
SLOVENSKEJ
ASOCIÁCIE
KNIŽNÍC

BULLETIN

ROČNÍK 28 
ČÍSLO 2/2020



OBSAH / TABLE OF CONTENTS

Iveta Hurná:  Úvodník /Editorial /3

ČLÁNKY / MAIN ARTICLES
Katarína Šušoliaková: Týždeň slovenských knižníc 2020 / Week of Slovak Libraries 2020 /4

Zo života nečlenských knižníc / From the Life of Non-members Libraries
Katarína Nádaská: Knižnica Východoslovenskej galérie opäť prístupná verejnosti / The 

East Slovak Gallery Library open again to the public /8

Naša anketa: Pohľad na profesiu knihovníka / Our Survey: A Look on the Library 
Ľudmila Čelková: Knihy sformovali jeho profesiu aj záľubu / Books shaped his profession 

and hobby /11

INFORMÁCIE / INFORMATION
Viera Ristvejová: Marcové Déjà vu s Knižnicou pre mládež mesta Košice / March déjà vu 

with the Library for Youth of the City of Košice /13
Emília Dolníková: Týždeň slovenských knižníc 2020 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 

/ Week of Slovak Libraries 2020 in Juraj Fándly Library in Trnava /16
Barbora Skubachová: Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej 

Bystrici / Week of Slovak Libraries in the State Scientific Library in Banska Bystrica /17
Mariana Barbořáková: Univerzitná knižnica prilákala študentov aj širokú verejnosť  

/ The university library attracted students and the general public /23
Soňa Šóky: Noc s Andersenom vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) prvýkrát 

virtuálne / The Night with Andersen virtual  for the first time in the Mikulas Kovac 
Public Library (MKPL) /25

Ľudmila Čelková: Nové pracovisko – nová výzva / New workplace – new challenge /26

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc

Ročník 28 číslo 2/2020



Výňatok z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-
2024 / Excerpt from the Government Program Statement of the Slovak Republic for the 
years 2020-2024 /28

Z našich vydaní / From Our Edition
Marcela Domenová: Publikácie ku knižnej, duchovnej, hudobnej i národnej kultúre 

z produkcie ŠVK v Prešove  v roku 2019 (dokumentovanie kultúrneho dedičstva 
tradične a netradične) / Publications to book, spiritual, musical and national culture 
produced by the State Scientific Library in Prešov in 2019 (documenting cultural 
heritage traditionally and non-traditionally) /29

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
Monika Lobodášová: Spolupráca, ktorá obohacuje / Cooperation that enriches /32
Oľga Doktorová: Desiatky rokov spolupráce s poľskými kolegami / Decades of cooperation 

with Polish colleagues /33



Bulletin SAK, ročník 28, číslo 2/2020 3

ÚVODNÍK / EDITORIAL

Č
as sa nám v  uplynulom 
období akoby zastavil, 
ale v každom prípade nás 
nová skúsenosť s  pandé-
miou aj niečo nové nauči-

la, niečo nové nás obohatila, ale o tom až 
na budúce... 
Na začiatku marca sme ešte stihli 21. 

ročník Týždňa slovenských knižníc, kde 
funkciu ambasádorky prijala Eva Pavlíko-
vá, členka činohry Divadla Andreja Ba-
gara v  Nitre a  záštitu prevzala  ministerka 
kultúry SR Ľubica Laššáková. Cieľom tejto 
už tradičnej celoslovenskej kampane bolo 
prostredníctvom početných rozmanitých 
aktivít pozitívne zviditeľniť knižnice ako 
významné kultúrne a vzdelávacie inštitú-
cie, ktoré už nie sú len o  knihách. Práve 
veľkým počtom rôznorodých aktivít pre 
rôznych používateľov knižnice sme chce-
li poukázať aj na význam knižníc, ktorý 
spočíva v  spájaní komunít, v  poskytovaní 
vzdelávacích, kultúrnych a  záujmových 
aktivít. Snahou bolo ukázať v čo najširšom 
meradle, že knižnice sú miestom pre všet-
kých, že v knižniciach sú aktivity pre naj-
menších, pre deti, študentov, dospelých aj 
dôchodcov. Jednoducho, že knižnice sú aj 
miestom na stretávanie s  priateľmi a stali 
sa miestom oddychu, kde môžu rôzne ko-
munity zmysluplne aj zábavne tráviť čas. 
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských 
knižníc sa uskutočnilo v  Kráľovskej sie-
ni Zvolenského zámku. Veľká vďaka patrí 
Krajskej knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene a 

Slovenskej lesníckej a  drevárskej knižnici 
pri Technickej univerzite vo Zvolene, kto-
ré sa veľmi dobre zhostili role hostiteľov 
a pripravili vynikajúci program slávnost-
ného otvorenia. V  rámci tohto programu 
bola odovzdaná cena Slovenskej asociácie 
knižníc – SAKAČIK. Cenu v  tomto roku 
získala Knižnica pre mládež mesta Košice 
za projekt „Čítania v  nemocnici“, za dob-
rovoľnícku prácu, čítanie deťom hospita-
lizovaným v košickej nemocnici a  my im 
srdečne gratulujeme.
Ako sa darilo jednotlivým knižniciam po-

čas TSK , ale aj o inom sa dočítate v tomto 
čísle nášho bulletinu a my veríme, že mno-
hé činnosti a podujatia budú pre vás inšpi-
ratívne pre vaše nové aktivity, o  ktorých 
nám neskôr napíšete. Samozrejme, očaká-
vame aj články o vašej práci v knižnici po-
čas pandémie, kedy mnohé naše knižnice 
ukázali, že nie sú len o vypožičiavaní kníh, 
ale dokážu veľmi kreatívne a  zmysluplne 
pracovať v online priestore. 

Vaša

Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
členka Správnej rady SAK
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Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spo-
lok slovenských knihovníkov a knižníc 
(SSKK) vyhlásili pre rok 2020 už 21. ročník 
Týždňa slovenských knižníc (TSK). Jeho 
motto Knižnice pre všetkých i cieľ pozi-
tívne zviditeľňovať tieto kultúrne a vzdelá-
vacie inštitúcie prostredníctvom širokého 
spektra podujatí, ostal nezmenený. Novou 
ambasádorkou TSK sa stala členka činohry 
Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Pav-
líková.
Slávnostné otvorenie Týždňa sloven-

ských knižníc sa konalo 2. marca v  Krá-
ľovskej sieni Slovenskej národnej galérie 
Zvolenský zámok pod záštitou ministerky 
kultúry Slovenskej republiky Ľubice Laš-

šákovej, predsedu Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja Jána Luntera a primá-
torky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej. 
Pán predseda i  pani primátorka sa otvo-
renia osobne zúčastnili spolu so zástup-
cami ministerstva kultúry SR Radoslavom 
Ragačom a  Emíliou Lačnou, rektorom 
Technickej univerzity vo Zvolene a  prezi-
dentom Slovenskej rektorskej konferencie 
Rudolfom Kropilom, rektorom Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimírom 
Hiadlovským, prorektorom pre vonkajšie 
vzťahy Technickej univerzity vo  Zvolene 
Branislavom Olahom, prednostom Okres-
ného úradu Zvolen Samirom Moumanim, 
predsedami obidvoch profesijných kni-

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2020 / WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2020

Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Abstract: 21st year of the Week of Slovak Libraries , a nationwide event focused on the posi-
tively visibility of libraries as cultural, information, educational and community institutions.
Keywords: Week of Slovak Libraies, evaluation
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc, vyhodnotenie

Otvorenie TSK v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku
(foto: archív Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene)
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hovníckych združení Helenou Mlejovou 
a  Ondrejom Látkom, predsedom Ústred-
nej knižničnej rady Jozefom Dzivákom, zá-
stupcami zriaďovateľov, zástupcami médií 
a  ďalšími vzácnymi hosťami. Svojou prí-
tomnosťou poctili toto podujatie aj spon-
zori: za Železničnú spoločnosť Slovensko, 
a.s. Michal Kalavský, za kníhkupectvo 
Martinus Natália Tomčíková, nakladateľ-
stvo Portál Slovakia reprezentovala Na-
dežda Čabiňáková, vydavateľstvo Absynt 
Juraj Koudela a  spoločnosť CEIBA s.r.o. 
Hajnalka Szikela. Nechýbali knihovníci zo 
všetkých typov knižníc knižničného systé-
mu SR.
Spoluorganizátormi slávnostného otvore-

nia TSK, realizovaného s finančnou pod-
porou Banskobystrického samosprávneho 
kraja, mesta Zvolen a Fondu na podporu 
umenia boli: Krajská knižnica Ľudoví-
ta Štúra vo Zvolene, Slovenská lesnícka a 
drevárska knižnica pri Technickej univer-
zite vo Zvolene, Slovenská národná galéria 
Zvolenský zámok, Lesy SR š.p. Lesnícke a 
drevárske múzeum Zvolen.
O nádherný umelecký zážitok prítomných 

sa postarali pedagógovia a žiaci Základnej 
umeleckej školy na Nádvornej ulici vo Zvo-
lene. Sláčikový komorný orchester, akor-
deónové kvarteto či dychové zoskupenie 
umocnili slávnosť chvíle otvárania týždňa 
patriaceho knižniciam.
Ambasádorka TSK herečka Eva Pavlíková 

sa podujatia z  pracovných dôvodov ne-
mohla zúčastniť, no prítomným poslal svoj 
videopozdrav.

Už tradične Slovenská asociácia kniž-
níc odovzdáva na slávnostnom otvorení 
TSK jednej z nominovaných slovenských 
knižníc prestížne ocenenie za významný 
čin v  predchádzajúcom roku, SAKAČIK. 
Ocenenie SAKAČIK 2019 zo 7 nominova-
ných knižníc získala Knižnica pre mládež 
mesta Košice za projekt Čítania v nemoc-
nici. Čítanie pre deti v Detskej fakultnej 
nemocnici v  Košiciach patrí medzi pra-
videlné aktivity knižnice. Počas školského 
roka sa zamestnanci knižnice striedajú 
v nemocnici, aby deťom pripravili vždy 
nové a pestré stretnutia s detskou litera-
túrou. Interaktívna práca s knihou a lite-

Sláčikový komorný orchester, Základná umelecká škola, Nádvorná ul., Zvolen
(foto: archív Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene)
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Predseda SAK Ondrej Látka odovzdáva ocenenie SAKAČIK 2019 riaditeľke KMK Kamile Prextovej
(foto: archív Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene)

ratúrou prináša pestrosť, hravosť a radosť, 
ktoré spríjemnia smutné chvíle detí počas 
pobytu v nemocnici. Riaditeľka víťaznej 
knižnice Kamila Prextová si okrem sošky 
Sakačika autorky Romany Pítekovej od-
niesla aj finančný dar SAK vo výške 700 € 
na nákup knižničného fondu. Knižné dary 
knižnica získala aj od spoločnosti Ceiba, 
kníhkupectva Martinus, vydavateľstva 
Slovart, nakladateľstva Portál Slovakia 
a Absynt.

