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ÚVODNÍK / EDITORIAL

V

rukách držíte posledné číslo
Bulletinu Slovenskej asociácie
knižníc za rok 2020. Na porade
redakčnej rady sme začiatkom tohto roka
plánovali obsahové naplnenie jednotlivých
čísel, a keď sa k tomu spätne vrátim, téma
COVID 19 tam nebola. Aká je situácia
dnes? Presne opačná. Nie je téma, ktorej by
sa pandémia aspoň okrajovo nedotýkala.
Aj v tomto roku sme mali všetci rovnaké
štartovacie pole a „vďaka“ korone aj rovnaké prekážky. Ako sa nám podarilo s nimi
popasovať? Využili sme krízu ako príležitosť?
Z pohľadu knižníc určite áno. Dôkazom je
aj Bulletin SAK číslo 4., v ktorom nehodnotíme len to, čo bolo, ale pozeráme sa aj
do budúcnosti. Knižnice patria k inštitúciám, ktoré vždy chytia hodenú rukavicu, a aj
napriek nie vždy prajným podmienkam,
vedia vyťažiť maximum z potenciálu, ktorý
v sebe nosia. Práve trendy v akademických
knižniciach v 21. storočí otvárajú nové
číslo. Webináre, online tréningy, semináre, medzinárodná konferencia školských
knižníc, okrúhle výročie Mestskej knižnice
v Bratislave a v neposlednom rade medzinárodná spolupráca a zdieľanie príkladov
dobrej praxe od našich českých kolegov je
len stručným súpisom toho, čo vás v bulletine čaká.
Ani počas núdzového stavu či vyhlásenia zákazu vychádzania sa život vo vnútri knižníc nezastavil. Pre našich čitateľov
sme tu boli stále, len forma poskytovania
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služieb sa zmenila. Získali sme nové skúsenosti, nastavili procesy tak, aby vyhovovali
množstvu zmien, o ktorých sme vopred ani
nevedeli (veľakrát nám vnášali do dní neistotu). Naučili sme sa myslieť o krok vpred.
V kontexte paralelných súkromných životov, v ktorých sme prežívali strach z nepoznaného, sme sa snažili ukotviť v overených informáciách, ktoré sme užívateľom
dennodenne ponúkali.
Pred nami je ďalší rok, ktorý bude vychádzať z udalostí toho končiaceho. Čaká nás
tvorba novej stratégie slovenských knižníc,
ktorá bude postavená na zhodnotení a analýze tej predchádzajúcej. Aké budú jej priority? Ovplyvní ich aktuálna situácia? Opäť
ďalšie otázky, ktoré veríme, že rozprúdia
odbornú diskusiu na nasledujúce obdobie. Pred nami sú nové výzvy a snaha veci
posúvať tým správnym smerom aj napriek
pristávajúcim „čiernym labutiam“.
V mene celej redakčnej rady Bulletinu
SAK vám, našim čitateľom, prajem pokojné vianočné sviatky. V prípade, že bude
potrebné naďalej dodržiavať bezpečné rozstupy, nech je to len vzdialenosť navonok.
Nech sa v tomto predvianočnom čase cítite
prijatí všade tam, kam pôjdete. Rovnako
ako naši čitatelia pri návšteve knižníc –
chrámov vzdelanosti.
Vaša
Katarína Matušková
členka redakčnej rady Bulletinu SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
21. STOROČIE A TRENDY V AKADEMICKÝCH KNIŽNICIACH / 21ST CENTURY
AND TRENDS IN ACADEMIC LIBRARIES
PhDr. Zuzana Babicová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
zuzana.babicova@upjs.sk
Abstract: A significant degree of informatization, digitization of information resources,
transfer of services to the virtual environment significantly affected and influenced the provision of library and information services in academic libraries. The paper is based on experience from abroad.
Keywords: academic library, information education, open access, digitization, new services
Kľúčové slová: akademická knižnica, informačné vzdelávanie, otvorený prístup, digitalizácia, nové služby
Výrazná miera informatizácie, digitalizácia spoločnosti, jej rýchlo sa meniace potreby a požiadavky majú výrazný vplyv aj
na postavenie a fungovanie akademických
knižníc, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
akademického prostredia. Akademická
knižnica ako informačné pracovisko vysokej školy zohráva dôležitú úlohu nielen
v informačnom zabezpečení pedagogického procesu, vedecko-výskumných aktivít
vysokej školy, ale v súčasnosti sa portfólio
služieb presúva do oblasti podpory vedeckého publikovania, otvoreného prístupu
k informáciám a otvorenej vede ako celku.
Nové technológie, meniace sa študijné
návyky, elektronické dokumenty majú za
následok spochybňovanie prvotnej funkcie knižnice - miesta na zhromažďovanie
a uchovávanie kníh.
Digitálne a sociálne médiá, všadeprítomný prístup k internetu tomu názoru tiež
napomáhajú. Skúsenosti však naznačujú,
že študenti vyhľadávajú knižnice za účelom
štúdia, pretože ich považujú za najlepšie

