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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Quo vadis, knižnica? Aj touto pa-
rafrázou legendárneho výroku 
by sme mohli začať tretie tohto-

ročné číslo nášho bulletinu.
Knižnice ako inštitúcie sú na svete už ti-

sícročia, ale ich „požehnanie“ štátom sa 
v Československu datuje iba od roku 1919 
prijatím zákona o  verejných knižniciach 
obecných. Áno, presne 22.  júla prijal vte-
dajší československý parlament právny 
predpis, ktorý podporil knižnice v ich dô-
ležitosti, dodal im na význame a hoci jeho 
uplatňovanie v  praxi určite nebolo ľahké, 
prijatý legislatívny rámec nastavil pravidlá 
ich zriaďovania a fungovania knižníc. Teda 
aspoň verejných, čiže tých, ktoré boli urče-
né všetkým občanom bez ohľadu na to kde 
žili, študovali, aké mali ekonomické mož-
nosti. Zaujímavé informácie z praktického 
napĺňania zákona v medzivojnovom obdo-
bí 20. storočia najmä na území Slovenska 
prináša článok Zákon o  verejných knižni-
ciach obecných má 100 rokov.
Prvý knižničný zákon a  k  nemu prislú-

chajúce vykonávacie predpisy naštartovali 
v republike rozvoj knižníc, ktorý pokračo-
val aj v ďalších desaťročiach bez ohľadu na 
povojnové politické a spoločenské pomery. 
A rovnako pokračoval aj v čase, keď sa ľud-
stvo prehuplo do nového milénia.
Zmeny pomerov na konci 20. storočia sa 

však odrazili na stave, počte a práci knižníc 
všetkých typov. Čo však malo a  stále má 
azda najvýraznejší dosah na činnosť kniž-
níc sú informačné a komunikačné techno-
lógie. Ich masívny nástup a  rýchly vývoj 
a  s  tým súvisiace zručnosti používateľov 
ovplyvnili spôsob práce v  knižniciach. 

Požiadavky na služby sa neustále menia, 
nároky sa zvyšujú. Informácia sa dá získať 
aj inak ako len požičaním tlačeného doku-
mentu. Kamenná knižnica už dávno neslú-
ži len na požičiavanie, služby sa presúvajú 
do digitálneho sveta.
Ako teda majú fungovať knižnice vo vir-

tuálnom prostredí? Na aké služby majú 
klásť dôraz? Čo majú ponúkať generáciám 
Y a Z? Možno aj na tieto otázky aspoň čias-
točne prinesú odpovede príspevky Knižni-
ce a podpora Open Access: súčasná situácia 
v  Slovenskej republike či Vzdelávanie pre 
generáciu Y-Z. Akokoľvek sa budú meniť 
požiadavky používateľov na knižničné 
služby, dôležité je, aby ich knižnice brali 
vážne a aby ich s ohľadom na svoje posla-
nie a úlohy aj cieľovú skupinu používateľov 
prispôsobovali k  ich spokojnosti. Inak im 
hrozí nezáujem zo strany verejnosti.
V § 1 zákona z roku 1919 sa píše: „Na do-

plnění a prohloubení vzdělanosti všech vrs-
tev obyvatelstva zřizovány buďte politickými 
obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací 
i zábavnou, ktoré má skutečnou vnitřní hod-
notu.“ Možno nemoderný jazyk, ale stále 
aktuálny obsah, pretože vzdelanie a celoži-
votné vzdelávanie, ku ktorému prispievajú 
aj knižnice, je stále to, čo patrí k devízam 
každého národa. A je jedno či ide o kniž-
nicu kamennú alebo digitálnu, dôležitá je 
spokojnosť s jej službami.
Takže, kam kráčaš, knižnica? Odpoveď je 

aj v nás, knihovníkoch...

Vaša
Valéria Závadská,
Správna rada SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Úvod
Roky 1918 a  1919 predstavujú azda naj-

významnejší medzník v histórii Slovenska. 
Rok 1918 preto, že vznikom Českoslo-
venska sa po približne 1000-ročnej prís-
lušnosti Slovákov k Uhorsku začala písať 
novodobá história slovenského národa, 
a  rok 1919 bol rokom udalostí dôležitých 
pre rozvoj kultúry a  vzdelanosti. Takou 
udalosťou bolo napríklad prijatie zákona 
č.  430  o  verejných knižniciach obecných 
a nič na tom nemení ani fakt, že s jeho re-
álnym naplňovaním na území Slovenska sa 
začalo až o niekoľko rokov neskôr.
Mladé Československo sa v tom čase sta-

lo  príkladom pre mnohé krajiny s  oveľa 
dlhšou históriou a  vyspelejšou ekonomi-
kou, keď ani nie rok po svojom vzniku 
bolo schopné prijať právnu normu, ktorá 
zaviedla jasný systém v  prístupe všetkých 
občanov k literatúre. A možno práve to, že 
bolo menej vyspelé, s  väčším percentom 

negramotnosti medzi obyvateľstvom, 
ho vyburcovalo k  tomu, aby dal priestor 
knižniciam.
Vzhľadom k  tomu, aká nelichotivá situ-

ácia bola v  Československu po prevrate1, 
prijatie troch tzv. ľudovýchovných zákonov 
(zákon o organizácii ľudových kurzov ob-
čianskej výchovy, zákon o verejných kniž-
niciach a zákon o pamätných knihách) 2 sa 
javilo ako veľmi dobrý krok na odstraňo-
vanie negramotnosti, podporu vzdelávania 
a kultúry.

Zákon o verejných knižniciach obecných
V Čechách malo asi 42 % obcí všeobecne 

prístupnú ľudovú knižnicu, ďalších 10 % 
obcí budovalo knižnice na spolkovom prin-
cípe (napr. sokolské, hasičských zborov, ro-
1 Prevratom sa myslí zrušenie monarchie 
a vznik republiky. Tento výraz bol často komu-
nikovaný v dobovej tlači.
2 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-
tví. 2002. s. 182. 

ZÁKON O VEREJNÝCH OBECNÝCH KNIŽNICIACH MÁ 100 ROKOV / THE 
PUBLIC MUNICIPAL LIBRARIES ACT IS 100 YEARS OLD 

Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove,
riaditelka@svkpo.gov.sk

Abstract: 100 years have passed since the law on public municipal libraries was adopted. 
Czechoslovakia adopted it less than a year after its establishment as one of the laws designed 
to help develop the education of the citizens of the young republic. Its application on the ter-
ritory of Slovakia was slower than in the Czech part of the state and it took approximately 6 
years for the conditions for establishing public libraries in municipalities. The article brings 
interesting observations especially from this period.
Keywords: Czecho-Slovakia, Public Municipal Libraries Act, establishment of libraries.
Kľúčové slová: Československo, Zákon o verejných knižniciach obecných, zriaďovanie kniž-
níc.
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botníckych spolkov a  pod.). Dosť vysoký 
počet rôznych knižníc v pomere k veľkosti 
územia bol aj na Morave a v Sliezsku.3 Na 
Slovensku bola nepomerne horšia situácia, 
pretože vzdelávanie v  slovenskom jazy-
ku bolo obmedzené iba na cirkevné ško-
ly, inak tu prevládalo maďarské školstvo. 
Knižníc, zväčša spolkových, bolo len okolo 
100 a mnohé pred a počas vojny nemohli 
3 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-
tví. 2002. s. 181.

pôsobiť. Bratislava nemala v tom čase žiad-
nu verejnú knižnicu. Ešte horšie na tom 
bola hospodársky a kultúrne zaostalá Pod-
karpatská Rus, kde asi 50  % obyvateľstva 
bolo úplne negramotných.4

Vytvorenie nového štátu vyvolalo hlbší 
záujem o  kultúru aj v  prostredí širokých 
ľudových más. Dôsledkom tohto záujmu 
boli snahy českej a  slovenskej inteligencie 
4 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-
tví. 2002. s. 181.

Obrázok 1 Sbírka zákonů a nařízení z roku 1919 (ukážka)
Zdroj: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1919/088-1919.pdf
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dať jej konkrétne organizačné formy a ob-
sahovú náplň. To sa týkalo aj užšej oblasti 
knihovníctva a nadšenie mnohých knihov-
níkov aj organizátorov kultúrneho života 
na začiatku prvej republiky sa pretavilo do 
prípravy zákona, ktorý mal nahradiť dovte-
dajší živelný vývoj ľudových a spolkových 
knižníc presnejšou organizačnou normou. 
Presne 22. júla 1919 poslanci Národného 
zhromaždenia prijali zákon č. 430 o  ve-
rejných knižniciach obecných (ďalej len 
„zákon“). Zákon chcel využiť to, čo tu už 
existovalo, čiže rozvinutú sieť a  tradície 
ľudových knižníc, ale bez vplyvu rakúsko-
-uhorskej politiky. Treba však povedať, že 
zákon bol predsa len poznamenaný iným 
vplyvom – vplyvom anglo-amerického 
knihovníctva, ktoré sa chápalo ako de-
mokratický ideál.5 Avšak americké záko-
5 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-

nodarstvo sa od československého líšilo 
jednou zásadou: náš zákon bol obligatórny, 
keďže ukladal povinnosti, najmä povinnosť 
každej obce zriadiť knižnicu.6

Prvý knižničný zákon možno chápať z po-
hľadu podpory vzdelávania a kultúry a prí-
stupu k literatúre pre všetkých naozaj ako 
veľmi pokrokový. Nielen pre už spomenutú 
povinnosť zriadiť knižnicu v  každej obci, 
ale tiež pre povinnosť zriaďovať menši-
nové knižnice alebo oddelenia všade tam, 
kde tie menšiny žili. Financovanie knižníc 
zákon vyriešil povinnosťou obce prispievať 
na chod knižníc ročným príspevkom na 
1 obyvateľa a  jej riadenie mala mať na 
starosti knižničná rada s  vymedzenými 
právomocami, pričom jednou z nich bolo 

tví. 2002. s. 183.
6 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-
tví. 2002. s. 184.

Zákon o veřejných knihovnách obecních  z roku 1919 (ukážka)
Zdroj: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1919/088-1919.pdf
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aj vymenovanie knihovníka.7

Vykonávací predpis
Nemenej dôležitá legislatívna norma bol 

vykonávací predpis k zákonu, a to Naria-
denie vlády č. 607, ktorým sa vykonáva 
zákon o verejných knižniciach obecných 
(ďalej len „nariadenie“) a ktoré bolo vyda-
né presne 4 mesiace po prijatí zákona. Na-
riadenie v XV. častiach a 61 článkoch (pod 
poradím časti je uvedený paragraf zákona, 
ku ktorému sa tá-ktorá časť viaže) vcelku 
podrobne popisovalo ako presne mala 
obec postupovať pri zriaďovaní a prevádz-
ke knižnice, ako nastaviť jej riadenie a  fi-
nancovanie, tiež bližšie vymedzilo skladbu 
knižničného fondu.
Ako som vyššie spomenula, v  zákone 

a  následne v  nariadení bola venovaná 
zvýšená pozornosť národnostným 
menšinám. Ak počet príslušníkov menšiny 
v danej obci nespĺňal podmienky pre zria-
denie menšinovej knižnice alebo oddelenia 
podľa zákona, obec mala možnosť vybrať si 
z  ďalších troch variantov ako zabezpečiť 
výpožičné služby pre príslušníkov menši-
ny.
Protiváhou k  pomerne útlemu, iba dvoj-

riadkovému § 3 zákona, sú články 9-22 na-
riadenia, ktoré sa obšírne venujú priesto-
rovým podmienkam, úprave a skladbe 
fondu príručnej knižnice, zriadeniu a pre-
vádzke požičovne, čitárne a  výpožičným 
podmienkam. V snahe zamedziť 
umiestňovaniu knižníc do nevhodných 
objektov sa v  nariadení uvádza „...Žádná 
část knihovny nesmí býti dána do místnos-
ti, v  níž se čepují alkoholické nápoje, ani 

7 Zákon o veřejných knihovnách obecních. 
1919.

soukromého bytu....“8 Súčasťou príručnej 
knižnice musela byť Zbierka zákonov 
a nariadení Československej republiky, ako 
aj primeraný náučný slovník. Nariadenie 
celkom podrobne upravovalo spôsob fun-
govania čitárne, napr. v akom časovom ho-
rizonte museli byť vyložené časopisy, kedy 
sa mohli konať rôzne umelecké a osvetové 
podujatia, ako mala vyzerať čitáreň pre 
mládež do 16 rokov.
Významnou súčasťou nariadenia bolo ur-

čenie tzv. prenesenej pôsobnosti verejných 
knižníc, prevzatej z  anglo-amerického 
zákonodarstva9, ktorej podstatou bola sta-
rostlivosť o  zriaďovanie a  rozvoj knižníc 
v  rôznych obecných ústavoch, sirotčin-
coch, chudobincoch, policajných strážni-
ciach a  pod., ktorým mohli za poplatok 
požičiavať svoje fondy, pričom „...Při vrá-
cení půjčených knih jest opatrně dbáti, aby 
nebyla přenášena nákaza.“...10

Nariadenie, pokiaľ išlo o termín zriadenia 
knižnice, bolo vcelku tolerantné: v obciach 
nad 400 obyvateľov nariaďovalo zriadenie 
knižnice do jedného roka, v  prípade, že 
nedosiahla počet 400 obyvateľov až dvoch 
rokov, v  menších obciach do piatich ro-
kov (1924), resp. desiatich rokov (1929). 
Článok  60 nariadenia veľmi všeobecne 
uviedol, že odchýlky na Slovensku stanoví 
zvláštne nariadenie. J. Cejpek napísal, že 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi bola 
zvláštna politická a vojenská situácia, ktorá 
vznikla vytvorením Maďarskej republiky 

8 Nařízení vlády republiky Československé. 
1919. Čl. 9.
9 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-
tví. 2002. s. 185.
10 Nařízení vlády republiky Československé. 
1919. Čl. 17.
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rád a  neskôr Slovenskej republiky rád.11 
Prof. Š. Pasiar zase videl dôvody predo-
všetkým v politike a politikoch, ktorí akoby 
zámerne odďaľovali uplatňovanie zákona 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, hoci 
situácia, ktorú popisoval jeho český kolega, 
sa normalizovala pomerne skoro a v roku 
1921 bol ustanovený štátny knižničný in-
štruktor pre Slovensko František Kraus.12

Nemôžem opomenúť aj tie ustanove-
nia zákona i nariadenia, v ktorých sa píše 
o  funkcii knihovníka. Kým v  § 9 zákona 
sa píše o knihovníkovi len v šiestich riad-
11 CEJPEK, Jiří. Dějiny knihovne a knihovnic-
tví. 2002. s. 187.
12 PASIAR, Štefan. Dejiny knižníc na Sloven-
sku. s. 295.

koch, nariadenie mu venuje články 45-49. 
Zaujímavá je najmä charakteristika a  po-
žiadavky na vtedajšieho knihovníka, napr. 
„...Knihovníkem jest ustanoviti inteligentní 
osobu znalou literatury a správy knihovnic-
ké. Knihovník ani jeho pomocníci nemají 
býti stiženi chorobou sdělnou nebo vzbuzu-
jící ošklivost...“ Je zrejmé, že aj napriek 
týmto úsmev vyvolávajúcim slovám bol 
knihovník veľmi dôležitou osobou v kniž-
nici, o čom svedčí požiadavka na vzdelanie 
osôb ašpirujúcich na funkciu knihovníka 
v obciach  (mestách) nad 10 000 obyvate-
ľov. Skutočným pozitívom zákona bolo, že 
adepti na „knihovnícky úrad“ museli zís-
kať odborné vzdelanie formou jednoroč-

Nariadenie vlády č. 607 z roku 1919 (ukážka), Zdroj: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1919/129-1919.pdf
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ného odborného štúdia a absolvovať štátnu 
knihovnícku skúšku. Nariadenie v jednom 
z článkov riešilo aj plat a, dá sa povedať, aj 
kariérny postup knihovníka.