Slovenské knižnice mohli zaregistrovať 
svoje pripravované podujatia na TSK v do-
tazníku zverejnenom na webovej stránke 
Slovenskej asociácie knižníc. Počas sláv-
nostného otvorenia bola zo 70 knižníc 
vylosovaná jedna, ktorej spoločnosť Ceiba 
venovala darčekový poukaz na nábytok a 
vybavenie do detského kútika v  hodnote 
800 Eur. Šťastnou vylosovanou knižnicou 

Predseda SAK Ondrej Látka a riaditeľka vyloso-
vanej knižnice Iveta Hurná
(foto: archív SAK)

sa stala Krajská knižnica P. O. Hviezdosla-
va v Prešove.
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Slávnostné otvorenie TSK vo Zvolene od-
štartovalo celý rad podujatí, ktoré si kniž-
nice pre svojich čitateľov a  návštevníkov 
pripravili. Najčastejšími boli besedy so 
spisovateľmi. Slovenská verejnosť sa v kniž-
niciach stretla napr. s  Janou Benkovou, 
Majou Holecyovou, Zuzanou Kuglerovou, 
Martou Fartelovou, Simonou Kutišovou, 
Stanislavom Repaským, Tiborom Szomo-
laim a  mnohými ďalšími. Dokumentárny 
fotograf, reportér a  publicista Andrej Bán 
besedoval v  Ústrednej knižnici Farmace-
utickej fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave, český autor literatúry faktu 
Milan Zach Kučera prednášal v  Mestskej 
knižnici v  Novej Bani, Alan Dolog, autor 
knihy Naše dejiny úplne inak, v  Krajskej 
knižnici M. Rešetku v  Trenčíne. Vodné 
bohatstvo Slovenska priblížila v  Knižnici 
M. Hrebendu v  Rimavskej Sobote Lenka 
Šingovská, prednáška o  umelej inteligen-
cii odznela v  Univerzitnej knižnici Žilin-
skej univerzity v Žiline. Mnohé knižnice 
zaradili do svojho programu prezentácie 
publikácií. Knihu rozhovorov Medzi nami 
o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, 
ktoré rozdeľujú predstavili v  Slovenskej 
lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene, 
knihu Stratený raj Johna Miltona, ktorá po 
prvýkrát vyšla v slovenskom preklade, pre-
zentovali v knižnici Jána Henkela v Levoči.
Čoraz viac sa v knižniciach stávajú obľú-

benými cestovateľské besedy. Počas TSK 
čitatelia knižníc spolu s  cestovateľmi spo-
znávali Portugalsko, Malajziu, Aljašku, 
Mexiko, Nórsko i ďalšie krajiny.
100 rokov knižničného zákona si pripo-

menuli v Univerzitnej knižnici v Bratislave, 
Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafári-
ka v Košiciach slávnostne otvorila zrekon-

štruovanú Lekársku knižnicu. Detský kútik 
Klubík otvorila vo svojej pobočke Verejná 
knižnica J. Bocatia v  Košiciach. Deťom sa 
venovali všetky verejné knižnice, ktoré sa 
do TSK zapojili. Realizovali besedy s tvor-
cami detských kníh, rôznorodé tvorivé diel-
ne, dramatizované čítania, divadielka, lite-
rárne pásma, súťaže, vytvoriť si vlastnú 3D 
hračku mohli deti v Štátnej vedeckej kniž-
nici v Banskej Bystrici, 3D robota Otta deti 
v  Hornozemplínskej knižnici vo Vranove 
nad Topľou. Putovanie detskej knihy Bra-
tislavou - interaktívne čítanie z knihy Tone 
Revajovej Rok Sivka Ohniváka - pripravili 
spoločne bratislavské verejné knižnice, jar-
ný denný tábor pre deti Havránkovo v Pod-
tatranskej knižnici v  Poprade. V  Prešov-
skom kraji vyhodnotili anketu Kniha roka 
Prešovského samosprávneho kraja.
Udeľovali sa čestné členstvá, vyhlasova-

li králi detských čitateľov, v  Knižnici pre 
mládež mesta Košice vítali do života novo-
narodené bábätká, ktorých rodičia dostali 
darčekový balíček s informáciami o dôleži-
tosti čítania a  službách knižnice pre malé 
deti. Viaceré knižnice ponúkali bezplatné 
zápisné, niektoré odpustenie poplatkov za 
nedodržanie výpožičnej lehoty.
Toto je len veľmi stručný výber zo širo-

kého spektra podujatí, ktoré knižnice rea-
lizovali počas prvého marcového týždňa, 
Týždňa slovenských knižníc. 49 knižníc, 
ktoré vyplnilo dotazník k  vyhodnoteniu 
aktivít realizovaných počas TSK, rovnako 
zverejnený na web stránke SAK, pripravilo 
606 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 15 
150 účastníkov. Podujatí i účastníkov bolo 
omnoho viac, knižnice o nich informovali 
prostredníctvom svojich webových stránok 
i sociálnych sietí.
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Východoslovenská galéria v  Košiciach 
vznikla v  roku 1951. V  rámci budovania 
vlastého odborného zázemia počas prvých 
rokov fungovania získala dôležité miesto 
knižnica, dobovo nazývaná Seminár od-
bornej literatúry. Po roku 1973 sa stala pro-
fesionálnou galerijnou knžnicou s názvom 
Študovňa umeleckej literatúry a časopisov 
pri Východoslovenskej galérii. V roku 2012 
došlo z dôvodu rekonštrukcie a personál-
nych zmien k presťahovaniu knižnice do 
nevyhovujúcich priestorov, čo viedlo k 
jej praktickému znefunkčneniu. Od roku 
2015 sa fungovanie knižnice postupne 
obnovovalo. V roku 2017 bolo presťahova-
ných vyše 12 000 knižničných jednotiek do 
nových priestorov knižnice v  sídle galérie 
na Hlavnej ulici. Pod novým názvom Kniž-

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

nica Východoslovenskej galérie (VSG) bola 
nahlásená do Zoznamu knižníc SR pod 
číslom 3460. V  rokoch 2018-2019 galéria 
intenzívne pracovala na revitalizácii kniž-
nice, jej mobiliáru a infraštruktúry. Cieľom 
bola moderná knižnica, ktorá spĺňa sú-
časné odborné a  používateľské štandardy. 
Po finalizácii revitalizačných prác sa dňa 
26. februára 2020 uskutočnilo slávnostné 
otvorenie knižnice. Knižnica VSG je tak 
opäť otvorená verejnosti.
Knižnica je vedecko-informačným a bib-

liografickým pracoviskom Východoslo-
venskej galérie. Knižničnými službami par-
ticipuje na vedecko-výskumnom programe 
galérie. Knižničný fond je orientovaný na 
odbornú literatúru z teórie a dejín umenia, 
estetiky, architektúry, úžitkového umenia, 

KNIŽNICA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE V KOŠICIACH OPÄŤ 
PRÍSTUPNÁ VEREJNOSTI / THE EAST SLOVAK GALLERY LIBRARY OPEN AGAIN 
TO THE PUBLIC
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reštaurovania, neprofesionálneho výtvar-
ného prejavu a z príbuzných humanitných 
a spoločenských vied. Okrem výtvarné-
ho a vizuálneho umenia sa zameriava na 
presahy k súčasnej kultúre, kurátorským 
štúdiám a galerijnej pedagogike. Knižnica 
získava, spracováva, uchováva, ochraňuje 
a sprístupňuje domáce a zahraničné pub-
likácie, vedecké a odborné dokumenty. 
Typologicky fond obsahuje rozsiahly sú-
bor katalógov výstav, domáce a zahraničné 
monografie, odborné časopisy, encyklope-
dické súbory a celok starých tlačí. Knižnica 
patrí so svojim špecializovaným knižnič-
ným fondom k významným a ojedinelým 
zdrojom vedeckých informácií pre pracov-
níkov galérie, odbornú a laickú verejnosť 
Košíc a regiónu. Poskytuje prezenčné štú-
dium. Okrem vstupu počas otváracích ho-
dín je možné dohodnúť si termín štúdia aj 
individuálne. Všetky potrebné informácie 
sú prístupné na webe galérie: vsg.sk/kniz-
nica/.

Dokončenie knižnice a  jej uvedenie do 
prevádzky galéria zabezpečila okrem vlast-
ných prostriedkov predovšetkým vďaka 
podpore svojho zriaďovateľa, Košického 
samsprávneho kraja. Ten významne pod-
poril projekt jej revitalizácie cez dotačný 
program Terra Incognita. Bolo možné 
kapacitne rozšíriť úložný priestor, zaisti-
la sa ochrana knižničného fondu, zakúpil 
sa mobiliár a  osvetlenie. Každoročným 
finančným príspevkom od zriaďovateľa 
mohla galéria aj napriek obmedzenému 
chodu knižnice v posledných rokoch obo-
hacovať jej knižničný fond o nové publiká-
cie.
Interiér Knižnice VSG navrhlo architek-

tonické štúdio PLURAL, ktoré patrí medzi 
najlepšie štúdiá súčasnosti a za svoje pro-
jekty bolo ocenené niekoľkými cenami za 
architektúru. Do ich portfólia patrí reali-
zácia mnohých interiérov a rekonštrukcií 
umeleckých inštitúcií, napríklad Novej sy-
nagógy v Žiline.
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Knižnicu VSG vedie odborná pracovníč-
ka, ktorá začiatkom roka 2020 pozíciou 
knihovníčky doplnila odborný tím galérie. 
Aktuálnou prioritou je skatalogizovanie 
fondu v  knižnično-informačnom systé-
me, ktorý VSG zakúpila so zámerom on-
line sprístupnenia fondu knižnice na webe 
galérie. Víziou je následné skvalitňovanie 
služieb knižnice, nastavenie systematickej 
akvizície, dobudovanie ďalšej potrebnej 
infraštruktúry a posilnenie jej propagácie.
Prvý rok fungovania knižnice mal spre-

vádzať vzdelávací kurz O  umení, ktorý 

v súlade s odborným zameraním knižnice 
zoznamuje frekventantov s  hlavnými poj-
mami dejín umenia a naplĺňa tak edukač-
né poslanie knižnice. Vzhľadom ku krízo-
vej epidemiologickej situácii bolo konanie 
kurzu odložené. 
Východoslovenská galéria otvorením 

knižnice rozširuje svoje služby a  vytvára 
nový priestor k  interaktívnemu zdieľaniu 
poznatkov v podobe sprievodných progra-
mov knižnice, ako sú čítania, diskusie, 
vzdelávacie kurzy a ďalšie kritické platfor-
my.  
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Zároveň sa pre Východoslovenskú galériu 
významne rozširuje možnosť spolupráce 
so vzdelávacími inštitúciami, predovšet-
kým so strednými školami s výtvarným 
zameraním, Fakultou umení Technickej 
univerzity, filozofickými fakultami v Pre-
šove a Košiciach. Galéria si tak dáva za cieľ 
pokračovať v budovaní publika nielen cez 
obsahovú dramaturgiu, ale aj v napĺňaní 
potenciálu budovy so strategickou polo-
hou v centre mesta.