4

miesto na prácu na univerzite (Academic
Libraries at a Crossroads. Gensler research,
2015, s. 4.)
Aké sú teda trendy formovania akademických knižníc?
Ako sa uvádza v Správe Society of College, national and University libraries (SCONUL) (Pinfield, Cox, Rutter 2017), knižnice ovplyvňuje široké spektrum trendov.
Patria sem širšie politické, ekonomické,
sociálne, právne a environmentálne trendy,
technologické trendy a trendy špecifické
pre vzdelávanie. Medzi kľúčovými vplyvmi
sa ocitli otvorený prístup, meniace sa pedagogické a vyučovacie postupy, vnímanie
študentov ako zákazníkov služieb a tiež
politická klíma (Pinfield, Cox, Rutter 2017,
s.14 - 15).
Knihovníci medzi lídrami v oblasti
informačného vzdelávania študentov
Ako uvádza dokument Výboru pre výskumné plánovanie a recenzovanie ACRL
2018 top trends in academic libraries: A
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

review of the trends and issues affecting
academic libraries in higher education
(2018 top trends in academic libraries
2018) jednou z nevyhnutných kompetencií
človeka je informačná gramotnosť. Jej význam rastie so stúpajúcim trendom tzv. fake
news. Falošné správy priťahujú pozornosť
spoločnosti, preto sa stáva nevyhnutnou
potreba hodnotenia zdrojov a dôveryhodnosti informácií. Vedieť sa správne zorientovať vo svete informácií, ktoré zaplavujú
nielen stránky tlačených dokumentov, ale
predovšetkým sa šíria v elektronickom
prostredí, naučiť sa selektovať informácie,
rozlíšiť pravdu od zavádzania, to je úloha
akademickej knižnice.
Nástup agregátorov databáz na jednej strane ponúka prístup k obrovskému množstvu článkov v časopisoch, no na druhej
strane sú používatelia nútení orientovať sa
v tomto nespočetnom množstve a dlhšie
hľadať relevantné informácie. Dostupnosť
a rôznorodosť materiálov má teda za následok potrebu v odbornom usmernení
zo strany knihovníka: ktoré informácie je
vhodné sledovať, na ktoré databázy sa sústrediť, ako rozlíšiť recenzovaný časopis od
predátorského a pod. Knihovník už nie je
považovaný len za správcu informácií. Online prostredie prinášajúce široké spektrum
informácií rôzneho typu stavia knihovníka
pred úlohu naučiť používateľa orientovať
sa v tomto prostredí.. Knihovník má stále
väčšie možnosti preberať pozíciu pedagóga, školiteľa, poradcu. (Schulte a kol. 2018).
Otvorený prístup
Otvorený prístup poskytuje neobmedzený
bezplatný prístup k odborným a vedeckým
publikáciám, článkom a dátovým súborom
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

