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ÚVODNÍK / EDITORIAL

V ždy ma prekvapí, koľko in-
formácií, nápadov, podne-
tov sa zmestí do jedného 

čísla malého časopisu (mám na mysli malý 
formát, nie význam)! Veľmi často, keď 
dočítam Bulletin SAK, si uvedomím, ako 
málo toho viem o tom, čo sa v slovenských 
knižniciach deje a  udiví ma, aké sú kniž-
nice aktívne a  inovatívne. A  to som kni-
hovníčka! Keby bulletin čítali ľudia mimo 
odbornej knihovníckej komunity, určite by 
sa tiež nestačili diviť.
Po ťažkej jari, keď sme spoznávali CO-

VID-19 a  učili sa s  ním žiť, nasledovalo 
relatívne pohodové (prázdninové) leto. 
Prichádza jeseň a  ukazuje sa, že tiež ne-
bude jednoduchá. Články v tomto čísle sú 
väčšinou o tom, ako knižnice reagovali na 
obmedzenia súvisiace s koronakrízou a čo 
všetko urobili preto, aby nestratili priazeň 
svojich čitateľov. Obmedzenia sa ani zďa-
leka nekončia, a tak môžu byť naše články 
pre mnohých kolegov inšpiráciou.
Nie, život v knižniciach určite nezastal, aj 

keď sa ich výpožičné oddelenia a študov-
ne dočasne vyprázdnili. Iba na chvíľu sme 
stratili kontakty medzi sebou a aj s čitateľ-
mi. Po tom, čo vláda SR vyhlásila v marci 
mimoriadnu situáciu, trvalo knižniciam 
väčšinou zopár dní, kým zareagovali na 
zmenenú situáciu. Výrazne posilnili najmä 
svoje aktivity vo virtuálnom prostredí. Ve-
rejné knižnice ponúkli cez web čitateľské, 
literárne či vedomostné súťaže, dramati-
zované čítania, workshopy, výstavy, diva-
dielka, online tvorivé dielne a  veľa iných 
formátov podujatí. V akademickom pros-

tredí zareagovali medzi prvými na potreby 
študentov práve knižnice. Online poraden-
stvo týkajúce sa prístupu k  informačným 
zdrojom využili tisíce študentov. Rovnako 
rýchlo oslovili svojich čitateľov aj vedecké 
knižnice a ďalšie. Virtuálne služby knižníc 
ocenili mnohí používatelia a  verme, že si 
ich všimli aj zriaďovatelia.
Väčšina našej práce je pre verejnosť nevi-

diteľná. Nikdy sa nekončiace práce v skla-
doch, revízia, vyraďovanie, akvizícia, spra-
covanie, napĺňanie databáz a  množstvo 
iných odborných činností musia fungovať 
nepretržite. Flexibilne sme presúvali kapa-
city a menili zaužívané pracovné postupy, 
aby napokon bolo všetko tak, ako má byť. 
Užili sme si v knižniciach aj trochu chaosu, 
najmä keď sa začiatkom mája začali opat-
renia uvoľňovať a  chceli sme čo najskôr 
obnoviť výpožičné služby. Podarilo sa nám 
to urobiť rýchlo a  snáď zodpovedne, tiež 
vďaka vzájomnej spolupráci a komuniká-
cii. Nič sa však nekončí, zdá sa, že korona 
bude našu flexibilitu a inovatívnosť skúšať 
naďalej. Držme si palce, aby nás skúsenosti 
s ňou posilnili, keď už tu musí byť.
Vrátim sa ešte k úvodnej myšlienke o bo-

hatom obsahu bulletinu. Možno by sme 
výber najlepších článkov mohli vydať 
v osobitnom, farebnom a graficky prikráš-
lenom čísle, a počas TSK ho ponúknuť na 
čítanie širokej verejnosti. Nech o nás čítajú 
všetci, ktorí majú radi čítanie.

Vaša 
Beáta Bellérová
členka SR SAK
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Rok slovenského divadla je vhodnou prí-
ležitosťou zoznámiť sa aj s knižnicou Diva-
delného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 
Bratislava), ktorý je rezortnou inštitúciou 
Ministerstva kultúry SR. Tento ústav sa od 
svojho vzniku v  roku 1961zameriava na 
vedeckovýskumnú, dokumentačnú, archív-
nu, zbierkotvornú, výstavnú, vydavateľskú, 
vzdelávaciu činnosť v oblasti profesionálnej 
divadelnej kultúry u  nás. Jeho súčasťou je 
tiež knižnica, ktorú v  nasledujúcom roz-
hovore predstavila jej pracovníčka Viera 
Sadloňová.

• Vaša knižnica sa začala budovať súčas-
ne s ústavom, alebo až neskôr?

Knižnicu Divadelného ústavu začali budo-
vať v roku 1962, t. j. rok po  založení ústavu. 
Spočiatku mala charakter internej príruč-
nej knižnice. Ako prvý bol založený autor-
ský a názvový katalóg. Ambíciou knižnice 
bolo sústrediť všetky divadelnovedné práce, 
ktoré vyšli na Slovensku, všetky divadelné 
hry a ich varianty, aj keď sa niektoré nezre-
alizovali. Základ fondu tvorili divadelné 
texty, ktoré spolu s  dokumentačným ma-
teriálom získavala knižnica najmä z  archí-
vov slovenských profesionálnych a  neskôr 
i ochotníckych divadiel. K tejto časti kniž-
ného fondu sa pridružila aj odborná teatro-
logická literatúra, pravidelný a komplexný 
nákup divadelných hier zo slovenských i 
českých literárnych agentúr a taktiež nákup 
vzácnych kníh z antikvariátov, ktoré sa te-
maticky zameriavali na divadlo. Postupne 
začala knižnica zabezpečovať nákup od-
borných tuzemských i  zahraničných časo-

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

pisov. Dokonca niekoľko rokov sa vybrané 
odborné články zo zahraničných časopisov 
aj prekladali.

• Ako by ste bližšie charakterizovali kniž-
ničný fond a jeho budovanie ?

Fond knižnice je pozoruhodný práve kom-
plexnou zbierkou divadelných hier, často 
i veľmi starých a vzácnych. Niektoré z hier 
sú od rôznych prekladateľov, alebo obsahu-
jú zásahy tvorcov inscenácie s  rozličnými 
úpravami. Ide napr. o poznámky a  škrty 
významných režisérov alebo hercov, kde 
sa čitateľ – bádateľ dozvie o procese vzniku 
inscenácie. Navyše fond knižnice je oboha-
tený o ucelené zbierky knižníc po význam-
ných dejateľoch a  zakladateľoch divadla. 
Získali sme napr. osobnú knižnicu J. Boro-
dáča, J. Jamnického, J. Jaborníka a ďalších.
Knižničný fond v  súčasnosti disponuje 

s počtom cca 50 000 knižničných jednotiek. 
Okrem kníh, ktoré sú spracované, máme 
veľké množstvo hier a odbornej literatúry 
aj v tzv. rezervnom fonde, budovanie ktoré-
ho sa už mnohokrát osvedčilo. Ročne nám 
pribudne asi 40 titulov domácich aj zahra-
ničných periodík.
Samozrejme, aj naša knižnica má problé-

my s  doplňovaním fondu, ktoré sa vysky-
tujú najmä pri získavaní textov z divadiel. 
Využívame preto naše kontakty s  ich dra-
maturgiami. Darí sa nám však získavať 
veľké množstvo kníh formou daru. Spolu-
pracujeme tiež s  rôznymi príbuznými slo-
venskými a českými inštitúciami, pričom si 
často vymieňame literatúru, ktorú partner-
ské ústavy vydávajú. Musím poznamenať, 

VŠETKO O DIVADLE / ALL ABOUT A THEATER
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že pri nákupe kníh zo zahraničia máme 
z  finančných dôvodov obmedzené mož-
nosti.

• Tento špeciálny a v mnohom unikátny 
fond je čitateľom dostupný v akej forme?  

Fond knižnice je čitateľom dostupný pro-
stredníctvom online katalógu. S jeho bu-
dovaním sme začali v  r. 1999 a  pomerne 
rýchlo sa nám ho podarilo sprístupniť. Pri 
študentoch, ktorí tvoria veľkú časť našich 
čitateľov, však preferujeme výber literatú-
ry s poradenstvom pracovníka knižnice. 
Tak ich nielen usmerníme pri výbere tej 
najvhodnejšej literatúry, ale zároveň uchrá-
nime fond od straty kníh, ktoré máme len 
v  jednom exemplári – najmä pri divadel-
ných hrách. Tie najvzácnejšie a  najstaršie 
divadelné texty postupne skenujeme.

• Aké služby poskytuje knižnica svojim 
používateľom?

Používateľom poskytujeme absenčné vý-
požičné služby s  možnosťou prolongácie 
literatúry. Veľkú časť fondu požičiavame 
len prezenčne a takto fond chránime. Naj-
mä pri prezenčných službách knižnice si 
čitatelia veľmi často a radi nechajú poradiť 
skúsenými pracovníkmi knižnice. Posky-
tujeme tiež čiastkové reprografické služby. 
Navyše sme vytvorili menší fond tematic-
kých okruhov, ktoré sústreďujú obsiahlej-
šie štúdie z odborných časopisov k určitej 
téme. Ide najmä o také témy, ku ktorým je 
málo vhodnej literatúry. Tento fond využí-
vajú najmä študenti VŠMU.

• Kto sú vaši požívatelia?
Naše služby využívajú teatrológovia, ve-

deckí a pedagogickí pracovníci, režiséri, 

dramaturgovia, herci, divadelní ochotníci 
a  z veľkej časti študenti umeleckých vyso-
kých aj stredných škôl.  Knižnica je otvore-
ná štyri dni v týždni. V období korony krí-
zy, keď bola knižnica zatvorená, sme úplne  
neprerušili kontakt s čitateľmi, zostali sme 
v  e-mailovom kontakte, poskytovali sme 
poradenstvo na diaľku a posielali aj výzvy 
na vrátenie kníh. Čas sme využili najmä na 
výber a získanie ďalšej literatúry a tiež na 
overovanie a opravu údajov v našom online 
katalógu.

• Plánovali ste niečo špeciálne v Roku 
slovenského divadla?

V  Roku slovenského divadla sme sa po-
dieľali na príprave významnej výstavy Di-
vadelné storočie: stopy a postoje, kde sa nám 
podarilo z historických fondov SNK a UKB 
získať knihy, ktoré stáli pri zrode našej dra-
matickej tvorby a   divadelnej kultúry. Vý-
stava je prístupná verejnosti na Bratislav-
skom hrade.

• S čím dnes vaša knižnica zápasí?
Viete, naša knižnica (podobne ako väčšina 

ďalších knižníc) zápasí najmä s  nedostat-
kom priestorov. Ľudia nám darujú často 
veľké množstvo kníh, z ktorých si musíme 
z  priestorových dôvodov vybrať tie, ktoré 
nám chýbajú a  ostatné odovzdávame do 
ďalších knižníc s  podobným zameraním. 
Samozrejme, pri tejto neľahkej úlohe by 
veľmi pomohla aj personálna posila. Preto 
sa tešíme, keď u nás študenti vysokých škôl 
absolvujú školskú prax.

• Aké sú ďalšie zámery rozvoja vašej 
knižnice?

Aj do budúcna by sme radi pokračovali 
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S usmievavou, vtipnou, sršiacou energiou i 
neúnavnou organizátorkou, riadiacou pra-
covníčkou, ale najmä neobyčajne pracovi-
tou, rozhľadenou vedeckou pracovníčkou 
– divadelnou vedkyňou PhDr. Dagmar 
Podmakovou, CSc. som sa roky stretávala 
na pôde Slovenskej akadémie vied.
Po viacerých odborných a  riadiacich po-

stoch nastúpila r. 1992 do Kabinetu di-
vadla a  filmu SAV (dnes Ústav divadelnej 
a filmovej vedy Centra vied o umení SAV), 
ktorý neskôr aj viedla. V  súčasnosti tam 
pôsobí ako samostatná vedecká pracovníč-
ka. Venuje sa novším dejinám slovenského 
divadla s dôrazom na spoločensko-politic-
ké súvislosti, vrátane pôvodnej drámy, ale 
aj súdobému ruskému divadlu. V minulosti 
sa aktívne venovala divadelnej kritike, dnes 
len sporadicky, nadobudnuté poznatky vy-
užíva vo vedeckých  štúdiách a  knižných 
publikáciách. Škála jej aktívnej činnosti 
však zahŕňala v  rôznych obdobiach novi-
nársku, redakčnú, prekladateľskú prácu, 
pôsobenie v  riadiacich, odborných i  po-
radných celoslovenských orgánoch i SAV.

• Svoju profesionálnu cestu ste zasvätili 
divadlu. Práve tohtoročný Rok sloven-
ského divadla je príležitosťou, pozrieť 
sa o. i. aj na to, čo vám otvorilo dvere 
do neopakovateľného sveta divadla. 
Čím vás divadlo fascinovalo tak, že ste 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

vyštudovali divadelnú vedu na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave?

Bola to skôr náhoda. Na jeseň roku 1968 
som sa na výzvu v školskom rozhlase na 
strednej škole stala členkou mládežnícke-
ho ochotníckeho súboru Ex-lex. Pôsobili 
v  ňom viacerí budúci herci, psychológo-
via, hudobníci i výtvarníci, ktorí ovplyvnili 
moje smerovanie. Nasledujúci rok sme sa 
zúčastnili na vysokoškolskom festivale 
Akademický Prešov, kde sme zažili neo-
pakovateľnú atmosféru slobodnej tvorby, 
slobodných ľudí a tieto zážitky zostali vo 
mne dodnes. Na herectvo som sa  necíti-
la, kamaráti zo súboru, čo už na VŠMU 
študovali, mi povedali, že v  roku 1971 
otvárajú odbor divadelná veda, kam ma 
s prekvapením prijali. O divadle som vtedy 
nemala hlbšie znalosti, možno mi pomo-
hol všeobecný prehľad v  literatúre, hudbe 
a výtvarnom umení. Druhú prihlášku som 
si dala na ekonómiu, na odbor, po absol-
vovaní ktorého by som pracovala niekde 
vo výpočtovom stredisku (matematika ma 
vždy lákala, hoci popri divadle som ju na 
strednej škole trochu zanedbávala). A, pa-
radoxne, jednou z prvých prečítaných kníh 
na Divadelnej fakulte VŠMU bolo dielo 
Norberta Wienera o kybernetike a riadení. 
Požičal mi ju spisovateľ, dramatik a  diva-
delný teoretik Peter Karvaš.

DIVADLO MA VŽDY LÁKALO / THE THEATER HAS ALWAYS ATTRACTED ME

v  dopĺňaní a  rozširovaní knižného fondu 
nielen o  tlačené verzie, ale aj o materiály 
v elektronickej forme. Nebudem neskrom-
ná, keď poviem, že by sme veľmi radi získali 

aspoň trochu väčšie priestory.

S Vierou Sadloňovou  sa rozprávala 
Ľudmila Čelková 
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• Spomínate si na prvé stretnutia s kniž-
nicami a knihovníkmi?

Hoci sme doma mali bohatú knižnicu a 
v podstate som mohla čítať, čo som chce-
la, dobrodružnú a  mládežnícku literatúru 
som si požičiavala z knižnice Ústredného 
domu pionierov a mládeže Klementa Gott-
walda (dnes Prezidentský palác). Tam som 
chodila aj do dramatického krúžku. Na 
strednej škole sme knihy kupovali najmä 
v okrajových kníhkupectvách v Bratislave, 
kde sa v zastrčených regáloch dali nájsť aj 
tituly z tzv. neodporúčanej literatúry. Vyni-
kajúcu knižnicu mala VŠMU a knihovníci  
tam vedeli vždy poradiť, rovnako aj  Uni-
verzitná knižnica, kde sme raz presedeli 
celé leto, naháňajúc to, čo sme počas se-
mestra zmeškali.

• Máte za sebou bohatú publikačnú čin-
nosť doma i v zahraničí, spomeňme len 
niektoré čisto vaše monografie (Peter 
Kováčik – divadelný dramatik, Divadlo 
v Trnave. Ako sa hľadalo, Osvaľd Za-
gradnik i jego predševstvennik: dolgaja 
predystorija spektakľa Solo dľa časov 
s bojem, Príbeh divadla. Divadlo, ktoré 
nezaniklo – výročná cena Literárneho 
fondu z oblasti teatrológie), zostavova-
teľské i spoluautorské diela o J. Krone-
rovi, H.Meličkovej, F. Dibarborovi, M. 
Hubovi a i., ako aj posledná kolektívna 
publikácia Zlaté 60. (roky) v Sloven-
skom národnom divadle, sa už zapísali 
do dejín nášho divadla.  V súčasnosti 
pripravujete s veľkým autorským kolek-
tívom trojdielnu publikáciu  100 rokov 
Slovenského národného divadla. 
S čím ste zápasili pri vyhľadávaní 
dokumentov, literatúry, archívnych 

prameňov, príp. riešení ďalších vedecko-
výskumných úloh?

Predovšetkým s časom a niekedy s nedo-
statkom zachovaných dobových materiá-
lov. Slovenské divadlá vychádzajú v ústre-
ty, ale ich archívy sú oveľa chudobnejšie 
ako napríklad archív Národného divadla 
v  Prahe, nehovoriac o fondoch v ruských 
divadlách. Tam si knihovníka a  archivára 
veľmi cenia, často práve títo pracovníci sú 
autormi dôležitých publikácií o divadle. 
V Ústrednej divadelnej knižnici v Moskve 
(kde časť výstrižkov koncom 80. rokov vy-
horela s budovou), či v Štátnom múzeu A. 
A. Bachrušina možno nájsť skvosty súvi-
siace aj so slovenskou kultúrou, no treba sa 
prehŕňať v  starých lístkových kartotékach 
a bez knihovníka by bol človek stratený. 
Akoby sa tam zastavil čas, ale našťastie 
zbierky nie sú tak roztrúsené. 
V posledných rokoch ma zaujala aj Bielo-

ruská národná knižnica v Minsku s pomer-
ne rozsiahlymi službami a  novou techni-
kou, ale vo vnútri pôsobí trochu neosobne.

• Nepatríte k tým, ktorí tvrdili, že 
„knižnicu nepotrebujú, lebo všetko je na 
webe“.  Tak ako si predstavujete moder-
nú knižnicu, jej služby a pracovníkov?

Informácie z  webových portálov by som 
rozdelila do viacerých rovín:
a. online vedecké a odborné práce 

spoľahlivých vydavateľov (knihy, 
časopisy);

b. dostupné recenzie, rozhovory, názory, 
ktoré je však potrebné skontrolovať 
s tlačenou formou (dlhšia verzia, často 
iný názov článku);

c. voľne dostupné  informácie, s ktorými 
treba narábať opatrne – slúžia skôr na 
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inšpiráciu.
V  ostatných rokoch okrem študovne Di-

vadelného ústavu trávim veľa času v Uni-
verzitnej knižnici v  Bratislave, kde sú po 
rozsiahlej rekonštrukcii výborné podmien-
ky a ochotní knihovníci, aj tí „neviditeľní“ 
v  skladoch, ktorí pomáhajú dohľadať bib-
liografické údaje v  starých poškodených 
tlačovinách. Rada navštevujem aj Sloven-
skú národnú knižnicu v Martine.

Verím, že raz bude všetko v kvalitnej di-
gitalizovanej podobe, aby sa originálne 
zdroje neničili, a zároveň dokážeme zladiť 
autorské i majetkové práva tak, že sa každý 
bádateľ prostredníctvom vzdialeného prí-
stupu dostane k prvotnému zdroju.

S divadelnou vedkyňou PhDr. Dagmar 
Podmakovou , CSc. sa rozprávala PhDr. 