Knižnica VSG patrí k  najstarším špecia-
lizovaným knižniciam na Slovensku. Jej 
odborný potenciál chce Východosloven-
ská galéria rozvíjať ďalej a zaradiť ju medzi 
kvalitné knižnice s komplexnými knižnič-
no-informačnými službami.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 
vedúca umeleckohistorického úseku 

 a správy zbierok
Východoslovenská galéria, Košice

nadaska@vsg.sk

Keď stretnem zaujímavého človeka, za-
čnem hneď uvažovať, aký je asi jeho vzťah 
ku knižnej kultúre. Priznávam, že nie vždy 
sa „zadarí“ a  môžem ho presvedčiť, aby 
„rozprával“. Naopak, sú aj takí, ktorých 
námet upúta a  radi sa podelia so svojimi 
myšlienkami a postrehmi. Teraz k nim mô-
žem priradiť i nasledujúceho responden-
ta –Bohuslava Kortmana, dlhoročného 
redaktora vydavateľstva Osveta (Martin) 
a Knižného centra (Žilina), autora, zosta-
vovateľa knižných publikácií, neúnavného 
propagátora literatúry aj úspešného spele-
ológa z  Jaskyniarskeho klubu Strážovské 
vrchy v Považskej Bystrici.

• Prezraďte, ako ste dostali k svojej 
profesii?

Keď sa tak zamyslím, najväčší vplyv na 
môj vzťah ku knihám a  vzdelávaniu mal 
môj dedko Milan Kortman a  jeho bohatá 
knižnica plná diel klasikov slovenskej lite-
ratúry. Napriek tomu, že vychodil len ľudo-
vú školu, udivoval svojimi vedomosťami, 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

literárnymi znalosťami aj organizačnými 
schopnosťami. Bol vynikajúcim rečníkom, 
osvedčeným autorom zdravíc i príležitost-
ných prejavov. Hoci už dávno nežije, zostal 
naďalej mojím vzorom a jeho knihy sú 
doteraz u mňa. Musím povedať, že vďaka 
nemu od malička rád čítam a  slovenčina 
bola v  škole môj najobľúbenejší predmet. 
Zrejme preto som po absolvovaní stroj-
níckej priemyslovky v  Považskej Bystrici 
uprednostnil vysokoškolské štúdium slo-
venského jazyka a  literatúry. Po skončení 
štúdia som hneď zakotvil vo Vydavateľstve 
Osveta v Martine.

• Takmer celý život ste sa venovali 
redaktorskej práci. Na čo po rokoch rád 
spomínate?

Vo svojich spomienkach sa rád vraciam 
do čias mladosti, keď som plný energie a 
chuti do života získaval prvé pracovné skú-
senosti a  zručnosti v povolaní, ktoré som 
si zvolil. Priznávam, že práve vydavateľstvo 
mi otvorilo dvere do sveta literatúry doko-

KNIHY SFORMOVALI JEHO PROFESIU AJ ZÁĽUBU / BOOKS SHAPED HIS 
PROFESSION AND HOBBY
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rán. Jeho široký edičný zámer mi pomohol 
profesijne i ľudsky rásť aj tým, že vyžadoval 
ďalšie vzdelávanie v  celom rade umelec-
kých aj vedeckých disciplín, napr. v oblasti 
medicíny, najmä jej terminológii. Doteraz 
som hrdý na mnohé vysokoškolské učeb-
nice a príručky pre lekárov, farmakológov 
a  iných zdravotníckych pracovníkov, kto-
ré som redigoval, ako napr. monografiu 
Klinická onkológia, učebnice všeobecnej 
a  špeciálnej patologickej fyziológie, diela 
pre stomatológov... Ďalšie užitočné po-
znatky najmä z oblasti vydávania kníh som 
získal postgraduálnym štúdiom editorstva.

• Ak sa pozrieme na vašu tvorbu, nájde-
me tam aj viacero titulov, ktoré sa spá-
jajú s vašou záľubou – jaskyniarstvom. 
S čím ste začali?

Najskôr treba poznamenať, že aj môj 
vzťah k jaskyniarstvu či speleológii sa zro-
dil a formoval v súvislosti s knihami z toh-
to odboru, ktoré vychádzali v  martinskej 
Osvete, neskôr v Knižnom centre v Žiline 
a vlastne ich prostredníctvom som sa stal 
jaskyniarom. Teší ma, že širšia verejnosť 
sa vďaka knihe Jaskyne a  jaskyniari a  jej 
poľskej verzii W jaskyniach mohla prvý-
krát slovom aj obrazom bližšie zoznámiť 
s mnohostrannými aktivitami a činnosťou 
dobrovoľných jaskyniarov – členov Slo-
venskej speleologickej spoločnosti. Okrem 
spomínanej knihy som zostavovateľom 
a spoluautorom mnohých iných vlastived-
ných obrazovo-textových publikácií o na-
šich regiónoch, mestách a obciach, krásach 
a vzácnostiach prírody Slovenska. Osobit-
ne si cením rozsiahlu monografiu Považ-
ská Bystrica – z dejín mesta, knihy o Žiline 
a Žilinskom kraji, za ktoré som získal ceny 

primátorov oboch miest. Úspech u čitate-
ľov tiež mala kniha Perly Považia – Manín-
ska tiesňava a Súľovské skaly aj Čarovný svet 
jaskýň.

• Vaša tvorivá činnosť si vyžadovala 
bezprostrednú prácu s knihou, využíva-
nie knižníc a spoluprácu s knihovníkmi. 
Aké sú vaše poznatky v tomto smere?

Tu musím pripomenúť, že moju editorskú 
a redaktorskú tvorbu prerušila i krátkodo-
bá knihovnícka skúsenosť. Pred nástupom 
na pozíciu šéfredaktora žilinského Knižné-
ho centra, ktorého riaditeľom bol známy 
pracovník v  knižnom obchode a  kultúre 
Michal Horecký, som prechodne (necelé 
tri roky) pôsobil v Okresnej knižnici v Po-
važskej Bystrici. Toto obdobie považujem 
za veľmi osožné, lebo som nadobudol opäť 
nové užitočné poznatky. Zároveň som 
v knižnici využil svoje doterajšie vedomos-
ti z  vydavateľskej praxe, napr. pri vzniku 
a  vydávaní regionálneho spravodajcu pre 
knižnice Librinform či pri organizácii li-
terárnej súťaže Dary reči. Vďaka tomu sa 
mi v  tomto období profesionálnej kariéry 
podarilo prehĺbiť a zintenzívniť spoluprácu 
s Maticou slovenskou a knižnicami, distri-
bútormi aj kníhkupectvami na Slovensku. 
Už vtedy sa však prejavila stagnácia v roz-
voji knižničnej siete a najmä v menších ob-
ciach okresu knižnice zanikli.
 Po návrate do redakčného a vydavateľské-

ho kolotoča v  žilinskom Knižnom centre 
som zas naopak výhodne uplatnil poznat-
ky z práce v knižnici, s jej vždy ochotnými 
pracovníčkami, s využívaním knižničných 
a informačných služieb a nazrel som aj do 
„ duše čitateľov“. Práve v  úzkom spojení 
tvorby, vydávania a šírenia kníh s využitím 
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súčasných možností komunikácie, digita-
lizácie, e-služieb vidím perspektívy mo-
dernej knižnice. Bez kvalitných, tvorivých 
a  obetavých knihovníkov to však zrejme 
nepôjde ani pri ďalšej elektronizácii.
Moje skúsenosti sa teda prelínali – svet 

tvorby kníh s  ich propagáciou, rozširova-
ním a  svetom sprístupňovania literatúry 
čitateľom v knižniciach. Cesta knihy za či-
tateľom bez informácií o nej v akejkoľvek 
forme nebýva úspešná. Potvrdili to moje 
poznatky z  praxe. V  tejto súvislosti som 
veľmi zvedavý, ako dopadne rekonštrukcia 
Považskej knižnice a najmä ako sa odrazí 
na jej službách.

• Väčšinu svojho času teraz venujete 
objavovaniu, dokumentovaniu a ochra-
ne jaskýň a iných krasových útvarov, 
ako aj jaskyniarskej osvete a budo-

vaniu náučných chodníkov v oblasti 
Strážovských a Súľovských vrchov. Raz 
ste povedali: „pod zemou je krásne 
a nebezpečne“, mohla by som parafrá-
zovať: „nad zemou je krásne a bezpečne 
s knihou v ruke“?

Teraz u  mňa hrajú prím jaskyne. Knihy 
a hudba sú mojou ďalšou záľubou – hrajú 
„druhé husle a kontru“. S čítaním som síce 
trochu pribrzdil, ale sledujem Literárny 
týždenník a v ňom si nenechám ujsť člán-
ky Pavla Dinku a  Petra Žantovského; ich 
knižku Necenzurované eseje a úvahy mám 
práve rozčítanú. Verím však, že keď mi už 
nebudú sily stačiť na aktívne jaskyniarstvo, 
konečne sa priberiem zas do čítania zaprá-
šených zväzkov kníh, ktoré ma trpezlivo 
čakajú v dedkovej knižnici.

 S Bohuslavom Kortmanom sa rozprávala 
Ľudmila Čelková

INFORMÁCIE / INFORMATION

Dobrovoľnícke čítania v  nemocnici si 
vyslúžili cenu SAKAČIK
Marec - mesiac knihy tradične odštarto-

val otvorením Týždňa slovenských knižníc 
(TSK). Jeho slávnostné otvorenie sa kona-
lo 2. marca 2020 priamo na Zvolenskom 
zámku, v jeho nádhernej Kráľovskej sieni. 
A účastníkov bolo viac ako dosť. Prišli zá-
stupcovia MK SR, MŠVVaŠ SR, zástupco-
via knihovníckych združení, ZMOS, BSK 
aj najvyšší predstavitelia mesta Zvolen 
a  tiež knižníc z  celého Slovenska. Pomer-
ne veľký záujem bol aj zo strany miestnych 
rozhlasových a televíznych médií, či tlače.
Na služobnú cestu do Zvolena sa tento rok 

vybrala aj päťčlenná knihovnícka posádka 
z Knižnice pre mládež mesta Košice. „Týž-
deň slovenských knižníc s  jeho slávnost-
ným otvorením je pre nás knihovníkov už 
tradične profesijne považovaná udalosť,“ 
hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižni-
ce. „Otvorenie sa koná každý rok na inom 
mieste, v inom meste, no s rovnakým cie-
ľom. Spoločne verejnosti prezentovať a 
podčiarknuť skutočnosť, že knižnice sú tu 
naozaj pre všetkých.“ Dôvodov, prečo sa 
knihovníčky na túto cestu tak tešili, však 
bolo hneď viacero. „Zakaždým sa tešíme 
na príležitosť stretnúť kolegyne, kolegov 
z  iných knižníc. Môžeme sa osobne po-