prostredníctvom publikovania v OA časopisoch alebo archiváciou článkov v repozitároch OA. Otvorené vzdelávacie zdroje
umožňujú široké spektrum využitia vo
vzdelávacom procese: udržateľná knižničná zbierka/ fond, cenovo dostupná literatúra pre študentov, nové možnosti vyučovacieho procesu s využitím informačných
technológií a pod. OA zároveň so sebou
prináša budovanie inštitucionálnych repozitárov ako informačných zdrojov pre OA.
Efektívna a správna tvorba týchto zdrojov
v nadväznosti na ich obsah a ich využívanie
si vyžaduje spoluprácu knihovníka a akademického pracovníka – učiteľa. Zdieľanie
zdrojov prostredníctvom internetu umožňuje knižnici byť dostupnou svojim používateľom v režime 7/24, umožňuje prístup
k databázam zabezpečovaných knižnicou,
rešeršné služby s využitím elektronických
dokumentov.
Digitalizácia a digitálna knižnica
Dokumenty v režime otvoreného prístupu, podpora digitalizácie rôznych typov
dokumentov vytvorených a publikovaných v akademickom prostredí sa stávajú
základom digitálnych zbierok ku ktorým
zabezpečujú prístup práve akademické
knižnice.(Li 2013). Digitalizácia knižnice
s využitím počítačového softvéru a iných
počítačových zariadení predstavuje proces
zhromažďovania, kopírovania, skenovania
a transformácie knižničných materiálov z
tlačeného formátu na digitalizovaný formát. Digitálna knižnica je virtuálna softvérová aplikácia bežiaca na internetovej
platforme. Digitálna knižnica poskytuje
prostredníctvom webových prehľadávačov softvérové rozhranie pre používateľov
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knižnice na prístup a prehľadávanie digitalizovaných knižničných materiálov vrátane
obrázkov, grafov, obrázkov, textov, videí a
iných médií. (Li 2013, s.265)
Budúce digitálne knižnice sa stanú digitálnymi archívmi s otvoreným prístupom pre
národné a medzinárodné vedecké komunity. Digitalizácia knižníc a digitálne knižnice preto umožnia akademickým knižniciam stať sa takto producentmi informácií
a poznatkov v reťazci produkcie poznatkov.
Na základe nastupujúcich trendov v informačných technológiách a ich dôsledkov
pre akademické učebné prostredie, čoraz
viac digitalizovaných informačných materiálov vrátane animácií, elektronických
kníh, elektronických databáz, elektronických papierov, grafov, hudby vo formáte
MP3, videí a ďalších digitalizovaných informačných zdrojov, sa stane primárnym
informačným zdrojom pre budúce akademické knižnice v digitálnom veku.
Manažment zbierok
V súčasnosti trendy akvizičných modelov sú založené na dopyte – model DDA
(demand-drive acquisition), kedy samotná akvizícia je podriadená záujmu (dopytu) zo strany učiteľov na konkrétne tituly.
V nemalej miere na knižničné fondy vplývajú aj politiky otvoreného prístupu.
Knižnica ako spoločenský priestor
Dnes študenti nevyužívajú knižnicu len
za účelom individuálneho štúdia, ale čoraz
viac sa knižnica stáva miestom skupinových stretnutí za účelom štúdia resp. spoločenského stretnutia. Pretváranie knižničného prostredia na spoločensky príjemný
tzv. obývačkový priestor poskytuje používateľom pohodlie nielen na štúdium ale
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celkový relax. Tomu sa prispôsobujú samotné priestory knižníc i mobiliár v nadväznosti na tieto nové služby.
Knižnica ako partner pri podpore vedy
Zvýšený dôraz na publikovanie formou
otvoreného prístupu a na otvorené dáta,
ich zdieľanie kladú veľké nároky na orientáciu sa vedeckých a výskumných pracovníkov univerzít. Akademická knižnica sa
stáva významným partnerom v procese
publikovania na univerzite, koordinátorom hodnotenia vedeckých výstupov i dát
prostredníctvom scientometrických ukazovateľov resp. altmetriky, podieľa sa na
pravidelných analýzach vedeckého výkonu
vysokej školy, fakulty i profilovej analýzy
jednotlivca.
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REALIZÁCIA A ORGANIZÁCIA WEBINÁROV V PROSTREDÍ KNIŽNÍC /
IMPLEMENTATION AND ORGANIZATION OF WEBINARS IN THE LIBRARY
ENVIRONMENT
Mgr. Nikola Kianicová. Slovenská národná knižnica, Martin
nikola.kianicova@snk.sk
Abstract: Virtual events offer an innovative way to build and implement seminars. The number of virtual events has been constantly growing since March 2020, and even in the libraries
is offering the question of realization online events in the Internet environment in recent
times. Many libraries that have no experience with this form of action need to be familiar
with the amount of information and programs available on the Internet that allow online
transmission. The article can approach as a basic guide for libraries that do not have experience with the realization of webinars and would like to start. We will focus on platforms,
which are freely available on the Internet and do not need to be installed on a computer.
Keywords: webinar, video conferencing, conference room, online platform, online communication.
Kľúčové slová: webinár, videokonferencia, konferenčná miestnosť, online platforma, online
komunikácia.
Virtuálne akcie ponúkajú inovatívny spôsob budovania a realizácie seminárov. Počet virtuálnych podujatí od marca 2020
neustále vzrastá a namiesto rušenia akcií
sa ukázalo ako správne rozhodnutie, presúvanie ich do online priestoru. Na prípravách podujatí je veľa hodín práce a nie je
jednoduché zo dňa na deň všetko zanechať
a akcie rušiť. Situácia sa mení z týždňa na
týždeň a je potrebné sa prispôsobiť novým veciam. Aj v prostredí knižníc sa v
poslednom období často ponúka otázka
realizácie online podujatí v prostredí internetu. Mnohé knižnice, ktoré s takouto
formou akcií nemajú žiadnu skúsenosť sa
musia zorientovať v množstve informácií a
programov dostupných na internete umožňujúcich online prenos.
Príspevok môže slúžiť ako základný návod pre knižnice, ktoré nemajú skúsenos-
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ti s realizáciou webinárov a radi by začali.
Mnoho knihovníkov už v dnešnej dobe má
skúsenosti s online seminármi alebo konferenciami, v zahraničí túto problematiku
riešia už niekoľko rokov a dôkazom toho
je aj publikácia „Library programs online“.
Webinár, taktiež označovaný ako e-seminár je internetové vysielanie – živá forma
online komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom internetu cez webový prehliadač. Po prihlásení na akciu účastník
dostane link, na ktorý po kliknutí vidí na
obrazovke lektora prednášky. Online vysielanie môže prebiehať asynchrónne, teda
nezávisle na čase. Poskytuje komunikáciu s
časovým oneskorením a môžu sem patriť
napríklad e-learningové kurzy, prezentácie, ktoré sú vopred pripravené. Druhým
typom online prenosov sú synchrónne
podujatia a práve tieto sú označované ako
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