Uplatňovanie zákona na Slovensku
Zavádzanie zákona na území Slovenska 

nebolo také jednoduché ako v  Čechách. 
Zdržalo sa minimálne o  6 rokov, hoci 
týždenník GEMER-MALOHONT ešte 
v roku 1923 priniesol základné informácie 
o prijatí zákona. Tieto informácie odzneli 
na novembrovom prednáškovom zjazde 
obecných starostov a členov zastupiteľstva 
okresu Rimavská Sobota, ktorý zorganizo-
vala Matica slovenská a Osvetový zbor na 
oboznámenie účastníkov zjazdu so zákon-
mi a nariadeniami, ktoré boli obce povinné 
dodržiavať. Ján Faluba vo svojej prednáške 
o  ľudovej výchove upriamil pozornosť na 
tri v úvode spomínané zákony, ktoré mali 
podporiť demokratizáciu v republike. Jed-
ným z nich bol aj zákon o verejných kniž-
niciach obecných.13

Rovnaký týždenník o  dva roky neskôr 
(1925) uverejnil úvahu o  tom, ako ťažko 
sa Slováci presadzovali v  Uhorsku a  ak aj 
niečo v  oblasti kultúry dosiahli, bola to 
zväčša „drobná“, ale veľmi dôležitá prá-
ca jednotlivcov: spisovateľov, učiteľov, 
národných buditeľov. Oveľa lepšie, čo sa 
týka kultúrneho povedomia na Slovensku, 
to nebolo ani po vzniku republiky, preto-
že národ nebol pripravený vládnuť si sám, 
pretože veľká časť obyvateľstva bola negra-
motná. Ale podľa autora to mohol zmeniť 
knižničný zákon, ktorý sa mal práve zavá-
dzať do praxe. Ďalšia legislatíva – zákon č. 
251/1922 Zb., ktorým sa menia niektoré 
13 FALUBA, Ján. Ľudová výchova. 1923. s. 2.

zákony o  služobných pomeroch učiteľstva 
verejných škôl všeobecných a občianskych 
a k tomu nariadenie č. 52/1923 ako vyko-
návací predpis – mala napomôcť tomu, 
aby sa knižnice stali tými dôležitými in-
štitúciami v  spomínanej „drobnej“ práci 
pri zvyšovaní kultúrneho povedomia Slo-
vákov.14 Knihovníkmi sa mali stať učitelia, 
u  ktorých sa predpokladalo, že práve oni 
vzbudia záujem o knižnice, knihy a čítanie. 
Nedá mi necitovať posledný odsek článku 
„...Práca okolo obecnej knižnice je tiež tou 
drobnou dôležitou prácou národnou, ktorá 
prispeje k  šíreniu sa našej slovenskej kul-
túry..., že knihy dobre spravovanej obecnej 
knižnice pôjdu z rúk do rúk a vykonajú svo-
je poslanie.“
Ešte začiatkom roka 1925, ktorý bol ta-

kpovediac prelomový v  zriaďovaní kniž-
níc na Slovensku, bol v časopise Považské 
hlasy uverejnená informácia o  možnosti 
pridelenia podpory na zriadenie knižnice 
pre chudobnejšie obce. Takúto podporu 
udeľovalo Ministerstvo školstva a národnej 
osvety v  Prahe (ďalej len „MŠaNO“) buď 
ako finančný príspevok alebo v  podobe 
knižného daru, a to na základe riadne odô-
vodnenej žiadosti. Túto žiadosť doplnenú 
dotazníkom mohli podať iba osvetové ko-
misie a pre rok 1925 bol stanovený termín 
31. marec.15 Dá sa povedať, že už vtedy 
predchodca akýsi dotačného systému pre 
knižnice.
Slovenský denník z  roku 1925 uvádza 

informáciu o  tom, že podľa rozhodnutia 
MŠaNO obce s počtom obyvateľov od 2000 
– 10000 usporadúvali pre knihovníkov 

14 Kultúrne povznesenie Slovenska. 1925. s. 1
15 Udeľovanie podpôr na verejné obecné kniž-
nice v roku 1925. 1925. s. 3.
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špeciálne knihovnícke kurzy, aby obecné 
knižnice mohli od začiatku riadne fungo-
vať. Prvé kurzy sa mali konať od 7.-28 júla 
v Košiciach a od 3.-24. augusta v Banskej 
Bystrici. Celou administratívou okolo rea-
lizácie kurzov boli poverené okresné osve-
tové zbory a  MŠaNO sa podujalo hradiť 
cestovné a stravné.16

„Vedľa dobrej školy kniha je najdôležitej-
ším a  najpovolanejším kultúrnym osveto-
vým činiteľom, bez ktorého nemôžeme si 
ani predstaviť zvýšenie kultúrnej úrovne 
ľudu. Čím vzdelanejší štát, tým väčší počet 
kníh sa v ňom odoberá, a ako vraj kultúr-
na úroveň  národov pozná sa dľa množstva 
spotrebovaného mydla, tak môžme povedať, 
že vzdelanostná úroveň môže sa merať dľa 
odoberania kníh, dľa množstva literatú-
ry...“. Týmito slovami sa začína príspevok 
v týždenníku Hlasy zpod Sitna z roku 1926 
o prvých štatistických údajoch, ktoré odrá-
žali úspech zavádzania zákona na Sloven-
sku. Na celom území Slovenska bolo už 
2 314 knižníc s celkovým počtom 150 728 
kníh v  ich fondoch. Najviac sa darilo ko-
šickej župe napriek tomu, že podľa autora 
príspevku bola na tomto území kniha málo 
propagovaná a  vzdelanostná úroveň bola 
takmer najnižšia. Nárast knižníc aj ich 
fondov bol v  župe naozaj impozantný – 
z 27 knižníc (3 948 zv.) v roku 1925 na 790 
knižníc (32  994 zv.) v  roku 1926. Okrem 
toho mala župa aj 59 putovných knižníc 
s takmer 2 800 zv.17  Za týmito číslami stáli 
učitelia, členovia knižničných rád, kňazi, 
osvetoví referenti, ale aj obyčajní ľudia, bez 
ktorých by knižnice neboli.

16 Ďalší krok v uskutočnení knižničného záko-
na. 1925. s. 4
17 Stav knižníc na Slovensku. 1926. s. 1.

Význam dopadu prijatého zákona 
podčiarkol vo svojom článku v týždenníku 
Šariš v roku 1930 vtedajší prešovský 
knihovník a  kronikár Belo Klein-
Tesnoskalský. Jeho článok bola vlastne 
prednáška k  otvoreniu knihovníckeho 
kurzu, ktorý sa konal v Prešove. Hneď v jej 
úvode priniesol veľmi stručný exkurz do 
vývoja knižníc od vzniku písma po koniec 
19. storočia. Ako lokálpatriot sa dotkol aj 
existujúcich cirkevných knižníc v Prešove.
Vzhľadom k tomu, že slovenská časť me-

dzivojnového Československa bola chu-
dobná na vzdelaných ľudí, tvrdil, že prijatie 
zákona pomôže viac Slovensku než Česku. 
Do roku 1918, teda pred „štátnou zme-
nou“, ako uvádza B. Klein-Tesnoskalský, 
bola situácia veľmi smutná, pretože v štát-
nych ľudových školách sa  mládež nenauči-
la ani len čítať v materinskej reči.18

Rovnaké smutné osudy prežívala pred 
vznikom republiky slovenská kniha, ktorá 
bola v istom zmysle „prenasledovaná“, hoci 
mocní v  monarchii nebrzdili jej vydanie, 
ani ju nekonfiškovali. Zisťovali však, kto si 
slovenské knihy objednáva a kupuje a  ten 
sa dostal na zoznam politicky nespoľahli-
vých občanov a takáto evidencia so sebou 
prinášala veľké nepríjemnosti.
B. Klein-Tenoskalský v súvislosti s prijatím 

zákona vyzdvihol konanie už spomínaných 
knihovníckych kurzov, a  to najmä na vý-
chodnom Slovensku, kde situácia s  litera-
túrou a prístupom k nej bola ešte nepriaz-
nivejšia ako na západe Slovenska alebo 
v Čechách. Ako vtedajší prešovský knihov-
ník otvoril a privítal 54 účastníkov kurzu, 
ktorý začal 4. augusta 1930 v  priestoroch 

18 KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Vývoj 
a dôležitosť knižníc. 1930. s. 1-2.
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evanjelického kolégia. Záujem o  kurz 
bol naozaj veľký, lebo prihlásených bolo 
viac ako 100 záujemcov. Kurz podporil aj 
vtedajší prešovský starosta Karol Straka, 
ktorý k účastníkom prehovoril. Prednáša-
júcimi boli štátny knihovnícky inštruktor 
František Kraus ako zástupca MŠaNO, 
ktorý sa venoval knihovníctvu vo vše-
obecnosti, a Edvard Kvasnička, knihovník 
Masarykovej knižnice v Přerove, sa veno-
val katalogizácii. Aby účastníci získali pre-
hľad o  literatúre, prednášky na túto tému 
prednášali prof. R. Žižka zo Žiliny a prof. 
J.  Javorský z  Prahy, ktorý sa v  prednáške 
venoval aj literatúre pre účastníkov z Pod-
karpatskej Rusi.19

Jozef Repčák a obecné knižnice
Nemalú zásluhu na zvyšovaní povedomia 

o  úlohe obecných  verejných knižníc mal 
nepochybne Jozef Repčák, jeden z prvých 
absolventov Štátnej knihovníckej školy 
v  Prahe. V  roku 1937 (v tom čase už bol 
J. Repčák mestským knihovníkom v Prešo-
ve) bola v časopise GEMER-MALOHONT 
uverejnená časť jeho prednášky Knižnič-
né rady a  obecné verejné knižnice,20 ktorú 
zaznamenal tajomník miestnej osvetovej 
komisie Ján Čillag na zjazde ľudovýchov-
ných pracovníkov zo Slovenska a  Morav-
skosliezska, ktorý sa uskutočnil v  dňoch 
27.-29. mája 193721 v  Trenčianskych 
Tepliciach. Repčák v  nej vysvetľoval čin-
nosť knižničných rád vo vzťahu ku kniž-

19 Štátny knihovnícky kurz v Prešove. 1930. s. 
1.
20 ČILLAG Ján. Knižničné rady a obecné verej-
né knižnice. 1937. s. 2
21 Informáciu o zjazde priniesol časopis GE-
MER-MALOHONT vo svojom 24. čísle z 12. 
júna 1937.

niciam a zdôrazňoval ich dôležitosť, ich 
právomoci a  povinnosti. Okrem iného sa 
vyjadril aj ku knihovníkovi ako k člove-
ku, ktorý nemá byť „bez lásky ku knihe“, 
aj  k  učiteľovi v  obci, ktorý má v  žiakoch 
vzbudzovať záujem o knihy a knižnice.
J. Repčák bol veľmi aktívny a  prispieval 

do rôznych časopisov a novín, vystupoval 
v rozhlase. V  pražskom  mesačníku Elán 
sa v  roku 1937 vyjadril k celkovej situácii 
v  knižničnej oblasti na Slovensku. Najprv 
zhodnotil desaťročie vývinu obecných ve-
rejných knižníc, na konci ktorého bolo na 
Slovensku už takmer 3 000 knižníc. Skon-
štatoval, že Slovensko bolo naozaj veľmi 
zaostalé oproti Čechám, ktoré hneď po 
prijatí zákona len pokračovali v  rozvoji 
existujúcich knižníc. Vo svojom príspev-
ku nešetril aj kritikou do vlastných radov, 
či už pre chyby, ktoré sa robili v  začiat-
koch, alebo pre nezáujem zaobstarať do 
knižnice  slovenskú literatúru, ale aj českú 
a svetovú. Kritizoval spôsob dozoru nad 
knižnicami a  snahy o  ustanovenie nové-
ho kontrolného orgánu pri krajinskom 
úrade, hoci táto povinnosť prináležala iba 
knižničným inštruktorom. Za veľmi dôle-
žité považoval kvalifikáciu „knižníkov“22, 
pretože bol presvedčený, že vedenie aj ten 
najmenšej knižnice si vyžaduje určité zna-
losti. Pritom nemyslel na katalogizáciu, 
revíziu a administratívne vedenie knižnice, 
ale na aspoň zbežný prehľad o  slovenskej 
literatúre. Považoval za rovnako dôležité 
vedieť vypožičať čitateľovi vhodnú knihu, 
pretože „...Zle vybraná kniha môže čitateľa 
22 J. Repčák minimálne v tomto príspevku pou-
žíval svoje vlastné výrazy knižník (knihovník), 
knižnícky (knihovnícky), knižníctvo (knihov-
níctvo), s ktorými som sa v iných príspevkoch 
z rovnakého obdobia nestretla.



Bulletin SAK, ročník 27, číslo 3/201912

len odradiť od čítania...“.23 Z  týchto úvah 
logicky vyplývali požiadavky na lepšiu 
prípravu budúcich knihovníkov, a to nielen 
formou absolvovania štátnej knihovníckej 
skúšky, ale aj uskutočňovaním pravidel-
ných knihovníckych kurzov či založením 
knihovníckeho odboru pri Osvetovom 
zväze v  Bratislave. K  reálnemu otvoreniu 
dvojročného knihovníckeho štúdia došlo, 
ako vieme, až začiatkom 50-tych rokov 20. 
storočia.24

A  ešte jedna zaujímavá správa súvisia-
ca s  Jozefom Repčákom. V  denníku Slo-
vák v  roku 1932 bol uverejnený krátky 
informatívny článok popisujúci voľbu 
knihovníka v  Prešove, ktorá sa konala 2. 
septembra. Prešovské mestské zastupiteľ-
stvo volilo nového mestského knihovníka. 
V článku sa výbor Spolku východosloven-
ských akademikov ostro ohradil voči prie-
behu a výsledku volieb, v ktorých bol od-
mietnutý Jozef  Repčák, absolvent ročného 
knihovníckeho kurzu na Štátnej knihov-
níckej škole v Prahe, s praxou v univerzit-
nej knižnici v Prahe. Zvolený protikandidát 
Alexander Križka absolvoval len 6-týždňo-
vý knihovnícky kurz, ktorý podľa zákona 
nepostačoval na knihovnícku funkciu do 
knižníc pre mestá nad 10 000 obyvateľov. 
Prešov mal v tom čase asi 23 000 obyvate-
ľov. Spolok sa vyjadril veľmi kriticky k si-
tuácii, kedy sa neprihliada na odbornosť, 
ale na stranícku príslušnosť.25 Z uvedeného 
je zrejmé, že už v minulosti boli problémy 
presadiť odborníka na patričné pozície.

23 REPČÁK Jozef. Verejné obecné knižnice na 
Slovensku. 1937. s. 8.
24 PASIAR, Štefan. Dejiny knižníc na Sloven-
sku. s. 391.
25 K voľbe knihovníka v Prešove. 1932. s. 4.

Problémy pri fungovaní obecných 
knižníc
Je potrebné povedať, že zavádzanie zákona 

a nariadenia do praxe v  medzivojno-
vom období na Slovensku bolo skutočne 
zložité. Už aj vtedy boli viditeľné snahy 
jednotlivcov vytĺcť z  uplatňovania zákona 
profit vo svoj prospech. Ako píše J. Marcin-
čák z Jasenova26 v týždenníku Podtatranský 
Kraj z roku 1935, zákon bol od roku 1919 
niekoľkokrát doplnený  formou rôznych 
vykonávacích predpisov (nariadení), avšak 
obcami, resp. ich predstaviteľmi nebol 
dostatočne rešpektovaný. Zdôraznil naj-
mä článok 43 nariadenia, ktorý definoval 
práva a  povinnosti knižničnej rady, napr. 
právomoc nakupovať knihy pre obecnú 
knižnicu. Podľa Marcinčáka to malo svoju 
logiku, pretože knižničná rada a ňou me-
novaný knihovník vedeli najlepšie aké kni-
hy sú do obecnej knižnice najvhodnejšie. 
Avšak autori alebo vydavatelia predkladali 
svoje ponuky napr. okresným náčelníkom 
či notárom, ktorí na schválenie nákupu 
nemali oprávnenie. Mnohí predstavitelia 
obcí a okresov, ale aj krajiny odporúčali do 
knižníc rôzne knihy bez toho, aby knižnič-
ná rada o  tom vedela. Dokonca referenti 
nadriadených úradov vydávali knihy vo 
vlastnom náklade, ocenili ich veľmi vyso-
kou cenou a potom ich po politickej linke 
prostredníctvom okresných úradov vnu-
covali do knižníc27. To znamenalo, že pri-
delené finančné peniaze sa míňali na takto 
nanútenú literatúru. Celú situáciu o presa-
dzovaní osobných záujmov na úkor záuj-
26 Z článku nie je jasné o ktorý Jasenov ide, či 
v okrese Humenné alebo v okrese Sobrance, 
v každom prípade je to východné Slovensko.
27 MARCINČÁK, J. Obecné knižnice a ťažkosti 
s nimi. 1935. s. 5.
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mov verejnosti, s  čím sa až pričasto stre-
távame aj dnes, autor článku komentoval 
takto: „Z toho je jasne vidieť, že chyby robia 
tí, ktorí ich majú napravovať a preto je už 
na čase, aby v tejto veci bol konečne urobený 
poriadok. Myslím, že mám na mysli, podpo-
rovať záujem najširšej vrstvy slovenského, 
kultúrne zaostalého obyvateľstva a nie nie-
koľkých jednotlivcov, ktorí pri svojom dob-
rom povolaní a dosť vysokých platoch chcú 
zbohatnúť takýmto spôsobom na úkor chu-
dobných obcí a úbohých ľudí.“28

V denníku Slovák dňa 28. decembra 1937 
bol dokonca uverejnený rozsudok Kraj-
ského súdu v Bratislave z júna predošlého 
roka týkajúci sa žaloby osvetového refe-
renta Jána Mikšička, ktorý žaloval zodpo-
vedného redaktora časopisu Slovák Karola 
Sidora za uverejnenie článku Kto rozhoduje 
o nákupe kníh do obecných knižníc v okre-
se kysucko-novomeskom. Redaktor v  ňom 
obviňoval referenta z  nekalých úmyslov, 
a  to že umožnil českému nakladateľstvu 
Orbis skvelý obchod tým, že obišiel naria-
denie krajinského úradu, podľa ktorého sa 
pri nákupe kníh pre obecné knižnice má 
najprv pamätať na ponuku Matice sloven-
skej... Súd považoval tento článok za oho-
váranie a  odsúdil redaktora na zaplatenie 
peňažného trestu vo výške 300 Kčs, v prí-
pade, že ho nezaplatí, na tri dni väzenia. 
Okrem toho bol redaktor povinný zaplatiť 
žalobcovi za ujmu na dobrom mene sumu 
1 176 Kčs a v 2. čísle svojho časopisu uve-
rejniť znenie rozsudku.29