MARCOVÉ DÉJÀ VU S KNIŽNICOU PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE / MARCH
DÉJÀ VU WITH THE LIBRARY FOR YOUTH OF THE CITY OF KOŠICE
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Ocenený kolektív KMK

deliť, aj keď naozaj len v krátkosti, o skú-
senosti a novinky z našej praxe. Úprimne 
musím povedať, že tohtoročné pozvanie 
na otvorenie TSK sme prijali s veľkou ra-
dosťou. Okrem toho, že sme mali konečne 
možnosť trošku zabehnúť nového, štvor-
kolesového tátoša, služobné autíčko, ktoré 
knižnica už potrebovala ako soľ, tešili sme 
sa z oznámenia, že nominácia na Cenu 
Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu 
ČInnosť Knižnice (SAKAČIK), ktorú po-
dala Základná škola s materskou školou pri 
zdravotníckom zariadení v Košiciach, bola 
úspešná a my si vlastne ideme zároveň pre-
vziať toto krásne ocenenie.“ Cenu knižnica 
získala za celoročné dobrovoľnícke aktivity 
vo forme zábavných čítaní pre dlhodobo 
hospitalizované deti v  Detskej fakultnej 
nemocnici v Košiciach. „Chodíme čítať de-
ťom každý týždeň, striedavo raz deťom na 
onkológiu a raz na interné. Táto naša akti-
vita je na jednej strane neuveriteľne krásna, 
na druhej i veľmi smutná. Pocit naplnenia 
spôsobuje radosť v očiach detí, vďačných aj 

za to málo, čo im môžeme poskytnúť, aby 
aspoň na chvíľu dokázali zabudnúť, kde sú 
a prečo tam sú. Potom prichádza smútok, 
keď prídete o  týždeň, dva a  tie isté deti 
sú stále v nemocnici. Verte, že by ste boli 
radšej, keby tam nebolo komu čítať. Zna-
menalo by to, že všetci vyzdraveli.“ Okrem 
dobrovoľníckych aktivít v nemocnici cho-
dia knihovníčky čítať aj deťom do špeci-
álnych škôl, klientom domova sociálnych 
služieb a pomáha tiež pri výrobe pomôcok 
pre detičky narodené s rôznym fyzickým či 
mentálnym hendikepom.
Čitateľom odmalička - Marcová novinka   
Knižnica pre mládež mesta Košice stihla, 

pred neúprosnými opatreniami, ktoré za-
tvorili brány knižníc a  zakázali verejné 
podujatia, predstaviť úplnú novinku vo 
svojich aktivitách. Pod sloganom Čita-
teľom odmalička začala participovať pri 
slávnostnom akte vítania bábätiek. „K tejto 
krásnej aktivite sme sa trošku nechali in-
špirovať kolegami z  Wroclavskej mestskej 
knižnice. Chceme ňou pomôcť rodičom aj 
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deťom zároveň. Rodičom, aby sme im včas 
zdôraznili, aké je pre ich dieťatko dôležité 
počúvať odmalička hlasné čítanie a deťom, 
aby mali doma svoj čitateľský vzor, ktorý 
ich neskôr privedie k láske ku knihám,“ po-
vedala o cieľoch aktivity Kamila Prextová. 
Je známe, že košická mestská knižnica sa 

prioritne venuje práci s detským čitateľom 
a rodinám. Preto jedným z hlavných dôvo-
dov, prečo knihovníci nechceli chýbať ani 
pri takomto milom rodinnom akte, bola 
možnosť stretnúť sa s  čerstvými rodičmi. 
„Rodičov oslovujeme malou pozornosťou 
- krásne ilustrovanou brožúrkou, vecne in-

Čitateľom odmalička
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formujúcou o dôležitosti čítania pre osob-
nostný rast dieťaťa a  tiež o našej činnosti 
v meste, o fungovaní pobočiek, o službách 
a  výhodách, ktoré poskytuje členstvo v 
knižnici počas celého roka. Zároveň pri-
kladáme darček dieťatku - zápis zadarmo.“ 
Nová aktivita knižnice nadväzuje na roz-
širovanie úspešnej spolupráce s  mestský-
mi časťami Mesta Košice a ich miestnymi 
úradmi. „Zatiaľ sa aktivitu podarilo absol-
vovať len jedinýkrát, v najmladšej Mestskej 
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, kde je asi 
najväčší prírastok bábätiek. Bolo to v rám-

ci TSK, 3. marca 2020. Ďalšie naplánované 
stretnutia sme žiaľ boli nútení odložiť, ale 
rozhodne v nich budeme pokračovať. A je 
naozaj milé, že nás oslovujú nielen mest-
ské časti, ale prostredníctvom správ už aj 
ich obyvatelia. Dokonca aj z tých častí, kde 
ani nemáme pobočky. Je teda predpoklad, 
že ľudia o nás vedia a že sledujú naše akti-
vity. Pomáha nám to uveriť, že naše úsilie 
a práca stojí za to.“

Ing. Viera Ristvejová
Knižnica pre mládež mesta Košice

viera.ristvejova@kosicekmk.sk

Knižnica Juraja Fándlyho sa každoročne 
zapája do Týždňa slovenských knižníc svo-
jimi aktivitami. Pre návštevníkov sme pri-
pravili stretnutia so zaujímavými hosťami, 
exkurzie, skôr narodeným boli určené ško-
lenia ako pracovať s  tabletom a mobilom, 
predstavili sme, ako pracuje 3D tlačiareň 
a zabavili sa i naše deti. Už sa pomaly stáva 
tradíciou, že v čitárni knižnice je inštalova-
ná výstava, na ktorej predstavujú žiaci špe-
ciálnej základnej školy svoje ručné práce.
Vyhlásil sa 6. ročník celoslovenskej lite-

rárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo 
Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí - 
Literárny salón Trnava 2020.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 
v Trnavskom samosprávnom kraji sa usku-
točnilo 2. marca 2020 v Zrkadlovej sále Di-
vadla Jána Palárika v  Trnave príhovorom 
riaditeľa knižnice Pavla Tomašoviča.
Medzi hosťami boli prítomní zástupcovia 

VÚC a riaditeľky knižníc z Galanty, Senice 

a Dunajskej Stredy. Pozvaní boli aj študenti 
a  pedagógovia z  Gymnázia Jána Hollého 
v Trnave, Gymnázia Angely Merici v Trna-
ve a  Strednej športovej školy a  Gymnázia 
Jána Herdu v Trnave. Práve pre študentov 
bol určený hlavný program, ktorý nasledo-
val po slávnostnom otvorení celého týždňa. 
Moderátor Dado Nagy sa rozprával so sú-
časným slovenským spisovateľom Pavlom 
Rankovom. Veľmi zaujímavá, miestami 
vtipná debata študentov zaujala a  takisto 
aj vystúpenie mladých, talentovaných hu-
dobníkov z trnavskej kapely Family Friend.
Podujatie sa uskutočnilo v  rámci cyklu 

Súčasná slovenská literatúra a  z  verej-
ných zdrojov ho podporil Fond na pod-
poru umenia.

Počas ďalších dvoch dní seniori mali opäť 
možnosť využiť individuálnu a odbornú 
pomoc pri používaní mobilných zariadení 
– mobilov a tabletov.  Mnohí seniori si ne-
vedia dať rady ako tieto užitočné zariadenia 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2020 V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO 
V TRNAVE /  WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2020 IN JURAJ FÁNDLY LIBRARY IN 
TRNAVA
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správne používať, preto sme sa rozhodli už 
v minulom roku pre takúto formu pomoci. 
Záujem zo strany seniorov je veľký. Široká 
verejnosť sa tiež mohla oboznámiť s prácou 
3D tlačiarne.

Ďalším ťahákom bolo stretnutie s režisér-
kou, scenáristkou a  spisovateľkou Maria-
nou Čengel Solčanskou, ktoré moderoval 
Dado Nagy. Hovorili o knihe Generál M. R. 
Štefánik, ktorá približuje najvýznamnejšiu 
osobnosť našich dejín trochu z inej stránky. 
Kniha Jánošík je svojím obsahom provoka-
tívna a  šokujúca. Spomenuli film Sviňa, 
ktorý bol nakrútený na základe knižného 
bestselleru spisovateľa Arpáda Soltésza. 
Film je zo slovenského prostredia, ktoré je 
ovládané ľuďmi prepojenými  s  politikou, 
mafiou, ale i  s  políciou. Prácu na tomto 
filme považuje režisérka za veľmi náročnú 
a ťažkú. Spomenula aj svoj najnovší filmár-
sky počin. Tento rok v októbri začína na-
krúcať historickú drámu Slúžka, na scenári 
spolupracovala s  autorkou rovnomennej 
knižnej predlohy Hanou Lasicovou.
Podujatie sa uskutočnilo v  rámci cyklu 

Súčasná slovenská literatúra a  z  verej-
ných zdrojov ho podporil Fond na pod-
poru umenia.

Pre deti sme pripravili prekvapenie – pri-
šiel medzi ne spisovateľ Pavol Rankov, kto-
rý im predstavil svoju vôbec prvú knihu, 
ktorú napísal pre deti. Jej názov je Prin-
cezné a princovia a do kníhkupectiev by sa 
mala dostať v lete.
Pozvali sme aj včelára Martina, ktorý 

priblížil deťom prostredníctvom edukač-
nej včelnice úžasný život včiel. Deti mohli 
nazrieť do úľa a sledovať dianie v ňom bez 
toho, aby sa museli obávať uštipnutia. Deti 
zahrnuli Martina množstvom otázok a as-
poň na chvíľu zažili, aké je to byť skutoč-
ným včelárom. 
Z  pochopiteľných dôvodov neuvádzam 

všetky pripravené podujatia. Celkovo ich 
bolo 36 a zúčastnilo sa ich 854 účastníkov. 
Okrem toho knižnicu navštívilo 2079 náv-
števníkov.

Program knižnice na celý týždeň a repor-
táže z podujatí boli spropagované na webo-
vej stránke knižnice, na FB, Infolibe, SAKu, 
v Mestskej televízii Trnava, v regionálnych 
internetových a tlačených médiách a v ran-
nom spravodajstve RTVS1.

Mgr. Emília Dolníková, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

edolnikova@kniznicatrnava.sk

Týždeň slovenských knižníc (ďalej 
„TSK“) je už 21 rokov neodmysliteľne 
spojený s marcom – mesiacom knihy. 
Táto celoslovenská kampaň dáva inten-
zívnejšie do povedomia verejnosti kniž-
nice ako kultúrne a vzdelávacie inštitú-
cie. Knižnice sa usilujú pritiahnuť rôzne 

vekové kategórie obyvateľov miest či obcí 
rozmanitým spektrom aktivít a poduja-
tí. Nebolo tomu inak ani v  tomto roku 
v Banskej Bystrici. Tri banskobystrické 
knižnice – Štátna vedecká knižnica v 
Banskej Bystrici (ďalej „ŠVK BB“), Ve-
rejná knižnica Mikuláša Kováča Banská 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI 
V BANSKEJ BYSTRICI / WEEK OF SLOVAK LIBRARIES IN THE STATE 
SCIENTIFIC LIBRARY IN BANSKA BYSTRICA
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Prednáška Základy autorského práva Mgr. Radoslavy Rybanovej