webináre, ktoré umožňujú prístup k informáciám v reálnom čase. Môžu sem patriť
online stretnutia, prednášky, konferencie,
semináre, kde sa vyžaduje aby komunikácia prebiehala v čase, teda online.
Webinár má na rozdiel od online tréningu
alebo školenia výrazne kratšie trvanie (1
– 2 hodiny) a je možné, aby na ňom bolo
prihlásených desiatky až stovky účastníkov. Na druhej strane online tréning je
organizovaný pre malý počet účastníkov,
najmä kvôli tomu, aby sa aktívne zapájali
všetci, a je tu potrebná interaktivita medzi
školiteľom a účastníkom. V tomto prípade
je potrebné, aby počítač, na ktorom bol
účastník pripojený mal webkameru, mikrofón a reproduktory, prípadne ideálnou
možnosťou je využiť klasický notebook,
ktorý je štandardne vybavený zvukovými
aj video nástrojmi. Pri klasickom webinári stačí osobný počítač s pripojením na
internet a zapojenými reproduktormi. Pre
organizátorov a prednášajúcich sa odporúča aby nepoužívali vstavaný mikrofón,
nakoľko je tu zachytávané veľké množstvo
hluku z okolia.
Výhody webinárov:
- pohodlie – šetria čas, sú prístupné z akéhokoľvek miesta, nemusí sa nikde cestovať
a tým sa ušetria aj cestovné náklady, môžu
sa zúčastniť aj návštevníci s hendikepom,
ktorí by inak nemohli pricestovať;
- dostupnosť obsahu po ukončení – možnosť vytvárania nahrávky v priebehu celého webinára, ktoré je možné si kedykoľvek
pozrieť;
- zdieľanie – možnosť zdieľania prezentácií, obrazovky, videí, webových stránok, či
ľubovoľných aplikácií;
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- čiastočná anonymita – účastníci, ktorí
sa obávajú kritiky, alebo negatívneho hodnotenia majú možnosť položiť otázku v
rámci okamžitých správ (chatu), možnosť
kedykoľvek si od webinára odskočiť.
Nevýhody webinárov:
- sociálna vzdialenosť – chýba osobný
kontakt a taktiež neverbálna komunikácia;
- technické komplikácie – je tu závislosť
na internete, zvukových a video nástrojoch
a potrebná technická príprava pred začatím samotného podujatia;
- obmedzený čas – webináre trvajú v priemere dve hodiny, takže celý obsah musí byť
pripravený a presne naplánovaný;
- náročné na pozornosť – účastníci majú
možnosť zároveň surfovať na internete, vykonávať rôzne iné aktivity, ktoré ich môžu
rozptyľovať.
Plné zapojenie účastníkov je možné buď
priamo cez platformu webinára, kde si
účastníci postupne zapínajú zvuk (je potrebný mikrofón), aby sa mohli zapojiť,
prípadne je možné využiť chat v rámci platformy. Pre zvýšenie interaktivity je možné
použiť ankety, zdieľanú obrazovku, alebo
možnosť využiť externé nástroje pre interaktívne zapojenie účastníkov do seminára, ako je napríklad mentimeter.com.
Na čo si dať pozor pri organizácií
webinára:
• pre pripojenie k internetu je potrebné sa
pripájať pomocou sieťového kábla, ktorý
zaisťuje väčšiu kvalitu pripojenia ako wifi
sieť;
• v prípade ak používate notebook, odporúča sa zapojiť ho do elektrickej siete – sla-
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bá batéria môže negatívne ovplyvniť kvalitu prenosu;
• príprava – poslať účastníkom návod ako
sa pripojiť a informácie o používanej platforme;
• vopred si vyskúšať či technicky všetko
funguje, nacvičiť si celý priebeh webinára;
• plán pre prípadné zlyhanie techniky –
v prípade nepredvídateľných udalostí je
vhodné mať k dispozícií telefónne čísla
prednášajúcich;
• zabezpečiť pracovníka, ktorý bude zabezpečovať technickú podporu v prípade
výpadkov;
• dôležité vybrať moderátora, ktorý by mal
venovať pozornosť spätnej väzbe účastníkov;
• v počítači mať otvorené len programy a
aplikácie, ktoré budeme používať na webinári;
• všetci účastníci by mali mať vypnutý
mikrofón, s tým, že pokiaľ majú záujem
o slovo, majú možnosť sa prihlásiť do diskusie (niektoré aplikácie túto možnosť ponúkajú po kliknutí na „zdvihnutie ruky“),
školiteľ následne dá slovo jednotlivo účastníkom, ktorí sa o slovo hlásili a po vyzvaní
môžu zapnúť mikrofón a prezentovať svoje
názory;
• účastníci by mali mať vypnuté aj kamery,
jednak sa šetrí prenosová kapacita a v prípade nahrávania webinára by bol potrebný
súhlas účastníkov, ktorých je vidieť na web
kamere;
• ak sa webinár nahráva, je potrebné účastníkov na to vopred upozorniť;
• vhodné je zapojiť účastníkov do diania
webinára – otázkami, s tým, že účastníci
odpovedajú buď v rámci chatu cez platformu, prostredníctvom menti.com, formulá-
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ra Google, alebo iných nástrojov;
• na záver dať účastníkom priestor na dotazy a otázky;
• z online konferenčnej miestnosti by mal
moderátor a organizátor odchádzať ako
posledný;
• po ukončení sa odporúča poslať účastníkom otázky v rámci spätnej väzby a hodnotenia webinára.
Platformy na realizáciu webinárov, ktoré
sú voľne dostupné na internete a nie je
potrebné ich inštalovať do počítača:
Jitsi Meet
https://meet.jit.si/
Komunikácia cez aplikáciu Jitsi Meet je
plne šifrovaná, je možné ju využívať bez
obmedzenia a nie je potrebné sa nikde
registrovať. Je to univerzálny nástroj, jednoduchý a rýchly na zorientovanie. Vytvorenie videokonferenčnej miestnosti a pozvanie kontaktov trvá pár minút, a to bez
toho, aby ste si museli vytvoriť účet. Nevýhodou tejto aplikácie je, že pri väčšom počte pripojených hostí môžu byť problémy s
nekvalitným obrazom aj zvukom.
Organizovanie webináru:
• na vstupnom paneli do kolónky „Start
a new meeting“ (slovensky „Začať nové
stretnutie“) je potrebné zadať názov, ktorý chcete dať svojmu webináru a následne
kliknite na tlačidlo „Začať“;
• nechajte Jitsi Meet používať mikrofón a
fotoaparát vášho počítača, zadajte svoje
meno a kliknite na „Join meeting“ (slovensky „Vstúpiť do konferencie“);
• možnosť nastaviť prostredie v slovenskom jazyku – kliknite na položku „more
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options“ (tri bodky pod sebou v pravom
hornom rohu obrazovky, ďalej „Settings“
– „More“, a z ponuky „Language“ vyberte
jazyk Slovenský;
• v pravom dolnom rohu sa nachádza
ikonka štítu bezpečnosti, kde je možné
webinár zaheslovať (toto heslo bude potom
potrebné pre prístup na podujatie) a taktiež je tu možnosť nastaviť zabezpečenie, že
účastníci môžu do miestnosti vstúpiť len
po schválení moderátorom;
• pre vygenerovanie linku na webinár je
potrebné kliknúť v pravom dolnom rohu
na ikonu „Pozvať účastníkov“, kde sa nám
po kliknutí zobrazí okno s možnosťou kopírovať link webinára, ktorý je možné rozposlať účastníkom;
• prístup k ponuke možností získame kliknutím na ikonu tri zvislé body v pravom