Ľudmila Čelková  

INFORMÁCIE / INFORMATION

Rok 2020 ostáva v  knihovníckom svete 
natrvalo spojený s  výrazom COVID-19. 
Pandemická situácia výrazne zasiahla do 
chodu knižníc a ovplyvnila ich fungovanie. 
Na základe príkazu riaditeľky Štátnej vedec-
kej knižnice v  Banskej Bystrici (ŠVK BB) 
v zmysle odporúčaní Ústredného krízového 

štábu SR, Hlavného hygienika SR a v zmysle 
príkazov ministerky kultúry SR bola ŠVK BB 
od 10. marca 2020 pre verejnosť zatvorená. 
Knihovníci so zármutkom sledovali ako sa 
chodby knižnice stíšili, študovne vyprázdni-
li a hlavný vchod pre návštevníkov uzavrel. 
Čitatelia boli požiadaní, aby si vypožičanú 
literatúru ponechali u seba a vrátili ju až po 
odznení epidemiologickej situácie. Zároveň 
boli ubezpečení, že poplatky za oneskorené 
vrátenie dokumentov sa vyberať nebudú 
a lehota na vrátenie zapožičaných kníh bola 
všetkým čitateľom nastavená do 30. júna 
2020. Knihy, ktoré sa vrátili do biblioboxu, 
boli uskladnené v  uzatvorenom priestore, 
v tzv. karanténe na 14 dní. Zamestnancom, 
ktorým to charakter práce dovoľoval, bola 
umožnená práca z  domu. A  tak väčšina 
opustila svoje pracovisko a zriadila si provi-
zórne kancelárie v  domácom prostredí. Zo 
zabehnutých koľají vybočili na dva mesiace. 
Na svojich čitateľov a návštevníkov však in-
tenzívne mysleli a robili všetko, čo aktuálne 
možnosti dovoľovali. A ako to vyzeralo?

KNIHOVNÍCI BEZ ČITATEĽOV A BEZ KNIŽNICE – AKO SME TO ZVLÁDLI? 
/ LIBRARIANS WITHOUT READERS AND WITHOUT A LIBRARY - HOW DID WE 
HANDLE IT?

Karanténa kníh
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Katalogizátorky pracujúce z domu

Katalogizátorky z  oddelenia doplňovania 
a  spracovania fondov spracovávali doku-
menty do elektronického katalógu on-line 
z  domu. Rozvoz zabezpečovalo .oddelenie 
správy fondov. Do elektronickej podoby 
retrospektívne počas ôsmich týždňov spra-
covali takmer 3 000 dokumentov. Okrem 
záznamov o  knihách do databázy pribudli 
aj záznamy o 289 normách a 184 grafických 
dokumentoch (dobové pohľadnice mesta 
Banská Bystrica a exlibrisy).
Formou home office pokračovalo aj ana-

lytické spracovanie dokumentov do da-
tabázy KIS3G, do ktorej pribudlo takmer 
500 bibliografických záznamov o článkoch 
týkajúcich sa osobností a diania v bansko-
bystrickom regióne. 212 záznamov pochá-
dza z časopisu Bystrický Permon, ktorý je 
už kompletne spracovaný v  knižničnom 
on-line katalógu, a ďalších 255 záznamov 
je zo zborníkov vydaných Univerzitou Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici. Oddelenie vý-
skumu a bibliografie plnilo úlohy v oblasti 
výskumnej a  publikačnej. Pri príležitosti 
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525. výročia vzniku Banskobystrického me-
diarskeho podniku pripravilo publikáciu 
a  výstavu, ktoré sú súčasťou projektu Eu-
rópska fuggerovská cesta. Časť výstavy bude 

venovaná mnohostrannej osobnosti faktora 
Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, 
Hansovi Dernschwamovi. Prostredníctvom 
textu i obrazu predstaví jeho bohatý život, 
ktorý bol spätý nielen so slovenským ba-
níctvom. Dernschwam bol zároveň aj váš-
nivým zberateľom kníh, neúnavným cesto-
vateľom a v neposlednom rade podnetným 
historikom odhaľujúcim dejiny Banskej 
Bystrice.
Pokračovali práce na personálnej bib-

liografii prozaika, dramatika, teatrológa 
a  publicistu Petra Karvaša, od narodenia 
ktorého práve počas pandémie uplynulo 
sto rokov; na personálnych bibliografi-
ách významného historika knižnej kultúry 
a  cirkevných dejín, bývalého riaditeľa Ná-
rodného bibliografického ústavu Sloven-
skej národnej knižnice doc. PaedDr. Miloša 
Kovačku, PhD. a  kultúrneho a  literárneho 
historika, teatrológa a  dramatika Michala 
Kováča Adamova.V procese tvorby bola aj 
publikácia Medzinárodné kontakty ŠVK BB 
po roku 2000, ktorá vyjde tlačou v roku, keď 
si ŠVK BB pripomína okrúhle 50. výročie 

Knihy v nových skladoch

Fitko pre skladníkov
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udelenia štatútu vedeckej knižnice. S  jeho 
získaním sa spája aj intenzívnejší rozvoj 
medzinárodnej spolupráce ŠVK BB. Len 
čo to situácia dovolí budú výstupy vedec-
kovýskumnej činnosti prezentované širokej 
verejnosti.
Konzultanti jazykových centier, Hudobné-

ho átria a ďalších pracovísk tvorivo transfor-
movali nové nápady do podoby pracovných 
listov na  tematické a interaktívne hodiny, 
podkladov na workshopy, besedy, hudobné 
podujatia a tréningy pamäti v rámci Klubu 
(ne)zábudlivcov. 
Zatvorenie knižnice pre verejnosť kvôli 

pandémii umožnilo vykonať presťahova-
nie veľkej časti fondu do nových priestorov 
externého skladu. Pripravil sa tak voľný 
priestor pre nové dokumenty, ktorých kniž-
nica pre svojich používateľov získava ročne 
priemerne 10  000. Počas dvoch mesiacov 
skladníci presunuli 22  860 knižničných 
jednotiek, čo je 1 284 m políc. Keďže každú 
knihu treba najprv naložiť do škatule, po-
vysávať, police poumývať a po prevezení na 
nové miesto knihy znova vyložiť na police 

podľa presného poradia, po osemhodinovej 
zmene už fitko nie je potrebné. Zatvorenie 
knižnice pre verejnosť umožnilo zároveň 
reorganizáciu študovní a  jazykových cen-
tier.
S  našimi čitateľmi sme ostali v  kontakte 

aspoň elektronicky. Dennodenné telefonáty, 
e-maily, požiadavky prostredníctvom Live-
Chatu aj otázky na sociálnych sieťach trpez-

Rešerše on-line s elánom

Krása v ochrannom kryte
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livo riešili pracovníčky odboru riaditeľky, 
oddelenia absenčných služieb aj kolegovia 
z  bibliograficko-informačného a databá-
zového centra. Len konzultanti požičovne 
odpovedali e-mailom na 569 rôznych otá-
zok a požiadaviek. Nečudo, veď ku dňu uza-
tvorenia knižnice bolo vypožičaných 10 000 
kníh. Elektronické prostredie využili aj zá-

ujemcovia o  rešeršné služby. Prostredníc-
tvom elektronickej žiadanky bolo zadaných 
bezmála 60 požiadaviek na vyhotovenie re-
šerše. Kolegovia usilovne saturovali požia-
davky čitateľov, ktorí sa aj v  tomto ťažkom 
období venovali príprave záverečných prác 
a  štúdiu. Čitatelia boli zároveň informova-
ní o  možnosti využívať online zahraničné 

Pokyny pre návštevníkov knižnice a múzea počas epidemiologickej situácie
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databázy. Okrem z  domu prístupnej data-
bázy ProQuest Ebook CentralTM bol počas 
pandémie umožnený aj vzdialený prístup 
do databázy GALE. Používateľom bol po-
núknutý zoznam 10 zaujímavých databáz 
s voľne dostupnými on-line zdrojmi, ktorý 
bol zverejnený na stránke knižnice. ŠVK BB 
poskytovala aj službu vytvárania digitálnych 
kópií článkov z časopisov a statí z monogra-
fií. Celý proces vyhľadávania dokumentov 
a ich doručenie k čitateľovi tak prebehol iba 
v  on-line prostredí, bez potreby návštevy 
knižnice. Pandémia tak ukázala, že osobná 
návšteva nemusí byť jediným spôsobom, 
ako využiť služby knižnice.
Na Facebooku sme sa snažili priblížiť dia-

nie za zavretými dverami knižnice, ako 
aj  vo svete literatúry. Uverejňované boli 
kvízy, zaujímavosti zo života spisovateľov 
a  nášho knižničného fondu. Pobaviť sme 
sa snažili rôznymi vtipnými obrázkami zo 
sveta kníh a knižníc, ako aj fotografiami ko-
legýň a kolegov pri práci. Spolu bolo počas 
tohto obdobia uverejnených 130 príspevkov 
a stránka knižnice získala 99 nových sledo-
vateľov. Teší nás, že ich počet už prekročil 
číslo 2 200. Naši fanúšikovia sa mohli na Fa-
cebooku potešiť videom s načítaným úryv-
kom z  knihy Neznámy Kimi Raikkönen z 
produkcie ESO MEDIA. Úryvok načítala 
Júlia Kmeťová. Krásny video pozdrav pri 
príležitosti 50. výročia udelenia štatútu ve-

deckej knižnice pre ŠVK BB pripravili štu-
denti z Gymnázia Mikuláša Kováča v Ban-
skej Bystrici. Zároveň sme v krátkom videu, 
ktorým sme sa zapojili do súťaže IFLA 
Green Library Award 2020, predstavili ŠVK 
BB ako „Zelenú knižnicu“. Všetky videá sú 
dostupné na Facebooku ŠVK BB. 
Webová stránka knižnice i  sociálne siete 

boli miestom pre aktuálne oznamy, ako aj 
oznamy o prevencii proti šíreniu koronaví-
rusu. 
Len čo sme sa dozvedeli, že knižnica bude 

môcť otvoriť svoje brány pre verejnosť, na 
pracovisko nastúpilo oddelenie prevádzky 
– vyleštili a vydezinfikovali všetko, čo bolo 
v  dosahu ich rúk. A  kam ruky nedosiahli, 
pomohli rebríky.
Všetci sme sa ozdobili rúškami, poniektorí 

aj ochrannými rukavicami a krytmi a s ra-
dosťou sme 11. mája nastúpili do práce. 
Knižnica otvorila svoje brány, avšak služby 
boli poskytované v  obmedzenom rozsahu. 
Knihy sa vracali prostredníctvom bibliobo-
xu, poskytovali sa len absenčné výpožičky 
dokumentov, registrácia a  preregistrácia 
čitateľov. Študovne a  jazykové centrá boli 
verejnosti opätovne sprístupnené 8. júna 
2020. Knižnica začala pomaly ožívať a veľ-
mi si želáme, aby ju v jej činnosti očakávaná 
druhá vlna nezastavila. Práca z domu je na 
pár dní fajn, ale nie je to ono. Ak pracujete 
v príjemnom prostredí, s milými ľuďmi, ak 
ste zvyknutí na pestrosť, ktorú knižničná 
činnosť prináša, dva mesiace doma sú dlhá 
a smutná doba.

Mgr. Barbora Skubachová, 
 Mgr. Jana Vranová

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
barbora.skubachova@svkbb.eu,

veduci.of@svkbb.euPonuka databáz
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Poskytovanie knižnično-informačných 
služieb vo virtuálnom prostredí nie je pre 
akademické prostredie novinka. Elek-
tronická komunikácia, práca s  on-line 
katalógom (vyhľadávanie literatúry, pro-
longácia), vzdialený prístup k  EIZ, formy 
informačného vzdelávania, evidencia vý-
stupov publikačnej činnosti zamestnancov 
vysokých škôl, to je len časť práce, ktorú 
akademická knižnica vykonáva aj v online 
prostredí.
Uzatvorenie pracovísk UK UPJŠ (dá sa 

doslova povedať zo dňa na deň) v dôsled-
ku pandémie COVID-19 a ponechanie jej 
zamestnancov v  domácom prostredí nás 
(podobne ako všetky knižnice) postavilo 
pred úlohu: ako ďalej. Predovšetkým bolo 
potrebné riešiť  – zamestnancov (konti-
nuálne pokračovanie  plnenia pracovných 
povinností v  domácom prostredí) a  záro-
veň používateľov (poskytovanie služieb).
Vzhľadom na skutočnosť, že  väčšina za-

mestnancov mala  v  domácom prostredí 
podmienky na prácu (súkromné hardvé-
rové vybavenie – PC, notebook,  internet, 
vzdialený prístup), mohla tak pokračovať 
v  plnení svojich úloh. Predovšetkým evi-
dencia výstupov publikačnej činnosti pre-
biehala bez akéhokoľvek prerušenia. Tvor-
ba prírastkových zoznamov za rok 2020, 
odpisy, akvizičný prieskum na nákup štu-
dijnej a  odbornej literatúry, čistenie data-
bázy používateľov – to všetko boli činnosti, 
ktoré sa realizovali v týchto podmienkach.
Väčšiu pozornosť  bolo potrebné venovať  

našim používateľom, z  ktorých  najväčšie 
percento  predstavujú študenti a ktorí pre-
šli na dištančnú formu štúdia. Bolo nevy-

hnutné riešiť:
1. predĺženie výpožičnej doby vypožičanej 

literatúry;
2. zabezpečenie vzdialeného prístupu 

k  dostupným elektronickým informač-
ným zdrojom vrátane plných textov vir-
tuálnej študovne;

3. zabezpečovanie komunikácie medzi UK 
a  používateľmi prostredníctvom sociál-
nych sietí a webovej stránky.

Poskytovanie knižnično-informačných 
služieb
Prvý krok, ku ktorému knižnica pristúpila, 

bolo predĺženie výpožičnej doby už vypo-
žičanej literatúry do 30.6.2020. Ďalšie akti-
vity – rešeršné i medziknižničné výpožičné 
služby, konzultácie pri písaní záverečných 
prác, vystavovanie e-formy  vysporiadania 
pohľadávok pri ukončení pracovného po-
meru zamestnanca  pokračovali v  online 
prostredí.

Prístup k plným textom vrátane 
elektronických kníh
Veľké ďakujem patrí všetkým producen-

tom databáz, ktorí rozšírili svoju ponu-
ku a  umožnili (síce) časovo obmedzený 
prístup k  elektronickým zdrojom: GALE, 
Proquest, Elsevier (ClinicalKey Student 
platforma), Albertina icome Bratislava.
Po dohode s CVTI bol umožnený vzdia-

lený prístup do virtuálnej študovne UK 
UPJŠ v systéme MediaInfo, ktorá obsaho-
vala  627 zdigitalizovaných titulov študijnej 
i odbornej literatúry z fondu UK.
Springer Nature – bezplatný prístup 

k učebniciam. JoVE Journal of Visualized 

OD KLASIKY K VIRTUALITE / FROM CLASSIC TO VIRTUALITY
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Experiments – voľný prístup k  databáze 
JoVE, ktorá sprístupňuje špičkové riešenia 
pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelá-
vania vytváraním a publikovaním videí 
vedeckých experimentov z najlepších labo-
ratórií po celom svete.
EBSCO sprístupnilo bezplatnú skúšob-

nú verziu kolekcie  elektronických kníh 
publikovaných vydavateľstvom Harvard 
Business Publishing do 31.5.2020. Ko-
lekcia obsahovala kompletný katalóg 
Harvard Business Review umožňujúci 
prístup k viac ako 600 e-knihám vrátane 
400+ monografiám.
Vydavateľstvo Gale Cengage ponúkalo 

svoje databázy počas obmedzení spôso-
bených epidémiou koronavírusu, aj cez 
heslo, bez potreby nastavenia vzdialeného 
prístupu.

Citačný manažér Citace PRO v  rámci 
svojej online databázy odborných zdrojov 
Pablikado ponúkal svojim používateľom 
zdarma študijnú kolekciu. 

Masívna propagácia prístupov k  plným 
textom „pomohla“ aj službe Proquest 
Ebook Central, o ktorú prejavili záujem aj 
študenti doktorandského štúdia na univer-
zite. Prostredníctvom on-line akvizičné-
ho modulu LibCentral záujemcovia majú 
možnosť navrhnúť knižnici vhodný titul 
na zakúpenie resp. krátkodobé zapožičanie 
formou úplaty.
Organizačnou súčasťou UK je Vydavateľ-

stvo ŠafárikPress zabezpečujúce  edičnú, 
vydavateľskú, výrobnú, propagačnú, re-
klamnú, distribučnú a obchodnú činnosť 
súvisiacu s periodickou a neperiodickou 
vedeckou, odbornou, náučnou a umelec-

kou literatúrou, vedeckých a umeleckých 
zborníkov, príručiek, učebníc, monografií 
a pod. v tlačenej i elektronickej podobe pre 
potreby univerzity. Aj služby vydavateľstva 
boli prenesené do virtuálneho prostredia: 
k dispozícii bol Unibook – internetová pre-
dajňa a prístup k voľne dostupnej elektro-
nickej vydavateľskej produkcii univerzity. 
Od 11.3.2020-10.5.2020 sme, v porovnaní 
s rovnakým obdobím v roku 2019, zazna-
menali nárast počtu zakúpených publi-
kácií: 109 (2020) oproti 88 (2019), počet 
stiahnutých voľne dostupných publikácií 
bol 135 v porovnaní s 115 publikáciami za 
rok 2019, samotná návštevnosť (individu-
álne IP adresy používateľov) predstavova-
la 29 845 zobrazení oproti 17 952 v roku 
2019, vybavilo sa 67 objednávok oproti 53 
v roku 2019.
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Univerzitná
KNIŽNICA

Všetky vypožičané knihy z Univerzitnej
knižnice sú automaticky predĺžené

 do 30. júna 2020.
 
 

Biblioboxy sú ZATVORENÉ!
 
 

Všetky knihy, ktoré chcete vrátiť, si
nechajte zatiaľ doma. Vrátite ich, keď
sa opäť otvorí Univerzitná knižnica.

 

        
 kniznica@upjs.sk

 

Potrebujete na štúdium literatúru?
Vieme vám poskytnúť prístup 

k licencovaným (je potrebný vzdialený
prístup) ale aj k voľne dostupným

databázam:
https://lnk.sk/bjGM

CLICK
or

SCAN

#somdoma 
Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika

 v Košiciach

Univerzitná knižnica UPJŠ
 v Košiciach

@uk_upjs

 

Viete využiť viac ako 300 e-publikácií, ktoré
nájdeš na stránke

Univerzitnej predajne kníh - Unibook:
https://lnk.sk/lBHN

 

V knižničnom katalógu nájdete prístup aj k
databáze elektronických zdrojov:

Tip od nás:
Multidisciplinárne databázy:

https://lnk.sk/iwV4

World Digital Library:
https://www.wdl.org/en/

Virtuálna študovňa - MediaInfo -
dočasne sprístupňuje databázu
študijnej literatúry po nastavení

vzdialeného prístupu:

https://lnk.sk/xwGI

https://lnk.sk/oBLZ

E-knihy na 3 mesiace zadarmo
s neobmedzeným prístupom

(je potrebný vzdialený prístup)

CLICK
or

SCAN

AKO SI
NASTAVIŤ

VZDIALENÝ
PRÍSTUP

HOW TO 
SET UP 

THE REMOTE
ACCESS

AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP/
HOW TO SET UP THE REMOTE ACCESS

VZDIALENÝ PRÍSTUP/THE REMOTE ACCESS2

3

NASTAV SI EDUROAM/SET UP EDUROAM1
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Propagácia služieb
Komunikácia vrátane informovanosti 

o dostupných EIZ, propagácia rôznych po-
skytovaných službách iných knižníc v rám-
ci Slovenska ale i Českej republiky s pou-
žívateľmi prebiehala nielen na stránke UK 
www.upjs.uk.sk ale najmä prostredníctvom 
sociálnych sietí facebook a instagram. Ak-
tívne sa svojej úlohy zhostili mladé kolegy-
ne, ktoré nielenže zabezpečovali komuni-
káciu, ale podieľali sa aj na samotnej tvorbe 
atraktívnych letákov a oznamov.

Dnes (začiatok júna 2020) sa v  nadväz-
nosti na postupné uvoľňovanie opatrení 
v  súvislosti s  COVID-19 situácia začína 
dostávať do normálu. Zamestnanci knižni-
ce sa vrátili na pracoviská, knižnica otvori-
la svoje dvere aj používateľom. Ďakujeme 
si navzájom, že sme to náročné obdobie 
zvládli.

PhDr. Zuzana Babicová
Univerzitná knižnica v Košiciach

zuzana.babicova@upjs.sk

Mimoriadna situácia, ktorú spôsobilo 
šírenie ochorenia COVID-19, zasiahla 
univerzitnú knižnicu UMB, podobne ako 
ostatné knižnice, náhle. Dvere na všetkých 
pracoviskách sa zatvorili z  hodiny na ho-
dinu, priestory zostali prázdne, bez ľudí. 
Vďaka pohotovým reakciám vedúcich pra-
covníkov knižnice sme však viaceré služby 
rýchlo preniesli do online prostredia a väč-
šina pracovísk fungovala bez výraznejšieho 
obmedzenia aj napriek tomu, že zamest-
nanci pracovali z domu. 

