu a správy registratúry UKB) Knižni-
ca Univerzity Komenského a jej zamestnan-
ci, v ktorom načrtol na základe dokumen-
tov vývoj knižnice (KUK) od jej vzniku do 
roku 1939. Zdôraznil, že nová knižnica sa 
koncipovala nielen ako knižnica pre po-
treby univerzity (pri vzniku mala 78 tisíc 
kn. j. a 230 rukopisov), ale aj ako vedecká 
knižnica a určité obdobie plnila funkciu 
národnej knižnice, najmä jej slovenské 
oddelenie do r. 1954. Upozornil na ťažkos-
ti knižnice s  nevyhovujúcimi priestormi 
v bývalom kláštore klarisiek, ktoré tvorilo 
12 zaprášených, slabo osvetlených miest-

ností s  navlhnutými stenami. V  tejto sú-
vislosti pripomenul aj perspektívny plán 
na nové priestory, ktoré mala KUK získať 
v novovybudovanom univerzitnom areáli 
pri Lafranconi, ale zo zámerov zišlo. Až v r. 
1926 sa podarilo uvoľniť celé klariseum len 
pre potreby knižnice, čo pomohlo pribú-
dajúcemu fondu (aj vďaka povinnému vý-
tlačku od r. 1919 a Podkarpatskej Rusi od r. 
1920).V nosnej časti príspevku sa venoval 
tým zamestnancom, mená ktorých sa zapí-
sali do dejín knižnice. Spomedzi nich vy-
zdvihol najvýznamnejšiu postavu – vlád-
neho komisára a neskôr riaditeľa knižnice 
Jana Emlera, ktorý predtým pôsobil ako 
knihovník v Prahe. Počas svojho funkčné-
ho obdobia (r. 1919 do r. 1930) sa usiloval 
skvalitniť celkový stav knižnice. Najviac ho 
ťažilo priestorové a  technické vybavenie 
inštitúcie, prevaha cudzojazyčnej literatúry 
a výchova nových odborníkov (bol aj lek-
torom knihovníctva na univerzite). Jeho 
nástupcom bol Josef Schützer, ktorý bol do-
časným správcom knižnice od r. 1930 až do 
núteného odchodu r. 1939. M. Kaščák pri-
pomenul aj ďalších radových zamestnan-
cov KUK, ktorí výrazne prispeli k rozvoju 
inštitúcie – bola to časť pracovníkov Alžbe-
tínskej univerzity (títo okrem 2 neovládali 
slovenčinu slovom a písmom). Ostatných 
prijali z Čiech a Moravy, ktorí napr. v 20.-
30. rokoch tvorili 50-60% zamestnancov. 
Okrem pracovníkov už spomínaných tu 
pôsobil aj napr. Jan Rypka, Karel Kubizňák 
Zděnka Andělová-Foltýnová, Jan Krušinský, 
Jaroslav Katner.
Na tieto prehľadné údaje nadviazala Ka-

ČESI A POČIATKY UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE / CZECHS AND 
THE ORIGINS OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 4/2018 17

mila Fircáková (býv. pracovníčka UKB), 
ktorá sa podrobnejšie venovala výraznej 
knihovníckej osobnosti Vilémovi Pražáko-
vi. Ten patril k popredným predstaviteľom 
českej inteligencie, ktorá prišla do Bratisla-
vy, kde pôsobil ako knihovník, bibliograf 
a v KUK a spolu s  riaditeľom J. Emlerom 
vytvoril koncepciu rozvoja knižnice. Bol 
vedúcim slovenského oddelenia KUK, kto-
ré malo za úlohu zhromažďovať a spracú-
vať slovenskú literatúru, ako aj zahraničné 
slovaciká a staršie vydania pred r. 1918. Vy-
zdvihla úsilie V. Pražáka, ktorý vyhľadával 
a kupoval osobné knižnice rôznych dejate-
ľov, resp. ich časti (napr. Ľ. V. Riznera, I. B. 
Zlocha, Chalupkovcov, J. Kvačalu, E. Kraj-
ňáka, M. Kišša, P. Bujnáka a pod.). Pouká-
zala na Pražákovo úsilie spracúvať národnú 
retrospektívnu bibliografiu – pokračovať v 
Riznerovej bibliografii. Predstavila jeho 
dodnes cenné bibliografické práce, vrátane 
bibliografie prác svojho brata – literárneho 
historika Alberta Pražáka i zaujímavého 
súpisu slovenských kníh pre obecné kniž-
nice. Upozornila aj na aktívnu prezentáciu 
a  propagáciu slovenskej a  slovacikálnej 
literatúry prostredníctvom rozličných vý-
stav. V. Pražák okrem toho často informo-
val v  tlači o knižnici, najmä o činnosti jej 
slovenského oddelenia.
K. Fircáková zdôraznila, že V. Pražák ne-

bol len knihovníkom a bibliografom, ale aj 
etnografom – venoval sa výskumu ľudo-
vej výšivky a  ľudového umenia, prednášal 
na univerzite, redigoval národopisnú časť 
Sborníka archeologického a národopisné-
ho a bol publikačne činný aj v tejto oblasti. 
Z  KUK musel odísť v r. 1939. Pre svojho 
nástupcu (stal sa nim literárny historik Mi-
kuláš Bakoš) pripravil materiál k prevzatiu 

agendy, v  ktorom zhrnul aktuálne otázky 
a činnosť slovenského oddelenia KUK.
Súčasťou podujatia bola aj výstavka prác 

V. Pražáka, ktorá zdokumentovala jeho bo-
hatú publikačnú činnosť ako knihovníka, 
bibliografa aj ako etnografa. Účastníci spo-
mienkového stretnutia si tak mohli zalisto-
vať napr. v Soupise čs. literatury 1901-1925, 
prehľade Slovenských časopisov po prevrate, 
či Sozname slovenských kníh vhodných pre 
obecné a verejné knižnice. V „neknihovníc-
kej“ časti výstavky boli k nahliadnutiu také 
knihy ako Slovenské lidové výšivky, Talian-
ske ornamenty v  slovenských ľudových vý-
šivkách, Národopis Slovenska a pod.
Poučný spomienkový podvečer, umoc-

nený vystúpením folklórneho súboru 
Ľudovienka, pripomenul prítomným 
priekopníkov – obetavých knihovníkov, 
ktorí vybudovali základy dnes uznávanej 
inštitúcie. Podujatie bolo holdom všetkým 
českým kolegom, ktorí prišli pomáhať na 
Slovensko a napriek tomu, že museli odísť 
r.1939, za dve desaťročia položili nielen 
stabilné základy knižnice univerzity, ale 
boli skutočným prínosom pre čs. vedu, 
kultúru. Za to im dnes patrí úcta a vďaka. 
Verím, že príspevky, ktoré odzneli na pod-
ujatí, nezapadnú prachom času.

Ľudmila Čelková
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Mestská knižnica v  Bratislave aj tento 
rok nadviazala na tradíciu organizovania 
odborného seminára pre knihovnícku 
verejnosť. Pri príležitosti 118. výročia za-
loženia knižnice sme si opäť zvolili ak-
tuálnu tému so zaujímavým obsahom. 
“Inovácie pre budúcnosť verejných kniž-
níc” 17. 10. 2018 nám priniesli šesť rôzno-
rodých prezentácií týkajúcich sa rôznych 
aspektov, ktoré v  sebe inovácie zahŕňajú. 
Vzhľadom na podporu z Fondu na pod-
poru umenia sme mali možnosť pozvať 
prednášajúcich zo zahraničia, ktorí nám 
predstavili svoje vnímanie toho, ako má 
moderná knižnica 21. storočia fungovať. 
Tomáš Štefek z Katedry informačních stu-
dií a knihovnictví (KISK) MU v Brně nám 
predstavil “Inkubátor sociálních inovací 
v  knihovnách”. Je to projekt, ktorý uka-
zuje, ako môžu spolupracovať knižniční 
teoretici s  knižničnou praxou. Cieľom je 
podporovať knihovníkov, aby vytvárali 
služby, ktoré zlepšujú životy ľudí a  svet. 
Pred začatím každého projektu je dôležité 
definovať si komunity (lokálne a  sieťové), 
v  rámci ktorých knižnica pôsobí. Sociál-
na inovácia predstavuje nové a  efektívne 
riešenia, ktoré reflektujú na aktuálne spo-
ločenské potreby a  zároveň majú poten-
ciál vytvárať sociálne vzťahy a  možnosti 
spolupráce. Upevňovanie funkcie knižníc 
ako komunitných centier je aj jednou z 
priorít definovaných v  Koncepcii rozvoja 
knižníc v ČR na roky 2017 - 2020. Jednou 
z dôležitých oblastí, ktorým sa potrebu-
jeme v  knižniciach venovať je sociálna 