dolnom rohu obrazovky – tu máme možnosť spravovať kvalitu videa, vysielať naživo na YouTube kanáli, nahrávať záznam
(po prihlásení v programe dropbox.com
– nie je potrebné sa registrovať, stačí sa
prihlásiť cez Gmail účet), možnosť zdieľať
video z YouTube kanála a veľkou výhodou
aplikácie je aj možnosť naraz stlmiť hlas
všetkých účastníkov;
• ak chceme počas webinára písať správy v
rámci chatu klikneme na prvú ikonu vľavo
dole;
• ak chceme zdieľať svoju obrazovku
(otvorené karty v prehliadači, alebo iné súbory v rámci počítača), je potrebné kliknúť
na druhú ikonu vľavo dole (kým zdieľame
obrazovku, nevidíme prebiehajúci chat).

Obr.1 – prostredie platformy Jitsi Meet
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020
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Z pohľadu účastníka:
• odkaz, ktorý slúži ako prístup do webinára, je funkčný ihneď po zverejnení, takže
v prípade ak si chcete pripojenie vopred
vyskúšať, je to možné, treba však myslieť
na súkromie, a pokiaľ sa pripojíte a budete mať zapnutú kameru a mikrofón, každý
kto v rovnakom čase bude online Vás bude
počuť aj vidieť;
• ideálne je používať prehliadač Google
Chrome, ktorý je v Jitsi oficiálnym podporovaným prehliadačom;
• v prípade pripojenia sa pomocou tabletu
alebo telefónu, je potrebné mať v zariadení
nainštalovanú aplikáciu pre Android, alebo
pre IOS;
• k webináru je možné sa pripojiť prostredníctvom odkazu, ktorý bol zaslaný e-mailom;
• ak je webinár chránený heslom, organizátor toto heslo zašle vopred účastníkom a
je nutné ho zadať pri vstupe do miestnosti;
• po otvorení aplikácie sa otvorí dialógové
okno s dotazom, či chceme povoliť používanie kamery a mikrofónu - pri pripojení
je potrebné vypnúť webkameru, aby sa
šetrila prenosová kapacita a taktiež je potrebné vypnúť mikrofón, pretože zvuky na
pozadí spôsobujú šumy v prenose;
• pri vstupe do webinára je potrebné zadať
svoje konferenčné meno, odporúča sa v
tvare „meno, priezvisko, inštitúcia“, alebo
ak z jednej inštitúcie je viacero účastníkov
tak potom bude konferenčné meno v tvare
„názov inštitúcie, počet sledujúcich“;
• v ľavej strane lišty sa nachádza tlačítko v
tvare správy, po kliknutí naň je možné zahájiť chat s ďalšími účastníkmi;
• na prihlásenie sa do diskusie slúži ikona
ruky, po kliknutí na ňu uvidia účastníci
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vedľa Vašeho mena zdvihnutú ruku – znamenie, že chcete dostať slovo a po vyzvaní
moderátorom je možné zapnúť zvuk a začať hovoriť do mikrofónu;
• uprostred lišty sa nachádza červené tlačítko v tvare slúchadla pre opustenie webináru.
Google Meet
https://meet.google.com/
Google Meet je platforma pre videokonferencie vyvinutá spoločnosťou Google.
Aplikácia umožňuje videokonferenciu s
maximálne 100 účastníkmi pre súkromných používateľov a pre spoločnosti je limit 250 účastníkov. Je kompatibilná aj s
Google Kalendárom, vďaka čomu je plánovanie webinárov jednoduché. Odporúča sa
ho používať v prehliadači Google Chrome
a pri organizovaní podujatí aj pri účasti je
potrebné mať registrovaný účet v službe
Gmail. Pri bezplatnej verzii nie je umožnené nahrávanie.
Zorientovanie sa v Google Meet:
• pre rýchle a okamžité vytvorenie miestnosti je potrebné na úvodnej obrazovke
kliknúť na „Začať stretnutie“ a aplikácia
nás vyzve k prihláseniu sa na účet Gmail;
• druhou možnosťou je naplánovať
schôdzku dopredu cez Google kalendár
- kliknúť na dátum konania akcie a zvoliť
„Pridať videokonferenciu Google Meet“.
Ihneď sa vygeneruje link pre vstup na podujatie, ktorý po pridaní e-mailových adries
Google sám odošle, alebo skopírovaný link
je možné poslať individuálne;
• je potrebné povoliť webu prístup ku kamere aj mikrofónu;
• pokiaľ chce účastník vstúpiť na podujatie
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cez prístupový link, príde nám oznámenie,
že sa niekto chce pripojiť k schôdzke a je
potrebné ho potvrdiť – výhodou je kontrola nad tým, kto v miestnosti bude;
• v rámci aplikácie je možné zdieľanie obrazovky a taktiež možnosť využívať chat;
• v spodnej časti menu je jednou z možností tabuľa Jamboard, po vytvorení sa vygeneruje odkaz v chate a účastníkom stačí
naň kliknúť a k tabuli sa pripoja – tabuľa
umožňuje efektívne kresliť a prezentovať.
Z pohľadu účastníka:
• po kliknutí na prístupový link na podujatie sa otvorí tabuľka s pripojením na Google Gmail, v rámci ktorého je potrebné sa
prihlásiť;
• v prípade ak je podujatie organizované v
rámci Google Kalendára, po otvorení ka-