Bystrica a Univerzitná knižnica Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici pri-
pravili dohromady viac ako 30 rôznych 
podujatí. Prezentovali ich, ako aj po mi-
nulé roky, prostredníctvom spoločného 
plagátu.
ŠVK BB pripravila pre návštevníkov 14 

akcií. Niektoré z  nich sa v  priebehu týž-
dňa viackrát zopakovali a dohromady sa 
tak zrealizovalo 39 podujatí, ktorých sa 
zúčastnilo 931 návštevníkov, túžiacich po 
poznaní a nových informáciách. 
Základy autorského práva bol názov pred-

nášky Mgr. Radoslavy Rybanovej, ktorá sa 
uskutočnila pre žiakov základnej školy.
Zúčastnili sa jej aj štyria záujemcovia 

z  radov verejnosti. Prednáška sa príjem-
ným a zrozumiteľným spôsobom venovala 
definícii diel chránených autorským záko-
nom, právam autora, autorskej odmene za 
použitie diela, spôsobom použitia diela, 
literárnemu dielu a jeho ochrane, osobitne 

vyhotoveniu rozmnoženiny diela, vypoži-
čaniu rozmnoženiny diela, plagiátorstvu. 
ŠVK BB sa môže aktuálne pochváliť no-

vinkou vo svojich službách. Do inventára 
American Center Banská Bystrica pri-
budla 3D tlačiareň, dar z  Veľvyslanectva 
USA na Slovensku.
Tlačiareň bola počas TSK prezentovaná 

viacerým zvedavcom zaujímajúcim sa o 
jej fungovanie. V  súvislosti s 3D tlačiar-
ňou bolo pripravené úvodné stretnutie 
workshopu venovaného 3D modelovaniu 
v programe Blender. Workshop sa venoval 
teórii a rozvíjajúcim sa možnostiam 3D 
grafiky. Svojím obsahom upútal študentov 
Strednej školy informačných technológií v 
Banskej Bystrici. 
Priaznivci hudobnej kultúry mali počas 

TSK otvorené dvere do Hudobného át-
ria ŠVK BB. Na podujatiach pod názvom 
Rozozvučte sa v Hudobnom átriu zažili 
skutočný dotyk s hudbou. Muzicírovanie 
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Spoločný plagát TSK 2020 v banskobystrických knižniciach
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na hudobných nástrojoch potešilo nejed-
ného návštevníka. Milovníci šansónu mali 
možnosť stretnúť sa na besede s režisérkou 
Danou Dinkovou a dramatičkou Alžbe-
tou Lukáčovou k premiére hudobno-dra-
matického a tanečného diela Édith Piaf 
v Štátnej opere. Pútavá bola aj projekcia 
biografického dokumentu, venovaného 
členovi skupiny Beatles, spevákovi, skla-
dateľovi a politickému aktivistovi Johnovi 
Lennonovi. 
Žiaci základných škôl si mohli preveriť 

svoje vedomosti vďaka zábavnému kvízu 
jazykových centier ŠVK BB – Jazykový 
oriešok.
Kvízové otázky boli pripravené z oblasti 

kultúry krajín Anglicka, Nemecka, USA, 
Španielska, Ruska a Číny. Nemecká štu-
dovňa svojich priaznivcov privítala po-
čas Dňa otvorených dverí. Návštevníci sa 
mohli bližšie oboznámiť s fungovaním 
študovne, jej bohatým fondom a zaujíma-
vosťami o Nemecku a nemecky hovoria-
cich krajinách. 
Nadšenci dejín knižnej kultúry a  obdi-

vovatelia výtvarného umenia ukrytého 
v knihách sa mohli pokochať, ale aj poučiť, 
počas komentovaných prehliadok výstavy 
z fondu starých a vzácnych dokumentov 
ŠVK BB s názvom Čaro knižných ilustrá-
cií. 
Veľkej obľube sa už po ôsmykrát tešili 

3D tlačiareň v American Center Banská Bystrica
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Účastníčka exkurzie Knižnica z druhej strany 
pultu si vyskúšala prácu s čítačkou čiarových 
kódov

Záujemcovia o knihy počas Burzy kníh v knižnici

Žiaci počas jazykového kvízu Jazykový oriešok

jedinečné exkurzie počas TSK s názvom 
Knižnica z druhej strany pultu.
Návštevníci si mohli vytvoriť detailnejší 

obraz o knihovníckej práci a zákulisí kniž-
nice. Exkurzií sa zúčastnili záujemcovia 
rôznych vekových kategórií, dokonca aj 
škôlkari, z  ktorých, ako veríme, vyrastú 
naši priaznivci a používatelia. Potešila nás 
aj návšteva kolegov zo Slovenskej národnej 
knižnice. Program bol prispôsobený veku 
návštevníkov. Deti dostali preukaz s tex-
tom Dnes som knihovník ja, kde im bolo 
vpísané meno. Dostali ex-librisy, pečiat-
kovali, označovali knihy čiarovými kódmi 
a čipmi RFID. V bibliografických zázna-
moch dopĺňali údaje, v sklade vyhľadali 
knihy podľa signatúry, v požičovni vypo-
žičiavali prostredníctvom samoobsluž-
ného zariadenia. Na výstavke Naše naj... 
im pracovníčky ukázali najstaršiu knihu, 
časopis, hudobninu a mapu, časopis s prí-
rastkovým číslom 1, knihu s prírastkovým 
číslom 6, najvypožičiavanejšiu knihu, naj-



Bulletin SAK, ročník 28, číslo 2/202022

menšie formáty a najväčšie knihy a knihy 
so zaujímavou väzbou čí písmom.
Uskutočnili sa aj predajné výstavy vyda-

vateľstiev Grada a Artforum.
Pravidelným a verejnosťou obľúbeným 

podujatím počas TSK býva Burza kníh v 
knižnici, ktorú organizuje ŠVK BB v spo-
lupráci s občianskym združením Pro Bib-
liothecae.
Burzy sa zúčastnili 4 predávajúci a 320 

návštevníkov. Svedectvom záujmu o ná-
kup kníh bola výpoveď dôchodkyne, ktorá 
si s ruksakom prišla vyzdvihnúť objedna-
né knihy z knižnice a cestou sa zastavila 
na burze, kde svoj ruksak doplnila o ďalšie 
tituly a bolo jej ľúto, že už viac kníh neu-
nesie. 
O tom, že knižničný katalóg sa dá zvlád-

nuť ľahko a s úsmevom svedčili inštruk-
tážne stretnutia kolegov - rešeršérov so 

žiakmi a študentmi základných a stred-
ných škôl, kde ich oboznámili so základmi 
vyhľadávania v on-line katalógu knižnice.
ŠVK BB počas TSK odpustila poplatky pri 

registrácii nových používateľov. Bezplatne 
sa tak zaregistrovalo 89 čitateľov. 
Po ukončení TSK postupne činnosť kniž-

níc utíchla. V  súvislosti s  koronavírusom 
knižnica rešpektovala opatrenia Ústredné-
ho krízového štábu, ktoré knihovníkov od-
delili od čitateľov a návštevníkov knižnice. 
Tento čas sme však využili aj na tvorivú 
prácu a  prípravu ďalších podujatí, ktoré, 
ako dúfame, budú môcť byť čoskoro rea-
lizované. 

Mgr. Barbora Skubachová
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

 barbora.skubachova@svkbb.eu

Záujemcovia o knihy počas Burzy kníh v knižnici
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Marec - mesiac knihy už tradične prináša 
aj týždeň venovaný slovenským knižni-
ciam. Je to podujatie organizované Sloven-
skou asociáciou knižníc v  spolupráci so 
Spolkom slovenských knihovníkov a kniž-
níc pod názvom Týždeň slovenských kniž-
níc. Tento rok sa v  prvý marcový týždeň 
konal už 21. ročník tohto podujatia, kedy 
sa môžu knižnice dostať do povedomia 
širokej verejnosti prostredníctvom orga-
nizovania rozličných podujatí a akcií. Uni-
verzitná knižnica Žilinskej univerzity v Ži-
line si pripravila bohatý program, ktorý 
pritiahol do knižnice mnoho používateľov. 
Kedže sme akademická knižnica, program 
bol koncipovaný tak, aby prilákal najmä 
študentov, ale potešila nás aj účasť ľudí 
z  verejnosti. Pre študentov bolo ako prvé 
pripravené pexeso, v  ktorom mohli spo-
znať slovenské knižnice a  osobnosti z  ve-
denia univerzity na fotografiách. Každého 
čakala drobná odmena a spokojní odchad-
záli využívať ďalšie služby knižnice. Ako 
každý rok, aj tento boli od prvého dňa po-
užívateľom odpúšťané upomienky a regis-
trácie boli bezplatné, čo má u používateľov 
vždy veľký úspech. V spolupráci s Europe 
Direct Žilina sme zorganizovali Literárny 
kvíz, kde sme preskúšali súťažiacich z lite-
rárnych diel európskych autorov. Súťažia-
ci mnoho diel nepoznali a  tak si odnášali 
nové poznatky a tí, čo uhádli, aj hodnotné 
ceny ako elektronika, knihy či tričká.
Z odbornej praxe sme pozvali hosťa Ing. 

Michala Gregora, PhD. (FEIT – Katedra 
riadiacich a informačných systémov), kto-
rý si pripravil pre návštevníkov knižnice 

hodnotnú prednášku pod názvom „Umelá 
inteligencia: technológia, ktorú treba po-
znať“. Téma je veľmi aktuálna v  dnešnej 
dobe, pretože s umelou inteligenciu sa už 
môžeme stretnúť aj v bežnom živote.  Pred-
náška bola však podaná veľmi zrozumiteľ-
ným a pútavým spôsobom.
Za vrchol TSK v  našej knižnici môžeme 

považovať štvrtok, kedy bol pripravený 
program na celý deň. Doobeda si pripravi-
la Katedra mediamatiky a  kultúrneho de-
dičstva pre používateľov virtuálnu realitu. 
Každý sa mohol preniesť do starovekého 
sveta a  ísť navštíviť hrobku egyptskej fa-
raónky. Bol to neuveriteľný zážitok, keďže 
táto pamiatka už v realite nie je dostupná 
pre návštevníkov. Vystreliť z  luku ste si 
mohli v  keltskej dedinke a  stretnúť ste sa 
mohli dokonca aj s Monou Lisou pri tom, 
ako ju Leonardo da Vinci maľoval. Preniesť 
sa do nádherných záhrad z malieb Clauda 
Moneta, či prechádzať sa po paláci Versail-
les, to všetko bolo možné vďaka virtuálnej 
realite.
Cestovateľ Miloslav Daníšek prišiel do 

knižnice porozprávať o náročnej Pacifickej 
hrebeňovke, ktorú zdolal ako prvý Slovák. 
O  tom, že cestovateľská prednáška bola 
zaujímavá, nasvedčovalo aj naplnené pub-
likum. Pacifická hrebeňovka je 4  286 km 
dlhá diaľková turistická trasa vedúca na-
prieč celými Spojenými štátmi americký-
mi, pozdĺž západného pobrežia, od Mexika 
až do Kanady. Trasa začína horúcou kali-
fornskou polopúšťou, pokračuje okrajom 
legendárnej Mohavskej púšte, najvyšším 
pohorím USA - Sierrou Nevadou, vulka-

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PRILÁKALA ŠTUDENTOV AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 
/ THE UNIVERSITY LIBRARY ATTRACTED STUDENTS AND THE GENERAL 
PUBLIC



Bulletin SAK, ročník 28, číslo 2/202024

nickým Oregonom a  končí majestátnym 
hornatým Washingtonom. Prostredníc-
tvom fotografií a  rozprávania Miloslava 
Daníška sme mohli prežiť celý tento výlet 
s ním. Prednáška bola nielen plná emotív-
nych zážitkov a  spomienok, ale priniesla 
aj mnoho užitočných rád pre odvážlivcov 
chystajúcich sa na zdolanie Pacifickej hre-
beňovky. Diskusia trvala až do neskorých 
večerných hodín a  všetci odchádzali prí-
jemne naladení z  prírodných krás, ktoré 
mohli vidieť na prezentovaných fotografi-
ách a videách.
Týždeň slovenských knižníc sa blížil ku 

koncu a Univerzitná knižnica si preto pri-
pravila príjemné posedenie s  malým ob-
čerstvením a vôňou kávy. Oslava Medziná-
rodného dňa žien u nás v knižnici bola síce 
trochu predčasne, o  to viac sa však každá 

žena v knižnici potešila kvetinke, ktorú 
rozdávali naši milí knihovníci. Pripravili 
sme aj malé občerstvenie, na ktoré prijali 
pozvanie aj seniori zo žilinského Klubu 
dôchodcov. Prišli aj viacerí zamestnanci 
univerzity, ktorí nás knihovníkov chceli 
bližšie spoznať. Knižnicou sa niesla vrava 
a dobrá nálada. Úsmevy vypovedali o na-
ozaj vydarenom závere pestrého Týždňa 
slovenských knižníc.
Na záver by som sa chcela poďakovať všet-

kým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii 
akcií knižnice a verím, že ďalší rok prine-
sieme pre návštevníkov rovnako alebo ešte 
viac lákavý program ako tohtoročný.