Naozaj zaujímavé veci sa riešili v  súvis-

28 MARCINČÁK, J. Obecné knižnice a ťažkosti 
s nimi. 1935. s. 5.
29 Tl. XII 256/35 20 Menom republiky. 1937. s. 
2

losti s  knižnicami a  je potešiteľné, že aj 
bežní občania prejavovali záujem o  veci 
verejné. Istý Jožo zpod Čerehátu v časopise 
Slovenská pravda ešte v  roku 1929 uve-
rejnil príspevok k  obecným rozpočtom, 
v ktorom sa obracal aj na volených členov 
zastupiteľstva, aby nedovolili škrtať obecné 
rozpočty na pokyn zhora, pretože bez pe-
ňazí sa obec zveľaďovať nemôže. Na druhej 
strane považuje za dôležité, aby sa samotní 
obyvatelia obce prostredníctvom svojej sa-
mosprávy naučili správne „gazdovať“. Do-
tkol sa aj financovania obecných knižníc, 
do ktorých sa podľa zákona majú nakupo-
vať vhodné knihy. Ale ak aj tu sa škrtá suma 
0,50 Kčs na obyvateľa určená z  obecného 
rozpočtu na nákup fondov, „...Akože majú 
rásť knižnice? Veď nie sú húby...“30 Upozor-
ňuje najmä na to, aby sa z členov obecné-
ho zastupiteľstva nestali bezmocné figúrky 
nadriadených úradov. 
Nadšenie tvorcov zákona nie vždy zdieľali 

samotní obyvatelia, ktorým mala knižnica 
slúžiť, a tak sa knižnice borili s rovnakým 
problémom ako aj dnes: čítanie. O. Repas-
sy vo svojom príspevku Mládež, obecná 
knižnica slúži tebe! 31 uverejnenom v  týž-
denníku Podtatranský Kraj, prílohe Mladý 
Slovák v roku 1935, upozorňuje na prítom-
nosť knižníc v  obciach hneď v  prvej vete 
„Nemáme obce na Slovensku, v ktorej by ne-
bola zriadená obecná knižnica....“, ako aj na 
dôvody, pre ktoré boli knižnice zriaďované. 
Ďalšie riadky ponúkajú zamyslenie, či sú 
dostatočne využívané a či nie je vina naj-
mä v knižniciach a knihovníkoch a slabej 
propagácii. Autor apeluje najmä na mlá-

30 Tie obecné rozpočty. 1929. s. 1.
31 REPASSY, O. Mládež, obecná knižnica slúži 
tebe!. 1935. s. ??
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dež a  uvádza, že vzdelanosť a  osvietenosť 
je v živote veľmi dôležitá, pretože uľahčuje 
boj s každodennými požiadavkami. Úvahu 
o  tom, prečo je potrebné, aby sa mládež 
vzdelávala, podporuje slovami „...Človek 
bez čítania zaostane a  to hodne. Prečo bol 
náš roľnícky ľud znevažovaný od Maďarov?, 
lebo nečítal, nezdokonaľoval sa...“ Oslovuje 
mládež, aby sa zaujímala o veci verejné, to 
znamená, aby sa zaujímala o to, či pri kniž-
nici existuje knižničná rada, ktorá ju spra-
vuje, či sa pravidelne schádza, či nakupuje 
knihy do knižničného fondu, ale aj aby 
mala snahu o  členstvo v  tejto rade. Rov-
naký apel zverejňuje aj pokiaľ ide o čitáreň 
a jej fungovanie.
S  návštevnosťou sa obecné knižnice bo-

rili aj na začiatku svojho fungovania, ako 
o  tom píše istý Rudo Lieskovský v  týž-
denníku Šariš v  roku 1935.32 Na pracov-
nej schôdzi Okresného osvetového zboru 
v Prešove sa riešili nielen otázky financo-
vania  ľudovýchovných kurzov a obecných 
knižníc, najmä zvýšenie príspevku na ná-
kup kníh, ale tiež zavedenie rádia do čitár-
ne, ktoré by iste pritiahlo do knižnice viac 
ľudí „...Zariadením rádia v čitárni pripútalo 
by sa ešte viac nášho obecenstva. Rádio by 
obec splatila v dvoch-troch rokoch zo svojich 
prostriedkov,...snáď by sa dalo urobiť aj nie-
čo z toho, o čom sa toľko hovorilo v protial-
koholnom týždni.“, čo by snáď pomáhalo 
aj v boji proti alkoholizmu, ako je zrejmé 
z týchto slov.
Približne desaťročné obdobie, počas 

ktorého vznikali obecné verejné knižni-
ce, ukázalo aké boli problémy a  ako sa 

32 LIESKOVSKÝ Rudo. K dotazom podaným 
na pracovnej schôdzi OOS. v Prešove. 1931. s. 
3.

kompetentní snažili ich riešiť. Nadchádza-
júce predvojnové a vojnové roky obecným 
knižniciam určite neprospievali a povojno-
vé roky boli skôr obdobím bojov o smero-
vanie krajiny. Napriek tomu sa našli hlasy, 
ktorým obecné knižnice chýbali. Takým 
bol napríklad Andrej Škrečko, roľník z Be-
čova pri Banskej Bystrici, ktorého list uve-
rejnil Demokratický týždenník v roku 1947 
v  čísle 9. Písal v  ňom ako trpia malé od-
ľahlé obce tým, že nemajú vlakovú dopra-
vu, nemajú základné veci ako elektrinu či 
vodovod, o  kultúrnom vyžití ani nehovo-
riac. To znamená, že obyvatelia týchto obcí 
boli zaostalejší aj pre obmedzené možnosti 
vzdelávania, napr. chýbali financie na kúpu 
novín alebo kníh. A. Škrečko píše, že „...Je-
dinou záchranou niekedy boly obecné kniž-
nice, ale dnes už nie sú, lebo sú vyrabované 
a spustošené...“ a hneď aj navrhuje ...Obec-
né knižnice treba doplniť poučnými knihami 
a nie politickými...“.33

Vzhľadom na povinnosti obcí financovať 
nákup knižničných fondov sa tieto kniž-
nice stali dobrým partnerom pre vydava-
teľov a tlačiarne. Jedným z  nich bol LEV, 
kníhtlačiarsky a  nakladateľský spolok, 
účastinná spoločnosť v Ružomberku, ktorý 
informoval o  zákone a inzeroval  ponuku 
na knihy.
Ďalším bol Kníhtlačiarsky účastinársky 

spolok, nakladateľstvo v  Turčianskom Sv. 
Martine, ktorý ponúkal knižniciam svoju 
produkciu aj formou výstav slovenských 
kníh. Jedna takáto výstava sa konala v tren-
čianskom Tatrahoteli 7.-8. mája 1932.34

33 ŠKREČKO Andrej. Čo nám chýba na odľah-
lej dedine. 1947. s. 4.
34 Kníhtlačiarsky účastinársky spolok... 1932. s. 
4
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Ponuka pre obce, Zdroj: IN: Slovák, roč. VII (1925), č. 35, s. 8
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Vznik a  rast publikovania Open 
Access (ďalej ako OA) je jednou 
z  najvýznamnejších zmien vo svete vedy. 
Zjednodušene povedané, otvorený prístup 
môžeme definovať ako poskytovanie on-
-line prístupu k  vedeckým informáciám 
pre používateľa bezplatne a  neobmedze-
ne. Vznik a rozvoj fenoménu OA spôsobil 
odstraňovanie prekážok v  prístupe k  ve-
deckej literatúre spôsobenými predplate-
nými elektronickými zdrojmi. Filozofia 
OA - zdieľanie vedeckých prác - povzbu-
dzuje inovácie, zlepšuje a uľahčuje prístup 
k vedeckým informáciám a postupom pre 
akademickú a vedeckú obec. Uchovávanie 
a sprístupňovanie výsledkov vedeckého vý-
skumu je vo verejnom záujme a tradične je 

v zodpovednosti vedeckých, akademických 
a národných knižníc alebo archívov.

Aktivity a iniciatívy na podporu rozvoja 
OA v SR 
Na Slovensku je to CVTI SR, ktoré plní od 

roku 2013 funkciu Národného referenčné-
ho bodu pre oblasť politiky prístupu k ve-
deckým informáciám a  ich uchovávania. 
Na plnenie tejto funkcie bolo nominované 
ministrom školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. Úlohami CVTI SR, ako národného 
referenčného bodu pre OA politiku:
• je koordinácia opatrení uvedených v od-

porúčaniach Európskej komisie, 
• prístup k vedecko-technickým informá-

ciám a ich uchovávanie,

KNIŽNICE A PODPORA OPEN ACCESS: SÚČASNÁ SITUÁCIA V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE / LIBRARIES AND SUPPORT OF OPEN ACCESS: CURRENT 
SITUATION IN SLOVAK REPUBLIC

Mgr. Jitka Dobbersteinová, Centrum vedecko-technických informácií SR
jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk
Mgr. Silvia Horáková, Centrum vedecko-technických informácií SR
silvia.horakova@cvtisr.sk

Abstract: The philosophy of open access is to provide free and unrestricted access to research 
and its publications without violating copyright. It is based on assumption that publicly fund-
ed research should be available for taxpayers for free. The article focuses on national activi-
ties as well as international activities and initiatives in this field. It pays special attention to 
the Center of Scientific and Technical Information of the Slovak Republic, which acts as a 
national Open Access Contact Office, prepares conferences, webinars, provides a course and 
operates a website http://openaccess.cvtisr.sk. The article discusses how Slovak academic and 
research libraries can participate in the implementation of the open access initiative in the 
academic environment.
Keywords: open access, open science, SCSTI, OpenAIRE Advance, Plan S, scientific publis-
hing
Kľúčové slová: otvorený prístup, otvorená veda, CVTI SR, OpenAIRE Advance, Plán S, ve-
decké publikovanie
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• spolupráca s  Európskou komisiou pri 
výmene skúseností a tvorbe spoločných 
zásad, noriem a implementačných opat-
rení v  rámci Európskeho výskumného 
priestoru 

• a spolupráca s Európskou komisiou pri 
spravodajstve o  implementácii odporú-
čaní.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené 
vládnutie
Už v roku 2015 sa CVTI SR aktívne zapo-

jilo do riešenia úloh Akčného plánu Ini-
ciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej 
republike. Medzi úlohy Akčného plánu 
definované pre oblasť otvoreného prístupu 
na roky 2016 – 2019 patrilo aj zriadenie 
Kontaktnej kancelárie pre Open Access 
na pôde CVTI SR, čo sa v 1. polroku 2016 
formálne podarilo a Kontaktná kancelária 
vznikla ako odborné pracovisko v  rámci 
Odboru podpory otvorenej vedy a výsku-
mu zmenou organizačnej štruktúry CVTI 
SR.
Taktiež sa podarilo vytvoriť pracovnú sku-

pinu pre OA, pozostávajúcu z  viacerých 
odborníkov z rôznych vedných odborov / 
inštitúcií. Úlohou pracovnej skupiny je po-

dieľať sa na rozširovaní povedomia o OA.

Webová stránka http://openaccess.cvtisr.
sk 
Základné informácie o  problematike 

otvoreného prístupu poskytuje CVTI SR 
verejnosti na svojej hlavnej webovej strán-
ke, no predovšetkým na webovej stránke 
o  OA, ktorú spustilo do ostrej prevádzky 
v 1. polovici roku 2017 a ktorej úlohou je 
komplexne pokryť problematiku otvorené-
ho prístupu k výsledkom vedy a výskumu.  
Cieľom webu je šíriť osvetu a poskytovať 

základné údaje o tom, čo je OA, ako publi-
kovať v OA, čo sú autorské práva, aký život-
ný cyklus má výskum a čo je to predátorské 
publikovanie. Taktiež obsahuje zoznam 
OA časopisov na Slovensku a  repozitárov 
vo svete. Na stránke nájdu tiež redakční 
pracovníci slovenských vedeckých časo-
pisov metodologické postupy, ktoré treba 
dodržiavať pri vydávaní publikácií formou 
OA. Na stránke sú uvedené základné úda-
je o Kontaktnej kancelárií, Akčnom pláne, 
podujatiach a projektoch.

Kurz „Úvod do otvoreného prístupu“
V  rámci svojich podporných aktivít pri-

Prednáška na tému Autorské právo a licencie, ktorá je súčasťou kurzu „Úvod do otvoreného prístupu“
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pravilo CVTI SR vzdelávací program s ná-
zvom „Zavádzanie otvoreného prístupu do 
praxe“, na ktorý mu bola udelená akredi-
tácia MŠVVaŠ SR a ktorého realizácia pre-
bieha od roku 2018. Vzdelávací program 
pozostáva zo 4 samostatných modulov: 
Základy OA (21 hod.), OA infraštruktúra 
(21 hod.), Optimalizácia OA zdrojov (21 
hod.) a Interoperabilita a získavanie zdro-
jov (21 hod.). Kurz vychádza z  príručiek 
UNESCO Open Access Curriculum, ktoré 
tvoria základ učebného materiálu.

Cieľovými skupinami sú knihovníci, in-
formační špecialisti, výskumní pracovníci, 
vydavatelia a ďalší záujemcovia o odborné 
vzdelanie v oblasti OA.  Od roku 2018 pre-
behlo 8 kurzov a na jeseň 2019 sú pripravo-
vané ďalšie dva. Na kurzoch sa zúčastnilo 
65 frekventantov, z toho 60 získalo certifi-
kát. Väčšina z nich bola z Bratislavského 
kraja a kurzy boli obsadené odbornými 
pracovníkmi, manažmentom,  službami 
a študentmi knihovníctva a informačných 
štúdií.

Podujatia a webináre na pôde CVTI SR
Od roku 2018 organizujeme raz ročne na 

jar konferenciu pre vydavateľov OA časopi-
sov. Témy, ktoré odzneli boli napríklad ako 
registrovať časopis do citačných databáz, 
otvorený prístup v akademickom prostre-
dí, DOI, budúcnosť vedeckého publikova-
nia, financovanie a infraštruktúra, vedecké 
publikovanie  a etika a Plán S.
Od roku 2019 sme začali so sériou webi-

nárov na témy spojenými s problematikou 
vedeckého publikovania. Doteraz sa mohli 
akademickí a  vedeckí pracovníci zúčast-
niť webinárov:  „Základy otvoreného 

prístupu“, „Licencie Creative Commons“, 
„Pochybní vydavatelia alebo predátori vo 
vedeckom publikovaní“. Záznamy z  tých-
to webinárov nájdete na našej webovej 
stránke v podsekcii webináre - http://ope-
naccess.cvtisr.sk/webinare/.  Na  septem-
ber 2019 pripravujeme webinár na tému 
perzistentných identifikátorov digitálnych 
objektov používaných vo vedeckom pub-
likovaní.

Medzinárodné projekty a iniciatívy na 
podporu rozvoja OA
CVTI SR sa v súvislosti s otvorenou vedou 

a otvoreným prístupom zapája do viacerých 
medzinárodných aktivít a  projektov. Od 
roku 2014 je členom projektu SCOAP3 - 
Sponzorského konzorcia pre voľný prístup 
k publikáciám v oblasti časticovej fyziky.

Od januára roku 2015 pôsobí CVTI SR 
ako NOAD (National Open Access Desk) 
za Slovenskú republiku v  rámci projek-
tu OpenAIRE Advance (Open Access 
Infrastructure for Research in Europe), 
ktorého cieľom je spojenie implementá-
cie pravidiel programu HORIZONT2020 
a infraštruktúry OpenAIRE. Infraštruktú-
ra zahŕňajúca podporu rozvoja ľudských 
zdrojov a rozsiahle technické služby sa 
orientuje na Open Science.

Na portáli OpenAIRE je pre vedeckých 
pracovníkov k dispozícii repozitár ZENO-
DO – otvorený repozitár pre všetky oblasti 
vied, ktorý zdarma umožňuje všetkým vý-
skumníkom zdieľať a  uchovávať výsledky 
ich vedeckej práce. Jeho prevádzkovateľom 
je Európska organizácia pre jadrový vý-
skum CERN. Podporné aktivity programu 
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sú zamerané hlavne na vedeckých pra-
covníkov. Knižnice sú väčšinou vhodní 
kandidáti na poskytovanie infraštruktúry 
(napr. inštitucionálnych OA repozitá-
rov) a  na pomoc vedeckým pracovníkom 
byť v  súlade s  OA politikami Európskej 
komisie a  Európskej rady pre výskum 
(Schmidt B., Kuchma I., 2012).

OpenAIRE – Advance podporuje Open 
Access / Open Data mandáty v Európe.
Amsterdamská výzva, ktorá vznikla 

počas holandského predsedníctva v  EÚ 
v  roku 2016, stanovila dva hlavné ciele, 
konkrétne plne otvorený prístup k verej-
ne financovaným vedeckým publikáciám 
a to, že otvorené dáta - ich zdieľanie a zno-
vu využitie - by malo byť štandardom pre 
všetky verejne financované výskumy. Aby 
sa tieto ciele dosiahli musia univerzity 
nastaviť systém hodnotenia spolu s rozvo-
jom otvorenej vedy. Vedecké knižnice sú 
v tejto výzve definované ako tie, ktoré pô-
sobia ako OA vydavatelia, pomáhajú pre-
klápať časopisy z platených na tie v otvo-

renom prístupe a  podporujú hromadné 
spracovávanie APC poplatkov, aby sa zní-
žilo administratívne preťaženie vedeckých 
pracovníkov.