Zatvorenie univerzitnej knižnice sa dotklo 
predovšetkým Oddelenia výpožičných slu-
žieb, ktoré ako jediné nemohlo plnohod-
notne poskytovať služby a  sprístupňovať 
fondy. Keďže fyzický fond knižnice nebol 
používateľom dostupný, upriamili sme po-
zornosť na elektronické informačné zdroje. 
Aktívne sme vyhľadávali a denne aktuali-
zovali zoznam voľne dostupných zdrojov 
z rôznych odborov. Túto prácu nám výraz-

ne uľahčila ponuka viacerých svetových 
vydavateľstiev, ktoré v  tomto náročnom 
období bezplatne sprístupňovali vybrané 
kolekcie online zdrojov. Ako negatívum sa 
však ukázal fakt, že univerzita nemá vlast-
nú vydavateľskú produkciu sprístupnenú 
v  elektronickej podobe. Tento nedostatok 
si uvedomilo aj vedenie univerzity, pre-
to na návrh knižnice schválilo zapojenie 
univerzity do pilotného programu Centra 
vedecko-technických informácií SR a  vy-
tvorenie Virtuálnej študovne vysoko-
školských učebníc a skrípt UMB z edičnej 
činnosti Vydavateľstva UMB v  Banskej 
Bystrici – Belianum a  jednotlivých fakúlt. 
Prvé zdigitalizované dokumenty sú štu-
dentom a  registrovaným používateľom 
k  dispozícii od septembra 2020. Zároveň 
sa chceme poďakovať CVTI SR ako pria-
mo riadenej organizácii MŠVVaŠ SR za re-
alizáciu a spoluprácu pri tvorbe virtuálnej 
študovne. 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB NEZASPALA NA VAVRÍNOCH ANI POČAS 
KORONY / THE UMB UNIVERSITY LIBRARY DID NOT REST ON ITS LAURELS 
EVEN DURING THE CORONA
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S krátkymi prestávkami sme pokračovali v 
príprave nových elektronických formulá-
rov na nahlasovanie publikačnej činnos-
ti. Formuláre umožňujú jednoduchšie pri-
hlasovanie, práca s  nimi je komfortnejšia 
a  intuitívnejšia, majú krajší dizajn. V  po-
rovnaní s  tými „starými“ v  nich pribudli 
nové polia, ktoré reflektujú požiadavky 
kladené na záznamy zo strany ministerstva 
školstva i  tie, ktoré prinášajú nové formy 
publikovania v  online prostredí. Prehľad-
ný manuál na prácu s formulármi pomôže 
skúseným autorom v  prvotnej orientácii 
a nových naučí, ako formuláre používať.

Napriek našim snahám sme stále mali 
pocit, že registrovaní používatelia by si za-
slúžili viac. Preto sme sa rozhodli niekto-
ré služby poskytovať bezplatne. Najväčší 
ohlas zaznamenalo dočasné zrušenie po-
platkov za vypracovanie rešerše. 

Brány knižnice sa na pracoviskách posky-
tujúcich absenčné výpožičky opäť tvorili 
1. júna. Prezenčné služby sme z dôvodu 
online vzdelávania a absencie študentov 
na fakultách a internátoch v akademickom 
roku 2019/2020 neobnovili. Knižné publi-
kácie a odoberané časopisy v zatvorených 
študovniach sme sprístupnili zavedením 
služby zasielanie elektronickej kópie doku-
mentu. Aj tá bola do otvorenia študovní 
17. augusta poskytovaná bezplatne. Vzhľa-
dom na to, že začiatok akademického roka 
sa na univerzite presunul na 28. septem-
bra v skrátenej prevádzke fungovala kniž-
nica až do 1. októbra. 

Špecifické požiadavky súvisiace s dištanč-
ným spôsobom výučby a ukončením aka-

demického roka sme dostávali aj z vedenia 
univerzity. Jednou z nich bola požiadavka 
na odovzdávanie záverečných a  kvalifi-
kačných prác do knižnice výlučne v elek-
tronickej podobe a to priamo z  akademic-
kého informačného systému. Evidenciu 
obhájených záverečných a  kvalifikačných 
prác nám už roky uľahčuje preberanie me-
tadát z AISu, teraz bolo potrebné nastaviť 
aj preberanie plných textov. Prvý raz v his-
tórii našej univerzity študenti končiaci štú-
dium  neodovzdávali tlačenú verziu práce, 
ani elektronickú verziu na fyzickom nosiči. 

Koronové obdobie využili IT pracovníci 
knižnice na inštaláciu dvoch open source 
softvérov. Prvým je DSpace, ktorý bude 
slúžiť ako inštitucionálny repozitár UMB. 
Repozitár je stále v  testovacej prevádzke. 
Do konca roka by sme chceli vypracovať 
metodické dokumenty pre používateľov 
a prvý návrh open access politiky univer-
zity, od ktorej sa bude odvíjať štruktúra 
repozitára, jeho obsahová náplň a  povin-
nosti vedeckovýskumných a  pedagogic-
kých pracovníkov a  študentov univerzity. 
Druhým softvérom je Open Journal Sys-
tem od Public Knowledge Project na publi-
kovanie časopisov s otvoreným prístupom. 
V  predchádzajúcom akademickom roku 
sme zaznamenali zvýšený záujem redakcií 
časopisov vydávaných na univerzite o kva-
litnú tvorbu online verzií a  prideľovanie 
DOI jednotlivým článkom. Momentálne 
sú časopisy UMB publikované na webo-
vých stránkach, zvyčajne bez požadovanej 
štruktúry. Ako koordinátor prideľovania 
DOI na UMB a hlavný propagátor politi-
ky otvoreného prístupu sa preto univer-
zitná knižnica podujala spravovať platfor-
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mu na publikovanie elektronickej verzie 
časopisov vydávaných na UMB. Na tejto 
platforme sme v  novom akademickom 
roku 2020/2021 sprístupnili aj elektronic-
kú verziu časopisu univerzitnej knižnice 
Bibliotheca Universitatis. Prvé číslo už po 
tretí raz obsahuje aj špeciálnu časť „Prvé 
kroky prvákov a doktorandov v Univerzit-
nej knižnici UMB“. Je určená študentom 
prvých ročníkov všetkých foriem štúdia 
a obsahuje základné informácie o knižni-
ci a  jej službách. Keďže zápisy študentov 
prebiehali online alebo za prísnych pro-
tiepidemiologických opatrení, univerzitná 
knižnica nemala príležitosť vystúpiť na 
nich s krátkou prezentáciou. Elektronická 
verzia tejto špeciálnej časti nám umožnila 
jednoduchú distribúciu všetkým študen-
tom prostredníctvom e-mailu a akademic-
kého informačného systému.

Počas leta sme sa pripravovali aj na neistú 
situáciu spojenú so začiatkom a priebehom 
nového akademického roka. Vývoj epide-
miologickej situácie nebol príliš priaznivý, 
preto sme sa venovali zabezpečeniu dosta-
točného množstva ochranných pomôcok 
pre pracovníčky študovní,  dezinfekčných 
prostriedkov a vypracovaniu inštrukcií pre 
používateľov. Naše poďakovanie patrí ve-
deniu Fakulty prírodných vied, ktorá kniž-
nici darovala 11 ochranných štítov na tvár.

Veľmi pozitívne skúsenosti sme zazna-
menali v  oblasti public relation. Stúpol 
nám počet sledovateľov na Facebooku a na 
Instagrame,  nadviazali sme užší kontakt 
s  jednotlivými pracoviskami univerzi-
ty. Viaceré naše príspevky na sociálnych 
sieťach a  webových stránkach zdieľali sa-

motné fakulty a  marketingové oddelenie 
univerzity prezentovalo činnosť knižnice aj 
v médiách. 

Letný semester minulého akademického 
roka napriek mimoriadnej situácii prinie-
sol mnohé pozitívne skúsenosti, no ne-
môžeme opomenúť ani negatíva, ktoré sa 
prejavili výraznejšie a  používatelia majú 
záujem o  zabezpečenie ich riešenia. Ide 
predovšetkým o možnosť nielen predregis-
trácie, ale aj kompletnej online registrácie 
používateľov a  platbu za služby knižnice 
bankovým prevodom. 

Nové situácie prinášajú nové výzvy. Verí-
me, že z pohľadu našich používateľov sme 
na ne zareagovali adekvátne a  promptne. 
Aj my, zamestnanci knižnice, sme získa-
li nové skúsenosti, ktoré nám pomohli 
zlepšiť služby knižnice a zároveň nás svo-
jím spôsobom prinútili k väčšej flexibilite. 
Bolo pre nás prekvapujúce, koľko činností 
dokážeme vykonávať prácou z domu a koľ-
ko služieb poskytovať vzdialene. Zároveň 
sme si uvedomili, aký dôležitý je pre nás 
osobný kontakt na pracovisku, a že služby 
viazané na fyzické prostredie chýbajú nám 
i našim používateľom.

Mgr. Michaela Mikušková,
Mgr. Lucia Nižníková

Univerzitná knižnica UMB 
 v Banskej Bystrici

michaela.mikuskova@umb.sk,
lucia.niznikova@umb.sk 
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Dá sa začať ešte aj inou otázkou - či ko-
rona mala niečo zmeniť. Keď sme v marci 
odchádzali z pracovísk do karantény a pri-
znajme, vystrašene sledovali čísla naka-
zených na obrazovkách, ťažko sa hľadala 
rovnováha medzi ráciom, zodpovednos-
ťou a  možnými záchvatmi  paniky. Služby 
v knižnici sme modifikovali zdravým rozu-
mom a príkazmi vedenia univerzity. Niečo 
sa konzultovalo v rámci knižničnej komu-
nity a tam sa zase premietali odporúčania 
a nariadenia hygienikov.
V Univerzitnej knižnici sme od 13. mar-

ca uzatvorili knižnicu tak, ako všetky os-
tatné knižnice. Prešli sme takmer okam-
žite do virtuálneho online priestoru. Na 
webovej stránke sme zriadili niekoľko 
možností podpory čitateľov počas korony. 
Najviac rezonovala Informačná podpora 
pre samoštúdium. Až do aktuálnych dní 
je masívne využívaná a  vo všetkých uka-
zovateľoch išli čísla počas korony v online 
priestore nahor.

Súčasťou podpory študentov a  pracov-
níkov univerzity bolo niekoľko ucelených 
služieb.
Ako je vidieť na obrázkoch, ponúkli sme 

na jednom mieste kompletnú podporu od 
e - bookov v našom fonde, cez síce malú, 
ale žiadanú ponuku e-skrípt až po databázy 
a open Access literatúru. Všetko bolo pod-
porené návodmi, tutoriálmi pre študentov, 
ako si zriadiť VPN prístup, ako vyhľadávať, 
ako využiť on line konzultácie, ktoré sme 
poskytovali. Počas korony sme poskyt-
li viacero trialov databáz s  veľmi dobrou 
návštevnosťou, pretože nahradili prezenč-
nú formu požičania odbornej študijnej li-
teratúry.

Na projekte Europe Direct, ktorý máme 
už niekoľko rokov v Univerzitnej knižnici, 
sme si po prvý raz odskúšali online pred-
nášky a  diskusie ku témam spojeným so 
štúdiom v  EÚ. Na komunikáciu s  účast-
níkmi, ktorých bolo vždy okolo 20, sme 

ZMENILA VÔBEC NIEČO KORONA? / DID THE CORONA CHANGE ANYTHING?
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použili systém ZOOM, pretože je ľahko 
dostupný a  rozšírený. Prezentácia textov, 
zdieľanie obrazoviek,  komunikácia vo 
väčšej skupine ako aj použitie nástrojov 
na debaty ako je Slidoo a  nástroja na sú-
ťaže pomocou mobilov Kahoot je v Zoome 
bezproblémové. Mladí účastníci našich 
prezentácií a diskusií boli veľmi motivova-

ní interakciami a  spojením počas korony. 
Bezpečnosť Zoomu nie je jednoznačná, ale 
používali sme ho na sprístupnenie infor-
mácií, ktoré sú predmetom mnohých iných 
online zdrojov.
Na univerzite bol rozšírený a  na online 

výučbu používaný Microsoft Teams, kto-
rý budeme používať na oficiálne aktivity 
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po začiatku nového semestra. Karanténa 
ukázala, že ako odborní pracovníci sme 
schopní komunikovať, robiť porady, pra-
covať na spoločných projektoch, textoch aj 
v prípade home office, ktoré sme v korone 
používali. Každá pracovníčka knižnice si 
odskúšala komunikáciu z domáceho pros-
tredia, zvládli sme touto formou aj poradu 
čiastkových knižníc, viaceré porady kniž-
nice a určite budeme uvedené nástroje vy-
užívať v čase new normality.

Do režimu čiastočných služieb sme sa vrá-
tili 11. mája 2020. Opäť s  masívnou pod-
porou sme orientovali cez web stránku či-
tateľov, ako sa správať pri osobnej návšteve 
knižnice.

Na jednom mieste sme sústredili všetky 
pokyny pre čitateľov:
 - V prvých dňoch sa čitatelia objednávali 

v 15 min. intervaloch
 - Aktuálne je vstup do požičovne voľný
 - Každý návštevník použije pripravenú 

dezinfekciu
 - Vstupuje sa len s rúškom
 - Pre zábudlivcov je pripravený ochranný 

štít
 - Odporúčame použitie rukavíc a 

vlastného pera.

A čo sa deje na strane knižnice? Pripravili 
sme si množstvo dezinfekcie, rúšok, ruka-
víc. Pre pracovníčky prvého kontaktu sme 
dali vyrobiť ochranné štíty. Pomohlo nám, 
že počas korony sa štíty vyrábali u nás na 
univerzite, kde sme požičali našu 3D tlačia-
reň a darovali materiál. Vrátené knihy ležia 
2dni v karanténe, potom prejdú procesom 
dezinfekcie. Dezinfekčné pauzy priestorov 
sú niekoľkokrát denne. Po začiatku nového 
školského roku budeme používať aj oxygé-
nový prístroj na dezinfekciu.

Snažíme sa správať maximálne obozret-
ne, aby sme neboli zdrojom možnej náka-
zy a  chránili seba aj čitateľov. Veľa sme si 
v  čase núdze odskúšali. Snáď sme pocho-
pili, že rôzne nástroje online komunikácie 
môžu účelovo pomôcť pri redukcii počtu 
osobných stretnutí. Je veľa služieb, ktoré sa 
dajú poskytnúť kvalitne a možno aj rých-
lejšie v  online podobe. Univerzity sú tak 
vybavené technikou a  programovou pod-
poru, že by nemal byť problém udržať si 
online prostriedky ako adekvátnu podporu 
a rozšírenie služieb. 

PhDr. Alena Mičicová
Univerzitná knižnica 

 Žilinskej univerzity v Žiline
alena.micicova@uniza.sk
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA VYDÁVA ODPOR ÚČANIA 
OTVORENIA KNIŽNÍC NA SLOVENSKU 
Z DÔVODU UVOĽŇOVANIA PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ VOČI PANDÉMII – ROZŠÍRENIA 
OCHORENIA COVID-19, KTORÉ JE VYVOLANÉ NOVÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2.

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29. 3. 2020 boli 
od 30. marca 2020 až do odvolania uzavreté všetky prevádzky poskytujúce služby, vrátane knižníc. 
4. mája 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s vládou SR rozhodli o spustení druhej a tretej fázy uvoľňovania 
ekonomiky naraz, a to od 6. mája 2020. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa knižnice dôsledne pripravili 
na znovuotvorenie svojich centrálnych budov vrátane pobočiek.

Slovenská národná knižnica odporúča:

1. Otvoriť prevádzky knižníc až po dôslednej príprave, pretože otvorenie knižníc od 6. mája 2020 nie je povinnosť, 
ale možnosť. Ak nie je možné bezpečne otvoriť knižnicu, mali by knižnice počkať s otvorením.

2. Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia 
a môžu ho nevedome šíriť, preto je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

3. Vzhľadom na riziko odporúčame prehodnotiť návštevu knižnice rodičom s deťmi do 2 rokov.

4. Vstup do knižnice len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.). Táto povinnosť 
sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov a osoby so závažnou poruchou autistického spektra.

5. Zabezpečiť dezinfekčné prostriedky na ruky pri každom vstupe do budovy alebo poskytnutie jednorázových 
rukavíc pri vstupe do prevádzky (rukavice nesmú byť kontaminované).

6. Minimálne 2m odstupy medzi osobami v budove knižnice. Zriadiť vodorovné značenie na podlahe.

7. Vstup max. 1 používateľ na 25m2 z rozlohy prevádzky knižnice pre používateľa.

8. Viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam 
o maximálnom počte používateľov v jednom okamihu na všetky vstupy do knižnice. Zabezpečiť systém 
rátania používateľov pri vstupe do knižnice a zabezpečiť, aby sa nezhromažďovali na jednom mieste blízko seba.

9. Zriadiť informačné tabule, ktoré sa umiestnia od vstupu do budovy až po výpožičný pult.

10. Vykonávať časté vetranie priestorov knižnice.

11. Vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. madiel, vstupných a výstupných schodov, schodiska, kľučiek, 
výpožičného pultu, rukovätí transportných vozíkov a odkladacích plôch a pod.

12. Každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko s dezinfekčným prostriedkom.

13. Jeden deň v týždni až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň).

14. Vymedziť v rámci prevádzkových hodín čas pre služby seniorom nad 65 rokov a ďalším ohrozeným skupinám.

15. Stanoviť dĺžku pobytu používateľa v knižnici.

16. Otvárať knižnicu verejnosti postupne (nie všetky služby naraz).

17. Zamedziť prístup do detských oddelení.

18. Pokiaľ to možnosti umožňujú, zabezpečiť samostatný vstup a samostatný výstup – kordón vstupu pre výpožičky 
(automatická dezinfekcia rúk pri vstupe), kordón výstupu (automatická dezinfekcia rúk pri výstupe).

19. Na konci výstupného kordónu umiestniť zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.

20. Otvoriť toalety pre verejnosť, avšak dotykové plochy na toaletách musia byť dezinfi kované každú hodinu. 
Používatelia musia mať k dispozícii mydlo, dezinfekciu a papierové utierky.

ODPORÚČANIA PRE KNIŽNICE / RECOMMENDATIONS FOR LIBRARIES
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Výpožičky

1. Zabezpečiť výpožičný pult ochrannými prepážkami.

2. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky – prekrytie horných dýchacích 
ciest, rukavice, ochranný štít (ak nie sú ochranné prepážky), ochranný odev. K dispozícii musí byť dezinfekcia 
rúk. Osobné ochranné pracovné prostriedky musí zabezpečiť zriaďovateľ bez toho, aby to malo negatívny vplyv 
na rozpočet knižnice.

3. Zabezpečiť, aby sa otvory na odpadkových košoch, do ktorých sa vyhadzujú použité rukavice dezinfi kovali ešte 
pred vybratím odpadového vreca z koša.

4. Vrátené knihy umiestniť do uzatvárateľných boxov alebo do uzatvárateľnej miestnosti po dobu 5-7 dní –
tzv. karanténa. Miestnosť musí byť samostatná, bez prítomnosti ľudí. 

5. Zabezpečiť, aby vrátené knihy mali zmenený status v online katalógu tak, aby bolo jednoznačné, že kniha je 
v karanténe, resp. nie je dostupná.

6. Boxy a miestnosť po tzv. karanténe je potrebné dezinfi kovať.

7. Výpožičnú dobu skrátiť, zabezpečiť každé tri hodiny uzavretie prevádzky knižnice a zabezpečiť dezinfekciu 
priestorov.

8. Objednávanie kníh umožniť len elektronickým alebo telefonickým spôsobom . Zamedziť používateľom knižnice 
vstup do voľného výberu kníh.

9. Pokiaľ knižnice majú systém nastavený tak, že po vrátení knihy sa automaticky odosiela informácia o vrátení 
rezervovanej knihy, je potrebné zabezpečiť informovanie používateľa, že daný titul si bude môcť vyzdvihnúť 
najskôr po 5-7 dňoch.

10. Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potenciálne virulentnými materiálmi sa musia dezinfi kovať aspoň 
raz za hodinu (výpožičný pult).

Reprografi cké služby

1. Reprografi cké služby poskytovať len na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky.

2. Kópie zasielať elektronicky alebo poštou na základe dodržania autorského zákona.

3. Pokiaľ sa bude jednať o malé objednávky (max do 5 strán), je možné vyhotoviť kópiu aj na počkanie používateľa.

Študovne

1. V úvodnej fáze otvárania knižníc sa neodporúča otvárať študovne z dôvodu možnej kontaminácie kníh 
a časopisov na prezenčné štúdium a dlhodobého pobytu používateľov v študovniach.