Mgr. Mariana Barbořáková,
 Univerzitná knižnica  

Žilinskej univerzity v Žiline 
mariana.barborakova@ukzu.uniza.sk

Oslava Medzinárodného dňa žien u nás v knižnici
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Pracovníčky knižnice, ktoré sa tak ako po 
minulé roky už pár mesiacov dopredu pri-
pravovali na medzinárodné podujatie „Noc 
s Andersenom“, boli správou o zrušení toh-
to podujatia z dôvodu šírenia corona víru-
su (tak ako všetci) zaskočené.
No keďže  na „Noc s Andersenom“ sa teši-

li aj všetky prihlásené deti, rozhodli sa im 
prihovoriť a sprostredkovať zážitky aspoň 
prostredníctvom sociálnej siete.
Už 26. marca 2020 bola deťom on-line čí-

taná rozprávka H.Ch.Andrersena: Snehová 
kráľovná, ktorá patrí medzi najkrajšie An-
dersenove rozprávky.
Čítanie rozprávok on-line prebiehalo kaž-

dý deň o 10.00 na FB stránke knižnice, kde 
môžu poslucháči  a  sledovatelia  v  sekcii 
„videá“ nájsť viacero načítaných rozprávok 
od slovenských ale i zahraničných autorov. 
V piatok, 27. marca 2020 si pripravili kni-

hovníčky viacero aktivít, ktorými chceli 
deti doma v prvom rade pozdraviť a pri-
pomenúť im slávneho dánskeho rozpráv-
kára. Zároveň chceli deťom tlmočiť odkaz, 
že Noc s Andersenom bude realizovaná v 
náhradnom termíne, a tak sa predsa len 
môžu tešiť na toto obľúbené podujatie.
V popoludňajších hodinách bol na FB 

stránke knižnice odvysielaný príspevok, v 
ktorom sa deťom prihovorila a pozdravi-
la ich knihovníčka Ivka Weissová. Deťom 
sprostredkovala krátke rozprávanie o živo-
te a tvorbe H.Ch.Andersena. 
Milým prekvapením bol aj príhovor, he-

rečky a speváčky Dagmar Rostand, ktorá 
už pred dvoma rokmi pre knižnicu zloži-
la veľmi peknú pesničku venovanú H.Ch. 

Andersenovi (autorka textu i hudby). Pies-
ňou, ktorú zaspievala chcela potešiť malých 
i veľkých a pridala aj svoje úprimné vyzna-
nie: „dánsky rozprávkar má množstvo nád-
herných rozprávok, ktoré sú  také krásne a 
skutočné, ako náš vlastný život“.
A aby toho nebolo málo, nezabudlo sa ani 

na tých, ktorí radi súťažia.
Súťaž prostredníctvom FB-ku bola samo-

zrejme venovaná príbehom slávneho roz-
právkara. Deti dostali úlohu napísať aspoň 
päť rozprávok, ktoré od H.Ch.Andersena 
poznajú a nakresliť svoju obľúbenú roz-
právkovú postavu od uvedeného autora. 
Pre tých, ktorí neváhali, zapojili sa a poslali 
svoje odpovede, čakala odmena, ktorú do-
stali po otvorení knižnice.
Sme radi, že takýmto spôsobom sme 

mohli deťom, ktoré sa na Noc s Anderse-
nom každoročne tešia, spríjemniť piatkové 
popoludnie (27.marca 2020) a pripomenúť 
im, že sme na nich nezabudli.

Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 

manazer@vkmk.sk

NOC S ANDERSENOM VO VEREJNEJ KNIŽNICI MIKULÁŠA KOVÁČA (VKMK) 
PRVÝKRÁT VIRTUÁLNE / THE NIGHT WITH ANDERSEN VIRTUAL FOR THE 
FIRST TIME IN THE MIKULAS KOVAC PUBLIC LIBRARY (MKPL)
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Hovorí sa, že život je zmena a týka sa o.i. aj 
každej zmeny zamestnania, či pracoviska.

Akých teda bolo prvých sto dní Mgr. 
Moniky Lopušanovej, ktorá nastúpila 
(1.2.2020) do funkcie riaditeľky Ústrednej 
knižnice Filozofickej knižnice Univerzity 
Komenského v Bratislave? Väčšina pracov-
níkov knižníc ju pozná ešte z  pôsobenia 
v odbore múzeí, galérií a knižníc sekcie kul-
túrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR 
(r.1995 - 2016) a donedávna (do 30.1.2020) 
z  Univerzitnej knižnice v  Bratislave ako 
riaditeľku úseku knižničných činností. 
Hoci nie je vzdelaním knihovníčka (vyštu-
dovala estetickú výchovu – slovenský jazyk 
a  literatúru), jej profesionálna práca sa už 
roky úzko spája s týmto odborom.

• Ako ste sa vlastne dostali ku knihovníc-
tvu?

Nastúpila som v  septembri 1995 na ab-
solventskú stáž do sekcie štátneho jazyka 
a národného písomníctva na Ministerstvo 
kultúry SR, kde sa ma ujal PhDr. Ladislav 
Oslanec, ktorý vtedy pôsobil v odbore ná-
rodného písomníctva, kam patrila agenda 
knižníc. Tam sa začala písať moja „úrad-
nícka knihovnícka kariéra“.

• V jednom z rozhovorov pred niekoľkými 
rokmi ste povedali, že vás „láka postaviť 
sa za výpožičný pult a vyskúšať si v pra-
xi, zoči – voči používateľom dosah tých 
všetkých zákonov, vyhlášok, opatrení, 
stratégií, koncepcií, analýz, štatistík, 
rozhodnutí, odporúčaní a pod.“  Poda-
rilo sa?

Áno. No človek by si mal dávať vždy dobrý 
pozor na to, čo si želá... Spomínam si, že 
práve v  tom najnevhodnejšom okamžiku, 
keď sa používateľ ponáhľal, prestala mi 
fungovať čítačka... Zvládla som to s úsme-
vom na perách, ale mala som šťastie začia-
točníka.

• Poznali ste bližšie svoje terajšie pra-
covisko, kým ste sa rozhodli urobiť 
rozhodujúci krok? Vnímate to ako posun 
vpred ?

Ústrednú knižnicu FFUK som pozna-
la ako pracovisko, ktoré bolo dlhé roky 
v  dobrých rukách PhDr. Danky Gondo-
vej. Podrobnejšie som si však záber čin-
nosti knižnice a  jej rozsah naštudovala až 
po rozhodnutí – ísť „do toho“. Určite to 
považujem za dobré rozhodnutie a  tiež 
skutočný krok vpred. Som presvedčená, 
že akademické knižnice spolu s verejnými 
knižnicami sú a  budú naďalej ťažiskom 
knižničných služieb u nás.

• Prezraďte, čo vás na tejto knižnici za-
skočilo a čo milo prekvapilo ?

Samozrejme, bolo to jedno aj druhé. Pre-
dovšetkým ma zaskočil počet čiastkových 
knižníc na fakulte a najmä kreativita kole-
gov pri radení kníh v  týchto knižniciach. 
Na druhej strane ma milo prekvapila boha-
tá medzinárodná výmena Ústrednej kniž-
nice FFUK, ako aj ochota mojich „nových“ 
kolegov pomôcť, poradiť a usmerniť ma v 
neznámych vodách interných fakultných 
procesov.

NOVÉ PRACOVISKO – NOVÁ VÝZVA / NEW WORKPLACE – NEW CHALLENGE
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• Pomerne krátko po nástupe do funkcie 
ste sa museli popasovať s korona krízou. 
Ako poznačila vaše začiatky?

Korona kríza poznačila aj našu knižnicu 
a zastavila jej činnosť od 9.3.2020. Skončil 
sa práve Týždeň slovenských knižníc a my 
sme doslova z večera do rána ostali doma. 
Museli sme všetko nastaviť tak, aby dosah 
na používateľov bol čo najmenší. Bolo tre-
ba preto konať rýchlo, pripraviť informá-
cie a  pokyny na webovú stránku, zastaviť 
vracanie kníh, predĺžiť výpožičné lehoty, 
zastaviť spoplatňovanie, spracovať a spustiť 
prehľad online dostupných zdrojov pre štu-
dentov. Ak sa dalo, snažili sme sa pomôcť 
pri individuálnych požiadavkách predo-
všetkým študentom, ktorí končili štúdium. 
Zvládli sme aj vracanie kníh od študentov, 
ktorí po Veľkej noci museli opustiť interná-
ty (Družba, Mlynská dolina). Zároveň sme 
riešili zmeny a  nový režim s  dodávateľmi 
kníh a  pod. Našťastie evidencia publikač-
nej činnosti prešla bez väčších problémov 
do online prostredia. Len pre mňa, ako no-
váčika v  tejto oblasti, to bolo horšie, lebo 
pre  korona krízu zrušili plánované škole-
nie v CVTI SR, ktoré mi teraz chýba. Nedá 
sa nič robiť, musím počkať na nový termín.

• Aké sú vaše perspektívne zámery?
Verím, že sa mi podarí naplniť moju kon-

cepciu najmä v  oblasti profesionálneho, 
kvalitného a  efektívneho výkonu odbor-
ných knižničných činností ako nevyhnut-
nej súčasti a  podpory výučby i  vedecko-
výskumného procesu na fakulte, ako aj 
garancie plnenia úloh v  oblasti evidencie 
publikačnej činnosti. Detaily budú súčas-
ťou súboru opatrení na  realizáciu spomí-
nanej koncepcie. Dúfam, že sa mi plány 
podarí uskutočniť, hoci viem, že to nebude 
zo dňa na deň, ani bez problémov. Tejto vý-
zvy sa nebojím.

Pripravila PhDr. Ľudmila Čelková
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KNIŽNICA AKO CENTRUM VZDELANIA  
  
Vláda SR si aj v kontexte podpriemerných slovenských výsledkov celosvetového testovania žiackej 
čitateľskej gramotnosti (PISA – OECD) uvedomuje význam knižníc pre lepšie vzdelávanie slovenskej 
populácie.  
  
Zároveň si však vláda SR uvedomuje aj meniace sa spoločenské prostredie vplyvom výpočtovej 
techniky, napríklad aj dostupnosťou elektronických kníh, že knižnice sa nevyhnutne musia orientovať 
aj na iné služby pre verejnosť ako len výpožičku knižných titulov.   
  