inklúzia. Zaujímavými možnosťami pri 
realizácií knižničných aktivít je využiť po-
tenciál mladých ľudí a aktívnych seniorov, 
prepájať komunikáciu medzi generáciami, 
reagovať na aktuálne spoločenské témy. 
Kolega upozornil na nevyhnutnosť zlepšiť 
propagáciu v knižniciach. Ponúkame často 
zaujímavé služby, ale ľudia o nich nevedia.  
Filip Hrazdil z Knihovny města Ostravy 
na príklade svojej knižnice ukázal, ako na 
“Vzdelávanie seniorov a  handicapova-
ných”. Práca s týmito kategóriami používa-
teľov vyžaduje inovatívny pohľad a prístup, 
majú špecifické vzdelávacie potreby. Vzde-
lávanie do knižníc jednoducho patrí a na-
hrávajú mu aj spoločenské faktory, akými 
sú starnutie populácie, vekové rozloženie 
používateľov knižníc (seniori tvoria vý-
znamnú časť), rozvoj a  využívanie tech-
nológií (čo je oblasť, v ktorej majú seniori 
stále handicap). Pre seniorov sú v ponuke 
počítačové kurzy pre začiatočníkov a  po-
kročilých, práca s online katalógom, práca 
so smartfónmi. V tomto roku sa vo vzde-
lávaní posunuli a začali realizovať aj kurzy 
podporujúce kritické myslenie - hodnote-
nie informácií v  elektronickom prostredí 
a  bezpečnosť mobilných zariadení. Pre 
používateľov s  mentálnym handicapom 
majú v  ponuke rôzne animačné progra-
my, muzikoterapiu, programy na rozvoj 
kognitívnych funkcií. Cieľom knižnice je 
dosiahnuť čo najlepší stav sociálnej inklú-
zie a poskytovať služby všetkým, ktorí o to 
majú záujem.
Nemecká kolegyňa Annabell Huwig nám 

INOVÁCIE PRE BUDÚCNOSŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC - ČO NÁM PRINIESLI?  
/ INOVATIONS FOR FUTURE OF PUBLIC LIBRARIES – WHAT HAVE THEY 
BROUGHT TO US ?
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predstavila projekt Ideenw3rk, ktorý je sú-
časťou služieb Stadtbibliothek v  Ludwig-
shafene. V rámci rekonštrukcie knižnice 
v roku 2017 bolo pre knižnicu výzvou vy-
tvoriť priestor pre makerspace a  gaming. 
Znamená to významné obohatenie služieb 
knižnice v  súlade s  jej komunitnou funk-
ciou. Makerspace je priestor, v rámci ktoré-
ho majú používatelia možnosť zúčastňovať 
sa workshopov, tvorivých dielní a stretnutí. 
Záľuby môžu byť rôznorodé - pletenie, ši-
tie, stavanie modelov, programovanie, 3D 
modelovanie, grafika. Pri realizácii sa sna-
žia využiť potenciál svojich zamestnancov, 
ktorí môžu mať nejakú záľubu a  v rámci 
makerspace ju predstavia aj záujemcom. 
Zároveň je tu možnosť budovať rôzne for-
my spolupráce s  externými spolupracov-
níkmi. Pri týchto aktivitách sa uplatňuje 
princíp pokus - omyl. Pre  každú knižnicu 
je oživením niečo iné. Ak má nejaký pro-
jekt úspech v  jednej knižnici, neznamená 
to, že bude úspešný všade. Rovnako platí aj 
zásada, že v knižnici nemusí byť vždy nové 
zariadenie. V rámci spolupráce sa potreb-
né zariadenia často požičiavajú (napr. mi-
nipekáreň na výrobu makróniek) alebo na 
základe výzvy môžu ľudia knižnici veno-
vať staršie funkčné zariadenia (napr. šijací 
stroj). Koncept hier v  knižnici sa zakladá 
na poznaní, že každý človek bez ohľadu 
na vek sa rád hrá. Výzvou pri realizácii je 
nájsť vhodný priestor v knižnici a čas tak, 
aby hry nerušili čitateľov. Kluby hier sa 
často realizujú po ukončení prevádzko-
vých hodín knižnice alebo cez víkendy. 
Hry majú rôznu formu, od klasických sto-
lových hier, retro konzol až po virtuálne 
hry s  využitím modernej techniky. Hráči 
nie sú homogénna skupina, je množstvo 

druhov hier, záujmových skupín. Vždy 
je dôležité poznať záujmy svojich pou-
žívateľov a  podľa toho vytvoriť ponuku. 
Spoločným budovaním a  rozširovaním 
komunity možno ponuku ďalej rozširovať.   
Jan Delong z Knihovny Třinec nám po-
rozprával o  úspešnej ceste “20 let inova-
cí a  cesta k otevřené Knihovně Třinec”. 
Od momentu, kedy sa knižnica dostala 
do bodu potreby zmeny  celého koncep-
tu fungovania a  služieb až po súčasnosť, 
kedy je významným miestom pre kultúrne 
vyžitie svojej komunity, ubehlo približne 
20 rokov. Súčasný stav je taký, že v  jednej 
budove sídli knižnica, mestské infocen-
trum a  Galerie města Třinec. Knižnica sa 
výrazne zameriava na projekty na podporu 
čítania, komunikáciu s  deťmi, spoluprácu 
so školami. Vo svojich programoch apliku-
jú metódy kritického myslenia. Dôležitou 
súčasťou knižnice je Mklub, ktorý je otvo-
reným priestorom pre teenagerov, mladých 
dospelých, fanúšikov žánrovej literatúry, 
hráčov hier. Knižnica naplno využíva po-
tenciál komunity, ktorej je súčasťou. Spolu-
pracujú s dobrovoľníkmi, podporujú vzde-
lávacie akcie pre všetky vekové kategórie, 
spolupracujú na realizácii kultúrnych akcií. 
Knižnica za svoju prácu získala v roku 2015 
ocenenie Knihovna roka, ktoré je spojené 
aj s finančnou odmenou. Tú sa knihovníci  
rozhodli rozumne investovať - absolvovali 
poznávaciu cestu po dánskych knižniciach, 
kde nazbierali množstvo inšpirácií pre svo-
je knižničné projekty. Knižnica úspešne 
spolupracuje s  KISK v  Brne v  rámci pro-
jektu sociálne inovácie. 
Pavol Špani z firmy Svop si pripravil za-

ujímavú prezentáciu s názvom “Poučte sa 
v  knižniciach z našich chýb” o  tom, ako 
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sa vyvarovať chýb - na príklade realizácie 
projektu Infogate. Tento projekt súborného 
katalógu pôvodne zastrešoval knižnice po-
užívajúce KIS Dawinci. Keďže vývoj a po-
treba spolupráce sa nedá zastaviť, postupne 
sa do projektu zapájajú aj knižnice, ktoré 
používajú iné knižnično-informačné sys-
témy. Výhodou Infogate je jednotné vyhľa-
dávacie rozhranie, ktoré sa postupne dopĺ-
ňa o rôzne užitočné funkcie. Zobrazované 
obálky kníh môžu vkladať a v prípade po-
treby meniť aj používatelia, čitatelia môžu 
písať anotácie a hodnotenia, k záznamu sa 
dá pripojiť aj video ukážka. Ďalšou súčas-
ťou Infogate je aj platforma Moja knižni-
ca, kde si každý záujemca môže vytvoriť 
vlastnú knižničnú zbierku, evidovať si svo-
ju čitateľskú aktivitu, ponúkať svoje knihy 
na výmenu v  bazári. Všetky tieto funkcie 
sú súčasťou zložitého systému, v  ktorom 
sa po čase vyskytnú problémy. Technické 
otázky často vznikajú pri integrovaní data-
bázy záznamov knižnice prostredníctvom 
protokolu OAI a  hľadanie optimálneho 
riešenia je neustálou výzvou. Nejednotnosť 
v  katalogizácii vyžaduje manuálne opra-
vovanie záznamov. Duplicity záznamov 
v  knižniciach je potrebné identifikovať 
a postupne odstraňovať. A nakoniec je veľ-
mi významnou otázka, kto sú používatelia. 
Potrebujeme analýzy a prieskumy na lepšie 
chápanie ich informačného správania. Na 
mnohé otázky sa postupne nájdu odpove-
de a  systém má ambíciu byť čo najpríve-
tivejším, aby ľudia vedeli využívať všetky 
funkcie, ktoré ponúka. 
Jana Šubová z firmy Cosmotron roz-