Rešeršné služby

1. Vykonávať rešeršné služby len na diaľku – elektronicky. 

2. Zamedziť, aby používatelia nemanipulovali s klasickými zdrojmi bibliografi í pre účely rešerší, pretože je možná 
kontaminácia titulu.

MVS a MMVS

1. Služba MVS a MMVS musí mať karanténne boxy a miestnosť. 

2. Pracovníci MVS a MMVS postupujú obdobne ako pri výpožičkách.
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Ostatné služby

1. Pri používaní výpočtovej a tlačiarenskej techniky zabezpečiť používanie jednorazových rukavíc na elimináciu 
kontaminácie.

2. Zamedziť používanie odkladacích priestorov pre používateľov. V opačnom prípade je potrebné zabezpečiť 
po každom použití ich dezinfekciu.

3. Neodporúča sa používanie automatov na nápoje a jedlá v priestoroch knižnice.

Zamestnanci knižníc

1. Zabezpečiť zaškolenie personálu a vybaviť ho tak, aby bola zaistená bezpečnosť zamestnancov aj používateľov 
zo strany zamestnávateľa.

2. Doprava na pracovisko sa odporúča pokiaľ je to možné individuálna, v prípade prostriedkom hromadnej dopravy 
používať pri cestovaní aj rukavice.

3. Pred vstupom na pracovisko si vydezinfi kovať ruky.

4. Zvýšiť frekvenciu sanitácie a dezinfekcie spoločných priestorov v pravidelných intervaloch (odporúča sa cca 
každé 3-4 hod), najmä batérie, splachovače, kľučky, zábradlia, výťahy.

5. Ak viacerí zamestnanci používajú spoločné náradie, manipulačné vozíky, tlačiarne, skenery, plotre a pod. 
zabezpečiť ich dezinfekciu po použití.

6. Zabezpečiť, aby si zamestnanci vykonali dezinfekciu  pracovného stola, opierok stoličiek, klávesnice, myši, 
telefónu, úchytiek na šuplíkoch a pod.

7. Pri manipulácii s prepravkami/bedňami/knihami – najmä vodiči, skladníci, zamestnanci depozitu, zamestnanci 
výpožičných služieb - pri vykládke a nakládke, sa odporúča používať ochranné rukavice, prekrytie tváre 
a ochranný odev.

8. Eliminovať prepravy viacerých zamestnancov služobným vozidlom – max. 2 osoby v aute – vodič a jedna osoba 
sediaca vzadu na strane spolujazdca, pri jazde musia mať obe osoby rúška, odporúčame mať pootvorené okienko 
(zvýšenie výmeny vzduchu).

9. Jazda služobným vozidlom do 3,5t s ložnou plochou na prepravu dokumentov, kníh a pod. sa odporúča len vodič 
bez spolujazdca.

10. Ak služobné vozidlá používajú viacerí zamestnanci, je potrebné po ich zaparkovaní vykonať dezinfekciu volantu, 
palubovky, ovládacej páčky, otvárania dverí, okien, ručnej páky, aj samotných kľúčov – všetky kontaktné plochy.

11. Zabezpečiť, aby väčšina dverí s výnimkou požiarnych zostala otvorená a eliminoval sa kontakt – závisí od počtu 
zamestnancov na pracovisku na jednej smene ako aj návštevníkov knižnice.

12. V spoločných priestoroch pre zamestnancov zabezpečiť rozostupy 2 m. 

Odporúčaný a účinný dezinfekčný roztok je zložený z 96% etanolu, 98% glycerolu a 3% peroxidu vodíka alebo 
99,8% izopropanolu, 98% glycerolu a 3% peroxidu vodíka.

Odporúčania sa budú priebežne upravovať a meniť v súlade so zmenami prijatými členmi vlády SR a Krízového 
štábu SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.
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Kontakty: 

Slovenská národná knižnica – https://snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html 

Úrad verejného zdravotníctva – http://www.uvzsr.sk/ 

Národní knihovna Praha – https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – http://www.infolib.sk/sk/ 

Odporúčania sú vydané v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc!

V Martine 5. mája 2020
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA VYDÁVA ODPORÚČ ANIA 
PREVÁDZKY KNIŽNÍC NA SLOVENSKU
Z DÔVODU UVOĽŇOVANIA PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ VOČI PANDÉMII – ROZŠÍRENIA 
OCHORENIA COVID-19, KTORÉ JE VYVOLANÉ NOVÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2 
PLATNÉ OD 10. JÚNA 2020.

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29. 3. 2020 
boli od 30. marca 2020 až do odvolania uzavreté všetky prevádzky poskytujúce služby, vrátane knižníc. 
4. mája 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s vládou SR rozhodli o spustení druhej a tretej 
fázy uvoľňovania ekonomiky naraz, a to od 6. mája 2020. Následne 18. mája 2020 rozhodli o uvoľňovaní 
ďalších opatrení a spustení 5. fázy uvoľňovania. Od 3. júna a následne 10. júna sa spustila ďalšia vlna 
uvoľňovania.

Slovenská národná knižnica odporúča:

1. Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia 
a môžu ho nevedome šíriť, preto je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

2. Vstup a pobyt v knižnici len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) – 
vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov a osoby so 
závažnou poruchou autistického spektra.

3. Zabezpečiť dezinfekčné prostriedky na ruky pri každom vstupe do budovy alebo poskytnutie 
jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky (rukavice nesmú byť kontaminované).

4. Zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m v budove knižnice. Zriadiť vodorovné značenie na 
podlahe.

5. Vstup max. 1 používateľ na  10m2 z rozlohy prevádzky knižnice pre používateľa, pričom táto podmienka sa 
nevzťahuje na deti. Odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými používateľmi minimálne 2 metre.

6. Viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam 
o maximálnom počte používateľov v jednom okamihu na všetky vstupy do knižnice. Zabezpečiť systém 
rátania používateľov pri vstupe do knižnice a zabezpečiť, aby sa nezhromažďovali na jednom mieste blízko 
seba.

7. Zriadiť informačné tabule, ktoré sa umiestnia od vstupu do budovy až po výpožičný pult.

8. Vykonávať časté a intenzívne vetranie priestorov knižnice prirodzeným vetraním prostredníctvom 
otvorených okien. Pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť 
výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod. Vzduchotechniku nastaviť na 
nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu 
cca 2 hodiny po skončení prevádzky. V čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho 
udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu. Ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch 
mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením 
minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky. Vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané 
núteným vetraním. Nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré 
by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu. Prepnúť recirkulačné jednotky na 
100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné. Nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú 
HEPA fi lter. Využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v knižnici, na toaletách aj 
v kuchynských priestoroch. Pravidelnú výmenu a údržbu fi ltrov vykonávať pomocou bežných ochranných 
opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest. 
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9.  Vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. madiel, vstupných a výstupných schodov, schodiska, 
kľučiek, výpožičného pultu, rukovätí transportných vozíkov a odkladacích plôch a pod.

10.  Každý deň umývať podlahy knižnice na vlhko.

11. Informovať používateľov, aby sa v priestoroch knižnice zdržiavali len nevyhnutne potrebný čas.

12.  Primerane obmedziť počet používateľov v detských oddeleniach.

13. Pokiaľ to možnosti umožňujú, zabezpečiť samostatný vstup a samostatný výstup – kordón vstupu pre 
výpožičky (automatická dezinfekcia rúk pri vstupe), kordón výstupu (automatická dezinfekcia rúk pri 
výstupe).

14.  Na konci výstupného kordónu umiestniť zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný materiál.

15. Otvoriť toalety pre verejnosť, avšak dotykové plochy na toaletách musia byť dezinfi kované každú hodinu. 
Používatelia musia mať k dispozícii mydlo, dezinfekciu a papierové utierky.

16. Zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk)

Výpožičky

1. Zabezpečiť výpožičný pult ochrannými prepážkami.

2. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky – prekrytie horných 
dýchacích ciest a rukavice. K dispozícii musí byť dezinfekcia rúk. Osobné ochranné pracovné prostriedky 
musí zabezpečiť zriaďovateľ bez toho, aby to malo negatívny vplyv na rozpočet knižnice.

3. Ponechať 3-dňovú karanténu kníh do 30. júna 2020.

4. Zabezpečiť, aby sa otvory na odpadkových košoch, do ktorých sa vyhadzujú použité rukavice dezinfi kovali 
ešte pred vybratím odpadového vreca z koša.

5. Preferovať objednávanie kníh elektronickým alebo telefonickým spôsobom. 

6. Voľný výber kníh môže vykonať len používateľ s prekrytými hornými dýchacími cestami a vinylovými resp. 
latexovými rukavicami alebo po použití dezinfekčného roztoku.

7. Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potenciálne virulentnými materiálmi sa musia dezinfi kovať aspoň 
raz za hodinu (napr. výpožičný pult).

Reprografi cké služby

1. Reprografi cké služby poskytovať prevažne na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky.

2. Kópie zasielať elektronicky alebo poštou na základe dodržania autorského zákona.

3. Pokiaľ sa bude jednať o malé objednávky (max do 5 strán), je možné vyhotoviť kópiu aj na počkanie 
používateľa.

4. Eliminovať používanie samoobslužných reprografi ckých prístrojov.

Študovne

1. Ak sa knižnica rozhodne otvárať študovne, tak len pri presnom limite používateľov a presne stanovenej 
dĺžke pobytu v nej.

Podľa stanoviska Spolkového institutu pro posuzování rizik ve vztahu ke knihovnám je pravdepodobnosť prenosu vírusu kontaminovanými povrchmi 
(knihami) veľmi malá. Pri striktnom dodržaní všetkých  hygienických a bezpečnostných opatrení by mohol byť v obmedzenom režime umožnený aj 
vstup do voľného výberu. Zatiaľ preferujeme štúdium vyžiadaných dokumentov.
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Rešeršné služby

1. Vykonávať rešeršné služby elektronicky. 

2. Minimalizovať manipuláciu používateľov s klasickými zdrojmi bibliografi í. Manipuláciu povoliť len s 
prekrytím horných dýchacích ciest a rukavicami.

MVS a MMVS

1. Pracovníci MVS a MMVS postupujú obdobne ako pri výpožičkách.

Hromadné podujatia

1. Hromadné podujatia je možné robiť s maximálnym počtom ľudí do 500 osôb (od 1. júla do 31. decembra 
2020 do 1000 osôb).

2. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami 
(napríklad rúško, šál, šatka) s výnimkou účinkujúcich pri podávaní umeleckého výkonu.

3. Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

4. Zabezpečiť adekvátne alkoholové dezinfekčné prostriedky na ruky pri každom vstupe do budovy alebo 
poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky (rukavice nesmú byť kontaminované). 

5. Zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

6. Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia 

2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových 
obrúskov

3. zákaz podávania rúk

7. Pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť 
dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo 
pre partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby 
usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného 
podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

8. Medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia 
miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť obsadené iba 
na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov.

9. Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

10. Zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom ak sa u nich meraním zistí telesná 
teplota nad 37,2 °C.

11. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

12. Zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk)

13. Vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
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14. Pred každým podujatím vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

15. Nevykonávať konzumácia pokrmov alebo nápojov v sále počas podujatia v knižnici.

16. Prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

17. Podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Ostatné služby

1. Zamedziť používanie odkladacích priestorov pre používateľov. V opačnom prípade je potrebné zabezpečiť 
po každom použití ich dezinfekciu.

Dezinfekcia povrchov

Podľa doporučení WHO (zo 16.05.2020) možno na dezinfekciu povrchov využiť viaceré dezinfekčné prostriedky, 
ktoré sú účinné proti koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a sú účinné aj proti iným klinicky 
relevantným patogénom:

1. 70 až 90% etanol, propanol

2. produkty na báze chlóru (napr. 0,05% chlórnan sodný)

3. peroxid vodíka > 0,5% 

Odporúčaná doba expozície jedna minúta.

Zamestnanci knižníc

1. Zabezpečiť zaškolenie personálu a vybaviť ho tak, aby bola zaistená bezpečnosť zamestnancov aj 
používateľov zo strany zamestnávateľa.

2. Doprava na pracovisko sa odporúča pokiaľ je to možné individuálna, v prípade prostriedkom hromadnej 
dopravy používať pri cestovaní aj rukavice.

3. Pred vstupom na pracovisko si vydezinfi kovať ruky.

4. Zvýšiť frekvenciu sanitácie a dezinfekcie spoločných priestorov v pravidelných intervaloch (odporúča sa 
cca každé 4 hod), najmä batérie, splachovače, kľučky, zábradlia, výťahy.

5. Ak viacerí zamestnanci používajú spoločné náradie, manipulačné vozíky, tlačiarne, skenery, plotre a pod. 
zabezpečiť ich dezinfekciu po použití.

6. Zabezpečiť, aby si zamestnanci vykonali dezinfekciu  pracovného stola, opierok stoličiek, klávesnice, myši, 
telefónu, úchytiek na šuplíkoch a pod.

7. Pri manipulácii s prepravkami/debňami/knihami - najmä vodiči, skladníci, zamestnanci depozitu, 
zamestnanci výpožičných služieb - pri vykládke a nakládke, sa odporúča používať ochranné rukavice, 
prekrytie tváre a ochranný odev.

8. Eliminovať prepravy viacerých zamestnancov služobným vozidlom.

9. Jazda služobným vozidlom do 3,5t s ložnou plochou na prepravu dokumentov, kníh a pod. sa odporúča len 
vodič bez spolujazdca.

10. Ak služobné vozidlá používajú viacerí zamestnanci, je potrebné po ich zaparkovaní vykonať dezinfekciu 
všetkých kontaktných plôch.
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11. Zabezpečiť, aby väčšina dverí s výnimkou požiarnych zostala otvorená a eliminoval kontakt - závisí od 
počtu zamestnancov na pracovisku na jednej smene ako aj návštevníkov knižnice.

12. V spoločných priestoroch pre zamestnancov zabezpečiť rozostupy 2 m. 

Odporúčaný a účinný dezinfekčný roztok je zložený z 96% etanolu, 98% glycerolu a 3% peroxidu vodíka alebo 
99,8% izopropanolu, 98% glycerolu a 3% peroxidu vodíka.

Odporúčania sa budú priebežne upravovať a meniť v súlade so zmenami prijatými členmi vlády SR a Krízového 
štábu SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

Stále sa nám nepodarilo vyhrať boj s pandémiou. Preto buďte mimoriadne zodpovední voči sebe aj ostatným 
a naďalej prísne dodržiavajte všetky hygienické nariadenia.

Kontakty:

Slovenská národná knižnica - https://snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html

Úrad verejného zdravotníctva - http://www.uvzsr.sk/

Týmto sa rušia odporúčania SNK zo dňa 5. mája 2020 a 20. mája 2020.

V Martine, 10. júna 2020
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Úrad verejného zdravotníctva SR 
 

Odpovede na otázky súvisiace s činnosťou knižníc 
platné od 10. 6. 2020 súvisiace s opatrením OLP/4738/2020 

 
 
* V priestoroch máme umožniť používateľom sedenie iba jednotlivo, či je možné umožniť aj prácu 
malých skupín? Koľko používateľov je potom tá skupina za napr. jedným stolom? Alebo máme 
úplne obmedziť kolektívne študovne? 
 
- Na knižnice sa vzťahuje opatrenie č. OLP/4738/2020, ktoré nájdete tu: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf 
Konkrétna odpoveď na vašu otázku: Používateľom sa odporúča sedieť jednotlivo, ak nejde o členov 
spoločnej domácnosti. Povinnosť dvojmetrového odstupu sa však od 10. 6. zrušila. 
 
* Ako dlho umožniť používateľovi pobyt v knižnici? Počas skúškového obdobia sa tam zdržujú aj 
celý deň (príprava na skúšky, príprava záverečných prác a pod.), je to teraz možné? Alebo aký je 
limit na dĺžku pobytu v knižnici? 
 
- Maximálna dĺžka pobytu v knižnici nie je opatrením ÚVZ SR obmedzená. 
 
* Práve s ohľadom na dĺžku pobytu v knižnici, máme im merať teplotu? Najmä vedecké a 
akademické knižnice majú aj zahraničných používateľov, ktorí začnú po otvorení hraníc prichádzať 
kvôli štúdiu, prípadne na výmenne pobyty. Budú nejaké obmedzenia s ohľadom na rizikové štáty, 
oblasti? 
 
- Meranie teploty používateľom knižnice nie je povinné. Samotná knižnica však môže prijať kroky nad 
rámec opatrení ÚVZ SR podľa svojho uváženia, ako napríklad meranie teploty. 
 - O prípadných ďalších obmedzeniach bude rozhodovať konzílium odborníkov, resp. ústredný krízový 
štáb. Podľa aktuálneho opatrenia osoba, ktorá príde z rizikovej krajiny, má zotrvať v domácej izolácii 
až do negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, čiže nemôže ísť ani do knižnice. 
 
* Čo s dotykovými plochami na PC, či tabletoch, USB kľúčoch, tlačiarňach, slúchadlách, stoloch a 
pod. v študovniach? Umožniť im používanie týchto zariadení? Dezinfikovať ich a ak áno, a ako 
často? (Knihy a časopisy sú karantenizované, ale čo s plochami a zariadeniami?) 
 
- Podľa hore uvedeného opatrenia treba vykonávať časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Tam, kde je to 
možné odsledovať (napr. používanie PC, slúchadiel) odporúčame dezinfikovať po každom 
používateľovi. - Taktiež upozorňujeme, že karantenizácia vrátených kníh bola iba v rovine 
odporúčania a aj toto odporúčanie sa už v opatrení ÚVZ nenachádza. Zostáva preto na uvážení 
knižnice, či karantenizáciu bude naďalej uplatňovať. 
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* Aké pravidlá platia pri upratovaní podláh – ako často zmývať podlahy, čo v prípade, ak je tou 
plochou koberec? Ako v prípade oddychových zón knižnice, kde sú tulivaky, či iné vybavenia 
umožňujúce relax používateľa? (napr. detské a mládežnícke oddelenia majú mnoho vybavenia 
látkového). 
 
- Opatrenie stanovuje povinnosť zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. Ide samozrejme  
o podlahy, ktoré je možné na vlhko umývať. V prípade kobercov odporúčame vysávať každodenne. 
Koberce či čalúnený nábytok nepredstavujú pre šírenie vírusu zvýšené riziko. 
 
* Aké pravidlá platia pri prípadnej konzumácii (jedlo, voda) v priestoroch knižnice (najmä ak tam 
budú viac hodín), využívania toaliet? Je to obmedzené? A čo presne môžeme a nemôžeme dovoliť? 
 
- Opatrenie ÚVZ nestanovuje obmedzenie konzumácie jedla a nápojov v knižnici, nie je obmedzené 
ani používanie toaliet. Každá by preto mala postupovať podľa vlastného uváženia a obvyklých 
pravidiel  (nepredpokladáme, že konzumácia jedál je povolená vo všetkých priestoroch knižnice). 
 
* Aké sú ďalšie hygienické obmedzenia? 
 
- Pravidlá stanovuje vyššie uvedené opatrenie č. OLP/4738/2020, resp. jeho časti, ktoré sa dajú 
aplikovať na prostredie knižnice. Ide najmä o časté vetranie, dezinfekciu rúk pri vstupe, dezinfekciu 
povrchov či povolenie vstupu používateľom len s prekrytými hornými dýchacími cestami. 
 
 
Marek Eliáš 
Komunikačný referát 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
marek.elias@uvzsr.sk 
 
 
------------------------------ 
Otázky poslal ÚVZ SR:  
Ing. Ondrej Latka, PhD. – predseda 
Slovenská asociácia knižníc  
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Slovenská národná knižnica vydáva nové odporúčania 
prevádzky knižníc na Slovensku 
z dôvodu nástupu druhej vlny pandémie – rozšírenia ochorenia 
COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-COV-2.

Nové odporúčania sú vydané na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo 
dňa 28. augusta 2020 č. OLP/6849/2020 pri ohrození verejného zdravia.