Zásada voľného a neobmedzeného prístu-
pu k vedeckým informáciám zabezpečuje, 
aby sa finančné bremeno presunulo z kon-
cových používateľov na autorov, knižnice 
a financovateľov v akademickom prostredí. 
Stále sú však potrebné prostriedky na fi-
nancovanie publikovania a  šírenia vedec-
kých informácií. V mnohých prípadoch sú 
tieto APC poplatky platené financovateľmi 
v  akademickom prostredí. Takmer 70% 
OA publikácií je bez nákladov a zvyšných 
30% v priemere 1500 euro za článok.

V  roku 2018 skupina národných granto-
vých organizácií financujúcich vedu a vý-
skum oznámila, že s  podporou Európskej 
komisie a Európskej rady pre výskum za-
čne s iniciatívou kOalícia S, aby sa urých-
lil proces prechodu na  úplný a  okamžitý 
otvorený prístup k vedeckým publikáciám. 

Zdroj: https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/openaire-advance-presentation-at-the-eudatpor-
to-conference-2018
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Je postavený na tzv. Pláne S, ktorý pozostá-
va z jedného cieľa a 10 princípov.

Plán S stanovuje základné princípy pre bu-
dúcnosť otvoreného publikovania. Science 
Europe, financovatelia výskumu, Európska 
rada pre výskum a Európska komisia budú 
spolupracovať na vyjasnení a  uverejnení 
podrobností týkajúcich sa zavedenia Plá-
nu S. Plán nepropaguje nijaký konkrétny 
obchodný model otvoreného prístupu, 
hoci je zrejmé, že niektoré zo súčasných 
modelov mu nevyhovujú. Preto kOalícia 
S vyzýva vydavateľov, aby prešli na modely 
publikovania, ktoré sú v súlade s princípmi 
Plánu S.

Plán S sa zameriava na úplný a okamžitý 
otvorený prístup k recenzovaným vedec-
kým publikáciám z výskumu financované-
ho z verejných a súkromných zdrojov. kO-
alícia S, koalícia financovateľov výskumu, 
ktorí sa zaviazali k realizácií Plánu S, sa 
zameriava na urýchlenie prechodu na ve-
decký publikačný systém, ktorý je charak-
terizovaný okamžitým bezplatným online 
prístupom a do značnej miery neobmedze-

ným a opätovným využitím (úplný otvore-
ný prístup) vedeckých publikácií. 

Koalícia S  sa zaviazala naplniť špecifický 
cieľ vytýčený v  Pláne S: publikácie, ktoré 
budú výsledkom výskumu financovaného 
z grantov členov kOalície S v rámci výziev 
uverejnených od 1. januára 2021 (alebo 
skôr na základe voľby jednotlivých členov), 
musia byť zverejnené formou otvoreného 
prístupu (v časopisoch alebo na platfor-
mách) alebo okamžite dostupné v otvore-
nom repozitári. Spôsoby, ktorými môžu 
knižnice podporiť implementáciu Plánu S 
sú:
• poskytovanie poradenstva a pokračovať 

v  inovácií vedeckého komunikačného 
systému

• spolupracovať s implementačnou skupi-
nou Plánu S  pri skúmaní kolektívneho 
financovania

• poskytovať informácie o  alternatívnych 
cestách vedeckého publikovania a  pla-
tforiem pre celý rad výstupov, ako sú 
OA vydavatelia alebo zavádzanie nových 
kompatibilných publikačných modelov

• zabezpečenie stabilnej infraštruktúry na 

Zdroj: https://images.app.goo.gl/Jk6kTmdb5zYe11A28
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ukladanie výsledkov výskumu v repozi-
tároch

• poskytovať informácie o  lokálnych po-
litikách a  implementačných mechaniz-
moch, ktoré budú podporovať imple-
mentáciu Plánu S  na úrovni členských 
štátov

• poskytovať informácie o  potrebách 
publikovania v  rámci rôznych disciplín 
a v rámci výziev prechodu na OA

• poskytovať spravodajské informácie 
o vzťahoch vydavateľov na úrovni kon-
zorcia alebo o vyjednávaniach

• poskytovať dáta o výstupoch OA publi-
kovania a monitorovať OS progres

• poskytovať školenia o  princípoch otvo-
renej vedy, autorskom práve, licencovaní 
a právach autorov

• pomôcť vedeckej komunite s  poskyto-
vaním školení o  požiadavkách Plánu S 
(Sparc, 2018)

Open Acccess Week – Týždeň 
otvoreného prístupu 
Týždeň otvoreného prístupu je každoroč-

ná vedecká udalosť zameraná na otvorený 
prístup a súvisiace témy. Koná sa po celom 
svete v  posledný októbrový týždeň, buď 
formou prednášok, seminárov, sympózií 
alebo predstavením nových OA mandá-
tov. Od roku 2017 pravidelne v  CVTI SR 

organizujeme v rámci Týždňa otvoreného 
prístupu konferencie zamerané na proble-
matiku otvoreného prístupu. Tieto poduja-
tia sú zamerané nielen pre knihovníkov, ale 
aj vedeckých pracovníkov alebo pre tých so 
záujmom o problematiku otvoreného prí-
stupu.
Tento rok je témou Týždňa otvoreného 

prístupu je rovnosť v prístupe k otvoreným 
vedomostiam, ktorá nadväzuje na minulo-
ročnú tému, ktorou bolo formovanie spra-
vodlivých základov pre otvorené pozna-
nie. Tento ročník je už jedenásty v poradí 
a uskutoční sa 21. až 27. októbra. Keďže 
prechod na otvorený systém zdieľania ve-
domostí sa zrýchľuje, otázka „otvorené pre 
koho?“ je nevyhnutná, či už na zváženie 
alebo na výzvu ku konaniu. Koho záujmy 
sú uprednostňované pri našej činnosti a na 
platformách, ktoré podporujeme? Koho 
hlasy sú vylúčené? Sú skupiny s  nedosta-
točným zastúpením reprezentované od 
začiatku ako plnohodnotní partneri? Pod-
porujeme nielen otvorený prístup, ale aj 
férovú účasť vo výskumnej komunikácií? 
Tieto otázky určia do akej miery sa nové, 
otvorené formy výskumu budú zaoberať 
nerovnosťami v  súčasnom systéme alebo 
ich budú posilňovať a opakovať. 
Centrum vedecko-technických informácií 

organizuje počas Týždňa otvoreného prí-
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stupu webinár „Úvod do otvoreného prí-
stupu“ a konferenciu „Open Access: jeho 
príležitosti a  výzvy“.  Cieľom webinára 
je oboznámiť poslucháčov so  základnými 
vedomosťami otvoreného prístupu – čo 
je otvorený prístup, o  deklaráciách, kto-
ré otvorený prístup formovali, aké druhy 
otvoreného prístupu poznáme, o druhoch 
verejných  licencií a repozitároch. Dátum 
webinára bude upresnený neskôr. 
Konferencia sa uskutoční 24. októbra 

2019 v  priestoroch CVTI SR v  Bratislave 
a predbežné témy sú implementácia otvo-
reného prístupu v  novom program EÚ - 
Horizont Europe, nový Akčný plán a Plán 
S, ale aj  problematika otvorených vedec-
kých dát. Cieľom konferencie je priniesť 
nové témy a  vytvoriť prepojenia medzi 
jednotlivými komunitami. Konferencia je 
určená nielen knihovníkom, ale aj vedec-
kým pracovníkom, vydavateľom alebo ko-
mukoľvek so záujmom o tému otvoreného 
prístupu/otvorenej vedy. Po konferencii 
bude možné diskutovať na rozličné témy 
v Open Café.

Ako sa môžete k tomuto podujatiu pripo-
jiť vy?
Podujatie Týždeň otvoreného prístupu je 

tiež vynikajúca príležitosť pre akademické 
knižnice na rozvoj vzťahov s akademic-
kou a vedeckou komunitou. Počas Týžd-
ňa otvoreného prístupu majú akademické 
a vedecké knižnice možnosť diskutovať o 
prínosoch otvoreného prístupu, vymie-
ňať si skúsenosti ohľadom problematiky 
otvoreného prístupu a inšpirovať svoju 
akademickú komunitu. Po celom svete 
knižnice organizujú workshopy, panelové 
diskusie a prezentácie na tému otvorené-

ho prístupu. Na stránke http://openaccess.
cvtisr.sk/open-access-week-2019/ nájdete 
od septembra materiály s logom a sloga-
nom otvoreného prístupu, ktoré môžete 
pri svojich aktivitách využiť.

Záver
Myšlienka a  koncept OA bol prvýkrát 

predstavený v  roku 2002 v  Budapešti na 
stretnutí Open Society Institute (dnes 
Open Society Foundation), ktoré ho defi-
novalo ako „voľnú dostupnosť na verejnom 
internete dovoľujúcu ktorémukoľvek po-
užívateľovi čítať, sťahovať, kopírovať, dis-
tribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo vytvárať 
odkazy na plné texty článkov, indexovať 
texty, vkladať ich ako dáta do softvéru ale-
bo ich používať na akýkoľvek zákonný účel 
bez finančných, právnych alebo technic-
kých bariér okrem tých, ktoré sú neoddeli-
teľnou súčasťou prístupu k internetu“. 

Základným poslaním každého knihovní-
ka je spájať ľudí s  informáciami, a  to robí 
z  knihovníkov prirodzených obhajcov 
a  propagátorov otvoreného prístupu. Me-
dzi konkrétne spôsoby, ako knihovníci v 
súčasnosti môžu podporovať postupy a po-
litiky OA, patrí:
• konzultačná činnosť pre akademických 

a vedeckých pracovníkov a študentov,
• konzultačná činnosť pre vydavateľov 

akademickej a vedeckej literatúry,
• organizovanie seminárov a workshopov 

o problematike a aspektoch OA,
• zahrnutie OA publikácií do KIS,
• propagácia a advokácia otvoreného prí-

stupu na rôznych úrovniach inštitucio-
nálneho managementu,

• asistencia autorom a  vydavateľom pri 
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ukladaní vedeckého obsahu do repozitá-
rov a digitálnych archívov.

Knižnice a  repozitáre tvoria fyzickú in-
fraštruktúru, ktorá umožňuje vedcom 
zdieľať a  opätovne využívať výsledky ich 
práce a  taktiež sú nenahraditeľnými pri 
formovaní hnutia otvorenej vedy. Zapoje-

nie knižníc do nových foriem publikova-
nia je posunom od tradičných úloh kniž-
níc. Knižnice nenahrádzajú vydavateľov, 
ale podpora repozitárov a  elektronického 
publikovania robí z  knižníc významných 
hráčov v procese publikovania otvoreným 
prístupom.
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Vzdelávanie nie je nosná činnosť knižníc, 
ale prispieť ku jeho rozvoju, podporiť zá-
sadné zmeny, inovácie, ktoré by v  sektore 
vzdelávania mali u  nás urýchlene nastať, 
už našou úlohou môže byť, vlastne malo by 
byť. Takto sme si zadefinovali ciele semi-

nára, ktorý Univerzitná knižnica UNIZA 
organizovala v  rámci svojho projektu Eu-
rope Direct na Žilinskej univerzite v Žili-
ne. Rozvoj vzdelávania pre generácie Y-Z 
so zameraním na  moderné a  inovatívne 
vzdelávanie je komplexná téma, ktorá za-

VZDELÁVANIE PRE GENERÁCIU Y-Z / EDUCATION FOR THE Y-Z GENERATION

PhDr. Alena Mičicová, Univerzitná knižnica,  Žilinská univerzita v  Žiline
alena.micicova@uniza.sk

Abstract: Education is becoming an integral part of library activities. But what generation 
of young people do we educate today? The paper brings knowledge from the seminar focused 
on education of the so-called. generation Y-Z, which is organized by the University Library 
of the University of Žilina.
Keywords: education, generation Y, generation Z, academic library
Kľúčové slová: vzdelávanie, generácia Y, generácia Z, akademická knižnica
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mestnáva vládne inštitúcie, regionálnych 
politikov, firmy a podnikateľov, pedagógov, 
manažérov  vzdelávacích inštitúcií.  Je veľa 
ovplyvňovateľov, ktorí viac alebo menej 
môžu do uvedenej témy zasiahnuť.
Seminár bol určený stredným a vysokým 

školám, ich pedagógom, manažmentu 
a študentom. Chceli sme ponúknuť pohľad 
cez charakteristiky jednotlivých generácií 
mladých ľudí tak, ako sa oni vymedzujú 
voči sebe navzájom.  S  vymedzením je 
spojený spôsob života a  v  rámci neho aj 
spôsob a  technológie, ktoré preferujú pri 
učení sa.
Dnešná mladá generácia vrátane detí, 

ktorí sú v  základnom školstve prichádza 
do reálneho života vybavená zručnosťami 
a schopnosťami, ktoré sú pre vyššie roč-
níky nepredstaviteľné . Aj ich vzdelávacie 
potreby a priority vo vzdelávaní môžu byť 
diametrálne odlišné od toho, čo a  ako sa 
učilo pred nedávnom. Ako prepojiť tieto 
svety? To je otázka, na ktorú sme hľadali 
odpoveď. 
Seminár bol diskusným panelom za účasti 

odborníkov z rôznych organizácií, ktoré sa 
na tému vzdelávania pozerajú často odlišne  
a bolo to vidieť aj na seminári.

Naše pozvanie prijali: 
 - Alžbeta Brozmanová. Gregorová, 

Univerzita Mateja Bella
 - Miloš Ondrášik, Nadácia Princa 

z Edinburgu
 - Romana Kanovská, Národný ústav 

certifikovaných meraní
 - Emil Kršák, Fakulta riadenia 

a informatiky UNIZA 
 - Veronika Suváková, Živica- 

Komenského inštitút 

 - Tomáš Pešek, organizácia Youth watch.
 - Panel moderoval Tibor Škrabský 

z organizácie Youth watch.

Tak, ako školy a  pedagógovia musia rea-
govať na zmenené potreby  svojich žiakov 
a študentov, tak sú aj knižnice ovplyvnené 
požiadavkami mladých čitateľov a  použí-
vateľov.

Koho teda môžeme stretnúť medzi našimi 
čitateľmi?
• Babyboomeri
• Generácia X
• Generácia Y
• A príde aj generácia Z

Babyboomers: deti narodené v povojno-
vom období, generácia z pohľadu knižnice 
a jej používateľov zastúpená medzi najstar-
šími ročníkmi už pomenej, často starí páni 
profesori, pamätníci histórie univerzít, hľa-
dajú špecifické dokumenty,  často archívne 
kúsky. Silná skupina ľudí pripravujúca sa 
pomaly na posledné roky svojich kariér. 
Používajú staré spôsoby vyhľadávania in-
formácií a kombinujú ich čiastočne s tech-
nologickými novinkami.
• Babyboomeri v charakteristike:
• Vzdelanie ako základné ľudské právo
• Tímová generácia, milujú mítingy
• Radi sa nechávajú titulovať
• Kúp teraz, zaplať neskôr
• Byť vážený a potrebný

Generácia X – niekedy aj MTV generá-
cia, čiastočne Husákove deti, prechod od 
socializmu ku kapitalizmu, prístup Ready 
Steady Go- nástup do zahraničných firiem, 
dravosť, konkurencia, prechod ku indivi-
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dualizmu, dravosti, priebojnosti. Living in 
material world. I am a material girl. Preto 
Madona

Charakteristika:
• Postupne sklamanie, vytriezvenie, pre-

hodnocovanie priorít, 
• Dnešných štyridsiatnikov plus je na trhu 

príliš veľa
• Generácia X v charakteristike:
• Individualistická generácia
• Všetci sme si rovní
• Vzdelanie ako prestíž a cesta
• Sloboda a ľudské práva
• Politikom neveríme!
• Šetriť a šetriť!

Generácia Y – do seba zahľadení, málo 
zodpovední hedonisti, chcú sa zabávať, 
užívať si života, prezentovať sa na soc. sie-
ťach, cestovať alebo naopak kooperujúci 
tímoví hráči, majú blízko ku komunite, 
ekológii, iným hodnotám, než peniaze.

Generácia Y a jej charakteristiky:
• Tímová generácia
• Čo chcem, to si vyklikám
• Interaktívne vzdelávanie a mentoring
• Práca, ktorá má zmysel
• Kolegovia, ktorí sú inšpiratívni
• Zarob a miň!

Generácia Z –  deti a generácia, ktorá 
príchádzajú zo škôl, informácie získavajú 
cez končeky prstov, technológie zvládnuté, 
stále vyžadujú nové, bystrá, priebojná, ná-
ročná generácia.

Generácia v charakteristikách:
• Niekedy nebol internet?

• Nové nákupné stratégie
• Poznamenaní recesiou
• Šetriť, keď sa niečo stane
• Pragmatické rozmýšľanie
• Individuálne vzdelávanie so sprievod-

com

Panelisti diskutovali o  prístupoch, 
ale aj konkrétnych krokoch, ktoré ich 
organizácie robia pre zmeny v  oblasti 
vzdelávania.  Dozvedeli sme sa, že napr. 
na Univerzite Mateja Bella v  B. Bystrici 
pripravujú pedagógov inými, inovatívnymi 
spôsobmi a  majú viaceré projekty, ktoré 
sa snažia vyrovnať so zmenami v  oblasti 
vzdelávania. Komenského inštitút  v Živici 
podporuje rozvoj pedagógov tak, aby 
dokázali reagovať na zmenené vzdelávacie 
potreby. Nadácia Princa z  Edinburgu po-
silňuje osobnostný rozvoj a rozvoj talentu 
mladých ľudí. Na Fakulte riadenia a infor-
matiky UNIZA pracujú s najnovšími tech-
nológiami nielen vo výskume, ale snažia sa 
inovatívne pristupovať ku predpokladom 
a talentu samotných študentov.
Záver a odkazy panelu o vzdelávaní na na-

šom seminári znel takto:
1. Vzdelávajme individuálne. Máme špeci-

fické potreby.
2. Buďte nám sprievodcom. Nám nevadí, 

že nie ste vo všetkom experti. Informácie 
si vieme nájsť. Radšej nám dajte dobrú 
otázku ako správnu odpoveď.