právala o  tom, aké je miesto technológií 
v  službách knižnice. Ich úlohou je zjed-
nodušiť a  zefektívniť prácu knihovníkov 

a  procesy, ktoré v  rámci svojej práce re-
alizujú. Informačné technológie nie sú 
cieľ, sú prostriedok. Zohrávajú významnú 
úlohu pri ochrane fondu (RFID, EM), čo 
zároveň vplýva na služby. Knihovník ne-
musí byť priklincovaný k výpožičnému 
pultu, ale môže sa venovať aj iným pra-
covným procesom. Digitálna kronika je 
informačný systém, ktorý ponúka ucho-
vávanie digitálnych dokumentov a  infor-
mácií, rôzne možnosti prezentácie infor-
mácií a ich dostupnosť aj pre iné systémy. 
Každá knižnica na základe svojich potrieb 
a  možností vyhodnotí, ktoré technológie 
pre uľahčenie do svojich služieb vpustí. 
Po skončení prezentácií nasledovala pod-
netná diskusia, v  rámci ktorej sme si de-
finovali hlavné oblasti a  potenciál, kto-
rý potrebujeme budovať pre budúcnosť 
- otvorená knižnica s príjemnými priestor-
mi, potreba pravidelných prieskumov 
a  reflexia na potreby používateľov, perso-
nalizácia služieb, potreba aktívnej spolu-
práce s  ďalšími kultúrnymi inštitúciami. 
Cieľom seminára bolo navzájom sa po-
znatkovo obohatiť, inšpirovať sa a nasme-
rovať sa k možnostiam realizovať v knižni-
ciach inovatívne projekty, ktoré nás posunú 
bližšie k čitateľom a ich potrebám.

Mgr. Helena Mlejová
Mestská knižnica v Bratislave

 helena.mlejova@mestskakniznica.sk
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Súčasná doba kladie na knihovníkov veľ-
mi vysoké požiadavky, preto je potrebné, 
aby si počas celého života rozvíjali svoje 
vedomosti, zručnosti a schopnosti tak, aby 
boli schopní adaptácie na požiadavky doby 
a požiadavky používateľov knižníc. Sústav-
né vzdelávanie knihovníkov je prioritou 
aj v  Stratégii slovenského knihovníctva 
na roky 2015 – 2020. Podľa priority 1.5 je 
nevyhnutné vytvárať a podporovať celoži-
votné vzdelávanie informačných profesio-
nálov a  knihovníkov, skvalitňovať systém 
riadenia ľudských zdrojov, ktorého cieľom 
je zabezpečiť nadobúdanie a  rozvoj prak-
tických skúseností knižničných a  infor-
mačných zamestnancov na pracoviskách, 
ale aj podporovať ich celoživotného vzde-
lávanie. Na základe týchto východísk, po-
trieb praxe a požiadaviek knihovníkov bol 

koncipovaný projekt Vzdelaní knihovníci 
– spokojní používatelia 2. Tento projekt 
nadväzoval na prvý cyklus tréningových 
programov pre knihovníkov z rokov 2016 
– 2017.

Tohtoročné vzdelávanie bolo zamerané 
na posilňovanie sociálnych kompetencií 
knihovníkov, zlepšovanie efektivity a efek-
tívnosti práce v knižniciach a projektového 
riadenia. Uskutočnili sa 4 moduly teoretic-
ko-praktických tréningov: Práca s používa-
teľmi knižnice, Časový a stres manažment, 
Tvorba a manažment projektov a Úspešné 
vedenie tímu v  celkovom rozsahu 48 ho-
dín. Odborným garantom projektu bola 
vysokoškolská pedagogička a  lektorka 
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. 
Projekt z  verejných zdrojov podporil 

VZDELANÍ KNIHOVNÍCI – SPOKOJNÍ POUŽÍVATELIA 2 / EDUCATED 
LIBRARIANS – SATISFIED USERS 2

Teoreticko-praktický tréning Práca s používateľmi knižnice, prednášajúca PhDr. Beata Žitniaková 
Gurgová, PhD.
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Tvorba a manažment projektov, prednášajúci Mgr. Rastislav Očenáš

Tvorba a manažment projektov, prednášajúca Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Fond na podporu umenia, hlavný part-
ner projektu.
Tematické zameranie tréningov bolo 

orientované na prácu s používateľmi 
knižnice – posilnenie všetkých mäkkých 

zručností nevyhnutných pre kvalifikovaný 
výkon práce s ľuďmi; časový a  stres ma-
nažment – zlepšenie využívania pracovné-
ho času bez stresov; tvorbu a manažment 
projektov – zlepšenie kompetencií a zruč-
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nosti pri tvorbe, podávaní a realizácii pro-
jektov; úspešné vedenie tímu – úspešné 
budovanie a  vedenie tímov. Vo všetkých 
moduloch boli použité  rôzne metódy vý-
učby: interaktívne prednášky, brainstor-
ming, diskusie, skupinová práca, rolové 
hry, úlohy spojené s riešením problémov, 
praktické tréningy, riešenie modelových 
situácií, kolektívne a  samostatné riešenie 
zadaní a úloh.

Teoreticko-tréningové aktivity absolvo-
valo 77 knihovníkov z verejných kniž-
níc a  univerzitnej knižnice. Kurzy viedli 
odborní lektori s  bohatými teoretickými 
a praktickými skúsenosťami v daných ob-
lastiach.
Knihovníci získali vo Zvolene ďalšie teo-

retické vedomosti a  praktické zručnosti, 
ktoré im pomôžu vykonávať knihovnícku 
prácu kvalifikovanejšie a  kvalitnejšie. Na-
učili sa efektívnejšie plánovať pracovný 
čas, predchádzať emocionálnej, sociálnej 

a fyzickej vyčerpanosti pri práci s používa-
teľmi. Zlepšili sa vo vyhľadávaní vhodných 
grantových schém, formulovaní zámerov 
a  cieľov projektov, plánovaní rozpočtu 
a  výstupov projektu. Dokážu zrealizovať 
a ukončiť všetky plánované projektové ak-
tivity. V ďalších tréningoch si osvojili zna-
losti a praktické zručnosti v oblasti vedenia 
tímu a naučili sa ako ich úspešne budovať. 
Úspech knižníc je priamo závislý od od-

bornej úrovne svojich zamestnancov. 
Knižnica, pokiaľ má záujem o svoj vlastný 
rozvoj, musí sledovať všetky trendy a  ne-
ustále vzdelávať svojich zamestnancov. 
Projekt Vzdelaní knihovníci – spokojní 
používatelia 2 bol úspešný, preto v jeho re-
alizácii bude knižnica pokračovať aj v ďal-
ších rokoch.

Ing. Milota Torňošová
 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

 milota.tornosova@kskls.sk

BBSK – Novohradská knižnica, Lučenec 
už s tradíciou od roka 2007 vyhlasuje celo-
slovenskú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe, 
poézia, próza – Literárny Lučenec. 
Poslaním a  cieľom súťaže je prezentáciou 

vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným 
deťom, študentom i dospelým formou ce-
loštátnej súťaže konfrontáciu s inými, mož-
nosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podpo-
rovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, 
umožniť získať nové poznatky a kontakty v 
oblasti literárnej tvorby.
Toto podujatie je venované na počesť 

významnej slovenskej spisovateľky Bo-
ženy Slančíkovej -Timravy (2.10.1867-
27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s 
Novohradom.
Do literárnej súťaže sa prihlásili nasledov-

né vekové kategórie:5. - 9. ročník základ-
ných škôl a  osemročných gymnázií, štu-
denti stredných škôl a dospelí. Literárnymi 

CELOSLOVENSKÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ – LITERÁRNY LUČENEC 2018, XII. ROČNÍK 
/ SLOVAK LITERARY COMPETITION – LITERARY LUČENEC 2018, 12TH CONTEST
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formami súťaže boli: poézia, próza.
Do XII. ročníka súťaže sa prihlásilo 96 au-

torov literárnych prác, ktorí nám spolu za-
slali 218 súťažných prác. Odborná porota, 
ktorá práce hodnotila a vyhodnotila, odpo-
ručila na ocenenie 21 autorov. V rámci súťa-
že boli udelené aj 3 mimoriadne ceny: Cena 
primátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky  
Domu Matice slovenskej a Cena riaditeľky 
Novohradskej knižnice. Výstupom súťaže 
je súhrnný dokument - Zborník literárnych 
prác, ktorý poskytuje výsledky celoštátnej 
súťaže autorov literárnej tvorby. Prináša 
podrobný prehľad ocenených autorov  a ví-
ťazných prác.
Celoslovenskú literárnu súťaž z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia, hlavný partner podujatia a  Slovenská 
asociácia knižníc. Ceny do súťaže venovali 
Kníhkupectvo Július Dováľ a  Kníhkupec-
tvo Golem, Mesto Lučenec, Dom Matice 
slovenskej.
Zoznam autorov ocenených prác XII. 

ročníka súťaže:
I.veková kategória
Poézia

1. Jeleňová Ema (Stará Ľubovňa) „Premen-
livá“ „Rátanie“ „Maliarka“ „Pochmúrna 
búrka“  

2. Tekerová Veronika (Bratislava) „Okla-
maná“ „Na vlnách“ „Ako tráva“

3. Doróková Nikoleta (Lučenec) „Stratené 
sny“ „ Kamarát?“ „Hviezdy v očiach“

Próza
1. Kalamárová Viktória (Stará Halič) „ 

Dievča s veľkým snom“
2. Urbanová Andrea (Kurtáň) „Kuriózna 

výmena“ 
3. Mihalko Kamil (Lovinobaňa) „Leto 

s Kubom“

II.veková kategória
Poézia

1. Šporer Nikolas (Topoľčany) „Svitanie“ „ 
Neverím“ „Ticho“

2. Martišková Magdaléna (Topoľčany) 
„Fest“ „ Lis(t)ovanie“ „6,7,8“ 

3. Bajnóczyová Andrea (Vyšné Ružbachy) 
„XXX“ „Zima“ 

Próza
1. Jacková Ema (Rimavská Sobota) „ Cesty 

do Ríma“
2. Václaviaková Natália (Závada) „Mizo-

fónia“
3. Zamborský Alex (Prešov) „ Vlaky v Ma-

lajzii“

III.veková kategória
Poézia

1. Májovský Patrik (Bratislava) „Kolos na 
kolesách“ „Pohraničné situácie“ „Mu-
cholapače snov“ „Zver sa mi“ „Ťažiská 
oblečené do šatov“

2. Cigánik Jozef (Slovenský Grob) „Strom“ 
„Rošáda“ „Ústupok“ „Vetranie“

3. Vakov Vladimír (Považská Bystrica) 
„Denníky, útržky, básne:„ (S)krátka“ 
„Atmosféry“ „Raz“ „Topole“ „Magma“

Próza
1. Cigániková Jana (Slovenský Grob) „50 

na 50“ „ Bernardína“
2. Leonhard /Kučeráková/ Kristína (Zvo-

len) „Hroch na bicykli“
3. Ďúran Juraj (Trnava) „Povedzte mi nie-

čo o sebe“
Vecné dary – knihy boli zakúpené s pod-

porou Slovenskej asociácie knižníc, spolu-
organizátorom podujatia.
Podujatie z  verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia, hlavný partner.
Ďalej knižnica udelila 3 mimoriadne ceny:
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Cena primátorky mesta Lučenec
Jalčová Slávka (Michalovce) „Pravda ťa 

dostihne“

Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej 
v Lučenci
Mizeráková Monika (Melčice-Lieskové) 

„Rozpoltenosť dvadsaťtriročnej šestnástky“

Cena riaditeľky Novohradskej knižnice
Sarvašová Sofia (Veľká Ves) „Nenaplne-

ná“ „Nepochopená“
Všetkým oceneným autorom, ale aj tým, 

ktorí sa do XII. ročníka súťaže vo vlastnej 
tvorbe  zapojili, gratulujeme a  ďakujeme. 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu o  rok, 
v rámci XIII. ročníka -  Literárny Lučenec 
2019.

PhDr. Mgr. Daša Filčíková 
Novohradskáj knižnica v Lučenci

riaditelka@nklc.sk

O význame spoločenských a vzdelávacích 
aktivít pre seniorov v  knižniciach nie je 
nutné opakovane rozprávať. Všetci si uve-
domujeme, že seniori sú významná a  po-
četná skupina, ktorá hľadá, najmä vo ve-
rejných knižniciach, príležitosti. Zaistenie 
bezproblémového starnutia predstavuje 
celý komplex opatrení počnúc zdravotnou 
starostlivosťou, sociálnym zabezpečením, 
vzdelávaním, kultúrou a spoločenský, živo-
tom. V našej knižnici pripravujeme  aktivi-
ty s cieľom aktivizácie seniorov a vytvorení 
ponuky pre aktívne uplatnenie starších 
ľudí.

Spoločne to zvládneme  
kurzy informačnej gramotnosti sa v kniž-

nici realizujú už od roku 2004, zväčša sa 
uskutočňujú dva kurzy – jarné obdo-
bie, jesenné obdobie, maximálny počet 6 
účastníkov kurzu. Na šiestich stretnutiach 
sa seniori učia zvládať prácu s  textovým 
editorom, prácu s  obrázkami, vyhľadá-
vať a posudzovať informácie na internete, 
komunikovať, či už e-mailom, skypom, ... 

Jedno stretnutie je vždy venované infor-
mačnej bezpečnosti.

Mozgový jogging I. – kurzy trénovania 
pamäti pre seniorov a  Mozgový jogging 
II. – pokračujúce kurzy trénovania pamäti 
pre seniorov
od roku 2013 organizujeme  tréningy pa-

mäti pod názvom Mozgový jogging. Tré-
ningy sa realizujú v uzavretej 10 až 12 člen-
nej skupine, ktorá sa stretáva raz do týždňa 
v učebni knižnice. V prvom cykle je pripra-
vených 10 stretnutí, v druhom 6 stretnutí. 
Tréningy vedie certifikovaná trénerka pa-
mäti seniorov. Kurzy tak isto prebiehajú 
v  letnom aj zimnom „semestri“. V prvom 
cykle sa učia zvládať viaceré mentálne 
techniky a  pohybové cvičenia na aktivi-
záciu a udržanie kognitívnych schopností, 
v pokračujúcom už tieto techniky aktívne 
využívajú v praxi. Od roku 2013 absolvo-
valo kurzy viac ako 180 seniorov. Najväčší 
význam vidíme v  tom, že po absolvovaní 
kurzu už odchádza skupina priateľov, nie 
cudzích ľudí ako na začiatku.

KOMUNITA SENIOROV V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE / 
SENIORS´ COMMUNITY IN JURAJ FANDLY LIBRARY IN TRNAVA
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Podujatie  je súčasťou globálneho projektu 
Knižnica dokorán, ktorý z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia a Mesto 
Trnava.

Program Aktivita ako dominantný spô-
sob starnutia
vznikol z  podnetu seniorov, ktorí už ab-

solvovali oba kurzy mozgového joggingu 
a  dožadovali sa ďalších aktivít. Preto sme 
v tomto roku pripravili projekt Aktivita 
ako dominantný spôsob starnutia, ktoré-
ho cieľom je zapojiť seniorov do aktívne-
ho spoločenského života, aktivizovať ich 
kognitívne schopnosti a spomínanie. Pra-
videlne poslednú stredu v mesiaci pripra-
vujeme stretnutie seniorov so zaujímavými 
ľuďmi. Seniori sú do programu aktívne 
zapájaní, „sú nútení využívať svoj mozgový 
potenciál“. Na prvé stretnutie sme pozvali 
poetku Gabrielu Izakovičovú-Spustovú. 
Išlo o autorské čítanie s prvkami poetote-
rapie. Pri čítaní poézie účastníci prenášali 
svoje pocity a emočné zážitky na papier. 
Druhé stretnutie vo februári malo názov 
Knižnica – dom plný bohatstva. Hosťom 
bol aj nevidiaci pracovník knižnice, Július 
Bartek, ktorý napriek svojmu hendikepu, 
sa začlenil do pracovného kolektívu a ak-
tívne sprostredkováva služby nevidiacim. 
V marci sme do našej seniorskej komunity 
na Spomínanie so slovenským rozhlasom 
pozvali rozhlasového redaktora a novinára 
Martina Jurča. Účastníci si vyskúšali prácu 
redaktora na vlastnej koži. V druhej akti-
vite pripravil hlasy známych rozhlasových 
osobností. Úlohou bolo podľa hlasu rozpo-
znať, komu hlas patrí. „Spomienkovo alebo 
Prsteň mojej (starej) mamy: Ako zachovať 
rodinné príbehy pre svojich potomkov“, 