Vláda SR preto podporí rozvoj knižníc ako miest poskytujúcich vzdelávanie a informačné zázemie, 
najmä v oblasti IKT zručností, služieb eGovernment, verejného zdravia, ekológie a sprístupňovania 
digitálnych informačných zdrojov širokej verejnosti.  
  
V oblasti politiky podpory knižníc sa Vláda SR zaväzuje:  

 zvýšiť podiel občanov SR, ktorí sú registrovaní ako používatelia knižníc,  
 zvýšiť počet výpožičiek v slovenských knižniciach.  

  
Vláda SR vytvorí podmienky pre vybudovanie integrovaného knižničného informačného systému na 
národnej úrovni. Vláda SR tiež posilní nástroje štátneho odborného dohľadu v oblasti knižníc.    
  
Vláda SR vytvorí národný program na podporu čítania detí a mládeže a pripraví Stratégiu rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2022 - 2030.  
  
Zvýši sa predovšetkým alokácia finančných prostriedkov na nákup nových kníh pre knižnice, a tak 
nepriamo dôjde aj k podpore domácich vydavateľov literatúry.  
  
Vláda SR taktiež vytvorí legislatívne podmienky na zlepšenie elektronických knižnično-informačných 
služieb. 
 

VÝŇATOK Z PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2020-2024 / EXCERPT FROM THE 
GOVERNMENT PROGRAM STATEMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR THE 
YEARS 2020-2024
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Aj v roku 2019 sa v Štátnej vedeckej kniž-
nici v  Prešove podarilo vydať niekoľko 
zaujímavých titulov. Dva z  nich obsiahli 
časť výstupov a referátov, ktoré odzneli na 
vedeckých konferenciách, usporiadaných 
na pôde knižnice v  roku 2018 a  ponúkli 
priestor na publikovanie ďalších nových 
poznatkov k problematike knižnej kultúry, 
ale aj tej národnej a duchovnej.
Prvým príkladom je medziodborový ne-

konferenčný recenzovaný zborník pod ná-
zvom Z dejín národnej kultúry Slovenska I. 
s podnázvom udalosti, osobnosti a pamiat-

Z NAŠICH VYDANÍ

ky z obdobia formovania moderného sloven-
ského národa).1

Predchádzala mu vedecká konferencia 
Udalosti a osobnosti formovania moder-
ného slovenského národa (knižná kultúra 
– jazyk – školstvo – osveta), uskutočnená 
v ŠVK v Prešove v termíne 24. – 25. apríl 
2018 pri príležitosti pripomenutia si uda-
lostí revolučných rokov 1848 – 1849 v na-
šich dejinách, ako aj životných jubileí via-
cerých významných osobností, národných 
a kultúrnych dejateľov, pedagógov, vedcov, 
spisovateľov, etnografov a zberateľov či edi-
torov v našich slovenských dejinách. Keďže 
jednotlivé príspevky boli svojím obsahom, 
kvalitou i rozsahom rozdielne, redakcia ich 
rozčlenila  do viacerých rubrík, konkrétne 
na vedecké Štúdie, ale aj Rozhľady/Úvahy 
či spomienkové Jubileá/Informácie. Z po-
hľadu obsahu sa príspevky venujú nielen 
dejinným udalostiam v  stanovených ro-
koch, udalostiam a osobnostiam spojeným 
s  formovaním moderného slovenského 
národa (gymnázium v  Revúcej) s  väčším 
i  menším časovým presahom (napr. An-
drej Halaša, Martin Hattala, Adam a  Ján 
Hlovíkovci, Adam František Kollár, Ján 
Kollár, Janko Kráľ, Michal Institoris-Mo-

1  Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalos-
ti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania 
moderného slovenského národa. Ed. Marcela 
Domenová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2019. 212 s. 
ISBN 978-80-89614-64-6.

PUBLIKÁCIE KU KNIŽNEJ, DUCHOVNEJ, HUDOBNEJ I NÁRODNEJ KULTÚRE 
Z PRODUKCIE ŠVK V PREŠOVE V ROKU 2019 (DOKUMENTOVANIE 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA TRADIČNE A NETRADIČNE) / PUBLICATIONS 
TO BOOK, SPIRITUAL, MUSICAL AND NATIONAL CULTURE PRODUCED BY THE 
STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV IN 2019 (DOCUMENTING CULTURAL 
HERITAGE TRADITIONALLY AND NON-TRADITIONALLY)

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.
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šovský, Jozef Pospech, Ján Rotarides, Ján 
Tomka-Sásky, Karol Szereday, Bohuslav 
Tablic a i.), prezentovaniu pamiatok kniž-
nej kultúry (vo fonde Kolegiálnej knižnice 
a  ŠVK v  Prešove) a  dobových periodík 
(Slovenské národné noviny). Okrem nich 
sa v zborníku nachádza i rubrika Kronika/
Správy a  Recenzie/Anotácie, v  ktorých sa 
poukazuje na zaujímavé podujatia a reflek-
tuje sa na aktuálnu vydavateľskú činnosť 
k danej problematike. Titul vyšiel v printo-
vej a elektronickej verzii (vo formáte PDF). 
Výskum poukázal na možnosť pokračovať 
vo vydávaní podobne ladených zborníkov 
aj v budúcnosti.
Druhý tiež interdisciplinárne ladený zbor-

ník k dejinám knižnej a duchovnej kultúry, 
vyšiel pod názvom Liber – Verbum – Mo-
numentumque II.: konfesionalita, duchovná 
a knižná kultúra v dejinách.2

Kým prvý diel bol zameraný na problema-
tiku protestantských cirkví (s dôrazom na 
evanjelikov a kalvínov), tento druhý pri-
hliadal na gréckokatolícku konfesiu, a  to 
najmä v kontexte roku 2018. V tomto roku 
sme si pripomenuli viacero zaujímavých 
medzníkov a  udalostí v  našich dejinách. 
Pre Prešov však zohrávalo dôležitú úlohu 
zriadenie Gréckokatolíckeho biskupstva 
(eparchie, 1818) – dnes už Gréckokatolíc-
keho arcibiskupstva (archieparchia, 2008). 
Pri danej príležitosti sa v  termíne 26. 9. 
2018 na pôde ŠVK v  Prešove uskutočni-
la vedecká konferencia s  medzinárodnou 
účasťou Dejiny knižnej a duchovnej kultúry 
Slovenska. Časť štúdií zaradených do zbor-

2  Liber – Verbum – Monumentumque II.: 
konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v de-
jinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK 
v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9

níka sa  preto venuje dejinám gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku, ale aj v cudzine 
(Ukrajina, Maďarsko), čiastočne proble-
matike cirkevnej reformácie v 17. storočí, 
emigrácii/vysťahovalectvu gréckokatolíc-
kych veriacich, otázke maďarizácie či pra-
voslavizácie cirkvi (lokalita Hrabské). Aj tu 
gros textov stavia na vybraných osobnos-
tiach a ich diele  (Ivan Kizák, Dionýz Ny-
áradi, Gregor Tarkovič, Jozef Tóth a i.), na 
predstavení a analýze vybraných prameňov 
k cirkevným dejinám, ako sú kanonické vi-
zitácie (lokalita Kamienka), schematizmy 
(pre Prešovské gréckokatolícke biskup-
stvo), dobová tlač (Dušpastyr, Blahovis-
nyk), rukopisy (cyrilské rukopisy, katalóg 
osobnej knižnice)  i  staré tlače (modli-
tebné knihy, cirkevný zborník). Zborník 
okrem rubriky Štúdie obsahuje aj rubriky 
Kronika/Správy,  Recenzie/Anotácie. Vy-
šiel v  printovej a  elektronickej verzii (vo 

Liber – Verbum – Monumentumque II.
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formáte PDF). Pre svoje ladenie a špeci-
fickosť bude jeho pokračovaním zborník 
Liber – Verbum – Monumentumque III., 
ktorý knižnica plánuje vydať v roku 2020 
a ktorý bude zameraný najmä na rímsko-
katolícku konfesiu.
Pre záujem verejnosti podporila v  roku 

2019 ŠVK v  Prešove dotlač spevníka  
v rovnakom náklade ako bolo prvé vyda-
nie – Kaj phirel e voďi, t. j. Cestou duše. 
Ide o  trojjazyčnú (rómsko-slovensko-
-anglickú) publikáciu z  roku 2015, ktorá 
obsahuje tradičné piesne Rómov. Piesne 
zaradené do publikácie reprezentujú rôz-
ne žánre ľudovej hudobnej tvorby a boli 
dedené z generácie na generáciu, pričom 
sa  dbalo na  ich jazykovú i  melodickú 
správnosť a interpretáciu.  Textová a no-
tová časť spevníka je doplnená o prílohu 
– CD-ROM,3 na ktorom sa uvedené pies-
ne nachádzajú v  hudobnej verzii. Spev 
zabezpečila Dominika Klempárová, Jozef 
Miko – Kopýtko, spev a hudbu Roman a 
Martin Holubovci, Gypsy Kings Revival a 
Jozef Dreveňák.
Aj v  roku 2020 knižnica plánuje vydať 

publikácie mapujúce časť kultúrnych de-
jín Slovenska a  jeho obyvateľov, či už po 
stránke konfesionálnej i  etnickej, o  čom 
bude stručná zmienka v ďalšom ročníku 
Bulletinu SAK.

doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Prešove

ohkf@svkpo.gov.sk

3  Kaj phirel e voďi. Zost. a redig. Erika 
Godlová, Jana Paľová. Prešov: ŠVK v Prešove, 
2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

Keď sme dostali prostredníctvom nášho 
zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja ponuku  na spoluprácu s poľskou 
Wojewódzkou i Miejskou Bibliotekou 
Publicznou im. C. Norwida v Zielonej 
Góre, netušili sme, kam až nás náš súhlas 
privedie. Pred ôsmimi rokmi sa všetko za-
čalo zdvorilostným stretnutím zástupcov 
Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre 
a zástupcov poľskej knižnice na pôde Wo-
jewódzkej i Miejskej Biblioteke Publicznej 
v Zielonej Góre.
Prvé rozpačité rozhovory, vzájomné oťu-

kávanie sa a vzájomné oficiálne návštevy 
signalizovali, že nepôjde iba o pasívnu spo-
luprácu, od ktorej sa očakáva iba výmena 
kníh a časopisov poprípade zdvorilostné 
vianočné priania. Dnes môžem hodnotiť 
túto spoluprácu ako nadštandardnú, a to 
nielen preto, že sme každoročne pripravo-
vali obojstranné projekty, ale aj preto, že 
vznikli krásne priateľstvá medzi knihov-
níkmi spriatelených knižníc.
Spolupráca spočívala v aktívnej účasti na 

odborných konferenciách, ktoré pripra-
vovala poľská knižnica. Na konferenciách 
sme mali príležitosť predstaviť činnosť 
Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, 
našu prácu so zdravotne znevýhodnený-

mi skupinami používateľov, predstavili 
sme im celoslovenský projekt Vzdelaní 
knihovníci = spokojní návštevníci, ktoré-
ho výsledkom sú kurzy Tréningu pamäti. 
Prostredníctvom ukážkovej hodiny sme 
predstavili regionálnym knihovníkom z 
Lubelského vojvodstva náš Tréning pamä-
ti. Konferencie poľských knižníc hýria ná-
paditosťou a rôznorodosťou tém a tak sme 
mohli predstaviť nové technológie, ktoré 
zavádzame do našej knižnice, ale tiež aj 
históriu vinohradníctva a vína Nitrianskej 
župy. Samozrejme prostredníctvom kníh a 
časopisov nachádzajúcich sa v našom kniž-
ničnom fonde. Účasť na konferenciách, 
či odborných seminároch je obojstranná. 
Poľskí kolegovia navštevujú semináre or-
ganizované krajskou knižnicou, kde majú 
možnosť predstaviť svoju knižnicu a jej 
činnosť. Svojimi prezentáciami zaujali slo-
venských knihovníkov, čo mnohokrát vy-
ústilo do zaujímavých a plodných diskusií.
Výmena skúseností a informácií nepre-

bieha len na konferenciách a seminároch. 
Naša spolupráca obohacuje aj našich po-
užívateľov. Je veľa spoločných podujatí, 
ktoré sme realizovali, no spomeniem iba 
niektoré. Počas výmenných pobytov poľ-
ské knihovníčky pripravili pre slovenské 