Slovenská národná knižnica odporúča:

1. vstup a pobyt v knižnici (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými 
hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný 
na konzumáciu nápojov a pokrmov;

2. pri vchode do knižnice aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice; 

3. odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m;

4. odporúča sa, aby počet používateľov v knižnici v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden 
používateľ na 10 m2 z plochy knižnice určenej pre používateľov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; 
odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými používateľmi knižnice minimálne 2 metre;

5. vykonávať časté vetranie priestorov knižnice a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, 
kľučiek, košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné 
prostriedky s virucídnym účinkom;

6. informovať používateľov, aby sa v priestoroch knižnice zdržiavali len nevyhnutne potrebný čas;

7. pokiaľ to možnosti umožňujú, zabezpečiť samostatný vstup a samostatný výstup – kordón vstupu 
pre výpožičky (automatická dezinfekcia rúk pri vstupe), kordón výstupu (automatická dezinfekcia rúk 
pri výstupe); na konci výstupného kordónu umiestniť zberný kôš na použité rukavice a iný ochranný 
materiál;

8. otvoriť toalety pre verejnosť, avšak dotykové plochy na toaletách musia byť dezinfikované každú 
hodinu; používatelia musia mať k dispozícii mydlo, dezinfekciu a papierové utierky;

9. na všetky vstupy do knižnice viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené 
hygienické opatrenia;

10. riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia 
a môžu ho nevedome šíriť, preto je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia;
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Povinnosť nosiť rúško:

1. povinnosť nosiť rúško všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej 
republiky; táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež 
prekrytý rúškom; 

2. nosenie rúška aj v exteriéroch knižníc;

3. namiesto rúška je možné použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia;

4. výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska majú okrem iných aj účinkujúci pri nakrúcaní 
audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu 
(informácia v prípade, ak knižnica organizuje hromadné podujatie, ktorého súčasťou je aj umelecký 
výkon).

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách knižníc Slovenská národná knižnica odporúča:

1. vo všetkých priestoroch knižníc, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často 
a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj 
v budovách s núteným vetraním);

2. pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo 
všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod;

3. vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom otvorenia 
knižnice a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova 
nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu;

4. ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť 
vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky 
knižnice;

5. vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním;

6. nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali 
prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu;

7. prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné;

8. nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter;

9. využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských 
priestoroch;

10. pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany 
dýchacích ciest;
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Pokiaľ knižnica prevádzkuje verejné stravovanie Slovenská národná knižnica odporúča:

1. dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov; zároveň sa kladie dôraz 
na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne 
v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej 
hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín;

2. vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí 
stoličiek a kresiel);

3. ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa 
požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní 
kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok 
vhodný na daný účel;

4. obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu 
rúk;

5. príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom 
k pokrmu zabalený do papierovej servítky;

6. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami;

7. vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu;

Knižniciam, ktoré organizujú hromadné podujatia s účinnosťou od 1. septembra 2020 sa podľa § 48 
ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu 
v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku 
hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 
hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí1 Slovenská národná knižnica odporúča dodržiavať nasledovné 
povinnosti:

1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami 
(napríklad rúško, šál šatka);

2. pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov), 
počas predstavenia vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh 
a predmetov; 
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3. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami; dezinfekciu 
hygienických zariadení vykonávať každú hodinu;

4. zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;

5. zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii;

6. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 
  kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

 2. zákaz podávania rúk;

7. pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného 
podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich 
umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné 
osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie 
je možné dodržať;

8. v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti 
tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia 
sedadiel odporúčame v radoch alternovať;

9. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov;

10. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich 
na hromadnom podujatí;

11. podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri;

12. v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor 
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup; 

13. zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní 
audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C;

14. obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, 
pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala; ak sa vstupenky na dané predstavenie 
nepredávajú je potrebné zabezpečiť sedenie tak, aby medzi obsadenými miestami ostalo jedno miesto 
neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala;

4/5

1 Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové 
podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby boli vymedzené presné názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu 
hromadného podujatia by sa vytvorila mylná predstava, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných 
podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, 
vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu 
osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Podľa zákona 96/1991 Zb. 
§1 Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto zákona rozumejú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, 
hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné 
zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.
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15. oznámiť verejnosti, že hromadného podujatia sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá vykazuje akékoľvek 
respiračné ochorenie, ktorá v posledných 14 dňoch bola mimo územia Slovenskej republiky v rizikových 
krajinách alebo nie si je vedomá, že by došla do kontaktu s osobou, ktorá je infikovaná ochorením 
COVID-19, resp. jej členovia domácnosti.

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 alebo § 12 zákona 
č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného 
obvodu.

V Martine 3. septembra 2020

Týmto odporúčaním sa ruší odporúčanie prevádzky knižníc na Slovensku zo dňa 2. septembra 2020.

Kontakty:

Slovenská národná knižnica – https://snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html 
Úrad verejného zdravotníctva – http://www.uvzsr.sk/ 
Národní knihovna Praha – https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – http://www.infolib.sk/sk/ 

5/5
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Obdobie pandémie výrazne zasiahlo kul-
túrno-spoločenské dianie na Slovensku, 
vrátane činnosti knižníc. Za zatvorenými 
dverami našej knižnice sme sa snažili zare-
agovať na pandémiu, ktorá podľa mnohých 
predpovedí mala trvať niekoľko mesiacov. 
Oslovili sme spisovateľov, ilustrátorov, 
vydavateľov, bábkohercov a  spolu s  nimi 
sme chceli spestriť život „medzi štyrmi 
stenami“ nielen deťom, ale aj ich rodičom 
a pedagógom. Pripravili sme pre nich cyk-
lus Čítame cez web s  množstvom online 
podujatí: dramatizované čítania, tvorivé 
workshopy, bábkové predstavenia, prezen-
tácie súťažných titulov festivalu Zázračný 
oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 
a  Knihotúlanie – našu literárnu kaviareň. 
Do konca júna mohli návštevníci webovej 
stránky piešťanskej knižnice vidieť online 
25 dramatizovaných čítaní, 11 worksho-
pov, 4 výstavy, 4 divadielka, 10 videí z cyk-
lu Zaži si svoju knižnicu, 9 prezentácií 
rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. 
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe a 8 videí 
z cyklu podujatí Piešťanské online potulky.

V  apríli sme vyhlásili  literárnu súťaž pre 
žiakov základných škôl. Ich úlohou bolo 
napísať nám príbeh o tom, čo sa podľa nich 
deje ZA DVERAMI (zatvorenej) KNIŽNI-
CE. V  online aktivitách sme pokračovali 
v  máji a  júni podujatiami prezentujúcimi 
zaujímavosti mesta Piešťany a tvorivými 
workshopmi na motívy kníh vo forme fo-
tonávodov.

S otázkou, ako trávia čas a na čom pracujú 
v  období poznačenom mnohými obme-

dzeniami, sme  oslovili významné osob-
nosti slovenskej a  českej literárnej scény. 
Rozhovory s  nimi, (celkovo ich bolo 22), 
napríklad s   Ivonou Březinovou, Zuzanou 
Pospíšilovou, Milanom Starým, Romanom 
Bratom, Jozefom Banášom, Dadom Nagy-
om, Milicou Matejkovou a ďalšími, nájdete 
na webovej stránke našej knižnice: https://
www.kniznica.sk/rozhovory/. 

Našim zámerom bolo prostredníctvom 
spomínaných aktivít podporiť čítanie a 
vzdelávanie, posilniť vzťahy so slovenskými 
tvorcami literatúry, propagáciu knižnice na 
celom Slovensku či zvýšenie sledovanos-
ti našich online kanálov. Na naše aktivity 
pozitívne reagovali učitelia materských 
a  základných škôl, ktorí ich efektívne vy-
užívali v rámci svojho online vzdelávania. 
Obľúbené boli aj u  rodičov, ktorí pomá-
hali  deťom pracovať s tvorivými úlohami 
a kvízmi z webu detskakniznica.sk. Získali 
sme si ich pravidelnú sledovanosť a   spät-
nú väzbu. Nadšenú odozvu sme mali aj od 
tvorcov literatúry, ktorí týmto spôsobom 
dostali možnosť prezentovať svoju tvorbu 
i počas neľahkej situácie.

Ďakovné e-maily:

„Vážená knižnica, srdečne Vám ďaku-
jem, skutočne ste ma potešili. Taký lepší je 
ten svet v rozprávkach ako v našom živote. 
Dobre padne preto usmiať sa i nám starým 
a zaspomínať si. Prajem Vám úprimne veľa 
úspechov vo Vašej záslužnej práci.“
Mária Macuľová, dedička autorských práv 

J.C. Hronského

ONLINE AKTIVITY MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY / THE PIEŠŤANY 
TOWN LIBRARY ONLINE ACTIVITIES
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„Wow! To, čo robíte, je podľa mňa perfekt-
né. Toľko aktivít a digitálneho obsahu ako 
knižnica robíte. A všetko je video – čo je 
podľa mňa v dnešnej dobe veľmi dôležité.“

Matúš Benža, prorektor VŠMU pre 
zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú 

činnosť

Náš projekt si všimli i  vo viacerých mé-
diách. Do článku „Karanténa nemusí byť 
nuda“ nás zaradili v  Literárnom týžden-
níku, o  projekte Čítame cez web si môžu 
prečítať čitatelia viacerých internetových 
portálov. O tom, čo sa deje za dverami na-
šej knižnice, si mohli vypočuť poslucháči 
v Rádiu Regina. Zapojili sme sa aj do on-
line konferencie s názvom Čítanie v kríze: 
Akcia v knihe – kniha v akcii, ktorá sa ko-

nala 7. mája 2020 a v rámci ktorej sa pre-
zentovalo 14 knižníc z celého Slovenska.
Práca na spomenutých online aktivitách 

a  ich kladná odozva výrazne ovplyvnili 
i  atmosféru v  našej inštitúcii. V  ťažkom 
období dávalo  zamestnancom zmysel po-
kračovať v práci, ktorá čitateľov udržiavala 
v kontakte s knihou. Entuziazmus pri tvo-
rení nových nápadov či úsmevná atmosfé-
ra pri natáčaní nám nedali priestor na ne-
gatívne myšlienky či depresie. Naučili sme 
sa kreatívne reagovať na nečakané výzvy 
a plánujeme v  tom pokračovať i v budúc-
nosti.

PaedDr. Matúš Nižňanský
Mestská knižnica mesta Piešťany

dospele@kniznica.sk

V období zatvorenia knižnice z  dôvodu 
preventívnych opatrení v  súvislosti so ší-
riacim sa koronavírusom COVID-19 sme 
fungovali v online prostredí nášho kniž-
ničného facebooku. Pripravili sme rôzne 
zábavné i vedomostné súťaže, ale aj výzvy 
či fotonávody, ktorými sme chceli našim 
priaznivcom spríjemniť ich pobyt doma.
S aktivitami pre deti a dospelých sme za-

čali 1. apríla 2020 spustením súťaže s ná-
zvom Múdra hlavička vie. Chceli sme, aby 
si každý vyskúšal, ako dobre pozná knihy. 
Rozhodli sme sa, že dáme hádať knihu 
podľa obalu. Autora a názov sme zakryli. 
Takto sme mali nachystaných 21 titulov 
slovenských a zahraničných autorov belet-
rie a detských kníh ako J. Pronská, J. Nesbø 
či G. Futová. Každý deň sme dali hádať 3 
obaly kníh. Naša súťaž trvala 7 dní. Naj-

úspešnejšie boli 2 čitateľky, ktoré sme oce-
nili knižnou odmenou.

5. apríla 2020 sme odštartovali online sú-
ťaž pre malých aj veľkých pod názvom Ži-
jeme (s) knihami doma alebo Čo si doma 
čítame. Chceli sme, aby nám súťažiaci po-
sielali originálne fotky kníh, ktoré práve 
čítajú alebo nakreslené obrázky podľa ob-
ľúbenej knižky. Ocenili sme 7 detí.

Od 11. apríla 2020 sa mohli naši priazniv-
ci tešiť na 20-dňovú online výzvu s názvom 
Knihomoľská výzva. Jej zmyslom bolo po-
kúsiť sa každý deň prečítať knihu či príbeh 
v rôznych neobvyklých situáciách, kostý-
moch alebo nie úplne bežným spôsobom 
– v  pyžame, na záhrade alebo v  bunkri. 
Chceli sme, aby sa s nami čitatelia podelili 

ONLINE AKTIVITY POVAŽSKEJ KNIŽNICE V POVAŽSKEJ BYSTRICI / THE 
POVAŽSKÁ LIBRARY IN POVAŽSKÁ BYSTRICA ONLINE ACTIVITIES
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o svoj deň s knihou a poslali nám fotku, na 
ktorej čítajú podľa tejto výzvy. Knižnou od-
menou sme ocenili 10 detí.
Naša kolegyňa sa v apríli zapojila do čita-

teľského projektu, ktorý organizuje občian-
ske združenie s  názvom Celé Slovensko 
číta deťom. V rámci akcie Čítame z domu 
nahrala 4 videá. Používatelia si ich môžu 
vypočuť i pozrieť na stránke Celé Sloven-
sko číta deťom (http://www.celeslovensko-
citadetom.sk/sk/citanie/povazska-knizni-
ca-v-povazskej-bystrici/11334).
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Považská knižnica v Považskej Bystrici ne-
zaháľala ani v máji a vo svojich online akti-
vitách pokračovala aj po otvorení knižnice. 
Aj v tomto mesiaci sme nachystali niekoľko 
online aktivít pre deti i dospelých.
Od 4. mája 2020 do 12. mája 2020 bola 

spustená online súťaž Uhádni knihu podľa 
úryvku. Každý deň sme zverejnili 2 úryvky 
z notoricky známych kníh ako Odviate vet-
rom alebo Babička. Na základe uvedených 
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indícií k daným úryvkom bolo úlohou na-
šich priaznivcov uhádnuť, o  aký titul ide. 
V tejto súťaži sme ocenili 1 čitateľku, ktorá 
uhádla najviac úryvkov.
Pre šikovné ručičky si naše kolegyne pri-

pravili rôzne kreatívne nápady pod spoloč-
ným názvom Knižničná sovička Anička 
a  jej tvorivá dielnička. Prvé fotonávody 
sme tematicky uviedli ku Dňu matiek. Po-
stupne sme zverejňovali výrobu rôznych 
záložiek a  iných drobností. Našich priaz-
nivcov sme týmto chceli motivovať k  tvo-
rivej činnosti.
V máji má svoje významné miesto aj Noc 

literatúry. Tento rok prebiehala online. Od 
13. mája 2020 do 22. mája 2020 bolo možné 
počúvať načítané ukážky textov v  podaní 
našich slovenských interpretov ako Anna 
Šišková, Richard Stanke či Szidi Tobias. 
Podľa pokynov hlavného organizátora na 
Slovensku, ktorým je České centrum, zdie-
ľala naša knižnica na svojom facebooku, 
každý deň, jedno zverejnené video.
S  online aktivitami sme neprestávali ani 

v  júni. Od 1. júna 2020 do 12. júna 2020 
prebiehal Retro kvíz pre milovníkov 

kníh. Určený bol dospelým čitateľom, kto-
rí našu knižnicu navštevujú už doslova de-
siatky rokov. Prostredníctvom tohto kvízu 
sme im chceli pripomenúť obľúbené knihy 
z čias ich detstva ako Danka a Janka alebo 
Čin – čin. Knižnou odmenou sme ocenili 
3 čitateľky a 1 čitateľa. Previerkou znalostí 
nielen z oblasti literatúry bol Vedomostný 
kvíz, do ktorého sa mohli naši priaznivci 
zapájať od 15. júna 2020 do 26. júna 2020. 
Aj tu sme ocenili 6 najúspešnejších.

Všetky aktivity propagujeme na webovom 
sídle a  na facebooku našej knižnice. Sú-
ťažiaci odoslaním príspevkov súhlasili so 
zverejnením a so spracovaním osobných 
údajov. Ďakujeme všetkým zapojeným 
a  blahoželáme tým najúspešnejším, kto-
rých sme ocenili knižnou odmenou. Verí-
me, že napriek absencii osobného kontaktu 
sme mohli byť aspoň online formou bližšie 
k našim čitateľom.

Mgr. Denisa Mesíková
Považská knižnica v Považskej Bystrici

denisa.mesikova@kniznicapb.sk

Týždeň slovenských knižníc 2020 úspešne 
odštartoval 2. marca na Zvolenskom zám-
ku. V jednom zo slávnostných príhovorov 
odznela vtipná poznámka o  návrate ľudí 
k  čítaniu počas domácej karantény v  dô-
sledku Covid-19. Nikto nepredpokladal, že 
pandémia za niekoľko dní radikálne zmení 
život na celom Slovensku.
Kultúrne inštitúcie Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja boli po rozhodnutí krí-
zového štábu zatvorené pre verejnosť už 9. 

marca na neurčité obdobie. Všetky aktivity 
boli zastavené.
Krajská knižnica nechcela stratiť kontakt 

s používateľmi, presmerovala svoje aktivity 
do virtuálneho priestoru a na sociálne sie-
te. Upriamila pozornosť svojich používate-
ľov na ponuku elektronických kníh, umož-
nila im on-line registráciu, preregistráciu, 
spracovávanie rešerší, skenovanie časti 
dokumentov. Všetky poplatky boli hrade-
né na bankový účet knižnice. Pre svojich 

VIRTUÁLNE AKTIVITY KRAJSKEJ KNIŽNICE Ľ. ŠTÚRA / VIRTUAL 
ACTIVITIES OF THE REGIONAL LIBRARY OF Ľ. ŠTÚR
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Virtuálny tréning pamäti

priaznivcov pripravila tematicky bohat-
šie  príspevky na Facebook a  Instagram, 
snažila sa osloviť všetky vekové kategórie. 
S propagáciou on-line aktivít pomáhalo aj 
Oddelenie kultúry Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja, pravidelne vydávalo 
kultúrny newsletter – tipy kam zamieriť vo 
virtuálnom svete za kultúrou.
Poď si s nami nielen niečo prečítať, takto 

sa prihovárali deťom detské knihovníčky 
čítaním na pokračovanie. Cykly Počúva-
nie s porozumením boli určené deťom aj 
rodičom, pomocou kontrolných otázok 
mohli rodičia zistiť, ako pozorne deti po-
čúvali a  porozumeli príbehu. V  tvorivých 
dielňach knihovníčka Miška ukázala, ako 
sa dajú vyrobiť  netradičné veľkonočné zá-
ložky do knihy a mini zápisníčky. Knižnica 
ponúkla niekoľko Ochutnávok – ukážok 
z  tvorby regionálnych autorov. Čitateľom 
knižnice sa  prihováral humorista Ondrej 

Kalamár, čítal svoje najnovšie aforizmy. 
Zvolenský rodák, ilustrátor Jozef Danglár, 
si zaspomínal na Petra Pišťanka pri príleži-
tosti jeho nedožitých 60. narodenín. Rub-
rika Vedeli ste, že..., prinášala pravidelne 
fakty a zaujímavostí z rôznych oblastí živo-
ta. Knihovníčka Zuzka v  šiestich videách 
ponúkla  jednoduché techniky na zlepše-
nie pamäti.
Súťaživého ducha čitateľov mohla uspoko-

jiť vedomostná súťaž Knižničný maratón, 
súťažilo sa o  knižné poukážky z  kníhku-
pectva Martinus a ďalšie zaujímavé knižné 
tituly. Knihovníci odporúčajú, v tejto rub-
rike boli pravidelne ponúkané zaujímavé 
knihy na čítanie. Príspevky boli zamerané 
aj na rady pre záhradkárov, ponuku domá-
cich receptov na varenie, pečenie a mnohé 
ďalšie témy.
Knižnica pravidelne informovala o dianí 

za zatvorenými dverami, o tom ako sa pri-
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pravuje na otvorenie po skončení karanté-
ny. „Ako ste začali týždeň? My napríklad aj 
upratovaním knižiek v našom sklade. Budú 
na vás všetky čakať pekne upratané a zora-
dené v regáloch. Zatiaľ si môžete vybrať z 
našich e-kníh, ktorých máme v katalógu už 
vyše 9000!“
Epidemiologická situácia sa zlepšovala, 

bolo potrebné zabezpečiť ochranu zamest-
nancov. Knižnica zakúpila v apríli  3D tla-

čiareň na realizáciu aktivít pre verejnosť. 
V rámci zabezpečenia ochrany zamest-
nancov vytlačila každému knihovníkovi 
ochranný štít. Pre ďalšie kultúrne inštitúcie 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
vyrobila knižnica viac ako 150 štítov.
11. mája bola krajská knižnica otvorená 

pre verejnosť. Pre knižnicu a knihovníkov 
bola nová situácia  výzvou aj príležitosťou. 
Koronakríza zablokovala poskytovanie 
klasických výpožičných služieb, komuni-
kácia s používateľmi bola obmedzená, kul-
túrne a  vzdelávacie aktivity boli pozasta-
vené. Veľa ľudí sa ocitlo v izolácii, zmenili 
svoje správanie v kontexte svojich potrieb. 
Knihovníci museli na takéto zmeny rea-
govať, nachádzať nové cesty ako sa dostať 
k svojim používateľom, pri tvorbe nových 
formátov získali veľa nových skúseností a 
zručností.