lendára sa objavia všetky akcie, na ktoré
sme dostali pozvánku, je tu poznačený čas
konania webinára aj s prístupovým linkom;
• po prihlásení nás aplikácia vyzve k možnosti „Požiadať o pripojenie“;
• prostredie aplikácie je intuitívne a veľmi
jednoduché. Máme možnosť vidieť zoznam pripojených návštevníkov v prehľade
účastníkov;
• počas celého webinára máme možnosť
písať do chatu;
• v prípade, že chceme zobraziť obsah obrazovky, ako napríklad snímky z PowerPoint-u, tak klikneme „Present now“ (Vziať
si slovo);
• zvuk, kameru, alebo prezentovanie obrazovky sa dá kedykoľvek počas webinára
vypnúť;
• z webinára odídeme stlačením červené-

Obr.2 – prostredie platformy Google Meet
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020
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ho telefónu v strede spodného panelu.
Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/
Teams je pracovné prostredie založené na
skupinovej komunikácii, predstavuje centrum pre tímovú komunikáciu a ponúka
jedno rozhranie pre všetku potrebnú spoluprácu od výmeny správ medzi dvojicou,
cez zoskupovanie do tímov, až po komunikáciu na úrovni celej firmy. Cieľom Microsoft Teams je spájať tímy, umožniť im navzájom komunikovať, četovať, organizovať
online stretnutia, poslúži na zdieľanie dokumentov a v reálnom čase na nich možno
spoločne pracovať. V reakcii na COVID
– 19 sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne
obmedzenia dĺžky alebo veľkosti schôdze.

Zorientovanie sa v Microsoft Teams:
• na úvodnej obrazovke máme možnosť sa
prihlásiť (pokiaľ máme už zaregistrovaný
účet) alebo máme možnosť sa bezplatne
zaregistrovať po kliknutí na „Zaregistrovať
sa zadarmo“;
• po registrácií máme možnosť si vybrať
či chceme aplikáciu stiahnuť alebo chceme používať webový prehliadač – pokiaľ
nemáme záujem inštalovať do počítača
program, vyberieme druhú možnosť a po
chvíľke sa dostaneme do prostredia Microsoft Teams;
• pre vytvorenie podujatia je potrebné
kliknúť na ikonu kalendára označenú ako
schôdze, a máme možnosť vytvoriť okamžitú schôdzu, alebo možnosť naplánovať
schôdzu v kalendári;