opäť stretnutie s Gabrielou Izakovičovou-
-Spustovou, autorkou knihy spomienok 
svojej mamy. Cieľom bolo vyvolať v účast-
níkoch spomienky na detstvo, zvratové 
okamihy v ich živote, či rodinné príbehy, 
ktoré sa v rodine tradujú. V ďalšom kro-
ku ich naviesť a ukázať ako sa taká kniha 
spomienok, či rodová kniha píše, vzbudiť 
v nich záujem o uchovanie ich spomienok. 
V máji nás vo svojej virtuálnej prechádzke 
Rozprávanie o starej Trnave Simonne Jur-
čová previedla starým mestom. Zaujímavé 
fotografie a obrazy z minulých dôb priblí-
žili už neexistujúce zákutia mesta. Účast-
níci sa aktívne zapájali, spomínali na ľudí, 
na domy, kaviarne, obchodíky. Pred prázd-
ninami sme sa stretli na Záhradnej literár-
nej slávnosti so spisovateľkou  Veronikou 
Šikulovou. V  septembri sme pokračovali 
stretnutím s  pamiatkarkou Danielou Za-
charovou Trnava – staré mesto v priebehu 
času. V  mimoriadnej prezentácii nás pre-
viedla zo súčasnosti Trnavy až do doby ka-
menej, keďže stopy človeka doby kamenej 
boli objavené pri posledných archeologic-
kých výskumoch v  Trnave. Na  november 
pripravujeme tému Storočie spomienok 
a  pracovný rok zakončíme Adventným 
koncertom. 
Program je súčasťou globálneho projektu 

Knižnica dokorán, ktorý z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.

Kresliť sa naučíme za dva dni
dvojdňový kurz kreslenia s využitím pra-

vej hemisféry mal mimoriadny ohlas v ši-
rokej verejnosti, záujem bol trojnásobne 
väčší ako možnosti. Kurzu sa zúčastnilo 
desať seniorov. Podmienkou bolo členstvo 
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v knižnici. Dva dni od 9.00 až do 17.00 hod. 
intenzívne pracovali pod vedením skúse-
nej lektorky. Najprv priestorová orientácia, 
kreslenie perspektívy, detaily ruky, prsty, 
oči, uši – pomer k veľkosti hlavy, následne 
portréty. Výsledok bol neodškriepiteľný.
Podujatie je súčasťou globálneho projektu 

Knižnica dokorán, ktorý z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.

Scrabble v knižnici
Okrem organizovaných akcií majú seniori 

aj ďalší záujemcovia možnosť hrať v čitár-
ni knižnice slovnú hru Scrabble. K dispo-
zícii sú dve hracie súpravy. Od januára sa 
seniori stretávajú pravidelne každú stredu 
o  14.00 hod. Účasť nie je organizovaná; 
každú stredu prídu minimálne traja se-

niori. Gestorom dodržiavania pravidiel je 
pani, ktorá v minulosti hrala scrabble sú-
ťažne. Aby hranie malo aj nádych súťaže, 
pripravujeme na december medzigenerač-
ný turnaj seniori versus tínedžeri.
Podujatie je súčasťou globálneho projektu 

Knižnica dokorán, ktorý z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.

Podujatia pre seniorov v  tomto roku sú 
úspešné, potenciál do budúceho obdobia 
vidíme v ešte aktívnejšom zapájaní senio-
rov do prípravy podujatí, využívaním ich 
skúseností, vedomostí, zručností v zmysle 
kréda - „seniori seniorom“.

Jana Brliťová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

bio@kniznicatrnava.sk

foto: archív KJF
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Hontiansko-novohradská knižnica A. H. 
Škultétyho vo Veľkom Krtíši už tretie de-
saťročie vytvára priestor pre umeleckú se-
barealizáciu mladej talentovanej generácie. 
V  piatok 26. októbra 2018 vyvrcholil 27. 
ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej 
literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“ 
slávnostným vyhlásením výsledkov v Ob-
radnej sieni Mestského úradu za účasti 
ocenených žiakov, študentov a  vzácnych 
hostí. Literárna súťaž nesie vo svojom 
názve meno veľkokrtíšskeho rodáka a vý-
znamnej osobnosti slovenských dejín A. 
H. Škultétyho, ktorého pamiatku si účast-
níci uctili pri jeho pamätníku na námestí. 
Položením kytičky kvetov a úvodným prí-
hovorom Mgr. Márii Hroncovej, predsed-
níčky Občianskeho združenia Spoločnosť 

A. H. Škultétyho sa začalo celoslovenské 
podujatie. V  obradnej sieni po úvodných 
slovách Ing. Dalibora Surkoša, primátora 
mesta Veľký Krtíš a  Mgr. Zuzany Unze-
itigovej, riaditeľky knižnice nastala dlho 
očakávaná chvíľa a boli vyhlásené výsled-
ky. Do súťaže sa zapojilo svojimi 247 li-
terárnymi prácami 122 mladých autorov 
z celého Slovenska. Odborná porota v zlo-
žení Ján Petrík, predseda poroty a členovia 
Peter Gajdošík a  PhDr. Ľubica Kepštová 
vyhodnotila všetky práce a určila poradie 
24 najlepších. Z rúk primátora mesta Veľký 
Krtíš, ktorý už dlhodobo drží záštitu nad 
súťažou, prevzalo diplomy a  vecné ceny 
17 autorov hlavných umiestnení. Okrem 
hlavných cien už tradične venovala Re-
dakcia časopisu Slniečko 2 autorom Ceny 

„ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY“ / ŠKULTÉTY´S RHYMES

Ocenení účastníci literárnej súťaže
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Slniečka. Ceny Literárneho informačného 
centra si odniesli 4 mladí literáti. Na počesť 
dlhoročného gestora a  bývalého predse-
du odbornej poroty, publicistu a novinára 
odovzdal Ján Brloš, vedúci Oblastného 
pracoviska Matice slovenskej vo Veľkom 
Krtíši mimoriadnu Cenu JUDr. Petra Škul-
tétyho najlepšej autorke z veľkokrtíšskeho 
regiónu, a  to Sáre Pavlovovej, žiačke Zák-
ladnej umeleckej školy Veľký Krtíš.

Po slávnostných chvíľach bol mladým 
literátom, ich vyučujúcim, rodičom a ďal-
ším milovníkom krásneho slova vytvorený 
priestor na výmenu názorov a skúseností, 
či inšpiráciu do ďalšej tvorby. V priesto-
roch knižnice počas rozborového seminá-
ra mladí autori smelo odprezentovali svoje 
literárne práce a vypočuli si dobre mienené 
rady ale aj kritické pripomienky odbornej 
poroty. Z podujatia si okrem nových skúse-
ností a príjemných zážitkov všetci prítomní 
odniesli tlačou vydaný zborník ocenených 
prác, ktorého vydanie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.
Knižnica nezabudla ani na veľkokrtíš-

skych žiakov. V rámci Škultétyho rečňova-

niek zorganizovala pre základné a stredné 
školy besedy so slovenskými spisovateľmi.
Chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, 

ktorí sa svojimi literárnymi počinmi za-
pojili do našej súťaže a všetkým oceneným 
srdečne blahoželáme, prajeme veľa ďalších 
tvorivých úspechov. Veríme, že v  duchu 
odkazu nášho rodáka sa nám podarí po-
kračovať v  tejto peknej tradícii a  aj v  bu-
dúcnosti budeme pozitívne vplývať na mlá-
dež v oblasti literatúry, tvorivosti, práci so 
slovom a písmom, schopnosťou vyjadrovať 
svoje myšlienky a pocity na papier.

Celoslovenskú súťaž Škultétyho rečňovan-
ky z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, hlavný partner podujatia 
a  Slovenská asociácia knižníc. Podujatie 
ďalej podporili Mesto Veľký Krtíš, Spoloč-
nosť A. H. Škultétyho, Literárne informač-
né centrum, Matica slovenská a  FamaArt 
Spišská Nová Ves.