Ing. Milota Torňošová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra,

 milota.tornosova@kskls.sk

Knihovníci odporúčajú

Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
(VKMK) sa tak ako väčšina kultúrnych 
inštitúcii na Slovensku ocitla od polovi-
ce marca v povinnej karanténe. Napriek 
tomu, že musela zrušiť viacero zaujímavých 
akcií a podujatí, ktoré mala naplánované a 
dlhšie ich pripravovala (besedy s autormi, 
prednášky pre verejnosť, kino premietanie, 
Noc s Andersenom, vernisáže výstav) snaži-
la sa udržiavať kontakt so svojimi čitateľmi 
či návštevníkmi knižnice.
Využívala na to predovšetkým web strán-

ku (zasielanie informácii pre registrova-
ných používateľov, oznamy na stránke a 
pod.) a sociálnu sieť knižnice, prostred-
níctvom ktorých sa snažila osloviť svojich 
čitateľov a návštevníkov knižnice.
Čitateľom v prvom rade ponúkla možnosť 

vypožičiavať si E-knihy. Túto službu za-
viedla, tak isto ako ostatné knižnice v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického 
samosprávneho kraja (BBSK)
začiatkom februára 2020, vďaka  finanč-

nej podpore  BBSK.  V spolupráci s portá-

BOHATÉ AKTIVITY VEREJNEJ  KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA POČAS 
ZATVORENIA KNIŽNICE V DÔSLEDKU KORONAKRÍZY / MIKULÁŠ KOVÁČ 
PUBLIC LIBRARY RICH ACTIVITIES DURING  THE CLOSURE OF THE LIBRARY 
DUE TO THE CORONA CRISIS
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lom Palmknihy.cz-eReading ponúka na vy-
požičanie okolo 9 200 e-kníh.  Pre čitateľov 
E-kníh sme pripravili „mini súťaž“, ktorej 
cieľom bolo motivovať čitateľov k vypoži-
čiavaniu si E – kníh. Na FB stránke knižni-
ce sme pravidelne prezentovali zaujímavé 
tituly E-kníh (upútavky na čítanie). 
Ďalšou novinkou, ktorú knižnica ponúk-

la v čase zatvorenia na sociálnej sieti bolo: 
Rozprávkové čítanie pre najmenších. 
Realizovali ho pracovníčky knižnice ale 
i partneri knižnice. Knižnica v rámci číta-
nia siahla po známych a u detí obľúbených 
autorov (Pavol Dobšinský, H. Ch. Ander-
sen, bratia Grimmovci, Marta Hlušíková, 
Rudo Moric a i.)
K uvedeným rozprávkovým čítaniam boli 

vždy pripravené rôzne on-line interaktív-
ne súťaže, do ktorých sa mohli deti a sle-
dovatelia zapojiť (výroba vlastnej záložky 
do knihy, súťažné otázky vyplývajúce práve 
z prečítaného príbehu, výroba darčekovej 
taštičky, výroba jarného herbára, rôzne vý-
robky z  papiera, výtvarné aktivity,  atď.). 
Do tvorivých aktivít sa zapojilo viacero 

detí, ktoré nám posielali svoje výtvory ma-
ilom. Veľký ohlas na FB zaznamenala dra-
matizácia rozprávkového príbehu O troch 
prasiatkach, ktorú pripravili knihovníčky, 
realizujúce v knižnici vzdelávacie aktivity 
pre žiakov ZŠ.
Zaujímavo bol pripravený on-line cyklus 

venovaný slovenským tradíciám Veľkej 
noci (veľkonočný týždeň, tradície Veľkého 
piatku, Biela Sobota, Veľkonočná nedeľa, 
Veľká noc v  zahraničí, atď. ). Nechýbali 
tvorivé aktivity venované jari a mesiacu le-
sov (vynášanie Moreny, jarná poézia, jarný 
herbár s Čitkom, jarná príroda foto objek-
tívom, výroba jarného herbára, a i.). 
 Zaujímavým obohatením určite bolo aj 

čítanie známych rozprávok v  cudzom ja-
zyku (angličtina, nemčina, rómčina). Čí-
tanie sme obohatili aj o Vianočné povesti 
a koledy od spisovateľky Zuzany Kuglero-
vej, ktorá v marci v rámci Týždňa sloven-
ských knižníc stihla v knižnici dve autorské 
besedy pre žiakov ZŠ. 
Pre dospelých poslucháčov sme pripravili 

cyklus poézie z  tvorby banskobystrickej 
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autorky a výtvarníčky Anny Drevickej, 
ktorý sme prezentovali na FB vo večerných 
hodinách.
Knižnica počas zatvorenie spolupracovala 

aj s viacerými partnermi (kultúrne inštitú-
cie, osobnosti a pod.) Keďže aj oni sa chceli 
on-line prezentovať nebránili sme sa vzá-
jomnej spolupráci. Knižnica poskytla kni-
hy na on-line čítanie Stredoslovenskému 
múzeu na aktivitu: Rozprávky z  múzea. 
Príbehy z knižky banskobystrického auto-
ra Karola Langsteina „O zakliatej Bystri-
ci“ načítali mladí herci Peter Magurský a 
Patrícia Marikovská. Čítanie bolo doplne-
né aj rôzne súťažné otázky a kreatívne úlo-
hy pre poslucháčov. 
Banskobystrický spisovateľ a  básnik Mi-

roslav Kapusta načítal pre knižnicu svoj 
román pre deti:Nespi, lebo sa ti prisní...!, 
ktorý sme malým poslucháčom on-line 
sprostredkovali počas mesiaca máj. V me-
siaci jún sme pre nich pripravili čítanie 
básní pre deti z knihy Miroslava Kapustu: 
Ja sa z toho ušúľam...! Básne opäť načítal 
samotný autor.

Banskobystrický poslanec Vladimír Piro-
šík pre knižnicu načítal príbehy od spiso-
vateľa Branislava Jobusa: Láskavé rozpráv-
ky.
Keďže knižnica pravidelne realizuje aj 

rôznorodé podujatia umeleckého charak-
teru, nezabudla ani na svojich „umelecky 
ladených návštevníkov a čitateľov.“ Pre 
tých ponúkla možnosť realizovať sa v mini 
literárnej súťaži: Karanténa ARS - súťaž o 
najkrajšiu karanténnu báseň (bola vyhlá-
sená cez web a  FB). Zapojilo sa okolo 30 
poetov.
Pre deti základných a základných umelec-

kých škôl v  termíne od 1.4. do 10.5.2020 
knižnica vyhlásila 3. ročník súťaže: Ban-
skobystrické pierko 2020 v tvorivom písa-
ní poézie a prózy.
Napriek tomu, že deti boli doma, zrejme 

boli svojimi pedagógmi  dobre motivovaní 
a  do súťaže sa zapojilo takmer 50. detí (z 
cca 70 oslovených škôl). 
Knižnica  v čase zatvorenia spustila aj vy-

novený YouTube kanál: (https://www.yo-
utube.com/channel/UCcNLWQEahN6Z-
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tlfpOSHRpYQ), ktorý obohatila práve 
o videonahrávky (čítané rozprávky, poézia 
pre dospelých, súťaže pre deti, čítanie roz-
právok v cudzom jazyku, video prezentácie 
k rôznym výročiam či udalostiam a pod.). 
On-line aktivity VKMK boli prezentované 

aj na online konferencii: Čítanie v kríze: 
Akcia v knihe-kniha v akcii, ktorú pripra-
vila Bibiana-Centrum detskej literatúry, 
čítania a SK IBBY 
7. 5. 2020 a  je k zhliadnutiu na YouTube 

kanáli: (https://www.youtube.com/watch?-
v=OED0hy8IMu4)
Sme radi, že vďaka „kríze“, sme si mohli 

vyskúšať nové prezentačné aktivity pre 
verejnosť, najmä  v  on-line prostredí. Po-
darilo sa nám osloviť pomerne širokú šká-
lu používateľov. V čase zatvorenia sme na 
sociálnej sieti zaznamenali nárast sledova-
teľov našej stránky behom 7 týždňov z 293 
na 604. Karanténne čítanie malo spočiat-
ku veľký ohlas (nakoľko sme začali medzi 

prvými), neskôr menší, avšak čítanie stále 
prebieha a my sa tešíme stálym ohlasom.  
V  termíne od 16.03.2020 do 30.04.2020 
sme uverejnili spolu 61 príspevkov, kto-
rých dosah bol 28 197. Z toho pozretí bolo 
4774, z toho like nám dalo 661  a zdieľalo 
249 užívateľov, medzi nimi učitelia ZŠ, Slo-
venská asociácia knižníc, regionálni autori 
a  i. Pomohla nám aj LITA- autorská spo-
ločnosť, ktorá nám poskytla súhlas na au-
torské čítanie a  zverejnenie zvukovo-obra-
zového záznamu čítania prostredníctvom 
siete internet.
Spätná väzba od verejnosti bola dobrá, ak-

tivity na FB mali pozitívny ohlas, záujem 
bol aj o literárne súťaže, ktoré sme realizo-
vali v čase zatvorenie. 

Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča, 

Banská Bystrica
manazer@vkmk.sk
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Prvé marcové dni odštartovali dni neis-
toty, sami seba sme sa pýtali, čo bude. Sa-
mozrejme, po zatvorení knižnice 10. marca 
sme sa (asi ako v každej inej knižnici) pus-
tili do práce v knižničnom fonde. Venovali 
sme sa vyraďovaniu, opravám poškode-
ných obalov, obnovili sme menovky vo 
fonde, kolegyne z náučného oddelenia do-
pĺňali záznamy o  vyradených knihách do 
pôvodných prírastkových zoznamov. Pri-
budli nám nové prípravy na kultúrnový-
chovné tematické besedy. S elánom sme sa 
pustili do príprav na aktuálne výzvy Fondu 
na podporu umenia, pripravovali sme vy-
účtovania už realizovaných alebo rozbeh-
nutých projektov. Veď - konečne sme mali 
na to čas, v knižnici je nás tak málo...

Ako plynuli dni a ako sme všetci ostro sle-
dovali vyjadrenia krízového štábu a  nám 
nadriadených inštitúcií, bolo čoraz jasnej-
šie, že knižnica tak skoro dvere neotvorí. 
Vzhľadom na odporúčania ÚVZ a SNK 

Martin sme nemohli poskytovať žiadne 
fyzické služby. Našim základným a čo naj-
rýchlejšie realizovateľným cieľom bol pre 
nás presun do online priestoru. Na webe 
knižnice sme umiestnili prehľad množstva 
platených i  voľne prístupných elektronic-
kých portálov a databáz všetkých druhov, 
odborných časopisov i beletrie. Tento pre-
hľad, ktorý sa stal – dúfajme - inšpiráciou 
i  pre niektoré ďalšie knižnice, je doteraz 
možné nájsť na https://kniznicark.sk/sk/
eiz---elektronicke-informacne-zdroje.
Vďaka podpore SNK sme študentom 

umožnili prístup k elektronickým zdrojom 
náučnej databázy  GALE. Upozornili sme 
našich študentov na službu vypracovávania 
rešerší a  skenovania článkov prostredníc-
tvom žiadanky v  elektronickej forme, aby 
svoje študentské práce mohli vypracovávať 
i bez osobnej návštevy knižnice.

Keďže situácia okolo pandémie naznači-
la, že pôjde o dlhodobý problém, napriek 

ČO NÁM VZALA A DALA KORONAKRÍZA / WHAT CORONA-CRISIS TOOK AND 
GAVE US

Z našich kroník...
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obavám o ďalší ekonomický vývoj knižnice 
sme sa rozhodli sprístupniť našim čitate-
ľom  elektronické knihy z  českej databázy 
E-reading. I  táto spoločnosť, podobne ako 
niektoré vydavateľstvá vycítila, že presun 
do online priestoru je dôležitý. Približne 
v  rovnakom čase, ako sme zakúpili licen-
ciu, sprístupnila pomerne veľkú časť elek-
tronických kníh aj v slovenčine. Prostred-
níctvom online katalógu tak získali naši 
čitatelia dočasný prístup k  9.000 elektro-
nickým knihám. Dnes, s odstupom času 
vidíme, že táto služba si našla svoje uplat-
nenie, mesačne uskutočníme okolo 50 - 
60 elektronických výpožičiek. Zatiaľ stále 
bezplatne, aby si čitatelia na túto možnosť 
dostatočne zvykli. Predpokladáme však, že 
v  dohľadnom čase vzhľadom na finančnú 
náročnosť bude táto služba spoplatnená.

Kontakty s  našimi návštevníkmi sme 
nahradili sociálnymi sieťami. Na FB sme 
rozbehli sériu Z knižničnej kroniky - pripo-
menuli sme fotografie, udalosti z knižnice 
a knižničné priestory spred desiatok rokov. 
Veríme, že pamätníci či ich potomkovia si 
našli v našich archívoch mnoho zaujímavé-
ho:). Snažili sme sa upozorňovať i na rôzne 
sprístupňované kultúrnovýchovné a  ume-
lecké portály. Veľmi nás teší, že množstvo 

audio či audiovizuálnych nahrávok bolo 
ich tvorcami naplno zdieľaných, čo svedčí 
o  veľkej vlne solidarity všetkých kultúr-
nych inštitúcií.

Ako by sme mohli potešiť ľudí, ktorí si bez 
papierovej knihy nevedia predstaviť deň? 
Siahli sme do našich zásob vyradených 
kníh a pripravili malé knižné prekvapenie. 
Vybrali sme niekoľko desiatok titulov a ur-
čitý čas sme knihy (vydezinfikované a  do 
potravinovej fólie zabalené) vykladali pred 
dvere našej knižnice  na pešej zóne. Táto 
nenápadná myšlienka v   čase pozatvára-
ných dverí vyvolala medzi priaznivcami 
veľký ohlas. Stala sa pre nás inšpiráciou 
pre ďalšie fungovanie ružomberskej Kniž-
nej poličky. Priamo v knižničnom vestibule 
odvtedy „otáčame“ naše vyradené knihy 
a  knihy darované čitateľmi, zaraďujeme 

Boli sme v tom všetci spolu

Átrium v marci

Átrium v júni
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ich do obehu pre iných. A má to úspech až 
doteraz...

Naša služba Odloženie z police síce v rám-
ci knižničného informačného systému 
Clavius bola spojazdnená už viac ako rok, 
čitateľmi však nebola takmer vôbec využí-
vaná. Situácia po otvorení 11. mája, ktorá 
veľmi obmedzovala náš bežný pracovný 
režim, nás prinútila realizovať nové prí-
stupy. Po opatrnom rozbehnutí a najmä po 
dostatočnej propagačnej kampani začalo 

Náš KnihostromLetná čitáreň

Prečítané leto v bujnejúcej záhrade

mnoho našich čitateľov konečne pracovať 
s  online katalógom a  pripravovať si kniž-
né objednávky sami. Veľmi si prajeme, aby 
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túto možnosť návštevníci využívali i naďa-
lej, práca s  vlastným čitateľským kontom 
totiž veľmi účinne ovplyvňuje dĺžku poby-
tu čitateľa v knižnici a umožňuje nám mi-
nimalizovať priamy fyzický kontakt v ďal-
šom období, keď sa vírus bude šíriť ďalej.

Koronakríza nám umožnila naplno sa 
pustiť do veľkej úlohy. Vďaka prostriedkom 
získaným z  dvoch rôznych projektov sme 
sa rozhodli zrevitalizovať naše knižničné 
átrium. Do veľkonočných sviatkov sa nám 
podarilo ukončiť výber firiem na realizáciu 
a potom sme postupne začali s technický-
mi stavebnými prácami, od úpravy stien át-
ria, cez obnovenie omietok a vymaľovanie 
stien. Vzhľadom k nepriaznivému májové-
mu počasiu nastúpila vybraná záhradnícka 
firma neskôr, ako sme dúfali, avšak všetko 
sa stihlo takmer podľa pôvodného plánu. 
Átrium sa podarilo zmeniť na nepozna-
nie. Posledné práce v našej novovytvorenej 

Knižnej záhrade sme síce dokončovali už 
po otvorení knižnice, všetci čitatelia a náv-
števníci boli veľmi ústretoví a milo prekva-
pení, aké zmeny sa v knižnici dejú. Priesto-
ry doteraz nevyužité, šedivé a  nevýrazné 
sa stali miestom, kde si teraz počas teplých 
dní naši návštevníci radi sadnú, oddýchnu, 
prečítajú voľne prístupné časopisy či zís-
kajú rýchle informácie prostredníctvom 
knižničnej wifi. A najmä - získali sme von-
kajší priestor na milé podujatia, hlasné čí-
tania, besedy a tvorivé dielne - všetko bez 
rúšok.
Takže, milá Koronakríza, vlastne sme ti 

vďační!
Ing. Tatiana Babincová,  

Mgr. Katarína Gorná
Mestská knižnica Ružomberok

riaditel@kniznicark.sk,  
beletria@kniznicark.sk

Foto: Mgr. Katarína Gorná, 
 archív MsK Ružomberok

Verejné knižnice, ktorých činnosť je za-
ložená najmä na osobnom, každodennom 
kontakte s čitateľmi, stáli počas korona krí-
zy pred nečakanými výzvami. Zo dňa na 
deň sme zatvorili všetky svoje pracoviská, 
pre ľudí sme však napriek tomu ostali otvo-
rení v inom, virtuálnom priestore.

Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Ko-
šiciach sme ešte pred mimoriadnou situ-
áciou začali intenzívne využívať možnosti, 
ktoré ponúka doba internetu a sociálnych 
sietí. Okrem iného sme už mali skúsenosti 
s vydávaním literárneho e-magazínu Knihy 
na dosah, ktorý sa teší rastúcej  návštev-

nosti, veď vlani mal viac ako 33 tisíc náv-
števníkov. Aj to nám pomohlo prispôsobiť 
sa novým podmienkam a sústrediť tvorivé 
a personálne kapacity na prácu v  online 
priestore. Literárny portál Knihy na dosah, 
ktorý je zameraný na popularizáciu litera-
túry, kníh a čítania, knižnica Jána Bocatia 
prevádzkuje od roku 2017. Čitatelia tu 
nájdu poéziu, prózu, komiks, fejtóny, či 
príspevky o aktuálnom dianí na slovenskej, 
ale aj svetovej literárnej scéne. Záujmu sa 
tešia tiež recenzie, rozhovory a iné tematic-
ké príspevky. Portál sa stal v období pandé-
mie jedným z kľúčových prostriedkov, vďa-
ka ktorému mohla Verejná knižnica Jána 

KEĎ SA OBMEDZENIA STALI INŠPIRÁCIOU / WHEN RESTRICTIONS BECAME 
AN INSPIRATION
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Bocatia sprostredkovať širokej verejnosti 
zaujímavé čitateľské zážitky.

Rovnako intenzívne sme boli v  kontakte 
so svojimi čitateľmi aj prostredníctvom 
webstránky, ktorá v  tomto období prešla 
výraznou formálnou a obsahovou preme-
nou. So zámerom prinášať návštevníkom 
nielen užitočné informácie, ale aj zábavu, 
sme v  rámci nej vytvorili Virtuálnu kniž-
nicu, ktorá funguje aj naďalej a je pravi-
delne aktualizovaná. Každý so záujmom 
o  literatúru, dejiny či umenie v nej objaví 
to svoje. Deti a  ich rodičia si môžu sprí-
jemniť vzájomne strávený čas počúvaním 
známych aj menej známych audio rozprá-
vok. Nielen milovníkov histórie zaujme 
výber článkov z dobových košických novín 
z knižničného fondu regionálneho odde-
lenia Verejnej knižnice Jána Bocatia. Sú 
zamerané predovšetkým na dianie v mes-
te, ale aj na významné historické udalosti 
z domova i zahraničia, najmä spred roku 
1938. Z dnešného pohľadu viaceré pobavia 
svojským humorom. Virtuálna knižnica 
ďalej ponúka „rande“ s obľúbenými autor-
mi a  to vďaka videozáznamom z literár-
nych besied, ktoré vznikli v rámci projektu 
1+1. Ide o formát, kde si spisovateľ pozýva 
k  sebe ďalšieho hosťa, s  ktorým je ume-
lecky spriaznený, čo zaručuje uvoľnenú, 
kreatívnu atmosféru. Návštevníci sa môžu 
započúvať do diel klasickej aj súčasnej lite-
ratúry a v kvízoch si overiť svoje vedomosti 
z  rôznych oblastí. Nájdu tu tiež virtuálne 
prehliadky pamätných tabúľ Košíc a úspeš-
nej  výstavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie 
s názvom Prvý dotyk so slobodou.
Na interaktívnu komunikáciu s  čitateľmi 

sme využili aj facebookovu stránku VKJB. 