3. Chceme sa čo najskôr profilovať/nájsť 
talent.

4. Bojíme sa, čo príde a chceme vedieť, ako 
sa na to pripraviť.

5. Chceme sa pripraviť do života, nielen na 
profesiu.
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Asi tak by bolo najvýstižnejšie označiť 
Knižnicu Kornela a Nade Földváryovcov, 
ktorá sa stala experimentálnou expozíciou 
Slovenskej národnej galérie vo výstavných 
priestoroch Esterházyovského paláca na 
námestí Ľudovíta Štúra v  Bratislave. Keď 
som pred časom na prezentácii biografie 
Kornela  Földváryho  O  sebe (Literárne 
informačné centrum, 2017) počula zá-
mer spisovateľa a  režiséra Petra Krištúfka 
o zaujímavom projekte uchovania a  sprí-
stupnenia bohatej földváryovskej knižni-
ce, nevedela som si predstaviť, ako sa tie 
kopy, či presnejšie povestné komínky kníh 
v  Kornelovom byte zmenia na knižnicu, 
čitáreň, práve v  galérii. Snahou iniciátora 
tejto myšlienky bolo, aby sa tento pozoru-
hodný niekoľkotisícový fond neroztrúsil, 
ale celý našiel dôstojné miesto a  naďalej 
slúžil záujemcom. Samozrejme,  tým by 
zároveň dokumentoval nielen Kornelovu 
neobyčajnú zberateľskú vášeň, ale aj jeho 
záľubu v  dobrodružnej literatúre, kovboj-
kách i detektívkach.
Krištúfkov námet zaujal a v marci t. r. sa 

stal skutočnosťou. V  Slovenskej národnej 
galérii otvorili Knižnicu Kornela a  Nade 
Földváryovcov. Ide o  reprezentačnú kniž-

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

nicu s  uzatvoreným fondom (cca do 10 
tisíc kn. j.). Pôvodné komínky realizátori 
zrušili a  knihy nainštalovali do vysokých 
regálov na stene tak, aby knihy vytvorili 
akýsi obraz Kornelovej knihomoľskej čin-
nosti a jeho úcty ku knihe. Sám raz pove-
dal: „Štve ma, že mám kníh priveľa, alebo 
mám primalý byt“. Zároveň si uvedomoval, 
že nebyť „porozumenia mojej manželky, 
vážne neviem, ako by sme prežívali túto in-
váziu tlačeného slovo“.
Dnes táto nezvyčajná knižnica ako expo-

nát v SNG ponúka návštevníkom možnosť 
posedieť si v čitárni, prelistovať či niečo si 
aj prečítať z Kornelových pokladov, o kto-
rých raz konštatoval: „ ...nevedel by som 
ich vyhodiť. Alebo odniesť do kontajnera“. 
Na návštevníkov v čitárni sa díva prozaik, 
publicista, výtvarný a literárny kritik, pre-
kladateľ  Kornel Földváry z  veľkoplošnej 
fotografie s indiánskou čelenkou na hlave. 
Exponát koňa tiež s  čelenkou pred touto 
fotografiou dokresľujú atmosféru k zbierke 
Kornelových obľúbených kníh s kovboj-
skou tematikou.
Nielen spomínaná atmosféra, ale celý 

priestor knižnice je zaujímavým miestom 
na organizovanie rôznych literárnych 

NEZVYČAJNÁ KNIŽNICA / AN UNUSUAL LIBRARY

A  kde sú knižnice v  týchto transformač-
ných dobách?   Jasná otázka, ťažká odpo-
veď. Máme len jej náčrty . Jeden z  tipov 
môžete nájsť  napríklad na  Masarykovej 
univerzite, kde sa zaoberajú transferom 
digital humanities do edukačných progra-
mov  verejných knižníc a škôl. Pavla Mazá-
čová prezentovala  výstupy  ich projektov 

na 8. Kolokviu knižnično – informačných 
expertov krajín V4+ organizovanom UK 
Bratislava v júni tohto roku.
Použitá literatúra:
ŠKRABSKÝ, Tibor. Čo robíme pre a  ino-

vatívne vzdelávanie. Príspevok odznel na 
seminári Vzdelávanie pre generáciu Y - Z 
uskutočnenom v Žiline 8.marca 2019.
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podujatí, besied, prednášok i  prezentácií 
knižných noviniek pre všetky generácie 
záujemcov. Môžem len potvrdiť, keď som 
sa nedávno zúčastnila prezentácie sloven-
ského komiksu Zlatý zub, že v kornelovskej 
knižnici stretnutia autorov a tvorcov kníh 
„vyznievajú“ ozaj dobre. Preto treba ešte 
doplniť, že autorom dizajnu knižnice je M. 

Veselko a  grafické i  priestorové riešenie 
pripravila B. Šajgalíková.
Na záver by som ešte chcela zdôrazniť, že 

táto knižnica sa líši od bežných knižníc 
tým, že ju realizátori pripravili ako výstavu, 
obsahom ktorej je zbierka kníh, čiže kniž-
nica sa stala výstavným exponátom.

L. Čelková

Nebýva zvykom, aby sa menšia mestská 
knižnica dostala na stránky celosloven-
ských novín, do éteru rádií či na obrazovky 
televíznych prijímačov. Tej gelnickej sa to 
v  tomto roku (2019 pozn. red.) podarilo. 
Vďačí za to netradičnej modernizácii a ino-
vatívnym prvkom v interiéri, ktoré oceňu-
jú predovšetkým mladí čitatelia. Práve na 
nich cielil aj projekt prestavby, s  ktorým 
sa mesto uchádzalo o dotáciu z Fondu na 
podporu umenia. Odbornú komisiu Fon-
du zámer Gelničanov zaujal a na jeho re-
alizáciu odsúhlasila príspevok v  najvyššej 
možnej výške, 50-tisíc eur.
Mestská knižnica sa nachádza v  budove, 

ktorá bola postavená v roku 1920. Budova 
je na Slovenskej ulici, v  mestskej pamiat-
kovej zóne. Pôvodne slúžila ako materská 
škola. Knižnicu navštevujú čitatelia z mes-
ta Gelnice ale aj okolitých obcí. Zapísa-
ných je približne šesťsto čitateľov. Polovicu 
z toho tvoria deti a študenti, zhruba tretinu 
dospelí, zvyšok sú seniori.  V knižničnom 
fonde sa nachádza okolo 20-tisíc zväzkov.  
Pred tromi rokmi mesto s  finančným 

prispením Fondu na podporu umenia 
zmodernizovalo Oddelenie pre deti a mlá-
dež. Vymenili tam podlahu, pribudli nové 

pohovky pred detských čitateľov či poličky 
na knihy.
„Vedeli sme, že zmenou musí prejsť aj 

Oddelenie pre dospelých. Bolo totiž v dosť 
žalostnom stave. Malo nevyhovujúce 
osvetlenie, cez staré okná nám v zime pre-
fukovalo a interiér pôsobil dojmom, akoby 
sa tu čas zastavil niekedy v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia,“ hovorí primá-
tor Gelnice Dušan Tomaško. Mesto si záro-
veň uvedomovalo, že investícia si vyžiada 
značné finančné prostriedky. Našťastie, 
práve v  tom období, Fond na podporu 
umenia zvýšil výšku prostriedkov na reno-
vácie knižníc a umožnil peniaze použiť aj 
na stavebné práce.
„V spolupráci s  miestnymi architektmi 

sme napísali projekt a  pripravili aj vizua-
lizáciu celej prestavby. Našim cieľom bolo 
upraviť prostredie tak, aby sme prilákali 
predovšetkým čitateľov z  mladšej gene-
rácie. Nevnímame totiž knižnicu len ako 
miesto, kde si ľudia chodia požičať knihy, 
ale predovšetkým ako priestor, kde môžu 
zmysluplne tráviť svoj voľný čas,“ spomína 
primátor.
Autormi návrhu prestavby sú architekti 

Želmíra Tomková a  Igor Cziel. „Dostali 

MESTSKÁ KNIŽNICA V GELNICI LÁKA ČITATEĽOV NETRADIČNÝMI 
PRVKAMI / GELNICA MUNICIPAL LIBRARY  ATTRACTS READERS WITH 
UNUSUAL ELEMENTS
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sme zadanie pripraviť návrh tak, aby sme 
do knižnice vniesli nové moderné prvky, 
ktoré budú netradičné a  dokážu zaujať  ,“ 
vysvetľuje Igor Cziel.  „Zároveň sme vede-
li, že knižnica má slúžiť na rôzne aktivity, 
podujatia, ale povedzme aj na štúdium,“ 
dodáva.
Architekti prišli s  nápadom postaviť vo 

vstupnej miestnosti železnú konštrukciu 
so sieťou, v ktorej sa čitatelia môžu poho-
dlne uvelebiť a venovať sa čítaniu. Práve tá 
sa stala dominantným prvkom miestnos-
ti. Gelničania sa údajne inšpirovali istou 
knižnicou v New Yorku. Aspoň tak o tom 
referoval bulvárny Nový čas.
Priestor na čítanie sa nachádza aj pod sie-

ťou. Návštevník sa môže usadiť do pohodl-
ného kresla a siahnuť do police po knihu. 
Po ruke je napríklad slovenská beletria, 
reportáže z  vydavateľstva Absynt ale tiež 
oddychová literatúra.
Vo vstupnej miestnosti sa nachádza aj 

pult, pri ktorom si čitatelia vymieňajú kni-
hy.
V miestnosti s  odbornou literatúrou je 

pódium, ktoré slúži na besedy, autorské 
čítania či na iné vzdelávacie aktivity. Na 
opačnej strane miestnosti je schodiskové 
sedenie. Pribudli tiež drevené taburetky, 
ktoré zároveň môžu slúžiť  aj na uloženie 
kníh. Pred rekonštrukciou bola táto miest-
nosť od vedľajšej študovne oddelená dver-
mi. Dnes je na ich mieste sedenie a  obe 
miestnosti sú takto spojené.
Pôvodné kreslá nachádzajúce sa v  štu-

dovni nanovo očalúnili, nový náter získa-
li aj police s knihami. V študovni si môže 
človek nerušene čítať knihy, noviny či ča-
sopisy, čoskoro bude vybavená aj novými 
počítačmi.
„Priestor je jasne zadefinovaný farbou, 

ktorá odlišuje jednotlivé celky – teda miest-
nosti s  odbornou literatúrou, beletriou 
a študovňu,“ vysvetľuje Želmíra Tomková. 
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Podlaha má v každej z miestností odlišnú 
farbu. Špeciálny náter pôsobí esteticky, na-
vyše je jednoducho umývateľný. Nové sú 
tiež okná, osvetlenie a elektroinštalácia. 
Po rekonštrukcii sa Gelničania plánujú 

pustiť do masívnejšej obnovy knižničné-
ho fondu. Spoliehať sa pritom nechcú len 
na každoročnú dotáciu z Fondu na pod-
poru umenia, viac mienia investovať aj 
z vlastných zdrojov. „Od mája sme mierne 
zvýšili ročné členské. Prostriedky, ktoré 
získame, investujeme do nákupu nových 
kníh. Čitatelia majú možnosť zapísať kni-
hy, o  ktoré majú záujem do špeciálneho 
zošita, prípadne na našu facebookovú 
stránku. Pri ďalšej akvizícii ich požiadav-
ky zohľadníme,“  vraví vedúci oddelenia 
kultúry gelnickej radnice Milo Janáč. Ako 
dodáva, knižničný fond chcú však doplniť 
predovšetkým o  dôležité tituly zo sveto-
vej či domácej literatúry, ktoré v knižnici 
chýbajú, ale aj o odbornú literatúru, ktorú 

by mohli na doplnkové štúdium používať 
študenti gelnického gymnázia či vysoko-
školáci.
Okrem obnovy knižničného fondu sa  

v Gelnici zamerali aj na organizovanie rôz-
nych podujatí. Po rekonštrukcii knižnice 
už privítali niekoľko spisovateľov a  spiso-
vateliek pre dospelých i pre deti.  V nastú-
penom trende mienia pokračovať aj na-
ďalej. „Chceme umožniť našim čitateľom 
osobné stretnutia s  autormi či autorkami, 
pretože práve takýto živý kontakt býva tou 
najlepšou reklamou na literatúru,“ konšta-
tuje Milo Janáč.
V spolupráci s miestnou Základnou ume-

leckou školou pripravujú tiež výstavy prác 
žiakov výtvarného odboru. V  spolupráci 
s rôznymi občianskymi združeniami, ale aj 
verejnou správou zase rôzne prednášky či 
interaktívne hry. Veľmi zaujímavou akciou 
bolo napríklad predpoludnie so zástupcom 
správy Národného parku Slovenský raj, ur-
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Neopakovateľná vôňa farieb, ktorá sa šíri 
z maliarskej palety v mnohom pripomína 
vôňu novej knihy z  tlačiarne. Obe sa pre-
línajú a bezprostredne spájajú u všestran-
ného výtvarníka – maliara, grafika, ne-
únavného kresliara, ilustrátora, vtipného 
karikaturistu a v neposlednom rade vyda-
vateľa aj spisovateľa Milana Stana.

Tohto rodáka z Kálnice pri Novom Mes-
te n. V. sprevádzala ceruzka a papier už od 
útleho detstva. Kreslil všade, kde sa dalo, 
najmä pod vplyvom množstva kalendárov 
s ilustráciami M. Aleša, J. Ladu a detských 
kníh s  Hložníkovými aj  Hálovými obráz-
kami. Svoju zručnosť verejne vyskúšal 
v škole, keď zobrazoval svojich spolužiakov 
a učiteľov v triede na tabuli. V kreslení sa 
zdokonaľoval v novomestskej ľudovej škole 
umenia a neskôr pokračoval v štúdiu gra-
fiky na bratislavskej Strednej škole ume-
leckého priemyslu. Počas štúdia začal na-
vrhovať rôzne diplomy, plagáty, kreslil pre 
Pravdu, Kultúrny život, Smenu, Hlas ľudu, 
aby si trochu prilepšil na život v hlavnom 
meste. Aké boli jeho ďalšie cesty?

• V tvojich spomienkach som našla 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

zmienku, že ti učarovali drevorezy. Čo 
bolo tým prvým impulzom?

Čo iné ako kniha. Bola to moja obľúbená 
knižka Slovenských ľudových rozprávok, 
ktorú zdobili drevorezy Ernesta Zmetá-
ka. Veľmi sa mi tie zvláštne obrázky páčili 
a neskôr som sa rozhodol, že si túto tech-
niku osvojím. Považoval som ju za takú 
správnu „chlapskú“.
S mojim vzorom – E. Zmetákom – som sa 

stretol náhodne v jednej bratislavskej „rá-
márni“ a následne sa zrodilo priateľstvo na 
celý život. Tento vzácny umelec spočiatku 
korigoval moje práce, usmerňoval ma, učil 
a nabádal, aby som sa nerozptyľoval a plne 
sa venoval maľbe a kresleniu. Povedal mi: 
„Talent je základ, ale ostatné je práca, drina 
a odriekanie“. Dnes viem, že je do písmena 
pravda.
Usiloval som sa, aby z  mojich obrazov 

bolo cítiť harmóniu, pokoj. Naučil som sa 
maľovať za každého počasia v každom roč-
nom období, pokým farba chytala na plát-
no. Keď som už nevládal v teréne maľovať, 
nahradil som ho výborným relaxom –  čí-
taním. Všade som si vozil so sebou knihy, 
čo mi zostalo doteraz.

S PALETOU, CERUZOU A KNIHOU V RUKE KRÁČAM ŽIVOTOM / WITH A 
PALETTE, A PENCIL AND A BOOK IN MY HAND I WALK THROUGH LIFE

čené najmenším čitateľom. Hravou formou 
sa tu deti oboznámili so životom v divokej 
prírode. Veľký ohlas mala aj prednáška 
o  židovských zvykoch, ktorú pripravil ra-
bín Michail Kapustin.
Čitateľom vyšli v  ústrety aj zmenou 

otváracích hodín, predĺžili ich až do nesko-

rého popoludnia. Knihy si tak môžu prísť 
požičať aj ľudia, ktorí sú dlhšie v práci.

Mgr. Miloslav Janáč
Oddelenie kultúry, športu a voľného času, 

Mestský úrad Gelnica
kultura@gelnica.sk
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• Maľovanie však dnes neznamená pre 
teba všetko. Ako si sa dostal k tým ďal-
ším aktivitám?