Mgr. Danka Šagiová,
Hontiansko-novohradská knižnica  

A.H. Škultétyho, Veľký Krtíš
danka.sagiova@hnk-vk.sk
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

V rámci Mesiaca českej a slovenskej kul-
túrnej vzájomnosti sa pravidelne stretávajú 
slovenskí, moravskí a českí bibliografi, aby 
si vymenili skúsenosti,  prezentovali vý-
sledky svojej činnosti a  prehlbovali vzá-
jomnú spoluprácu. Cieľom kolokvia je 
tiež vzájomné spoznávanie regionálnej his-
tórie a  kultúry. Stretnutia sa uskutočňujú 
každoročne, striedavo v  Českej republike 
a na Slovensku. Tento rok sa 21. ročník ko-
lokvia konal na Slovensku v  dňoch 7. 10. 
– 9. 10. 2018 v Nitre. Organizačným garan-
tom podujatia bola Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre, Slovenská asociácia knižníc 
a  Sdružení knihoven ČR – sekce SDRUK 
pro bibliografii. Na podujatí sa zúčastnili 
zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho 
kraja z odboru kultúry a športu PhDr. Silvia 
Detvayová, PhDr. Katarína Ürgeová, mes-
ta Nitra PhDr. Ján Vančo PhD. a knižníc 

z Brna, Zlína, Prahy, Pardubíc, Karlových 
Varov, Havlíčkovho Brodu, Hradca Králové 
za českú stranu a  zo Slovenska to boli zá-
stupcovia knižníc z Nitry, Nových Zámkov, 
Žiliny, Prešova, Banskej Bystrice, Pezinka 
a zo Zvolena. Pre účastníkov podujatia bol 
pripravený bohatý program, počas ktorého 
sa zoznámili s  dejinami Nitry na predsta-
vení Stretnutie s Veľkou Moravou v Starom 
divadle Karola Spišáka v Nitre. Prehliadka 
mesta a hradu so sprievodcom bola príno-
som pre spoznávanie regionálnej kultúry 
a histórie. Odborný program kolokvia bol 
zostavený do  piatich tematických okruhov. 
V prvom bloku Veľká Morava – zem našich 
predkov odzneli dva príspevky. Príspevok 
Mgr. Martiny Smolovej, PhD. z Moravské 
zemské knihovny v Brne Lokace Velké Mo-
ravy sa zameral na územie Veľkej Moravy. 
Na základe pramenných svedectiev hovori-

KOLOKVIUM SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A MORAVSKÝCH  BIBLIOGRAFOV 
2018 / COLLOQUIUM OF SLOVAK, CZECH AND MORAVIAN BIBLIOGRAPHERS 
2018

Mgr. Monika Lobodášová, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Monika.lobodasova@krajskakniznicanitra.sk

Abstract: The report brings information on the 21th Colloquium of Slovak, Czech and Mora-
vian bibliographies, held on 7-10th October, 2018 in Nitra. The professional programme with 
respect for the history and tradition of the region where the colloquium was done, include 
reports about Moravia Magna, information about successes of the first common state Czech 
and Slovak (100th anniversary).The colloquium presented forgotten personalities of common 
history. The program dealt with agriculture in the regions and in the literature and partner-
ship of Slovak and Czech library.
Keywords: bibliography, libraries, Colloquium of Slovak, Czech and Moravian bibliogra-
phers, professional events, regional bibliography
Kľúčové slová: bibliografia, knižnice, Kolokvium slovenských, českých a moravských biblio-
grafov, odborné podujatia, regionálna bibliografia
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la o vzniku názvu a jej umiestnení. Príspe-
vok Mgr. Evy Filípkovej sa zameral na kul-
túrne a duchovné centrum Veľkomoravskej 
ríše Veligrad, ktorý sa nachádzal na území 
dnešného Zlínského kraja. Druhý blok sa 
venoval téme Úspechy prvého spoločného 
štátu Čechov a  Slovákov – Českosloven-
ská republika (1918-1938). Pani Mária 
Feldinszká z Knižnice Antona Bernoláka 
v  Nových Zámkoch vo svojom príspevku 
Obdobie budovania novej Českosloven-
skej republiky (1918-1938) na národnostne 
zmiešanom území okresu Nové Zámky za-
chytené v  regionálnych dokumentoch pri-
blížila politickú, hospodársku a spoločen-
skú situáciu na území okresu Nové Zámky 
v období vzniku ČSR a po ňom. Pani PhDr. 
Václava Horáčková z Historického ústavu 

Akadémie věd České republiky vo svojom 
príspevku priblížila príbeh nemeckej rodi-
ny podnikateľov a priemyselníkov Ringhof-
ferovcov a ich vzťah k prvej republike. Tretí 
blok prednášok sa venoval Zabudnutým 
osobnostiam spoločných dejín Čechov, Slo-
vákov a Moravanov. Mgr. Daniela Tótho-
vá z Malokarpatskej knižnice v Pezinku vo 
svojej prezentácii Známy – neznámy Heř-
man Lansfeld poodhalila zaujímavý život 
a  prácu keramikára Heřmana Lansfelda, 
ktorý napomáhal bádaniu a  objasňovaniu 
keramického remesla, príspevok do zborní-
ka pripravila PhDr. Katarína Benciová. Prí-
spevok Mgr. Eleny Matiskovej z  Krajskej 
knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa ve-
noval originálnym dielam architekta Duša-
na Jurkoviča. Básnik dreva a kameňa sa na-

Budova Dvanásť kolégií
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trvalo zapísal do slovenskej a českej histórie 
architektúry. Za vrchol jeho tvorby možno 
považovať Mohylu generála M. R. Štefáni-
ka na Bradle. K zabudnutým osobnostiam 
spoločných dejín Čechov, Slovákov a  Mo-
ravanov patrili aj Eugen Bárkányi a Alexan-
der Duchoň. Obaja sa narodili v 80. rokoch 
19. storočia, aktívne sa zapojili do kultúrne-
ho a spoločenského života medzivojnového 
Československa a obaja zanechali výraznú 
stopu v našej spoločnej histórii - jeden ako 
zakladateľ prvého slovenského židovského 
múzea a  druhý ako spoluzakladateľ prvej 
ľudovej hvezdárne na Slovensku. Životné 
paralely zabudnutých prešovských me-
dzivojnových priekopníkov priblížila pani 
Mgr. Andrea Sivaničová z Knižnice P. O. 
Hviezdoslava v Prešove. V ďalšom príspev-
ku Vybrané české osobnosti a ich zástoj pri 
budovaní kultúrnych inštitúcií na Sloven-
sku v  podmienkach novovzniknutej ČSR 
sa pani Mgr. Dana Chalupeková zo Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici z po-
hľadu slovenskej tlače zamerala na niekoľko 

českých osobností, ktoré svojou angažova-
nosťou v  tomto období výrazne ovplyvnili 
vedu a  kultúru na Slovensku. Posledným 
príspevkom v  treťom bloku bol príspevok 
pani Violy Bielikovej z Krajskej knižnice 
Karola Kmeťka v  Nitre Žili medzi nami – 
Marie Štechová, Karel Čapek, Imrich For-
báth a  Mária Wallenfelsová, známe osob-
nosti prvej republiky, ktorým sa stali na 
krátky čas domovom a pôsobiskom Nitra, 
Zlaté Moravce a Topoľčianky. Popoludňajší 
program si účastníci kolokvia za príjem-
ného počasia vychutnali v  Topoľčiankach, 
kde si pozreli Múzeum dobového interiéru 
s expozíciou vzácneho nábytku a bytových 
doplnkov Zámku v Topoľčiankach. Pozor-
nosť knihovníkov upútala zámocká knižni-
ca, založená grófom Jánom Keglevichom, 
kde sa nachádzajú skutočné knižné skvosty 
v podobe prvej slovenskej gramatiky – 
Grammatica slavica od Antona Bernoláka, 
vydanej v Bratislave v roku 1790 a vzácneho 
exemplára Kralickej biblie – pražské vyda-
nie z roku 1613. Program bol doplnený aj 