Pravidelne sme pripravovali tematické vý-
zvy a celú aktivitu sme poňali aj ako súťaž 
s  prisľúbenou odmenou.   Postupne sme 
zverejnili osemnásť výziev zameraných na 
rôzne literárne a knižné úlohy. Tie „prevet-
rali“ nielen domáce knižnice našich priaz-
nivcov, no dali im hlavne priestor na zdie-
ľanie svojich čitateľských zážitkov. Denne 
sa do nich zapojilo okolo sto ľudí, čo je 
počet, ktorý bol pre nás veľmi pozitívnym 
prekvapením. Bolo zaujímavé sledovať, ako 
mnohí z  účastníkov netrpezlivo čakali na 
každé nové zadanie a  reagovali častokrát 
už do niekoľkých minút od jeho zverej-
nenia. Potreba byť v kontakte s ostatnými, 
diskutovať, podeliť sa o názor či pozitívny 
pocit, sa tu prejavila vo vysokej miere. Pre 
zamestnancov knižnice, ktorí boli v dennej 
interakcii s  ľuďmi zapojenými do výzvy, 
bola táto skúsenosť s vytvorením online 
komunity fanúšikov kníh a  čítania, veľ-
kým zadosťučinením. Bola  tiež dôkazom, 
že čitatelia majú vybudovaný veľmi blízky 
vzťah ku  svojej knižnici, obľúbeným kni-
hám a autorom.

Podmienky, ktoré sa spočiatku javili ako 
veľkým obmedzením pre fungovanie kniž-
nice sa  napokon ukázali ako inšpirácia 
pre objavovanie nových možností ako za-
ujať čitateľov a byť s nimi v kontakte. Ak-
tivity VKJB vo virtuálnom priestore nám 
ukázali nové možnosti, ktoré sme si nielen 
úspešne odskúšali, ale v ktorých budeme aj 
naďalej pokračovať a rozvíjať ich.

Mgr. Alena Zavocka
Verejná knižnica J. Bocatia, Košice

zavocka@vkjb.sk
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Knižnica pre mládež mesta Košice z dôvo-
du zavedených opatrení pred šírením koro-
na vírusu zostala, rovnako ako iné knižni-
ce na Slovensku, zo dňa na deň zatvorená. 
Knihovníci sa preto intenzívne začali za-
oberať alternatívnymi možnosťami, aby 
mohli pokračovali vo svojej činnosti a boli 
tu pre svojich čitateľov aj počas týchto dní.  

„Zo dňa na deň sme sa museli prispôsobiť 
veľmi vážnej situácii,“ vracia sa k zlomovým 
marcovým dňom Kamila Prextová, riadi-
teľka knižnice. „Všetko sa menilo doslova 
z hodiny na hodinu a dialo sa za „pochodu“. 
Stali sa z nás akýsi priekopníci podstupujúci 
„skúšku ohňom.“ Takúto situáciu nikto ne-
zažil, ani si niečo podobné nepamätá. „Na 
jednej strane sme veľmi rýchle potrebovali 
nájsť nové možnosti fungovania, ktoré sme 
našli v online priestore a na druhej sme zá-
roveň riešili množstvo iných, technických 
či administratívnych, záležitosti. Tie ostali 
pred verejnosťou ukryté.“ Nezainteresované 
osoby mimo organizácie o nich ani netušili 
a pritom boli pre knižnicu rovnako dôležité 
a pracovne náročné. 

Fungovanie knižnice a postupné 
uvoľňovanie zavedených opatrení
Zlomovým dňom bol štvrtok 12. marec 

2020. Knižnica prestala poskytovať služby 
verejnosti a všetky jej pobočky zostali za-
tvorené. „Keďže sa už knihy nedali ani vrá-
tiť ani požičať, urobili sme to minimum, čo 
sme za danej situácie pre čitateľov urobiť 
mohli. Zaviedli sme generálny pardon na 
upomienky a  dovtedy zrealizované výpo-
žičky sme čitateľom automaticky predlžova-

li,“ konkretizuje vzniknutú situáciu Kamila 
Prextová. „Zamestnanci síce pokračovali 
v činnosti, ale už len formou „home office“ 
a  všetky aktivity sme museli postupne pre-
sunúť do online priestoru.“ Vývoj situácie sa 
nezlepšoval, práve naopak, preto musela or-
ganizácia väčšinu knihovníckych pracovní-
kov nechať doma z dôvodu prekážok v práci 
vzniknutých na strane zamestnávateľa. „Ďa-
lej fungovať musel ekonomický útvar, ktorý 
zabezpečoval chod organizácie, aj keď len  
provizórne. Rovnako z  domu naďalej pra-
covali marketingoví a projektoví pracovníci, 
ktorí sa venovali tvorbe pracovných zošitov 
či pomôcok pre Centrum včasnej interven-
cie.“ K prvému uvoľňovaniu zo zavedených 
opatrení došlo v  knižnici až po viac ako 
ôsmych týždňoch. Od 5. mája 2020 mohli 
nastúpiť na svoje pracoviská, na štandardný 
denný režim, zamestnanci útvaru riadite-
ľa a  ekonomický útvar. „Odvtedy až do 11. 
mája 2020 mali čo robiť, aby stihli organizač-
ne pripraviť opätovné spustenie výpožičných 
služieb, čo sa nám podarilo najprv v prvých 
dvoch mimoškolských pobočkách a o týždeň 
neskôr v ďalších troch.“ Od 26. mája 2020 
knižnica otvorila už aj prvú školskú poboč-
kou. „Všetko okolo znovu-spustenia chodu 
organizácie nebolo vôbec jednoduché. Vy-
žadovalo si to veľa času a úsilia. Museli sme 
vymyslieť spôsob ako zabezpečíme dodržia-
vanie prísnych hygienických opatrení a  tiež 
usmernení vydaných Slovenskou národnou 
knižnicou. Ďalej sme potrebovali zabezpečiť 
potrebné množstvo ochranných a dezinfekč-
ných prostriedkov a tiež vhodne prispôsobiť 
spôsob poskytovania výpožičných služieb, 
aby neboli v ohrození ani návštevníci kniž-

AKO SME SA POPASOVALI S KORONA-OBMEDZENIAMI / HOW WE DEALT 
WITH CORONA RESTRICTIONS
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nice a ani zamestnanci.“ Čitateľom nebolo 
povolené zdržiavať sa v priestoroch knižnice 
a nemohli vchádzať medzi police za účelom 
výberu kníh. Výpožičné časy v  pobočkách 
boli skrátené a  navyše prerušené hodino-
vou hygienickou prestávkou určenou na 
dôkladnú dezinfekciu priestorov. „Zaviedli 
sme tiež novú online službu “Expresný ba-
líček“, prostredníctvom ktorej si čitatelia 
mali knihy objednávať vopred cez náš onli-
ne katalóg.“ Knihy tak čakali pripravené na 
príchod čitateľa v predstihu a skrátil sa tým 
čas strávený v priestoroch pobočiek na mini-
mum. „Pre skôr narodených sme ponechali 
možnosť telefonickej rezervácie, prihliadnuc 
na ich schopnosti či možnosti.“ Medzi ďalšie 
opatrenia patrila karanténna povinnosť pre 
vrátené knihy a  tým aj potreba vytvorenia 
ich bezpečného uskladnenia. Zo začiatku sa 
jednalo o sedem, neskôr o dva dni karantény. 
Od toho sa potom odvíjala potreba indivi-
duálnej priestorovej reorganizácie v poboč-
kách. „K ďalšiemu uvoľňovaniu došlo 1. júna 
2020. To sme už čitateľov potešili možnosťou 
výberu kníh priamo z políc. A pred prázd-
ninami sme stihli, aspoň na chvíľu, otvoriť 
aj niektoré ďalšie školské pobočky. Prioritne 
nám šlo hlavne o  prevzatie výpožičiek od 
žiakov odchádzajúcich na prázdniny, resp. 
pre končiacich deviatakov, ktorí od septem-
bra nastupujú na nové školy.“ Pre čitateľov, 
ktorých pobočky v  školách zostali rozhod-
nutím vedenia škôl zatvorené, bolo umožne-
né vrátenie kníh do ktorejkoľvek inej poboč-
ky, alebo do knižničného biblioboxu. „V tom 
čase už prakticky zanikol dôvod na generál-
ny pardon. Pobočky boli otvorené, prekážky 
na vrátenie kníh teda boli odstránené a my 
sme opäť nabehli na zaužívanú 30 dňovú 
výpožičnú dobu.“ Od 12. júla 2020 knižnica 

funguje v  rovnakom režime ako pred zave-
dením opatrení, vrátane víkendov. 

Knižnica ponúkla deťom zábavné 
pracovné zošity
Projektoví a marketingoví pracovníci v spo-

lupráci s knihovníčkami nezaháľali. Tradičné 
zábavno-náučné podujatia s deťmi nahradili 
zaujímavými pracovnými zošitmi, ktorými 
sa pokúsili deťom sprostredkovať zábavné 
tipy na aktivity s knihami a ich hrdinami. Sú-
časťou zošitov boli okrem iného i rôzne há-
danky, doplňovačky a vystrihovačky. Nechý-
bali v nich návody na výrobu jednoduchých 
spoločenských hier, či pestrá paleta odporú-
čaní na kreatívne tvorivé dielne, ktoré mali 
zabaviť, poučiť aj  odreagovať. „Zošity sme 
zverejňovali na webovej stránke, v pravidel-
ných intervaloch, vždy v pondelok a piatok,“ 
konkretizuje Kamila Prextová. Aby sa o no-
vých aktivitách pre deti dozvedelo čo naj-
viac záujemcov, knižnica o nich informovala 
internetové a printové spravodajské médiá 
a tiež lokálne televízne a rozhlasové stanice. 
„Tie o  túto aktivitu prejavili naozaj nemalý 
záujem. Aj vďaka nim si zošity našli cestu 
nielen k rodičom s deťmi, ale tiež k pedagó-
gom, ktorí ich využívali ako jednu z foriem 
alternatívneho e-vzdelávania detí prvého 
stupňa základných škôl.“ Cieľom tejto akti-
vity bolo zmierniť negatívne dopady na det-
skú psychiku v čase náhlej sociálnej izolácie 
a ponúknuť inšpirácie, ktoré by pomohli za-
hnať nečinnosť počas dní strávených za za-
tvorenými dverami.

Knihovníci pomáhali pri vytváraní 
pomôcok pre znevýhodnené deti
Pri svojom úsilí pomôcť počas korona-ob-

medzení knižnica nezabudla ani na rodiny 
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so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Tie 
sa samozrejme rovnako, ako rodiny so zdra-
vými rovesníkmi, ocitli v  dočasnej izolácii. 
„Korona, nekorona,“ hovorí Kamila Prexto-
vá, „takéto rodiny musia pracovať na dušev-
nom a telesnom rozvoji svojich detí striktne 
a hlavne pravidelne. Ak zdravé deti vynecha-
jú zopár týždňov výučby, vedia to dobehnúť, 
ale  týmto deťom chýba každý jeden deň.“ 
A majú to o to ťažšie, že ich opatera a vzdelá-
vanie si  vyžaduje potrebu veľmi špecifických 
pomôcok a hier, ktoré pomáhajú napredo-
vať. „Pomôcky sú navrhované a zhotovované 
cielene pre každé dieťa a  každú diagnózu, 
postih. Rodičia si ich neraz vyrábajú sami 
a  musia to stihnúť popri náročnej celoden-
nej opatere. Preto sme im chceli túto neľahkú 
situáciu aspoň trochu uľahčiť a po dohode s 
Centrom včasnej intervencie Košice, n.o. 
sme spoluprácu za danej situácie okolo koro-
na vírusu rozšírili o zostavovanie podkladov 
pre špeciálne on-line materiály. Konkrétne 
šlo o pexesá, obrázky s obľúbenými roz-
právkovými postavičkami, zvukové hádanky 
a kvízy, či návrhy na vystrihovanie, ktoré boli 
následne odosielané konkrétnemu dieťatku, 

aby sa hralo a  súčasne učilo ako potrebuje. 
Všetko bolo zamerané na hravé formy roz-
víjania vnemov, postrehov, zraku a jemnej či 
hrubej motoriky. Dúfam, že sme aspoň tro-
chu pomohli.“

Ďalšie aktivity knižnice v čase postupného 
uvoľňovania opatrení
Ani obmedzený chod organizácie kni-

hovníkov neodradil. „Zostali sme aktív-
ni a snažili sme sa využiť čas vynúteného 
zatvorenia pobočiek na činnosti, ktorým 
korona až tak neprekážala,“ hovorí Kami-
la Prextová a  hneď aj konkretizuje: „Po-
darilo sa nám vykonať viacero hĺbkových 
revízií knižného fondu v  pobočkách, ve-
novali sme sa skrášľovaniu priestorov a  re-
laxačných zón a v  predstihu sme nabehli 
na prípravu aktivít pre prázdninové  akti-
vity Prečítaného leta. Ďalej sme rozbehli 
programovú prípravu so združením Feman  
na projekte MACIKY 2020, ktorý vne-
sie do sveta nevidiacich detí a mládeže  
z marginalizovaných skupín veľa hudby, 
tanca a zábavného čítania. Popri tom sme 
podporili dobrovoľnícke aktivity Mesta Ko-

Pracovné stretnutie MACÍKY 2020
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šice, ktoré sa tentoraz orientovali na pomoc 
skupinám koronou najviac ohrozených oby-
vateľov, konkrétne seniorov nad 65 rokov. 
A keďže sme sa už nechceli ďalej spoliehať, že 
sa táto situácia v dohľadnej dobe akosi radi-
kálne zmení a my budeme môcť plynulo po-
kračovať podľa pôvodných plánov, rozhodli 
sme sa prijať rozhodnutie ukončiť všetky 
dlhodobo plánované a  začaté akcie on-line, 
i keď bez prítomnosti verejnosti.“ Knižnica 
takto vyhodnotila a vyhlásila výsledky dvad-
siateho piateho ročníka súťaže Literárne 

Košice 2020, vydala bulletin víťazných prác 
a  on-line uskutočnila tretie, rozhodujúce 
kolo súťaže o  titul Kráľa detských čitateľov 
2020. Na jeho základe sa potom 7. mája 2020 
uskutočnila aj korunovácia. „Verejnosť sa ko-
runovácie v danej situácii zúčastniť nemohla. 
Novú kráľovnú Martinu Rušinovú ale poteši-
la aspoň prítomnosť rodičov a pomerne veľ-
ké zastúpenie médií, ktoré prišli zaznamenať 
túto netradičnú “koronováciu“ a  osobne si 
vyspovedať novú panovníčku krajiny kníh.
Verím, že aspoň tento záujem vykompen-

zoval skutočnosť, že pri sebe nemohla mať 
svojich kamarátov a  spolužiakov, ako to 
u nás býva zvykom. Tento rok je však všetko 
iné,“ dodáva na záver Kamila Prextová a po-
znamenáva, že neostáva nič iné, len veriť, že 
sa všetko znormalizuje a snáď už v najbližšej 
dobe nezopakuje.

Ing. Viera Ristvejová
Knižnica pre mládež mesta Košice

viera.ristvejova@kosicekmk.sk

Online 3. kolo súťaže literárne Košice

Korunovácia Kráľovnej čitateľov



Bulletin SAK, ročník 28, číslo 3/202060

Takto familiárne volali pred rokmi pra-
covníci Knižnice Ružinov svojho kolegu 
Alfréda Wetzlera (10.5.1918 Trnava – 
8.2.1988 Bratislava).
Jeho meno sa úzko spája s  koncentrač-

ným táborom v Osvienčime, z ktorého sa 
mu podarilo utiecť spolu s  Rudolfom Vr-
bom a prvýkrát tak podať autentickú sprá-
vu o  skutočných hrôzach v  tomto tábore. 
Okrem tejto desivej výpovede neskôr uda-
losti spracoval v autobiografickom románe 
Čo Dante nevidel (pôvodne pod pseudony-
mom Jozef Lánik). Kniha sa dočkala potom 
viacerých vydaní už aj pod jeho vlastným 
menom a v súčasnosti režisér Peter Bebjak 
podľa nej natáča film Správa. 
A. Wetzler v živote prešiel viacerými po-

volaniami až napokon ako invalidný dô-
chodca sa zamestnal v  Knižnici Ružinov. 
Tam dlho nik nevedel, aký pozoruhodný 
človek nastúpil do knižnice. Bývalá riadi-
teľka Darina Horáková spomínala, že len 
náhodou raz uvidela na jeho ruke vyteto-
vané číslo. Povedala , že „ujo Fredo“ bol „ 
vždy rozvážny, skromný, tichý a mal zmysel 
pre humor... nikdy na druhých nereagoval 
podráždene, nehovoril o  pomste, nenávisti 
a vôbec sa nepovažoval za hrdinu“.
Vlani sa stal Alfréd Wetzler in memoriam 

čestným občanom Ružinova a tohto roku 
opäť jeho meno zarezonovalo v Ružinove, 
keď MČ Ružinov rozhodla, že novovzni-
kajúci park pred Paneurópskou vysokou 
školou podľa projektu architekta Braňa 
Kaliského ponesie meno tohto hrdinu – 
pamätníka osvienčimskej tragédie.
Aj ďalší pracovník knižnice Peter Kuzma 

si na svojho kolegu dodnes spomína ako 

na „veľmi príjemného, rozhľadeného a spo-
ločensky založeného človeka“. V ružinovskej 
knižnici pracoval takmer desaťročie – re-
digoval trpezlivo všetky vydania knižnice, 
celý rad bibliografií, pripravoval materiály 
o  experimentálnej knižnici na Trnávke. „ 
Bol skvelým organizačno-technickým ma-
nažérom pre edičnú, publikačnú činnosť aj 
administratívu. Tento vojnový hrdina –po-
vedal P. Kuzma – šíril medzi nami optimiz-
mus, pohodu, priateľstvo. Bol príkladom pre 
nás všetkých ... akosi prirodzene vzbudzoval 
rešpekt a  uznanie“. Na záver spomienok 
skonštatoval: „ Som rád, že k vyznamena-
niam in memoriam (Rad Ľudovíta Štúra II. 
triedy - 1997 a Kríža M. R. Štefánika – 2007 
pribudol Alfrédovi Wetzlerovi aj hold Ruži-
nova tým, že meno tohto skromného člove-

KTO BOL „UJO FREDO“?  / WHO WAS „UNCLE FREDO“?

Alfréd Wetzler
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ka – odvážneho hrdinu ponesie nový park. 
Chcem ešte zdôrazniť že „ujo Fredo“ bol 
neodmysliteľnou súčasťou Knižnice Ružinov 

a zároveň sa zapísal do dejín a rozvoja ruži-
novskej kultúry“.