Veru, nič nebýva jednoduché. Po r. 1989 
som zistil, že z obrazov a grafík nevyžijem. 
Musel som sa poobzerať okolo seba a  za-
čal som sa venovať humoru, ktorý mi bol 
vždy blízky - od mladi som zbieral vtipy, 
anekdoty a  kreslil som k  nim veselé ob-
rázky. Pochopil som však, že ak sa chcem 
tomuto žánru seriózne venovať, musím na 
sebe pracovať a o humore vedieť čo najviac. 
Vtedy som sa spoľahol na pomoc knižníc 
a  v tichu študovní som pátral, inšpiroval 
sa a  intenzívne študoval. Môžem povedať, 
že som mal v  ruke všetky ročníky našich 
humoristických časopisov od r. 1861, kedy 
vydal V. Paulíny Tóth prvý humoristicko-
-satirický časopis Černokňažník. S  plnou 
nošou informácií a entuziazmu som sa 
rozhodol, že budem tiež vydávať humoris-
tický časopis, lebo tento žáner nebol u nás 
silne „obsadený“. A  tak v máji 1990 uzrel 
svetlo sveta humoristicko-satirický časo-
pis Kocúrkovo, ktorý vychádza dodnes. 
Vydávanie ma zaujalo natoľko, že som sa 
stotožnil s myšlienkou, že začnem vydávať 
knižnú edíciu vtipov a  humoru. Vr. 1991 
vzniklo vydavateľstvo Štúdio humoru a sa-
tiry, v  ktorom som doteraz vydal vyše 50 
titulov. Väčšinu z nich som aj ilustroval a 
tak humor nie je len v texte, ale aj v obráz-
koch. Nevydával som len vtipy a anekdoty, 
ale tiež knihy o  maliaroch, folkloristoch, 
hudobníkoch, spomienky umelcov, drama-
tikov, životopisné črty, ale aj príbehy a po-
vesti, rozprávky o strašidlách, zbojníkoch, 
autách a  pod. Nakoniec som začal písať 
a vydávať aj vlastné knihy, ako napr. Chvá-
la krajiny, Kálnické príbehy, Veselá kronika, 

Dva životy Rudolfa Schustera, Maľba, Gra-
fika, či Putovanie za obrazmi, za ktorú som 
dostal Medzinárodnú cenu E. E. Kischa. 
Mám naozaj radosť z tvorby, z nového ob-
razu či knihy.

• Ako si vnímal knižnice a knihovníkov 
kedysi a dnes , aké máš skúsenosti?

Už ako malý chlapec som chodil do našej 
dedinskej knižnice v  Kálnici. Knihovníč-
kou bola stará pani učiteľka Hrušovská, 
ktorá bola veľmi prísna a pri odovzdávaní 
kníh aj kontrolovala, či kniha nie je po-
škodená, či na nej nie sú somárske rohy 
– zahnuté rožky na stránke, či tam nie je 
niečo podčiarknuté alebo zamastené. Bolo 
to dobré, lebo takto sme sa naučili, ako mať 
úctu ku knihám. V  knižnici  ma zaujala 
knižka o  dobrom vojakovi Švejkovi, lebo 
ju ilustroval môj obľúbený ilustrátor Josef 
Lada. Knihovníčka mi ju nechcela požičať, 
že to nie je kniha pre deti. Mal som vtedy 
asi dvanásť rokov. Zaklamal som, že to je 
pre rodičov. Potajme som ju čítal a zabával 
sa nej. Mnohým veciam som nerozumel, 
ale to mi neprekážalo. No musel som ju 
predčasne vráti, lebo knihovníčka stretla 
moju mamu na ulici a pýtala sa, ako sa jej 
Švejk páči. Mama len od prekvapenia otvá-
rala oči a tak som musel knihu odniesť na-
späť do knižnice.
Keď som začal chodiť do výtvarného 

krúžku do Nového Mesta nad Váhom, 
tak som tam navštevoval aj mestskú kniž-
nicu. Našiel som tam knihy o  výtvarnom 
umení, tie ma vtedy veľmi zaujímali. Boli 
to knihy o  Alešovi, Mánesovi, Mařákovi, 
Michelangelovi, Repinovi, o  mojich obľú-
bených krajinároch. Knihy mi otvárali oči, 
rozširovali obzor, hltal som ich až som si 
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pokazil aj zrak a musel som nosiť okuliare. 
Keď som začal študovať v Bratislave, hneď 
som sa prihlásil do Univerzitnej knižnice. 
Musel som si navyknúť na vtedajší systém, 
keď som hľadal v  úzkych šuplíkoch, kde 
boli na lístočkoch údaje o  autoroch, ná-
zve knihy a evidenčné číslo titulu. Knihy 
boli však k dispozícii až druhý deň a veľa 
razy iba polovica z tých, ktoré som žiadal. 
Lepšie to bolo v  Slovenskej pedagogickej 
knižnici, kde boli knihy k dispozícii hneď 
a mohol som sa v nich do vôle prehrabá-
vať. Výborná bola i čitáreň. Tam som našiel 
skoro všetky časopisy a noviny, ktoré u nás 
vychádzali. K  nim by som sa inak sotva 
dostal. Získal som z  nich celkom slušný 
prehľad o dianí vo vtedajšom Českosloven-
sku v druhej polovici šesťdesiatych rokov. 
Vtedy som už kreslil karikatúry, vedel som, 
kde ich uverejňujú a tam som ich buď nosil 
do redakcie alebo posielal, ak boli mimo 
Bratislavy. V tom čase som sa i platonicky 
zaľúbil do krásnej knihovníčky v  Univer-
zitnej knižnici. Mal som šestnásť rokov. 
Vždy ma potešilo, keď som sa na ňu usmial 
a  ona mi úsmev opätovala. Flirtovali sme 
spolu a  zrazu zmizla, než som sa na nie-
čo zmohol. Až po štyridsiatych rokoch sa 
mi prihovorila na jednej čitateľskej besede 
v Senci.
Väčšinou si na knihovníkov spomínam 

v  dobrom. Boli ochotní, poradili mi. Sa-
mozrejme, našli sa aj takí, čo boli nevšíma-
ví, nevrlí a nepomohli mi. Ale na tých som 
zabudol. Veľmi dobre vychádzam s  kni-
hovníkmi a  knižnicami, lebo tam robím 
čitateľské besedy o mojich knihách. V po-
slednom čase je to Verejná knižnica Mi-
chala Rešetku v Trenčíne, ktorá organizuje 
aj veľa besied s rodákmi  z Trenčianskeho 

kraja, kde sa vďaka nim, stretávam so svo-
jimi kolegami – spisovateľmi a krajanmi.

• Nad čím práve pracuješ, resp., čo si 
pripravil?

Teraz som práve dokončil a  vydal knihu 
Spisovatelia v  anekdotách (Literárne kle-
betárium) v spolupráci s  Jaroslavom Rez-
níkom. ktorá je zbierkou príbehov z  ne-
dávneho i  súčasného literárneho života a 
s cyklom fejtónov Ako vznikala naša abe-
ceda. Do tejto veselej knižky som nakreslil 
240 ilustrácií a  napísal poslednú kapitolu 
o mojich priateľoch – spisovateľoch, s kto-
rými debatujeme a  popíjame vínko raz 
mesačne v pezinskom PI klube. Sú to moji 
generační druhovia, vládne medzi nami to-
lerantnosť, dobroprajnosť a  dobrá nálada. 
Občas sa prekárame, robíme si zo seba žar-
ty a to všetko nájdu čitatelia na stránkach  
najnovšej knihy z môjho vydavateľstva. Kto 
si knihu prečíta, možno si v knižnici poži-
čia i knihu od ďalších autorov z PI klubu – 
L. Ťažký, A. Hykisch, Ľ. Jurík, R. Schuster, 
J. Banáš, J. Mikloško, T. Huszár, M. Stano, 
I. Szabó, J. Leikert, A. Blaha, E. Ondrejička, 
Ľ Olach, M. Jurkovič, S. Bachleda, J. Haľko, 
M. Gavenda, P. Čačko, M. Demák, D. Mi-
kolaj a iní. S niektorými z nich už knižnice 
spolupracovali na besedách a teraz nájdu aj 
nové typy na stretnutia s autormi. Budem 
rád, ak moja ostatná knižka, ktorú venu-
jem všetkým, čo majú radi anekdoty a hu-
mor, inšpiruje aj knihovníkov a pomôže im 
v ich záslužnej práci.

S Milanom Stanom besedovala Ľudmila 
Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION

Krajská knižnica Karola Kmeťka v  Nitre 
usporiadala 3. apríla 2019 za podpory Slo-
venskej asociácie knižníc workshop pod 
názvom „Vezmi knihu, nie tablet.“
Hlavným cieľom workshopu bolo získa-

nie spolupráce a interakcie medzi knihov-
níkmi a pedagógmi na stredných školách. 
Prednášky prezentované na workshope 
boli zamerané na získanie potenciálnych 
čitateľov z radu stredoškolských študentov 
prostredníctvom vplyvu stredoškolských 
pedagógov. Spoluprácou s knižnicou môžu 
získať kvalitnejší študijný materiál a zvýšiť 
svoju informačnú a čitateľskú gramotnosť. 
Workshopu sa zúčastnili pedagógovia nit-
rianskych stredných škôl a knihovníci nit-
rianskeho regiónu.
Na workshope odzneli tri príspevky. Kaž-

dý z  príspevkov sa snažil poukázať inou 
formou na potrebu čítania a  spolupráce 
škôl s knižnicami. 
V prvom príspevku s názvom „(Ne)záujem 

o  knihy v  súčasnosti“ mladá doktorantka 
Mgr. Natália Mitková z Katedry slovenské-
ho jazyka a  literatúry FF UKF v Nitre po-
ukazovala na význam knihy nielen ako in-
formačného zdroja pre študentov. Zároveň 
predviedla aj metódy korešpondujúce so sú-
časnou „smart“ dobou, ktoré môžu čitateľa 
naviesť na literatúru. Doplnkovými metó-
dami boli sfilmované najznámejšie knižné 
tituly, literatúra podporená obrazom alebo 
literatúra vychádzajúca v  komiksovej for-
me, ktorá je súčasnej mládeži bližšia a zro-
zumiteľnejšia. Ponúkla poznatky z  vlastnej 
učiteľskej praxe a  skúsenosti so študentmi 
literatúry, teda budúcimi učiteľmi.

Druhý príspevok bol od stredoškolskej 
pedagogičky Mgr. Marty Májovej s názvom 
„Stredoškoláci – potenciálni čitatelia?“. 
Vychádzal z  pedagogických skúseností 
a  praxe samotnej autorky. V  príspevku 
analyzovala príčiny nízkeho záujmu žia-
kov o čítanie beletrie podporené vlastným 
prieskumom. Autorka v príspevku ponúkla 
možné spôsoby riešenia čitateľského prob-
lému žiakov. Súčasne analyzovala a prezen-
tovala výsledky vlastnej ankety zameranej 
na výskum atraktivity knižničných služieb 
pre žiakov SOŠ.
Posledný príspevok s  názvom „Knižnice 

v  živote mládeže“ bol prezentovaný Mgr. 
Ivanou Nemčekovou, knihovníčkou Kraj-
skej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prí-
spevok plynule nadviazal na vyhodnotenie 
ankety z  predchádzajúceho príspevku od 
Mgr. Májovej ,  avšak išlo o  porovnanie 
a prezentovanie výsledkov z celoslovenské-
ho prieskumu o čítaní a využívaní knižníc. 
Na základe porovnaní sa zistili iba malé 
odchýlky medzi výskumom u  Mgr. Má-
jovej a  celoslovenským výskumom číta-
nia a čitateľskej gramotnosti. V príspevku 
od Mgr. Nemčekovej sa rozoberal vzťah 
mládeže k  verejným knižniciam a  spô-
sob vyhľadávania informácií na internete 
a v digitálnych databázach. Príspevok pol 
podporený aj praktickými skúsenosťami 
a poznatkami vychádzajúcimi z dlhoročnej 
práce knihovníkov so študentmi. Zároveň 
bolo v príspevku poukázaná na to, ako a do 
akej miery môže knižnica podporiť a dopl-
niť výučbový proces jednotlivcom alebo 
skupinu študujúcej mládeže za podpory 

VEZMI KNIHU, NIE TABLET / TAKE A BOOK, NOT A TABLET
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Vezmi knihu, nie tablet Program
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využitia nielen klasických dokumentov, ale 
aj elektronických kníh, webu a databáz do-
stupných v knižnici.
Workshop bol spestrený recitačnými 

okienkami - výberom poézie z tvorby P. O. 
Hviezdoslava a J. Smreka ,  v podaní učiteľ-
ky a dlhoročnej čitateľky Ruženy Buriovej.
Na záver workshopu mali účastníci mož-

nosť absolvovať tvorivú dielňu s  názvom 
ALFA BOX – akú chceme mať knižnicu? 
vedenú Zuzanou Sliškovou, knihovníčkou 
Krajskej knižnice Karola Kmeťka v  Nitra. 
V  tvorivej dielni sa účastníci snažili vy-

skladať slovný obraz odrážajúci funkcie 
knižnice korešpondujúce s dnešnou dobou 
a potrebami používateľov.
Záver celého podujatia sa niesol v zname-

ní uvoľnenej diskusie. Knihovníci aj peda-
gógovia spolu diskutovali o vzájomnej spo-
lupráci. Workshop sa stretol s mimoriadne 
dobrým ohlasom u všetkých zúčastnených 
a  na koniec zaznela výzva o  rok odborný 
seminár zopakovať.

Mgr. Ivana Nemčeková
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

ivana.nemcekova@krajskakniznicanitra.sk

Alfa box

2. prednáška Mgr. Marta Májová

1. prednáška Mgr. Natália Mitková

Úvodné privítacie slovo do pani riaditeľky Mgr. Moniky Lobodášovej
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Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
(VKMK) sa rozhodla hľadať, nájsť a pod-
poriť literárne nadané deti v  regióne, a 
preto pripravila pre žiakov základných škôl 
(ZŠ) už 2. ročník regionálnej autorskej li-
terárnej súťaže „Banskobystrické pierko 
2019“.
Hlavným zámerom súťaže bolo, aby súťa-

žiaci dostali voľný priestor literárne vyroz-
právať svoj vymyslený, či skutočný príbeh, 
a  to formou, akú si sami vyberú (poézia 
– próza). V druhom ročníku sa organizá-
tori rozhodli zapojiť aj základné umelecké 
školy (ZUŠ), kde deti literárne tvoria najmä 
v  rámci literárno-dramatického odboru. 
Súťaž bolo rozdelená do troch kategórií:
1. pre žiakov I. stupňa ZŠ (1. až 4. ročník – 

pre prózu i poéziu zvlášť)
2. pre žiakov II. stupňa ZŠ (5. až 9. ročník – 

pre prózu i poéziu zvlášť)
3. pre žiakov ZUŠ.

So zámerom literárnej súťaže, spolu s jej 
propozíciami a žiadosťou o podporu, boli 
formou ponukového listu oslovené ZŠ 
a ZUŠ v okresoch Banská Bystrica a Brez-
no (čo je regionálna pôsobnosť VKMK). 
Knižnica takouto formou oslovila 70 zák-
ladných škôl. V Banskej Bystrici a okolí to 
bolo 35 základných škôl a 6 ZUŠ, v Brezne 
a okolí 25 základných škôl a 4. ZUŠ. 
Do uzávierky literárnej súťaže, ktorá bola 

30. apríla prišlo 26 súťažných práce, 20 
v kategórii próza a 6 v kategórii poézia.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže
4. júna 2019 sa v  pobočke VKMK na 

Fončorde uskutočnilo slávnostné uvedenej 

súťaže.
Prvenstvo v počte zapojených súťažiacich 

patrí ZŠ a  MŠ Pohorelá, ktorá poslala 6 
prác svojich žiakov. Napriek 70 osloveným 
školám, celkový počet zapojených ZŠ sa 
oproti roku 2018 nielen znížil (10/9), ale 
do súťaže sa  neprihlásila žiadna z 10 oslo-
vených ZUŠ, čím sa vlastne automaticky 
eliminovala 3. kategória určená pre ich žia-
kov. Je to veľká škoda, lebo zámer zapojiť a 
dať priestor väčšiemu počtu literárne aktív-
nych detí sa nám teda v roku 2019, napriek 
vynaloženému úsiliu, nepodaril.
Odborná porota v zložení: Miroslav Ka-

pusta, spisovateľ a básnik, člen Spolku slo-
venských spisovateľov, člen  Pars Artem a 
člen literarneho klubu LITERA 2 v Banskej 
Bystrici, Mgr. Peter Klinec, riaditeľ kniž-
nice a Soňa Šóky, manažérka knižnice, vy-
hodnotili súťaž  nasledovne:

Poézia
V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ (1. ročník 

– 4. ročník) sa za literárnu prácu v poézii 
udelilo iba Čestné uznanie – Teo Lunter 
(súkromná ZŠ u Filipa – 4. ročník), nakoľ-
ko v tejto súťažnej kategórii bol iba sám a 
nebolo možné jeho prácu porovnať s iný-
mi.
V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ (5. roč-

ník – 9. ročník) sa za literárne práce v poé-
zii udelili ceny nasledovne:
1. miesto: Lucia Bakšová (MŠ-ZŠ Predaj-

ná – 8. ročník)
2. miesto: Emma Šoošová (ZŠ Moskovská 

– 8. ročník)
3. miesto:  Kristína Kákicsová (MŠ-ZŠ 

Predajná – 8. ročník)

LITERÁRNA SÚŤAŽ BANSKOBYSTRICKÉ PIERKO 2019 / LITERARY 
COMPETITION BANSKA BYSTRICA´S FEATHER 2019
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Čestné uznanie: Ela Studená (ZŠ Mos-
kovská – 8. ročník)

Próza
V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ (1. ročník 

– 4. ročník) sa za literárne práce v próze 
udelili ceny nasledovne:
1. miesto: Barbora Švaňová (ZŠ Sitnian-

ska – 4. ročník)
2. miesto: Natália Venderlová (ZŠ Sloven-

ská Ľupča – 3. ročník)
3. miesto: Belo Kováčik (ZŠ Sitnianska – 

4. ročník)
Čestné uznanie: Udelené nebolo, nakoľko 

v danej kategórii boli iba traja autori 

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ (5. roč-
ník – 9. ročník) sa za literárne práce v pró-
ze udelili ceny nasledovne:
1. miesto: Miriam Minková (Katolícke 

gymnázium Štefana Moyzesa, 8. ročník)
2. miesto: Jasmine Ridene (ZŠ Slobodný 

slovenský vysielač BB – 5. ročník)

3. miesto: Daniel Varga (ZŠ Sitnianska – 
8. ročník)

Čestné uznanie: Janka Melichová (ZŠ Ba-
dín – 7. ročník)

Súťaž finančne podporili Slovenská aso-
ciácia knižníc v rámci projektu „Partner-
stvo alebo Spojme svoje sily“, kníhkupectvo 
Panta Rhei a organizátor súťaže. Umelec-
ký program zabezpečili študenti Gymná-
zia Andreja Sládkoviča v  Banskej Bystrici 
Zuzana Zaušková a  Richard Maľa, ktorí 
čítali víťazné práce súťažiacich.
Pevne veríme, že v 3. ročníku sa do lite-

rárnej súťaže „Banskobystrické pierko“, aj 
vzhľadom k pripravovanej zmene propo-
zícií, zapojí viac základných škôl a teda i 
viac literárne talentovaných žiakov, ktorým 
takto VKMK umožňuje spraviť ich prvý 
krok do aktívneho sveta literatúry.

Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča

manazer@vkmk.sk

Víťazi súťaže Banskobystrické pierko 2019
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Novohradská knižnica sa už po devia-
tykrát zapojila do projektu „Les ukrytý 
v  knihe“, ktorého cieľom je upriamiť po-
zornosť na význam lesa a lesníctva pre spo-
ločnosť, na formovanie kladných postojov 
k prírode, ako aj na potrebu samotného 
čítania. Les ukrytý v knihe je celoslovenská 
kampaň, ktorej hlavným koordinátorom 
je Národné lesnícke centrum – ÚLPV vo 
Zvolene. Hlavná myšlienka sa zrodila v 
roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného 
roku lesov. Novohradská knižnica sa snaží 
svojimi aktivitami, ponukou kníh z fondu 
plniť cieľ projektu, čoho je aj dôkazom 1. 
miesto vo vyhodnotení projektu, ale aj záu-
jem škôl a verejnosti o dané podujatia. Veľ-
ké ďakujem za vzájomnú spoluprácu patrí 
spolupracovníkom a účastníkom podujatí, 
ktorými boli: prednáška s  lesnými peda-
gógmi Ing. Tiborom Hudákom a Ing. Eri-
kom Sélešom z Lesnej správy Lučenec, ilu-
strátorom Miroslavom Regitkom s názvom 
„Zvieratká rukami (očami) Regitka či 
prednáška s  ochrancom prírody Ing. Ja-
roslavom Slašťanom s  názvom „Detektív 
v prírode“. 
Sprievodnými podujatiami boli výsta-

vy na tému lesa, výstava fotografií z  Les-
níckeho a  drevárskeho múzea. Spolu so 
žiakmi materskej školy sme vytvorili kni-
hu o lese. Najväčším podujatím v  rámci 
projektu bolo jednodňové podujatie Les 
ukrytý v  knihe v  Mestskom parku, kde 
sme v  spolupráci so Strednou odbornou 
školou pedagogickou pod vedením Mgr. 
Dagmar Jantošovej, s  lesníkmi z LS Luče-
nec Ing. Milanom Kvietikom, , Ing. Hil-

bertom Gécim, Vladimírom Ľuptákom 
a Pavlom Olšiakom a ochrancami prírody 
Ing. Evou Belanovou, Ing. Veronikou Rízo-
vou, Ing. Jakubom Melicherom a Jakubom 
Garajom z CHKO Cerová vrchovina a so-
koliarmi Kanátovcami z  Mojína pripra-
vili pre deti zaujímavé aktivity a  ponúkli 
mladšej generácii pohľad na význam lesa 
a  lesníctva pre spoločnosť, na ochranu ži-
votného prostredia, formovanie kladných 
postojov k  prírode i  samotnej spojitosti 
lesa s knihou. Celkovo sa na podujatí Les 
ukrytý v  knihe v  termíne od  01.04.2019 
– 31.05.2019 zúčastnilo 530 návštevníkov  
okresu Lučenec.

Hlavný partner podujatia

Podujatie z  verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia

PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Novohradská knižnica, Lučenec

riaditelka@nklc.sk

LES UKRYTÝ V KNIHE V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI / THE FOREST HIDDEN 
IN A BOOK IN  THE NOVOHRAD LIBRARY
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Poukázať na dôležitosť čítania v rodinách 
je už dlhé roky základnou náplňou práce 
Knižnice pre mládež mesta Košice. Práve 
rodičia sú tí, ktorí najviac ovplyvnia to, aký 
čitateľ z ich dieťaťa vyrastie. Je dôležité, aby 
dieťa vyrastalo v podnetnom prostredí, kde 
prichádza do kontaktu s knihou, kde vidí 
ako čítajú rodičia a kde je obklopené kni-
hami. Práve takto si dieťa získava pozitívny 
vzťah ku knihám. Listovanie knihami, in-
teraktívna práca s knihou a čítanie deťom 
je prvým krôčikom k  tomu, aby z  dieťaťa 
v  budúcnosti vyrástol plnohodnotný čita-
teľ. Zároveň je to zárukou, že dieťa bude 
v  mnohých oblastiach vysoko prevyšovať 
svojich rovesníkov. Už v prvých mesiacoch 
života dieťa vníma prvé zvuky a hlásky. To 
sú zároveň prvé zárodky toho, čo raz budú 
jeho slová. To znamená, že čítanie deťom 
pozitívne prispieva k rozvoju rečí. Zároveň 
má vplyv aj na myslenie, pozornosť a fan-
táziu dieťaťa.
Práve práca s  knihou od najútlejšieho 

veku je hlavnou myšlienkou projektu Baby 
knižnica, ktorá je zameraná práve na ro-
diny s deťmi vo veku od 0-6 rokov. Tento 
projekt Knižnice pre mládež mesta Košice 
sa snaží poukázať práve na to, aké je dô-
ležité čítať deťom a  ako správne pracovať 
s  knihou tak, aby dieťa nestratilo záujem. 
Už druhý rok košická knižnica organizuje 
pravidelné stretnutia mamičiek s  deťmi, 
kde si môžu v príjemnom prostredí kniž-
nice vymieňať cenné rady, oddýchnuť si, 
zabaviť sa ale hlavne veľa čítať a  listovať 
v  knihách. Baby knižnica prebieha každý 
tretí štvrtok v mesiaci v centrálnej pobočke 

Knižnice pre mládež mesta Košice LitPark. 
Každé stretnutie je tematicky zamerané. 
Počas školského roka si deti majú možnosť 
vypočuť príbehy a básničky, ktoré sa dotý-
kajú aktuálnych tém, či sviatkov.
Každá Baby knižnica začína tvorivými 

dielňami, ktoré vedú pracovníci knižnice. 
Zamerané sú na rozvoj senzomotorických 
a manuálnych zručností.
Druhá polovica Baby knižnice sa teší naj-

väčšej obľube. Patrí totiž dramatizovanému 
čítaniu knihovníkov z Knižnice pre mládež 
mesta Košice. Knihy, ktoré sa čítajú, spĺ-
ňajú všetky kritéria kvalitnej detskej lite-
ratúry. Čítania sú doplnené spevom, hrou 
na hudobné nástroje, riekankami, tancom 
a neustálou interakciou knihovníkov s deť-
mi a rodičmi.
Pravidelná návštevnosť rodín s  deťmi na 

Baby knižnici a  stúpajúci nárast malých 
i veľkých čitateľov knižnice je veľmi pozi-
tívnym ukazovateľom úspešnosti projektu. 
Do nového školského roka si preto pre ma-
mičky chystáme nové a nápadité senzomo-
torické dielničky, kvalitnú detskú literatúru 
a obohatenie našich stretnutí o rôzne pred-
nášky, ktoré  budú zamerané na pomoc 
mamičkám v oblasti výchovy a literatúry. 

Projekt bol podporený Slovenskou asociá-
ciou knižníc v rámci programu Partnerstvo 
alebo Spojme svoje sily. 

Natália Malíková
Knižnica pre mládež mesta Košice

natalia.malikova@kosicekmk.sk

PRVÉ KRÔČIKY K LÁSKE KU KNIHÁM ALEBO BABY KNIŽNICA / FIRST STEPS 
TO LOVE BOOKS  OR BABY LIBRARY
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Nápad na projekt Kniha verzus mobil? 
vznikol približne pred rokom v  ambulancii 
u  detského lekára. Kolegynka - knihovníčka 
so synom čakala na vyšetrenie. Čakanie bolo 
dosť dlhé, a pre deti školského i predškolské-
ho veku tam nebolo nič, s čím by si čakanie 
skrátili. Vieme, že dnes je éra mobilov, ale 
môžeme ponúknuť dieťaťu predsa aj inú alter-
natívu.  Musíme dúfať, že ak mobil nie je 
v dosahu (zostal doma, vybil sa), dieťa siahne 
aj po knihe alebo časopise. Čítanie podporu-
je čitateľskú gramotnosť, ponúka priestor na 
fantáziu, na svojské videnie príbehu. Žiaci, 
ktorí čítajú, majú lepšiu slovnú zásobu, vedia 
sa plynulejšie vyjadrovať, píšu lepšie diktáty, 
majú menej problémov so slovenským ja-
zykom ako deti, ktoré nečítajú vôbec. S  ko-
legyňou sme dali ,,hlavy dokopy“ a vznikol 
projekt, ktorý finančne podporila Slovenská 
asociácia knižníc (SAK) a  Považská kniž-
nica v  Považskej Bystrici. Cieľom projektu 
bolo umiestniť v troch ambulanciách tri nové 
knižné poličky, ktoré nám krásne farebne vy-
zdobili žiaci V ZŠ v Považskej Bystrici pod ve-
dením pani učiteľky Škultétyovej. A ako na to 
zareagovali detské lekárky? Nadšene! S inšta-
láciou knižných poličiek ihneď súhlasili a na-
plnili poličky aj niekoľkými knižkami, ktoré 
teraz majú v čakárni svoje miesto. Veríme, že 
poličky s knihami si nájdu aj svojich čitateľov 
v tomto čase moderných technológií a pomô-
žu príjemne si skrátiť čakanie u lekára.

Mgr. Andrea Smolková, Dagmar Janotová
Považská knižnica v Považskej Bystrici

bibliografiapb@kniznicapb.sk 
Autor fotografií: Mgr. Andrea Smolková

KNIŽNÉ POLIČKY ZDOBIA ČAKÁRNE DETSKÝCH LEKÁROK NA SÍDLISKU 
ROZKVET V POVAŽSKEJ BYSTRICI / BOOK SHELVES DECORATE THE 
WAITING ROOMS OF PEDIATRICS AT SETTLEMENT ROZKVET IN POVAŽSKA 
BYSTRICA
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Kde sa priučiť literárnej tvorbe i kritické-
mu mysleniu lepšie ako v knižnici!? Novo-
hradská knižnica, Lučenec v dňoch 8. – 12. 
júla 2019 organizovala pre deti literárny 
tábor. A  nie hocijaký, ale rovno novinár-
sky! Pod titulom Lietajúce noviny. Cestou 
novinárčiny ich viedla lektorka Monika 
Necpálová. Literárny tábor navštevovali 
deti vo veku 7 – 12 rokov, ale medzi deti za-
vítali aj seniori. Medzigeneračné stretnutie 
umožnilo lepšie pochopenie života týchto, 
na prvý pohľad, od seba vzdialených gene-
rácií. Spoločne hovorili o  čítaní v  minu-
losti i  dnes a  o  význame kníh i  periodík. 
Zo živých rozhovorov novinár vytvorí 
najviac. Aj malí novinári preniesli získané 
poznatky zo života seniorov na papier 
a  neskôr do počítača. Stranu po strane 
ukladali články, fotografie i  ilustrácie viac 
ako desiati malí žurnalisti do zrkadla no-
vín. Deti absolvovali aj dokonale precíznu 
prehliadku knižnice, dokonca aj jej najtaj-

nejšie zákutia, z čoho vznikla krátka repor-
táž. V posledný táborový deň vytlačili malí 
žurnalisti noviny, ktoré im boli slávnostne 
odovzdané počas verejnej prezentácie lite-
rárneho tábora v piatok 12. júla popoludní. 
Čítalo sa z novín a debatovalo o význame 
neformálneho vzdelávania v  oblasti li-
teratúry i  novinárskej tvorby. Najlepším 
dôkazom úspechu boli hrdé a  usmiate 
tváre detí, ktoré za päť dní pochopili proces 
novinárskej tvorby i  jej sprostredkovania 
v knižnici pre širokú čitateľskú verejnosť. 
Podujatie  z  verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.
Hlavný partner

PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Novohradská knižnica, Lučenec

riaditelka@nklc.sk

LIETAJÚCE NOVINY VYLETELI DO ŠÍREHO DO SVETA! / FLYING 
NEWSPAPERS FLEW INTO THE WORLD!

Na Slovensku sa čoraz častejšie zavádzajú 
v  knižniciach technológie automatizácie 
procesov založené na rádiofrekvenčnej 
identifikácii. Technológia RFID (Radio 
Frequency Identification) je moderné a 
pokrokové riešenie pre identifikáciu a za-
bezpečenie dokumentov v knižnici. Zjed-
nodušuje procesy výpožičiek a návratov 
akýchkoľvek dokumentov alebo médií v 
knižnici. Súčasne chráni fond knižnice a 
urýchľuje tiež proces inventarizácie alebo 
vyhľadávania dokumentov.
Krajská knižnica Ľ. Štúra zakúpila a  im-

plementovala RFID technológiu s  cieľom 
zvýšiť komfort používateľov knižnice. Kniž-
nica zmodernizovala a  skvalitnila ochranu 
knižničného fondu a zrýchlili sa výpožičné 
služby. Ďalším benefitom bude zrýchlená 
revízia bez náročnej manipulácie s knižnič-
ným fondom.
Podporením projektu Fondom na pod-

poru umenia sa zabezpečila ochrana do-
kumentov zo všetkých oddelení knižnice 
pri centrálnom vstupe do budovy RFID 
bezpečnostnými bránami. Knihovníci rea-
lizujú výpožičný proces na pracovných sta-

OCHRANA KNIŽNIČNÉHO FONDU RFID TECHNOLÓGIOU / LIBRARY FUND 
PROTECTION BY RFID TECHNOLOGY
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niciach s RFID čítačkami. Celý knižničný 
fond je postupne označovaný RFID etiketa-
mi, ktoré sú vlepené a naprogramované vo 
všetkých knižničných jednotkách vo voľ-
nom výbere knižnice.
Pracovníci knižnice vďaka RFID techno-

lógii strávia menej času vykonávaním bež-
ných fyzických úkonov, zredukoval sa počet 
položiek, ktoré musia prejsť rukami kni-
hovníkov pri manipulácii s knihami, deak-
tivácii a opätovnej aktivácii bezpečnostných 
čipov. V knižnici vzhľadom na rozloženie 
knižničného fondu v oddeleniach na dvoch 
poschodiach nebolo možné realizovať po-
stupné označenie fondu, keďže knižnica 
má centrálny výpožičný pult, pri ktorom sú 
umiestnené RFID bezpečnostné brány. Pre-
to bolo potrebné po zakúpení RFID brán 

nalepiť RFID etikety do všetkých dokumen-
tov vo voľnom výbere a postupne označovať 
vrátené a nové knižničné jednotky.
RFID riešenie pozostáva z hardvérových a 

softvérových komponentov, zakúpené mo-
duly boli vyvinuté špeciálne pre knižnice. 
Príjemný vzhľad a jednoduché ovládanie 
spĺňajú technologické požiadavky moder-
nej knižnice. Softvér zaisťuje integráciu 
a  bezproblémové fungovanie s  knižnično-
-informačným systémom a jednoduchú 
administráciu. Technické riešenie je zalo-
žené na medzinárodných normách a štan-
dardoch (ISO 15693-3, ISO 18000-3, NCIP, 
SIP2). Bezpečnostná funkcia technológie 
RFID je na kvalitatívne vyššej úrovni v po-
rovnaní s predchádzajúcou ochranou fondu 
elektromagnetickými bránami. Umožňuje 

Ochrana knižničného fondu RFID systémom – bezpečnostné brány
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Ochrana knižničného fondu RFID systémom – 
nalepenie RFID etikiet do kníh

Ochrana knižničného fondu RFID systémom – 
aktivácia RFID etikiet

vypožičanie alebo návrat niekoľkých doku-
mentov naraz. Údaje zapísané do RFID čipu 
je možné viackrát prepisovať. V jednotli-
vých dokumentoch je nastavená identifi-
kácia, že ide o zabezpečenie pre knižnicu. 
Cez iné detekčné brány RFID, napr. v  ob-
chodoch, tak používatelia môžu bez obáv 
prechádzať. 
V ďalších rokoch plánujeme rovnakú tech-

nológiu RFID využiť nielen pre identifiká-
ciu dokumentov, ale tiež pri identifikácii 
čitateľov v čitateľských preukazoch. Na 
zjednodušenie revízie by sme chceli zakúpiť 
inventarizačné jednotky. Pre používateľov 
by sme chceli zaviesť samoobslužné sys-
témy SelfCheck s  cieľom zredukovať rady 
pri výpožičnom pulte. Podľa skúseností 
z  iných knižníc sa používatelia rýchlo pre-
orientujú na samoobslužné automaty a pre 
odborných zamestnancov vznikne priestor 
pre efektívnejšiu prácu s používateľom, čím 
sa zabezpečí vyššia kvalita služieb so zame-
raním na potreby používateľa a využívanie 
odborných znalostí knihovníka.

Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

lenka.malovcova@kskls.sk

Smart library patrí medzi nastupujúci 
trend, ktorý je možné v knižniciach v tejto 
dobe sledovať. Prívlastok smart zastrešuje 
flexibilitu, prispôsobivosť a  rozšíriteľnosť, 
ktoré sa realizujú predovšetkým prostred-
níctvom inteligentných technológií. Ich 
implementáciou sa knižnica stáva pre jej 
používateľa služieb dostupná aj bez perso-
nálu a v konečnom dôsledku si ju používa-
teľ môže prispôsobiť vlastným potrebám.

Smart technológie sú dnes akcelerátorom, 
ktorý hýbe svetom komerčných podnikov, 
firiem či inštitúcií, ich fungovaním, riade-
ním a logistikou. Neobchádza ani inštitúcie 
akými sú knižnice. V  niektorých zahra-
ničných knižniciach, napr. pobaltské kra-
jiny sú toho príkladom (Verejná knižnica 
v  Aarhus, Dánsko), model smart library 
plne funguje. U nás, ako sme mali možnosť 
vidieť aj prostredníctvom seminára TLib, 

TLIB 2019 / TLIB 2019
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sa pomaly k tomuto trendu približujeme. 
V našich knižniciach z inteligentných tech-
nológií využívame predovšetkým techno-
lógie RFID, čipové karty, knižničné portály, 
selfcheck-y, rôzne aplikácie prispôsobené 
pre mobilné telefóny a pomaly sa súčasťou 
knižníc stávajú aj kreatívne centrá, či „tech-
nologické laboratóriá“.
Téma 18. ročníka seminára TLib bola zvo-

lená s prihliadnutím na spomenutý trend. 
V  hlavnej téme odznelo deväť príspevkov. 
Na inteligentné technológie boli zamerané 
príspevky Norberta Végha zo Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich v Levoči, ktorý 
predviedol mobilnú aplikáciu pre slabo-
zrakých a  nevidiacich Corvus, Dušana 
Katuščáka, v  súčasnosti pôsobiaceho na 
Sliezskej univerzite v  Opave a  v Štátnej 
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, ktorý 
predstavil Transkribus, platformu na auto-
matickú transkripciu rukopisných textov, 
Evy Kalužákovej a  Jozefa Vaška z Centra 
vedecko-technických informácií SR (CVTI 
SR), ktorí oboznámili s projektom Smart 
Lab library a  Jana Šubová zo spoločnosti 

Cosmotron Slovakia, s.r.o. sa vo svojom 
príspevku zamyslela nad otázkou „smart 
dát“ v  ére „smart technológií“. Odzneli aj 
dva zahraničné príspevky. Łukasz Brudnik 
sa zameral na knižničné portály vo Vojvod-
skej verejnej knižnici E. Smołki v  Opole 
a prostredníctvom príspevku Jeffa Gingera 
bolo možné spoznať ako funguje komunita 
Fab Lab na Univerzite Illinois v USA a po-
rovnať ju s  fungovaním takéhoto centra 
u  nás. V  druhom bloku hlavného progra-
mu boli príspevky zamerané na informačné 
vzdelávanie. Milan Regec spolu s Annamá-
riou Brijákovou porozprávali o  modulár-
nom kurze počítačovej gramotnosti pre 
seniorov Staromestskej knižnice v Bratisla-
ve, kde predstavili aj metodické materiály 
používané na kurzoch. Tomáš Albert zhod-
notil svoje deväťročné skúsenosti s kurzami 
počítačovej gramotnosti v Štátnej vedeckej 
knižnici v Banskej Bystrici.
V Knižničnom inkubátore bolo predne-

sených päť príspevkov. Tamara Zajacová 
predstavila nového chatbota Goetheho in-
štitútu „Goetheho“, Adam Hnát, Vladimír 
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Filip a  Maroš Konečný ukázali vo svojom 
príspevku ako sa dá prostredníctvom ge-
olokačných hier zvýšiť povedomie o  inšti-
túcii – v  tomto prípade išlo o Univerzitnú 
knižnicu Žilinskej univerzity a Henrieta 
Gábrišová sa venovala informačnému 
vzdelávaniu študentov Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave a upozornila na 
ústretové služby Slovenskej informatickej 
knižnice. Iveta Kuzmická  prezentovala ako 
vedia v Knižnici Jána Kollára v Kremnici vo 
svojich letných  aktivitách prepojiť mladú 
generáciu so seniormi. Ani v  Inkubátore 
nechýbal zahraničný príspevok, Agata Bar-
tosiewicz oboznámila s  tým, ako pracuje 
Cudzojazyčná knižnica Vojvodskej verejnej 
knižnice v Opole so svojimi návštevníkmi.
Obohatením tohtoročného seminára boli 

workshopy. Na prednášku o  Smart Lab 
library nadviazala panelová diskusia, kde 

kolegovia z  CVTI SR predviedli praktické 
ukážky s technológiami. Účastníci seminá-
ra si následne mohli vybrať účasť na akti-
vitách zameraných na prezentáciu knižnej 
kultúry, alebo na workshope Dušana Ka-
tuščáka k platforme Transkribus.
Byť   smart ide zároveň ruka v  ruke so 

vzdelaním v  oblasti smart technológií. 
Flexibilné adaptovanie sa na tento trend a 
dynamické zmeny, ktoré prináša,  je možné 
len vďaka systematickej práci na osobnom 
a  profesionálnom rozvoji každého jednot-
livca. Knižnice sú popri školskému vzde-
lávaciemu systému významné inštitúcie, 
ktoré poskytujú neformálne vzdelávanie. 
V školskom vzdelávaní môžeme pozorovať, 
že nie všetky témy sú dostatočne uchopené, 
týka sa to napr. aj informačnej gramotnos-
ti, kritického myslenia, či oblasti využíva-
nia inteligentných technológií. Knižnice sa 
snažia byť v tomto smere aktívne, môžeme 
sledovať, že prostredníctvom rôznych semi-
nárov, kurzov, či verejných debát využívajú 
tento priestor na neformálne vzdelávanie 
verejnosti (kurzy počítačovej gramotnosti, 
kurzy ako vyhľadávať a pracovať s  infor-
máciami, kurzy zamerané na citovanie li-
teratúry, zriaďovanie kreatívnych centier vo 
svojich priestoroch – napr. dielňa FabLab v 
Bratislave). V  tomto by mali knižnice po-
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V poslednom čase sa do funkcií dostáva 
mladšia generácia knihovníkov a informač-
ných špecialistov. Preto sme sa ako organi-
zátori Knihovníckeho Barcampu rozhodli 
pripraviť podujatie, aby sme sa mohli po-
zrieť na “mladý vietor” v slovenských kniž-
niciach. Podujatie sa konalo 13. mája 2019 
v Goetheho inštitúte v Bratislave.
Aké problémy môžu vzniknúť, ak ste mla-

dý manažér? Ako motivovať a zároveň byť 
motivovaný? Aké majú mladí manažéri ví-
zie? Ako vyzerá ich spolupráca so zriaďova-
teľmi a s kým by chceli spolupracovať? Čo 
spája príbehy týchto ľudí? Sú to práve ich 
výzvy, prípadne inovatívnosť, s ktorou sa 
púšťajú do projektov? Na tieto otázky nám 
prišli do diskusie odpovedať mladí riadi-
telia knižníc a predsedovia knihovníckych 
združení.
Ondrej Látka je riaditeľ Univerzitnej 

knižnice Technickej univerzity v Košiciach 
a predseda Slovenskej asociácie knižníc 
(SAK). Ako motiváciu pre svojich zamest-
nancov zaviedol utužovacie stretnutia ako 
napr. vianočnú kapustnicu alebo výjazdový 
letný teambuilding. Spoluprácu s kolegy-
ňami si však pochvaľuje. “Mal som rešpekt 

voči funkcii predsedu SAK, pretože tam 
dlho boli knihovnícke legendy,” vyjadril sa 
Ondrej k svojej profesii.
Helena Mlejová, predsedníčka Spolku slo-

venských knihovníkov a knižníc (SSKK), 
bola našou jedinou dámskou hostkou, o 
ktorej okolie vedelo skôr, že sa stane pred-
sedníčkou SSKK, ako ona sama. “Spolok je 
práca nás všetkých,” zhrnula Helena, kto-
rá za motiváciu považuje hlavne vôľu ľudí 
posunúť knižnice vpred, pretože vie, že je 
to často dobrovoľnícka práca. Svoju vy-
snenú knižnicu vidí reálne a prakticky - s 
obrazovkami, elektronickými publikáciami 
a možnosťou zástupcov knižníc chodiť na 
exkurzie do zahraničia.
Tomáša Prištiaka, vedúceho Miestnej 

knižnice v Karlovej Vsi v Bratislave, zavialo 
do knihovníckeho sveta náhodou, o funk-
cii sa dozvedel cez Facebook. Jeho víziou 
je robiť v knižnici koncerty a komunitné 
stretnutia, ale nevyhýba sa ani všeobecným 
aktivitám, ktoré bežne nájdete v knižnici, 
ako čítačky alebo akcie pre deti. Čo by ho 
motivovalo? Spolupráca s väčšími subjekta-
mi, napríklad v zahraničí, ktoré by poskyto-
vali online obsah. Knižnica by podľa neho 

MLADÝ VIETOR V SLOVENSKÝCH KNIŽNICIACH / YOUNG WIND IN SLOVAK 
LIBRARIES

kračovať, o  to viac, ak chcú svojim použí-
vateľom ponúkať svoje služby prostredníc-
tvom inteligentných technológií. Rovnako 
by sa mali v tejto oblasti neustále vzdelávať 
aj samotní knihovníci.
Odborným garantom podujatia bola Blan-

ka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej 
knižnice v Banskej Bystrici. Podujatie pod-
porili Slovenská asociácia knižníc, Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc, Goethe-

ho inštitút Bratislava, Americká ambasáda 
v  Bratislave a  vydavateľstvo SLOVART-G.
T.G., s.r.o. ako dlhoročný sponzor seminá-
ra TLib. Vydanie zborníka je plánované na 
jeseň tohto roku a tak si zaujímavé príspevky 
budú môcť prečítať aj tí, ktorí sa tohtoročné-
ho seminára nezúčastnili osobne.

Mgr. Dana Chalupeková
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

dana.chalupekova@svkbb.eu
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Ondrej a Helena ako predsedovia združení SAK a SSKK hovoria o spolupráci

Tomáš a Michal sa zamysleli. Snáď im nič “neuletelo”

Zdroj: Knihovnícky Barcamp
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mala byť centrom, ktorá ponúka kvalitné 
informácie pre ľudí.
Michal Sliacky, ktorého poznáte aj ako 

jedného z organizátorov Knihovnícke-
ho Barcampu, sa nedávno stal riaditeľom 
Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie 
vied. V knihovníctve sa pohybuje už 13 ro-
kov, a preto túžbu stať sa riaditeľom vnímal 
prirodzene, ako ďalší postup. Po papieroch 
má spísané množstvo plánov a strategic-
kých materiálov, ktoré by ako riaditeľ chcel 
splniť. ”Chceli by sme sa čo najbližšie do-
stať k vedcom a byť pre nich sprievodcom 
celým vedeckým cyklom,” povedal Michal 
o svojej vízii.
Na záver nám špeciálny hosť, riaditeľ Fon-

du na podporu umenia Jozef Kovalčik, pred-
stavil možnosti finančnej podpory knižníc. 
Podujatie sme ukončili otázkami divákov.

Dozvedeli sme sa, že našich hostí “za-
vialo” rôznymi knihovníckymi chodníč-
kami a zhostili sa svojej funkcie naplno s 
množstvom nápadov a vízií. Potýkajú sa 
s byrokraciou, rôznorodým kolektívom s 
rozdielnymi povahami, či inými víziami, 
nedostatkom financií. Vedia, že pri ich prá-
ci je dôležitý dialóg a spolupráca. My, ako 
združenie mladých knihovníkov a organi-
zátorov Knihovníckeho Barcampu, si po-
trebu spolupráce uvedomujeme, keďže to je 
tiež jeden z našich cieľov. Preto želáme na-
šim hosťom veľa šťastia v plnení ich plánov, 
nech ich zaveje kamkoľvek.
Partnerovi podujatia Cosmotron Bohemia 

ďakujeme za občerstvenie.

Kamila Černáková,  
Mladí knihovníci - Infolovci

V  piatok 28.júna 2019 sa v  Dvorane 
Ministerstva kultúry SR uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie titulov Galéria roka 
2018 a Knižnica roka 2018. Súťaž Knižnica 
roka vyhlásili spoločne Ministerstvo kultúry 
SR, Slovenská národná knižnica, Slovenská 
asociácia knižníc a  Spolok slovenských 
knihovníkov a  knižníc  a  udeľuje sa 
verejnej knižnici za výnimočné výsledky 
v  zabezpečení knižnično-informačných 
služieb a  za posilnenie miestneho 
a  regionálneho významu knižnice pre 
regionálny rozvoj a komunitné podujatia.
Historicky prvými laureátmi titulu Knižni-

ca roka 2018 sa stali 
- v  kategórii regionálna knižnica: Hor-

nozemplínska knižnica vo Vranove nad 
Topľou – predovšetkým zásluhou projektu 
Tradície a remeslá v dreve  - Poľsko-sloven-

ská etnografická cesta realizovaného v spo-
lupráci s obcou Malá Domaša; za realizáciu  
podujatí v rámci projektu Komunitná kniž-
nica a za projekt FABLABIK;
- v  kategórii mestská/obecná knižnica: 

Mestská knižnica mesta Piešťany – za 
úspešné budovanie, získavanie, odborné 
spracovávanie a  ochranu univerzálneho 
knižničného fondu a  uspokojenie kultúr-
nych, informačných, vzdelávacích rehabili-
tačných potrieb používateľov všetkých veko-
vých a sociálnych skupín.
Použitý zdroj:
Spoznali sme najlepšiu galériu a  knižni-

ce za rok 2018 [online]. Citované [2019-
07-15]. Dostupné na http://www.culture.
gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.
html?id=1816

-zb-

POZNÁME KNIŽNICU ROKA 2018 / WE KNOW THE LIBRARY OF THE YEAR 2018
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

 
8. KOLOKVIUM  

knižnično-informačných expertov krajín V4+ 
 

 
 

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV 
 
Účastníci 8. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+: 
 

 vítajú iniciatívu IFLA v podobe Manifestu knižníc pre Európu, hlásia sa k jej cieľom 
a vyjadrujú ochotu podporovať a aktívne sa zapájať do presadzovania a realizácie 
deklarovaných zámerov v praxi, 
 

 na základe prezentácií, diskusií a vyjadrení expertov potvrdzujú, že región V4+  
je vzhľadom na geografické, kultúrne a politicko-ekonomické prepojenie 
prirodzeným zoskupením krajín, ktoré sú schopné riešiť spoločné výzvy v oblasti 
knižnično-informačných systémov a služieb, 

 

 odporúčajú, aby sa zúčastnené strany intenzívne venovali propagácii moderných 
foriem knižnično-informačných systémov a služieb a snažili sa o ich presah  
do povedomia spoločnosti, 

 

 vyzývajú na podporu inovácií v systéme vzdelávania informačných profesionálov, 
a to najmä z hľadiska rozširovania možností ďalšieho vzdelávania, 

 

 uznávajú inovačný potenciál knižnično-informačného sektora krajín V4+ v oblasti 
vývoja moderných systémov a služieb a vyzývajú národné ministerstvá  
na výraznejšiu a systematickú podporu týchto aktivít, 

 

 vyzývajú predstaviteľov štátnej správy, aby vytvorili priestor na realizáciu 
medzinárodných projektov, ktoré by umožňovali úzku spoluprácu medzi 
knižnicami krajín V4+, 

 

 vyzdvihujú potenciál spolupráce a výmeny skúseností pri riešení organizačných, 
metodologických a technologických problémov a osobitne pri aplikácii 
opensource nástrojov a medzinárodných štandardov, 

 

 konštatujú, že 8. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ svojím 
tematickým zameraním významne prispelo k aktualizácii poznania vzájomných 
problémov a ich riešení, 

 

 odporúčajú, aby zúčastnené strany naďalej dodržiavali tradíciu konania kolokvia 
v jednej z partnerských krajín V4+, priebežne sa zaoberali aktuálnymi problémami 
a podporovali kooperáciu pri ich riešení, 

 

 navrhujú, aby sa 9. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ 
konalo najneskôr dva roky po aktuálnom stretnutí. 

 
 
V Bratislave 19. júna 2019 