Prehliadka Nitry



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 4/2018 33

príjemnou návštevou Národného žrebčína, 
ktorý je národným centrom chovu a šľach-
tenia koní na Slovensku. Po vyčerpávajú-
com dni plnom zaujímavých informácii 
a zážitkov sa bibliografi opäť stretli v kniž-
nici, kde sa započúvali do žartovných ľudo-
vých piesní z okolia Nitry v podaní folklór-
nej skupiny Tradícia pod vedením Mirky 
Zaujcovej a pri občerstvení sa pokračovalo 
v  spoločnej výmene skúseností a  názorov. 
V  utorok, tretí deň rokovania, účastníkov 
kolokvia čakali ešte zaujímavé prezentácie 
v  dvoch blokoch. Blok Poľnohospodárstvo 
v regiónoch a v literatúre v sebe zahŕňal prí-
spevok Martiny Zlatohlávkové z  Krajské 
knihovny v  Pardubiciach. V  jej príspevku 
Osudy sedláků po roce 1948 v  našem re-
gionu v  díle regionálního badatele Jose-
fa Němečka sme sa dozvedeli o  osudoch 
sedliakov na Pardubicku a  Chrudimsku 
po roku 1948, ale aj o jeho tvorbe a zaují-
mavom životnom osude. Pani Ing. PhDr. 
Dagmar Bugárová zo Slovenskej poľno-
hospodárskej knižnice pri SPU v Nitre po-
rozprávala o  tom, ako knižnica zachováva 

kontinuitu bibliografického spracovania 
slovacikálnej poľnohospodárskej literatúry 
i o tvorbe databázy Agrobibliografia. Po-
sledným blokom v programe kolokvia bol 
blok o  partnerstvách slovenských a  českých 
knižníc. Pán doc. PhDr. Jaromír Kubíček, 
CSc. z Moravskozemské knihovny v  Brne 
vo svojom príspevku 1919 – vznik univerzit 
v novém státě a spolupráce jejich knihoven 
v Bratislave a Brne priblížil obdobie vzniku 
samostatného československého štátu, kto-
ré umožnilo vzniknutie nových univerzít 
– Komenského v Bratislave a Masarykovej 
v Brne. Štát založil tiež aj ich knižnice a me-
noval riaditeľov. Na základe ich spolupráce 
sa mohli rozvíjať a  stať sa tak modernými 
vedeckými knižnicami. Spolupráca medzi 
Turčianskou knižnicou v Martine a Kni-
hovnou Václava Čtvrtka v  Jičíne, ktorá 
sa datuje od roku 2003 bola predmetom 
príspevku Kratučké objatia – príbeh mar-
tinsko-jičínskej literárnej spolupráce pani 
Ing. Ivany Polákovej zo Žilinskej univerzi-
ty v  Žiline. Spolupráca vznikla na podnet 
pracovníkov Mestského úradu v  Martine. 

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov
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Členovia Literárneho klubu pri Turčian-
skej knižnici prijali pozvanie literárneho 
klubu v Jičíne na Jičínske poetické jaro. 
Recipročne navštívili partneri Martinskú 
poetickú jeseň a tak vzájomná spolupráca 
dostala zelenú a pokračuje do dnešných 
dní. Posledným príspevkom bol príspevok 
pani Mgr. Moniky Lobodášovej z Krajskej 
knižnice Karola Kmeťka v  Nitre Partner-
stvá, ktoré nás obohacujú, kde prítomných 
oboznámila o  dlhoročnej tradícii knižnič-
ných partnerstiev. Príkladom je spolupráca 
Krajskej knižnice Karola Kmeťka v  Nitre 
s  českou Krajskou knihovnou Vysočiny 
v  Havlíčkovom Brode. Výsledkom takejto 
spolupráce je vzájomné obohatenie spolu-
pracujúcich knižníc, je nielen prínosom pre 

činnosť knižnice, ale aj osobnostný rast jej 
pracovníkov.

Záver kolokvia patril diskusii a  tradičné-
mu zhodnoteniu podujatia odbornému 
garantovi Doc. PhDr. Jaromírovi Kubíč-
kovi, CSc. Príspevky, ktoré odzneli na ko-
lokviu budú publikované v elektronickom 
zborníku SDRUK. Organizační garanti 
podujatia poďakovali prítomným za účasť 
a vyslovili nádej, že kolokvium bude stále 
pokračovať a  zapojí sa do jeho priebehu 
viac bibliografov. Podujatie finančne pod-
poril zriaďovateľ Krajskej knižnice Karola 
Kmeťka v  Nitre Nitriansky samosprávny 
kraj.

Odborová organizácia pri Slovenskej ná-
rodnej knižnici zorganizovala pre svojich 
členov dvojdňový zájazd do historických 
miest susedného Maďarska, ktorý realizo-
vala cestovná kancelária KAINAR.

Prvým navštíveným miestom bolo bene-
diktínske opátstvo Pannonhalma, ležiace 
asi hodinu cesty autom z Bratislavy. Roz-
siahly majestátny komplex sa rozkladá na 
hore sv. Martina a jeho dejiny siahajú až do 
roku 996. V odvtedy nepretržite pôsobia-
com benediktínskom kláštore žije v súčas-
nosti 40 rehoľníkov, ktorí vykonávajú litur-
giu podľa hesla sv. Benedikta Ora et labora 
(Modli sa a pracuj), prevádzkujú tamojšie 
chlapčenské gymnázium a venujú sa nielen 
kultúrnej činnosti - knižnici, archívu, mú-
zeu , vydavateľstvu a usporadúvaniu kon-
certov, ale i  vinohradníctvu a  bylinkovej 

záhrade. Z  rozsiahleho komplexu je však 
verejnosti prístupná iba časť, napr. kostol 
sv. Martina a krížová chodba, ktorých pre-
hliadku vrátane všetkých reálií a  histórie 
opátstva nám komentoval v slovenčine au-
diosprievodca. 
Ako knihovníkov nás najviac zaujala his-

torická knižnica nachádzajúca sa zrejme 
v  najkrajšej miestnosti kláštora a  ktorá je 
pravdepodobne najstaršou uhorskou kniž-
nicou. Prvá zmienka o  jej zbierke pochá-
dza z listiny kráľa Ladislava I. z roku 1090. 
Ide o prvý uhorský knižničný katalóg ob-
sahujúci súpis 70 – 80 kódexov, z ktorých 
sa bohužiaľ žiadny nezachoval. V  súčas-
nosti tvorí jej fond cca 400  000 vzácnych 
kníh a rukopisov historického a nábožen-
ského charakteru vrátane 14 kódexov, 240 
inkunábul a  historických biblií, z  ktorých 
najstaršia pochádza z  13. storočia. Kniž-

NAVŠTÍVILI SME HISTORICKÉ MIESTA MAĎARSKA / WE VISITED 
HISTORICAL SITES OF HUNGARY
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nica má krásny alegorický strop s výjavmi 
zo štyroch hlavných fakúlt stredovekej uni-
verzity – právnickej, teologickej, lekárskej 
a umeleckej a je funkčná dodnes.
Návštevu Pannonhalmy sme ukončili pre-

chádzkou v arboréte a levanduľovej farme, 
ktoré sú súčasťou opátstva. Vzhľadom na 
ročné obdobie bola levanduľa už síce po-
kosená, vedeli sme si však predstaviť, ako 
môže pole vyzerať, keď je levanduľa v kve-
te. Mnísi tu z  levandule už dlhé stáročia 
vyrábajú rôzne produkty - kozmetiku, čaj, 
čokoládu, dokonca aj liehoviny, ktoré si 
možno i zakúpiť. 
Z  toho miesta nás však nadchol nadchol 

úžasný pohľad na horu s kláštorným kom-
plexom, ktorého biele múry sa vynímali 
oproti modrej oblohe. Benediktínske opát-
stvo Pannonhalma je od roku 1996 zapí-
sané do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Názov Pannonhalma 
dostalo opátstvo až v roku 1823. Vznikol 
z   latinského názvu Mons Sacer Panno-
niae (Svätý vrch Panónie), pričom pôvod-
ný názov miesta, kde je postavená Pannon-
halma, bol odvodený od názvu vrchu, na 
ktorom kláštor stojí (Vrch sv. Martina), 
resp. Györszentmárton. Názvy odvodené 
od mena svätého Martina vznikli z pre-
svedčenia, že na úpätí vrchu sa narodil sv. 
Martin z Tours.
Ďalšou zastávkou bola hodinová ko-

mentovaná prehliadka centra historic-
kého mesta Györ, ktoré leží medzi Mo-
sonským Dunajom a riekou Rábou, podľa 
ktorej je v  slovenčine známym i  pod me-
nom Ráb. Sprievodkyňa nás oboznámila 
s  jeho vyše tisícročnou históriou, v  rámci 
ktorej bol koncom 9. storočia i  súčasťou 
Veľkomoravskej ríše, i  s  najdôležitejšími 

architektonickými a  umeleckými pamiat-
kami mesta. Raritou je napríklad stre-
doveká lekáreň s  pôvodným zariadením, 
fungujúca dodnes, v ktorej dokázali vyni-
kajúco spojiť dávnu minulosť s modernou 
prítomnosťou.
Poslednou zastávkou prvého dňa bolo 

kúpeľné mestečko Hevíz vzdialené asi 10 
km od Balatonu. Mestečko je známe svo-
jím termálnym jazerom, ktoré je rozlohou 
4,4 hektárov najväčším termálnym jaze-
rom Európy. Prakticky nemenná teplota 
jeho liečivej termálnej vody umožňuje ce-
loročnú prevádzku. Jazero, mestečko plné 
kvetov a oddychových zón i hotel Majerik, 
v ktorom sme sa ubytovali, v nás zanechali 
len ten najlepší dojem.
Prvou zastávkou druhého dňa bolo mesto 