SPOLUPRÁCA, KTORÁ OBOHACUJE / COOPERATION THAT ENRICHES

Mgr. Monika Lobodášová

Abstract: Some facts about cooperation between Karol Kmeťko Regional Library in Nitra and 
Provincial and Municipal Public Library in Zielona Góra (Poland)
Keywords: cooperation, public libraries, Slovakia, Poland
Kľúčové slová: spolupráca, verejné knižnice, Slovensko, Poľsko
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deti zábavný workshop s veselou knihou 
KLOPOT. Aj keď poľský kolegovia hovorili 
iným jazykom, deti sa výborne bavili a pl-
nili všetky úlohy s nadšením. Pre dospelých 
používateľov sa uskutočnil Poľsko-sloven-
ský literárny večer poézie, prózy a hudby s 
poľským básnikom a literárnym kritikom 
Robertom Rudiakom. Účastníkmi tohto 
podujatia boli aj členovia Spolku Poliakov 
žijúcich v Nitre a okolí. V knižnici v Zie-
lonej Góre slovenské knihovníčky pripra-
vili pre poľské deti podujatie pod názvom 
Z rozprávky do rozprávky. Podujatie bolo 
dvojjazyčné, deti hádali rozprávkové bytos-
ti, rozprávalo sa o obľúbených rozprávkach 
slovenských detí a poľské deti rozprávali o 
svojich obľúbených rozprávkach. Deti pre-
javili aj svoje výtvarné schopnosti a v tvo-
rivých dielňach si pripravili rozprávkovú 
knižku, ktorú si vymaľovali a zviazali.

Prostredníctvom našej plodnej spoluprá-
ce spoznávame kultúru a históriu našich 
národov. Navštevujeme kultúrne poduja-
tia, regionálne knižnice, aby sme získali čo 
najviac skúseností pre našu ďalšiu činnosť. 
Spoločne prekonávame jazykové bariéry, 
čoho dôkazom je aktívna účasť v Poľskom 
národnom čítaní, či počas obdobia karan-
tény COVID 19 zapojenie sa do FB prezen-
tácií Čo dnes čítaš a pod.

Nové skúsenosti a postrehy nás oboj-
stranne posúvajú dopredu, i napriek veľkej 
vzdialenosti (cca 700 km) obohacujeme 
svoj profesionálny život maličkosťami, kto-
ré nám ponúka vzájomná spolupráca. Spo-
lupráca knižníc je priestor pre tvorivosť, 
kreativitu pričom sa otvárajú nové obzory, 
vytvárajú nové kontakty a priateľstvá. Je 
pomyselným mostom, ktorý nás spája ...

Poľsko - nášho severného suseda a  jeho 
knižničný systém spoznávajú už celé desať-
ročia zamestnanci Štátnej vedeckej kniž-
nice v  Banskej Bystrici vďaka zahraničnej 

partnerskej spolupráci s Vojvodskou verej-
nou knižnicou E. Smolka v Opole. Spolu-
práca, ktorá pretrváva dodnes, sa začala už 
v 70. rokoch 20.storočia, keď sa naša kniž-
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nica zaradila ku knižniciam so statusom 
vedeckej knižnice. Zmenou statusu a  zís-
kaním štatútu sa začiatkom 70. rokov tieto 
vzťahy zintenzívnili. Hoci bolo mnoho po-
kusov o kontakty s inými knižnicami v Poľ-
sku - vo Varšave, Krakove, či vo Wroclawe, 
v roku 1973 boli nadviazané prvé partner-
ské kontakty s poľskou knižnicou v Opole. 
Koncom roka 1973 totiž Vojvodská a mest-
ská verejná knižnica (Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna) v Opole písomne 
požiadala ŠVK o nadviazanie družobných 
stykov a pozvala niekoľkých jej zamest-
nancov do Opole. ŠVK túto ponuku pri-
jala a traja pracovníci (riaditeľ Ing.Milan 
Kamenský, Mária Tichá a Jozef Sýkora) v 
januári 1974 navštívili nielen túto knižni-
cu, ale aj ďalšie tri knižnice vo Vojvodstve 
Opole (Biblioteka Powiatowa v Olesne, 
Miejska Biblioteka v Gorzówe a Miejska 
Biblioteka v Kozlowiciach) a dve knižni-

ce vo Vojvodstve Katovice (Wojewódska 
Biblioteka v Katowiciach a Miejska Biblio-
teka Publiczna v Bielsku-Bialej). Následne 
poľskí knihovníci návštevu ŠVK opätovali. 
Okrem banskobystrickej knižnice navštívi-
li aj knižnice v Novom meste nad Váhom, 
Žiline, Handlovej a Nitrianskom Pravne. 
Nie všetky snahy o nadviazanie a rozšírenie 
kontaktov boli úspešné, avšak spolupráca 
s knižnicou v Opole pokračovala vzájom-
nými návštevami v podobe exkurzií a vý-
meny dokumentov. Nadštandardné vzťahy 
s touto knižnicou dokumentuje aj návšteva 
z prelomu septembra a októbra 1985, kedy 
navštívili knižnicu pracovníci Vojvodskej 
verejnej knižnice v Opole s jej riadite-
ľom Tadeuszom Chrobakom. Na základe 
predchádzajúcich výborných skúseností a 
živých vzťahov medzi týmito knižnicami 
bola podpísaná ďalšia spolupráca do roku 
1990 založená na porozumení, priateľstve, 

Budova Vojvodskej knižnice v Opole
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dôvere a obojstrannej výhodnosti s cieľom 
spolupracovať v oblasti vzájomnej výmeny 
zamestnancov na odborných stážach. Spo-
lupráca je založená na získavaní a výmene 
skúsenosti, na vzájomnej účasti na semi-
nároch, konferenciách a kultúrnych podu-
jatiach. Pretrváva záujem o prípravu a re-
alizáciu spoločných projektov spolupráce, 
vzájomnej   informovanosti o podujatiach, 
aktivitách, o výmenu publikácií z vlastnej 
produkcie obidvoch knižníc, o vzájomnú 
výmenu odborných a regionálnych pub-
likácií, dokumentov na rôznych druhoch 
nosičov podľa požiadaviek oboch knižníc 
a  o vzájomnú výmenu titulov časopisov: 
pre ŠVK v Banskej Bystrici – Polityka, pre 
WBP v Opole – Historická revue. Vďaka 
tomu sa zrealizovali mnohé semináre so 
vzájomnou aktívnou účasťou, vzájomné 
výmenné stáže spojené so získavaním skú-
seností alebo s prezentáciou výstav z vlast-

nej produkcie, ktoré vznikli ako výstupy 
vedeckovýskumnej činnosti. Vojvodská 
verejná knižnica E. Smolka v  Opole je 
hlavnou vedeckou knižnicou Opolského 
vojvodstva a je financovaná miestnou sa-
mosprávou. Svoju činnosť začala v  roku 
1951 a hoci je o pár desiatok rokov mladšia 
než Štátna vedecká knižnica v Banskej Bys-
trici, môže sa pochváliť bohatou a cennou 
zbierkou starých a  vzácnych dokumentov 
- rukopismi, inkunábulami, kartografický-
mi zbierkami i  zbierkami starožitnej gra-
fiky. Preto sa naši zamestnanci s  veľkým 
záujmom aktívne zúčastnili v  roku 2019 
v Opole na medzinárodnej odbornej kon-
ferencii Ochrana a uchovávanie historic-
kých knižničných zbierok. Taktiež v rámci 
organizovania odborných podujatí sa roz-
víja bohatá výmena a  vzájomná   aktívna 
účasť na ďalších odborných podujatiach. 
Je samozrejmosťou, či už ide o odborný se-

Stretnutie riaditeľky ŠVK BB  PhDr. Blanky Snopkovej, PhD. s riaditeľom Vojvodskej verejnej kniž-
nice E. Smolka v Opole Tadeuszom Chrobakom ( rok 2011)
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minár TLib alebo o iné odborné podujatia, 
že účasť na nich sa stretáva so vzájomným 
záujmom. V roku 2016 dostali zamestnan-
ci ŠVK príležitosť prezentovať svoje skú-
senosti na Celopoľskom fórume mladých 
knihovníkov v Opole (Ogólnopolskie Fo-
rum Młodych Bibliotekarzy), ktoré bolo 
zamerané na mladých knihovníkov vo 
veku do 35 rokov. Taktiež mladá generácia 
poľských knihovníkov sa v  ostatných ro-
koch zúčastňuje na jednotlivých ročníkoch 
odborného seminára TLib Trendy v kniž-
ničnej praxi. V  rámci neho sa organizuje 
Knižničný inkubátor, kde dostávajú mladí 
knihovníci príležitosť podeliť sa so svojimi 
skúsenosťami a  odbornými názormi na 
dianie v knihovníckom svete. 
V oblasti výstavnej činnosti s ďalšími poľ-

skými partnermi sa realizovali aj mnohé 
výstavy. V priestoroch Galérie v podkroví 
bola prezentovaná výstava Ikona - projekt 
slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce 
ako pocta Jerzymu Nowosielskemu ako aj 
výber z tvorby pedagógov Fakulty umenia 
z  Radomy. Verejnosti bola sprístupnená 
tvorba poľských výtvarníkov výstavou Ab-
strakcia v  grafike, na ktorej prezentovali 
svoju tvorbu štyria poľskí výtvarníci Jerzy 
Dmitruk, Roksana Golebiowska, Anna Sa-
dowska a Jacek Zaborski. V minulom roku 
sa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bra-
tislave uskutočnila výstava Židia v  poľ-
skom vojsku, ktorá okrem iného poskytla 
detailné informácie o židovských hnutiach 
odporu, židovských veteránskych zväzoch, 
ale aj o  Katynskom masakri, ktorému sa 
nevyhli ani židovskí dôstojníci v poľských 
uniformách.
Spolupráca s  poľskými partnermi prešla 

mnohými historickými obdobiami, spo-

znali sa mnohé generácie knihovníkov. 
Celé obdobie prinieslo vzájomne veľa skú-
seností a  odborných poznatkov. Spoznali 
sme sa navzájom, čo je dnes prirodzeným 
základom pre posúvanie kultúrnych vzťa-
hov na vyššiu a kvalitnejšiu úroveň spolu-
práce.