Obr.3 – prostredie platformy Microsoft Teams
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• v prípade ak chceme začať okamžitú
schôdzu, je to možné len po stiahnutí si
počítačovej aplikácie alebo použitím podporovaného prehliadača, napríklad Google
Chrome alebo Microsoft Edge;
• v prípade ak zvolíme naplánovať schôdzku, je možné ju zdieľať ihneď s ostatnými
používateľmi alebo možnosť zdieľať cez
Google Kalendár;
• pri pripojení do miestnosti je možné si
vybrať, či sa budeme pripájať automaticky
so zapnutým mikrofónom alebo videom;
• máme možnosť vidieť pripojených účastníkov po kliknutí na ikonu zobrazenia
účastníkov;
• v časti zobraziť konverzáciu je možné
posielať správy do chatu – v rámci chatu je
možné zdieľať dokumenty, nastaviť typ písma, posielať emotikony, obrázky a nálepky;
• rovnako platforma ponúka možnosť
zdieľať dokumenty – kliknutím na ikonu
zdieľať máme možnosť vybrať, či chceme
zdieľať pracovnú plochu, konkrétne okno,
PowerPoint-ovú prezentáciu, alebo kartu
internetového prehliadača;
• platforma ponúka taktiež možnosť zdieľania interaktívnej tabule (Microsoft Whiteboard), na ktorú je možnosť kresliť, ukladať, alebo zdieľať ju medzi ostatnými.
Z pohľadu účastníka:
• k pripojeniu si účastník môže zvoliť dve
možnosti – buď stiahnuť a nainštalovať
aplikáciu a pri spustení už len stačí kliknúť na „otvoriť aplikáciu Teams“, alebo po
otvorení linku je druhou možnosťou kliknúť na „pokračovať priamo v prehliadači“;
• prostredie je veľmi jednoduché a intuitívne;
• pokiaľ má účastník záujem o slovo, má
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možnosť sa prihlásiť;
• pokiaľ máme zapnutý mikrofón a začneme rozprávať, okamžite nás všetci ostatní
počujú a taktiež ak máme zapnutú aj kameru, tak nás ihneď aj uvidia;
• platforma ponúka možnosť chatu a
máme možnosť vidieť zoznam všetkých
prihlásených účastníkov;
• miestnosť opustíme stlačením červeného
tlačidla telefónu na paneli.
Airmeet
https://www.airmeet.com/
Airmeet je rýchlo rastúca platforma na
hosťovanie najrôznejších virtuálnych udalostí. Ponúka intuitívny dizajn s palubnou
doskou, má neobmedzený limit videa, je
zadarmo pre webináre do 300 účastníkov a
môžu tu byť prítomní až 16ti prezentujúci
súčasne, no pre kvalitnejší priamy prenos
sa odporúča prítomnosť najviac šiestich
prednášajúcich. Je tu možnosť vybrať si,
aký typ akcie organizujeme: tréning alebo
workshop, webinár alebo konferenciu, panelovú diskusiu, poradu, promo akcie na
predaj produktov alebo virtuálnu kanceláriu. Airmeet zaznamenáva živé relácie a
organizátori môžu požiadať o záznamy relácie tak, že napíšu na adresu support@airmeet.com. Účastníci môžu komunikovať,
klásť otázky a zdieľať nápady s rečníkmi
pomocou funkcie „Zdvihnite ruku“. Túto
interakciu riadi moderátor.
Organizovanie webináru:
aplikácia podporuje všetky moderné prehliadače, no odporúča sa používať najnovšiu verziu Google Chrome;
• na úvodnej stránke po kliknutí na „Host
a Free Event“ je potrebné sa prihlásiť buď
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cez Linkedln, Google e-mail, Facebook alebo Twitter;
• po prihlásení od nás aplikácia vyžaduje,
aby sme vyplnili v akom type inštitúcie
pracujeme, aký typ podujatí budeme cez
Airmeet organizovať a ako často;
• prihlásením sme vytvorili pracovné prostredie, z ktorého po kliknutí na „Create
Airmeet“ máme možnosť vytvoriť podujatie výberom možnosti „Multi Session
Airmeet“;
• pri vytváraní podujatia sa odporúča zakliknúť „Allow Guest Authentication“, aby
sa účastníci mohli pripojiť bez nutnosti
prihlásenia;
• vyplnením údajov (názov podujatia, čas,
údaje o prednášajúcich) získame odkaz na

podujatie, ktorý môžeme zdieľať zvlášť pre
účastníkov a zvlášť pre prednášajúcich;
• v doplňujúcich informáciach je možné
nastaviť podrobnejšie detaily o podujatí,
pridať obrázky, popis a ďalej má aplikácia
možnosť vytvoriť aj akési virtuálne stoly,
v rámci ktorých počas prestávky môžu
účastníci medzi sebou komunikovať;
• v deň podujatia je potrebné pre začatie
kliknúť na „Start Airmeet“ – po tomto kroku sme v zákulisí, kde sa môžeme s aplikáciou bližšie zoznámiť a pripraviť sa na živé
vysielanie - zákulisie je súkromný priestor,
ktorý poskytuje možnosť otestovania zvuku, videa, sieťového pripojenia a prezentácie pred spustením;
• ďalšími krokmi kliknutím na „go to

Obr.4– prostredie platformy Airmeet
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event“ a ďalej „Start Session“ spustíme
podujatie a účastníci nás môžu od tejto
chvíle vidieť aj počuť.
• prostredníctvom aplikácie je možné zdieľať obrazovku, okno spusteného programu
alebo konkrétnu kartu Chrome;
• pokiaľ ako moderátor chceme dať slovo
ktorémukoľvek účastníkovi, je potrebné ho
nájsť v zozname, kliknúť na ikonu s jeho
menom a vybrať možnosť „Invite to stage“;
• máme taktiež možnosť posielať súkromné správy konkrétnym účastníkom vybraním možnosti „Direct message“
Z pohľadu účastníka:
• kliknutím na link pre prístup k podujatiu
sa nám zobrazia informácie o webinári – je
potrebné kliknuť na „Enter Airmeet“;