Keszthely, ktorého názov pochádza zo 
slovanského Kostoly, kde sme navštívili 
kaštieľ grófov a  kniežat rodu Festeticsov-
cov pochádzajúcich z  Chorvátska. Krásne 
zrekonštruovaný kaštieľ Helikon, jeden 
z  najväčších v  Maďarsku, ponúka obraz 
života maďarskej aristokracie 18. – 19. sto-
ročia. V 101 miestnostiach možno obdivo-
vať bohatú barokovú výzdobu, neporušené 
podlahy, textílie, originálny nábytok. Stav-
bu barokového kaštieľa začal Kristóf Fes-
tetics v roku 1745, vo výstavbe pokračoval 
jeho syn Pál a vnuk György, ktorý postavil 
i  dvojposchodovú knižnicu. Festeticsovci, 
jedna z najbohatších maďarských rodín, sa 
zaslúžili i  o  výstavbu nemocnice, lekárne 
a  gymnázia a  v  roku 1797 založili i  prvú 
vysokú školu poľnohospodársku v  Euró-
pe - Georgikon. . Vrcholným zážitkom 
však bola návšteva zámockej knižnice, 
ktorá patrí medzi najvýznamnejšie šľach-
tické knižnice Európy. Jej fond obsahuje 
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cca 80  000 dokumentov členených do 36 
skupín, z  toho 119 rukopisov a 4 inkuná-
buly. Nachádzajú sa tu mnohé staré a vzác-
ne vydania, encyklopédie, rytiny, odborné 
knihy a  vedecké časopisy, ktoré zbieral 
zakladateľ knižnice, z  ktorých existujú vo 
svete len jeden-dva ďalšie exempláre. Kniž-
nica sa využíva i  dnes na vedecké účely. 
Prekvapili nás informačné letáky v rôznych 
jazykoch vrátane arabčiny, čínštiny, kórej-
činy, hebrejčiny a  esperanta. Obdivovali 
sme i nábytok knižnice, ktorý sa zachoval 
v pôvodnej forme.

Posledným navštíveným miestom bol 
hrad rodiny Nádasdy v  meste Sárvár. 
Sprievodkyňa nám pútavo priblížila osudy 
Nádašdyovcov, ktoré sú čiastočne späté 
i  s  našimi dejinami. Manželkou Františ-
ka Nádašdyho bola totiž známa Alžbeta 
Báthoryová, ktorá istý čas na hrade i žila.
Zájazd splnil naše očakávania. Navštívi-

li sme krásne historické pamiatky, ktoré 
sa nachádzajú len neďaleko našich hraníc 
a často sú späté i s našimi dejinami.

PhDr. Darina Janovská
Slovenská národná knižnica, Martin

Slovenská národná knižnica bola poctená 
pozvaním od Národnej knižnice v  Estón-
sku zúčastniť sa medzinárodnej konferen-
cie venovanej národným knižniciam. Kon-
ferencia bola zároveň oslavou 100. výročia 
založenia národnej knižnice.
Národná knižnica oslavuje sté výročie spo-

lu s celým Estónskom. V roku 1918 získala 
krajina svoju samostatnosť a v tomto istom 
roku bola založená aj národná knižnica. 
S číslom 18 sme sa v Tallinne a aj v knižni-
ci stretávali na každom kroku, symbolicky 
si tak pripomínajú toto nádherné výročie. 
História žiadnej knižnice nie je takto úzko 
spätá s históriou svojej krajiny. Symbolika 
čísiel je spojená aj s novou budovou národ-
nej knižnice. Pre verejnosť bola sprístupne-
ná pred dvadsiatimi piatimi rokmi v čase, 
keď Estónsko získalo svoju nezávislosť. 
V súčasnosti je budova chránenou kultúr-
nou pamiatkou. Samotná stavba Vás upúta 
na prvý pohľad, je dominantou mesta a tak 

ako je zaujímavá z vonku, tak je zaujímavá 
svojím riešením vo vnútri.
Pani Janne Andresoo, generálna riaditeľ-

ka národnej knižnice, má jasnú predstavu, 
ktorým smerom ide ich národná knižnica. 
Knižnice by mali byť otvoreným miestom 
pre všetkých a poskytovať im bezplatný 
prístup k informáciám. Otvorenosť je jed-
nou zo základných hodnôt knižníc.
Avšak poslanie knižníc je možné interpre-

tovať rôznymi spôsobmi, hlavne v závislos-
ti od typu knižnice.
Národné knižnice sú špecifické, ich hlav-

nou úlohou (poslaním) je uchovávanie kul-
túrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie. 
V mnohých príspevkoch odzneli zaujíma-
vé názory na to, ako sa národné knižnice 
vyrovnávajú s príchodom  4. priemyselnej 
revolúcie. Čo všetko so sebou prinášajú 
nové technológie, nový prístup k informá-
ciám, nové možnosti. Rozprávalo sa o no-
vých víziách a plánoch národných knižníc. 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V NÁRODNEJ KNIŽNICI ESTÓNSKA – 
OSLAVA 100. VÝROČIA ZALOŽENIA NÁRODNEJ KNIŽNICE / INTERNATIONAL 
CONFERENCE IN THE NATIONAL LIBRARY OF ESTONIA –  CELEBRATING THE 
100TH YEAR ANNIVERSARY OF THE NATIONAL LIBRARY OF ESTONIA
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Budova Národnej knižnice

Možno protikladom proti všetkým bol prí-
spevok pána Raula Rebane, ktorý pôsobí 
v Tallinne ako mediálny konzultant. Tvrdí, 
že knižnice by si mali hlavne zachovávať 
svoju tvár, mali by to byť inštitúcie, do kto-
rých by sme mali chodiť s  hrdosťou, lebo 
„tí, ktorí ich navštevujú, majú naviac pred 
tými, ktorí ich nenavštevujú. Každá kniž-
nica by si mala žiť svoj príbeh, ľudia predsa 
milujú príbehy.“
Krajina a aj knižnica nás príjemne pre-

kvapila svojou prívetivosťou a príjemnou, 
možno povedať až pohodovou atmosfé-
rou. Usporiadatelia pripravili podujatie 
na vysokej profesionálnej úrovni. Určite 
k  tomu prispeli dvaja profesionálni mo-
derátori, ktorí nás hneď v úvode nabádali 
k  tomu, aby sme boli neformálni a uvoľ-
není. K  tomu, že sa o  jednotlivých pre-
zentáciách viedli naozaj široké diskusie 
prispelo využívanie aplikácie Mentimeter, 

prostredníctvom ktorej mohli účastníci, 
mimochodom z 28 krajín,  hodnotiť pred-
nášajúcich a tiež klásť im otázky. Odbúral 
sa tým ostych z kladenia otázok a naozaj to 
dopomohlo ku konštruktívnym diskusiám.
V rámci konferencie sme mali možnosť 

prezrieť si knižnicu aj s  odborným vý-
kladom. Je to pomerne „mladá“ budova 
v porovnaní s našou národnou knižnicou 
a napriek tomu, už prešla zmenami, ktorý-
mi chceli dosiahnuť, aby knižnica už  ne-
bola len tichým miestom, aby nebola len 
centrom knižničných zbierok, ktoré treba 
chrániť. Mala by sa stať centrom pre ľudí, 
akýmsi klientským centrom. Každý ná-
rod by mal byť na svoju národnú knižnicu 
hrdý, je tu pre všetkých, chráni obrovské 
kultúrne dedičstvo, ktoré je otvorené všet-
kým, ktorí prejavia záujem a navštívia ju.

Ing. Alžbeta Martinická
SNK Martin
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