Pripravila L. Čelková

Keď sme vo Verejnej knižnici Jána Bocatia 
v  Košiciach (VKJB) v  roku 2017 spúšťali 
portál Knihy na dosah, naším zámerom 
bolo prinášať zaujímavé informácie zo 
sveta literatúry zrozumiteľným a  púta-
vým spôsobom. Prevažne sme sa chceli 
orientovať na autorov z Košického kraja a  
východného Slovenska. Dnes, po troch ro-
koch fungovania, sa portál stal vyhľadáva-
nou platformou pre literatúru, ktorá dáva 
priestor na publikovanie autorom z celého 
Slovenska i Čiech. Pretože má portál vlast-
nú doménu, otvárajú si ho čitatelia nielen z 
celého Slovenska ale aj zo zahraničia. 
Na portáli si aktuálne možno prečítať vyše 

350 autorských textov od viac ako 130 pri-
spievateľov. Čitatelia tu objavia mená ako 
Vanda Rozenbergová, Mária Ferenčuhová, 
Mirka Abelová, Peter Šulej, Michal Hvo-
recký a mnohé ďalšie, ktoré patria k celo-
slovenskej špičke autorov.
Portál zdieľajú na svojich web stránkach 

viaceré slovenské knižnice. Knižnica Jána 
Bocatia rada poskytne prístup ďalším zá-
ujemcom. Ide o  jeden zo spôsobov, ako 
v čase, keď sa veľa aktivít muselo presunúť 
do online priestoru, prinášať čitateľom ak-
tuálne informácie zo sveta literatúry. A po-
núkať aj najnovšie autorské počiny našich 
spisovateľov. 
Na stránke www.knihynadosah.sk čita-

telia nájdu príspevky týkajúce sa aktuál-
neho diania na slovenskej, ale aj svetovej 

literárnej scéne, recenzie, rozhovory, kniž-
né tipy a iné články z tejto sféry. Venujú 
sa im rubriky Po čom siahnuť a Literárna 
kaviareň, kde sú uverejňované texty vý-
znamných slovenských a českých literár-
nych kritikov a vedcov, medzi inými napr. 
Marty Součkovej, Evy Urbanovej, Dávida 
Dziaka a mnohých ďalších. Rubrika Autori 
uvádzajú ponúka priestor na prezentáciu 
diel etablovaným aj menej známym auto-
rom pôvodnej literárnej tvorby a tvorcom 
komiksu. Knihy na dosah sa môžu po-
chváliť spoluprácou s  oceňovanou českou 
ilustrátorkou a autorkou komiksov Ivetou 
Merglovou, ktorá svojimi krátkymi komik-
sovými príbehmi vnáša na portál humor 
a hravosť.
Začínajúcim autorom je určená rubrika 

Ukáž sa!, kde na svoje texty dostanú aj 
kvalifikovanú spätnú väzbu od literárnych 
vedcov. Táto rubrika patrí k najčítanejším, 
čo nás inšpirovalo k  vyhláseniu motivač-
nej kampane, ktorá by ešte výraznejšie 
povzbudila záujem mladých ľudí o  písa-
nie. Kampaň Ukáž sa! bola určená začí-
najúcim literárnym tvorcom do 35 rokov 
a  trvala od marca do mája 2019. Zapojilo 
sa do nej 130 autorov z  celého Slovenska 
aj zahraničia, ktorí nám spolu poslali 371 
príspevkov, z  toho 67 prozaických a  304 
poetických textov. Kampaň mala pozitívny 
vplyv aj na návštevnosť literárneho por-
tálu. Stránku knihynadosah.sk navštívilo  

LITERÁRNY PORTÁL KNIŽNICE JÁNA BOCATIA „KNIHY NA DOSAH“ MÁ 
UŽ CELOSLOVENSKÝ DOSAH / THE LITERARY PORTAL OF LIBRARY OF JAN 
BOCATIUS „BOOKS AT YOUR FINGERTIPS“ ALREADY HAS NATIONWIDE REACH
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o  2,5 tisíc ľudí viac, mesačná návštevnosť 
portálu dosiahla takmer 4 tisíc záujemcov, 
pričom má stále rastúcu tendenciu. Vlani 
bola návštevnosť literárneho e-magazínu 
VKJB takmer 34 tisíc. 
O   úrovni a vysokej kvalite zverejnených 

príspevkov  svedčia vyjadrenia viacerých 
osobností literárneho a umeleckého sveta: 

„Knihy na dosah rozširujú povedomie o 
súčasnej literatúre nielen na východnom 
Slovensku, a nielen s fokusom na východo-
slovenských autorov. Sú prvým a jediným 
médiom tohto typu, ktoré v aktuálnom 
knižnom kontexte majú odporúčaciu rubri-
ku slovenskej súčasnej literatúry - Po ruke 
(takú rubriku nemá ani printový magazín 
Čo čítať? či Magazín SME o knihách). Cel-
kovo, ich dramaturgia rubrík je veľmi ko-
munikatívna ku širokej čítajúcej verejnosti, 
uvádzajúc aj ich kvalitný obsah v neposled-
nom rade.“

(Simona Prokopec Fochlerová, riaditeľ-
ka ceny Anasoft litera)

„Som rád, že som si po čase mohol nájsť 
viacerých zaujímavých autorov na jednom 
webe, a to autorov, ktorí nie sú iba členmi 
“veľkého” literárneho sveta. neviem o inej 
knižnici na Slovensku, ktorá by obdobnou 
formou motivovala čitateľov i autorov k se-
barozvíjaniu. Je mi cťou, že som sa mohol 
stať súčasťou tímu, ktorý vytvára obsah 
Kníh na dosah, a dúfam, že fond túto aktivi-
tu bude podporovať aj naďalej.“

(Tomáš Repčiak, básnik a prozaik)

„Myslím si, že portál Knihy na dosah je veľ-
mi inšpiratívny a zaujímavý projekt, ktorý 
ponúka nielen prehľad v súčasnej knižnej 

tvorbe, ale dáva priestor ako mladým začí-
najúcim autorom, tak aj skúsenejším, ktorí 
si však stále budujú svoje meno v slovenskej 
literatúre.
Je dobré  mať k dispozícií internetovú strán-

ku, kde autori môžu uverejňovať svoju mo-
mentálnu tvorbu, alebo šuplíkové poviedky, 
ktoré sa im napríklad nevošli do knihy. A 
kde môžu verejnosť  priebežne informovať o 
svojej práci.“

(Jana Micenková, prozaička a divadelná 
režisérka)

„Existuje veľa portálov, ktoré ponúkajú 
priestor mladým začínajúcim autorom. 
Jedným z  nich je aj  knihynadosah.sk. Na 
rozdiel od ostatných virtuálnych platfo-
riem však ponúka spätnú väzbu, ktorú za-
bezpečujú profesionáli. Pomoc autorom by 
nemala spočívať len v  uverejňovaní textov 
začínajúcich básnikov či prozaikov, ale pre-
dovšetkým v  ich adekvátnom nasmerovaní 
prostredníctvom ľudí, ktorí sa v  literatúre 
a literárnej vede vyznajú. V tomto je portál 
knihynadosah.sk systematický a unikátny.“

(Lenka Šafranová, literárna vedkyňa 
a poetka)

Partnermi projektu Knihy na dosah sú 
Košický samosprávny kraj, Fond na pod-
poru umenia a OZ Priatelia Knižnice Jána 
Bocatia. Prostredníctvom kooperačného 
programu Partnerstvo, alebo spojme svoje 
sily, získali Knihy na dosah finančný prí-
spevok aj od Slovenskej asociácie knižníc. 

Mgr. Alena Zavocka
Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach

zavocka@vkjb.sk
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Vo veku nedožitých 89 rokov nás 10. júna 
2020 opustil slovenský bibliograf, knihov-
ník, historik, publicista, dlhoročný pra-
covník i správca Matice slovenskej, riaditeľ 
Spolku sv. Vojtecha a katolícky aktivista 
PhDr. Štefan Hanakovič (narodený 20. au-
gusta 1931 v Košolnej, okres Trnava).
Základnú školu vychodil v  rodisku, v  r. 

1943 začal študovať na saleziánskom sú-
kromnom gymnáziu v  Šaštíne, potom 
v Galante. Štefan Hanakovič sa od mlados-
ti venoval divadlu, najmä ako dramaturg 
a režisér ochotníckych súborov v rodisku. 
Ako študent bol členom divadelného sú-
boru v Šaštíne. V marci 1950 bol zatknu-
tý a  odvezený na ideologickú prevýcho-
vu do Podolínca, následne na politickú 
výchovu do Kostolnej a  na dvojmesačnú 
pracovnú povinnosť na Priehradu mlá-
deže. V  štúdiách pokračoval na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského 
v  Bratislave, odbor knihoveda – slovenči-
na (1952-1957), v  r. 1969 získal doktorát.  
Mimoriadny záujem o knihy a archívne 
dokumenty ho profesijne zaviedol do Ma-
tice slovenskej (MS) v Martine, kde pôso-
bil vyše tri desaťročia. Od roku 1957 v nej 
pracoval na výskumných i vedeckých po-
zíciách – ako vedúci katalogizačného od-
delenia, retrospektívnej bibliografie a  na-
pokon vedúci výskumu bibliografického 
systému Slovenskej socialistickej republiky. 
V MS neskôr zastával aj funkciu tajomníka 
(1990-1992) a správcu (1992-1993).
Potom ako bol odvolaný z funkcie správcu 

MS, odchádza do Spolku svätého Vojtecha 
v Trnave obnoveného po komunistickom 

režime v r. 1990.  V r. 1992 – 2002 ako ria-
diteľ rozvíja najmä edičnú činnosť spolku 
a venuje sa aj obnove členskej základne. 
(V  tomto roku sme si pripomenuli 150. 
výročie založenia tejto organizácie, ktorá 
službu viere a vede,  počas svojej existen-
cie poctivo plní.) V r. 2003- 2005 pôsobil 
ako riaditeľ Diecéznej historickej knižnice 
biskupa Štefana Moyzesa v Kláštore pod 
Znievom (okres Martin).
Aj v novom postavení často myslí na svoje 

osobné poslanie v slovenskom knihovníc-
tve a bibliografii a usiluje sa dbať o to, aby 
cirkevné knižnice mohli byť legitímnou 
súčasťou národného knižnično-informač-
ného a  osobitne bibliografického systému 
SR. Vystupuje na knihovníckych a biblio-
grafických podujatiach, prispieva do tvor-

SPOMIENKA NA ŠTEFANA HANAKOVIČA / MEMORY OF ŠTEFAN HANAKOVIČ

Štefan Hanakovič (osobný archív)

PERSONÁLIE
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by dejín slovenskej bibliografie.
Navštívil skoro všetky slovenské knižnice, 

spoznal ľudí, ktorí v nich pracovali a niek-
torí dodnes pracujú. Redigoval knižničné 
vydania, vytvoril pozoruhodné bibliogra-

fické dielo a  napísal viacero knižničných 
a  historiografických štúdií. Tým všetkých 
si integroval Slovensko a  prepájal ho i so 
svetom. Je autorom veľkého množstva 
odborných článkov a  monografií -  Slov-

Výber z publikačnej činnosti Š. Hanakoviča
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ník pseudonymov slovenských spisovateľov 
(1961), Katalógy a ich budovanie v ľudo-
vých knižniciach (1963), Podmienky výstav-
by bibliografického systému na Slovensku a 
jeho ideový projekt (1980). 
Ako spoluautor sa podieľal na Slovníku 

knihovníckych skratiek(1963), na Bibliogra-
fii slovenských kníh 1901-1918 (1964), na 
Slovenskej knihovníckej terminológii -vý-
kladovom slovníku (1965),  na Informatike 
v publikáciách štátnych vedeckých knižníc 
na Slovensku - súpis za roky 1961-1970 
(1971), na Metódach bibliografie (1983), 
na Výmennom formáte pre bibliografický 
(dokumentačný) a katalogizačný záznam 
(1989).  
Redigoval tiež časopis Knižnice a vedecké 

informácie (1969-1971),  Knižničný zbor-
ník (1962-1968) a zostavil zborník príspev-
kov k  teórií a praxi s názvom - Metodika 
bibliografie (1985).
Jeho aktivity boli spojené s  implementá-

ciou svetových knihovnícko-bibliografic-
kých štandardov do slovenského knihov-
níctva a  bibliografického prostredia. Dr. 
Štefan Hanakovič bol členom celoštátnej 
normalizačnej komisie, ktorá pracovala 
pri Ústředí vědeckých a  ekonomických 
informácií (ÚVTEI) v Prahe. (Navrhol re-
vízie normy pre bibliografický popis kníh, 
seriálových publikácií a špeciálnych doku-
mentov ;  normy ISBN, normy pre pravidlá 
transliterácie cyriliky do latinky a iné). 
Stál na počiatkoch zavádzania medziná-
rodných štandardov, podieľal sa na vývoji 
systému IKIS – Integrovaného knižnično-
-informačného systému na báze elektroni-
zácie. V zdraví sa dopracoval aj k zavede-
niu vyvinutých a  zavedených štandardov 
„markovského“ typu, ktoré zabezpečujú 

jednoznačne medzinárodnú zrozumiteľ-
nosť, kompatibilitu a  výmenu záznamu 
doma i v zahraničí. 
Počas svojho života bol členom katalogi-

začnej komisie (1959-1962), predsedom 
bibliografickej sekcie Spolku slovenských 
knihovníkov a  knižníc (1968-1972), pod-
predsedom ÚVTEI v Prahe (1971-1989). 
Ako kultúrny historik spracoval bibliogra-

fiu Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1969),  
Literárnomúzejnú bibliografiu (1970), De-
jiny Spolku svätého Vojtecha (2005). Svoju 
tvorbu doplnil dielami - Na vlnách času 
(1995), Kristov pútnik na Slovensku - druhá 
pastoračná návšteva pápeža Jána Pavla II. 
(1996), Dr. Andrej Radlinský – kútsky farár 
(2006) a Senohrad 1135-2010 (2010).
Poslednou autorovou publikáciou sú Deji-

ny Slovenskej národnej knižnice - historické 
predpoklady, podmienky jej vzniku a účin-
kovania do roku 1960 - úvahy a svedectvá, 
ktorú vydala Slovenská národná knižnica 
v  Martine v  r. 2013. Š. Hanakovič v  úvo-
de uvedenej publikácie na s.10 konštatuje: 
„Chceli sme najviac poukázať na to, že zasa-
denie prvého semienka Slovenskej národnej 
knižnice má veľmi dávnu históriu, ktorému 
muselo predchádzať starostlivé skyprenie 
národnej pôdy. A  v  tomto bytostne vývi-
novom procese – kultúrnosť, jazyk, do-
kumenty, knižnica – má Matica slovenská 
zastupiteľné postavenie, a  to ako výsledok 
a  zároveň základňa jeho usústavnenia na 
vrcholnú národnú a štátnu inštitúciu – Slo-
venskú národnú knižnicu. “ (1. júla 2020 
sme si  pripomenuli 20. výročie založenia 
samostatnej SNK)
Za svoju celoživotnú vedeckú a  literárnu 

činnosť získal viacero ocenení a vyzna-
menaní, medzi nimi Cenu mesta Martin a 
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Dňa 22. septembra 2006 sa uskutočnilo v SNK v Martine stretnutie pri príležitosti životného (75. 
narodenín) PhDr. Štefana Hanakoviča. foto zľava: D. Katuščák, Š. Hanakovič, A. Kucianová, M. 
Kovačka

Trnava, Pamätnú medailu predsedu TTSK 
a v r. 2011 sa stal čestným občanom Seno-
hradu. 
Ako môžeme súhlasiť s  blízkym priate-

ľom Mišom Kováčom Adamovom:  „Oce-
neniam predchádzali dlhodobé zápasy so 
spoločenskými okolnosťami, ktoré sa týkali 
nielen jeho, ale všetkých. Zavčasu spoznal, 
že iné ľudské myslenie, konanie a vzťahy sú 
gniavené vonkajšími tlakmi, preto sa veno-
val problémom v oblasti knihovníctva a bib-
liografie ...“
Miloval svoj rodný kraj, ale aj rodný kraj 

svojich detí. Fascinovalo ho martinské 
horské prostredie. S manželkou vychoval 
tri deti. 
Štefan Hanakovič bol aj hudobníkom,  

upravil texty pre duchovné piesne a  vy-
tvoril aj vlastné skladby (Vianočná sv. 

omša, Modlitba za slovenský národ...). Bol 
dirigentom viacerých spevokolov, napr. 
v  chráme sv. Martina v Martine, kde sme 
sa s ním  naposledy rozlúčili. Medzi množ-
stvom prítomných smútiacich nechýbal 
ani predseda vlády SR Igor Matovič,  žilin-
ský diecézny  biskup Tomáš Galis a ďalšie 
osobnosti duchovného, politického, kul-
túrneho a vedeckého života.

Životná púť sa uzavrela. Bola síce kľukatá, 
plná nástrah, ale aj tvorivá, radostná a  je-
dinečná. Jej pekné aj smutné stránky nám 
však dokazujú, že toto dielo nie je iba ľud-
ské - cítime Božiu prítomnosť...
Česť pamiatke vzácneho človeka!

Ing. Ivana Poláková, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
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Koncom júla nás zasiahla smutná správa – 
opustila nás Janka Ághová, dlhoročná ria-
diteľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
Posledná rozlúčka bola 29. júla 2020 na 

cintoríne v Trnave.

Janka Ághová sa narodila 29. marca 1945 
vo Veľkých Levároch. V roku 1963 absol-
vovala Všeobecnovzdelávaciu školu v  Tr-
nave a v roku 1968 aj štúdium knihovedy 
a vedeckých informácií na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave. Do Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave, vtedy Okresnej knižni-
ce, nastúpila v roku 1972 na post riaditeľky 
a  knižnicu riadila a  viedla takmer tridsať 
rokov. 
Už krátko po nástupe do Okresnej knižni-

ce v Trnave vytvorila oddelenie regionálnej 
bibliografie, začal sa systematický nákup 
regionálnych dokumentov a zvukových 
nosičov pre budúce hudobné oddelenie. 
Ako prvá verejná knižnica sme v  1984 
vytvorili úsek zvukových kníh a  začali 
požičiavať zvukové knihy pre nevidiacich 
a slabozrakých. V budove knižnice neustá-
le hľadala riešenia, ako zlepšiť prístup čita-
teľov ku knihám. Bývalá kolegyňa vyrátala, 
že v priemere každé dva roky sme presú-
vali nejaké regály a  vytvárali nové miesta 
pre návštevníkov. Najväčšie presuny sa 
robili v lete 1991, keď bola vytvorená čitá-
reň novín a  časopisov,  oddelenie beletrie, 
oddelenie odbornej literatúry, samostatná 
všeobecná študovňa a  študovňa regionál-
nej literatúry a  neskôr v  oddelení detskej 
literatúry herňa pre postihnuté deti. Tieto 
oddelenia tvoria dodnes základ organizač-
nej štruktúry knižnice. Priestory čitárne 

konečne umožnili organizovať podujatia 
pre verejnosť priamo v  knižnici, čo malo 
výrazný vplyv na nárast počtu čitateľov 
a výpožičiek a zviditeľnenie knižnice. 
Úspešne zvládla boj o pobočky. Roky boli 

umiestnené v  nájomných priestoroch, 
ktoré ich majitelia po roku 1990 chceli 
využívať komerčne. V spolupráci s vtedaj-
ším primátorom Trnavy hľadali riešenie. 
Výsledkom boli nové priestory – pobočka 
Vodáreň, pobočky Prednádražie a dokon-
ca vznikla nová pobočka Linčianska, kde 
bol sprístupnený aj fond hudobného odde-
lenia. 
Svojimi odbornými schopnosťami a racio-

nálnym postojom k riešeniu problémov sa 
dostala medzi slovenskú knihovnícku eli-
tu. Mala schopnosť vystihnúť nastupujúce 
trendy v knihovníctve. Bola veľmi pracovi-
tá a zodpovedný prístup vyžadovala aj od 

ROZLÚČILI SME SA S PHDR. JANKOU ÁGHOVOU (29. 3.1945 – 16.7.2020) / WE 
SAID GOODBYE TO PHDR. JANKA ÁGHOVÁ (29. 3.1945 - 16.7.2020)

Janka Ághová
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zamestnancov. Pod jej vedením sa trnavská 
knižnica dostala na špicu verejných kniž-
níc. Pravda, nebolo to len jej zásluhami. 
Veľký podiel mali na tom pracovníci kniž-
nice, ktorých nútila neustále sa vzdelávať. 
Svojím pracovníkom dôverovala a podpo-
rovala ich v inovatívnych nápadoch.
Jej schopnosti racionálne posúdiť situáciu 

a navrhnúť riešenia vynikli najmä v deväť-
desiatich rokoch, keď sa knižnice museli 
vyrovnávať s  transformačnými procesmi 
v  celej spoločnosti – zmenami zriaďova-
teľov,  krátením rozpočtov, nedostatkom 
financií na nákup nových kníh... Ako člen-
ka Predstavenstva Spolku slovenských kni-

hovníkov (1990 – 1996) obhajovala záujmy 
knižníc. Ako členka Komory Odborového 
zväzu pracovníkov knižníc v ČSFR a prvá 
predsedníčka Odborového zväzu pracov-
níkov knižníc SR zase obhajovala záujmy 
zamestnancov knižníc. Svoju profesijnú 
kariéru ukončila v roku 2001. 
Tri desaťročia jej svedomitej práce zane-

chali trvalú stopu vo verejnom knihovníc-
tve nielen Trnavy, ale aj trnavského okresu.
Česť jej pamiatke!

Jana Brliťová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
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