• ďalej vyplníme požadované údaje (meno,
pracovné zaradenie, názov inštitúcie,
mesto, štát) a klikneme na „Continue“;
• pripojiť sa do webinára je potrebné kliknutím na „Enter venue“;
• výhodou webinára cez aplikáciu Airmeet je, že všetci účastníci (hostia) majú automatický vypnutý zvuk aj web kameru.
Rozprávať môže len prednášajúci, ktorému
sme slovo udelili;
• prednášajúci má možnosť zdieľať svoju
obrazovku, prezentáciu alebo kartu prehliadača;
• účastníci, ktorým nie je pridelené slovo
vidia priebeh webináru a majú k dispozícií jednoduché prostredie, v rámci ktorého
majú možnosť reagovať na prezentujúcich
emotikami, písať do chatu, prípadne sa

Zhodnotenie prezentovaných aplikácií
Jitsi Meet
+ prostredie v slovenskom jazyku
+ veľmi jednoduché a intuitívne prostredie
+ nie je potrebná registrácia
- nestabilná kvalita videa a zvuku
- maximálny počet účastníkov 75, do
35 účastníkov aplikácia funguje menej
problémovo

Microsoft teams
+ maximálny počet účastníkov 300
+ slovenský jazyk
- potrebná registrácia
- na prvý pohľad zložitejšie prostredie
- skôr určený pre firemnú komunikáciu

Google Meet
+ maximálny počet účastníkov 100
+ prostredie v slovenskom jazyku
+ veľmi jednoduché a intuitívne prostredie

Airmeet
+ množstvo možností nastavenia
+ účastníci majú automatický vypnuté video aj zvuk
+ maximálny počet účastníkov 300

- nie je možné sa pripojiť bez konta
Gmail alebo G Suite

- prostredie v anglickom jazyku
- na prvý pohľad zložité prostredie
- potrebná registrácia
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prihlásiť zdvihnutím ruky a požiadať tak
o slovo;
• ak nám moderátor slovo udelí, príde
nám informácia, že sme boli pozvaný na
javisko a je potrebné kliknúť na „Accept
Invite“ – akonáhle príjmeme pozvanie,
ostatný účastníci nás vidia aj počujú a odteraz máme možnosť zdieľať obrazovku,
okno spusteného programu – napríklad
PowerPoint-ovú prezentáciu, alebo konkrétnu kartu Chrome;
• v prípade, ak má účastník technické
problémy, aplikácia odporúča reštartovať
internetový prehliadač, skontrolovať reproduktory, prípadne nastaviť video režim
s nízkym rozlíšením;
• pre odchod z webinára klikneme na tlačidlo „Exit“ v pravom dolnom rohu.
Záver:
Na internete je možné nájsť množstvo platforiem pre webináre, ktoré majú väčšinou
totožné funkcie a nástroje, takže výber záleží od subjektívneho rozhodnutia. Je preto
dôležité hľadať, skúšať, testovať a vybrať
aplikáciu, ktorá spĺňa Vaše očakávania.
Verzie a podmienky jednotlivých nástrojov
sa môžu meniť, preto je potrebné sledovať
informácie, ktoré uvádzajú ich poskytovatelia. V príspevku sme si predstavili aplikácie pre organizovanie webinárov, s ktorým
sme mali možnosť zatiaľ pracovať, alebo sa
zúčastniť podujatí prostredníctvom nich. S
aplikáciou Jitsi Meet sme organizovali pracovné porady v čase prvej vlny pandémie.
Už pri štyroch účastníkoch sme zaznamenali problémy s výpadkami zvuku a obrazu
v prípade, že sme viedli diskusiu a každý
sa zapájal. Mali sme možnosť sa zúčastniť
aj webináru, ktorý organizoval Zväz kni-
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hovníkov a informačných pracovníkov ČR
(SKIP). V rámci tohto webinára bolo 49
prihlásených účastníkov a aplikácia Jitsi
prestala po 20-tich minútach fungovať. Jitsi má žiaľ veľmi nestabilnú kvalitu videa aj
zvuku, čo sa môže prejaviť na výpadkoch
pri väčšom množstve účastníkov. Prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams sme sa
zúčastnili tréningov, ktoré organizovala
SNK v spolupráci so spoločnosťou Eventive, s.r.o. Tréningy boli interaktívne, prihlásených bolo najviac 20 účastníkov plus
lektorka, ktorá tréning viedla. Celý priebeh
bol bez komplikácií, až na menšie výpadky zvuku, pokiaľ malo viacero účastníkov
súčasne zapnutý mikrofón. Prostredníctvom aplikácie Airmeet SNK organizovala
seminár Benchmarking verejných knižníc,
na ktorom bolo prihlásených 60 účastníkov a dvaja prednášajúci predniesli svoje
príspevky. Celý chod akcie bol bez akýchkoľvek technických problémov s tým, že
účastníci mali možnosť sa do diskusie
zapojiť prostredníctvom chatu alebo prostredníctvom aplikácie menti.com a celý
priebeh akcie zabezpečoval moderátor.
Množstvo aplikácií ponúka v rámci bezplatnej verzie len obmedzené využívanie.
Veľmi známym a obľúbeným nástrojom, s
ktorým sa máme možnosť často stretnúť je
aplikácia Zoom. V rámci bezplatnej verzie
je však možné organizovať webinár pre
maximálne 100 účastníkov s limitom 40
minút. Do počítača, mobilného telefónu
alebo do webového prehliadača je potrebné nainštalovať softvérového klienta, ktorý
vám umožní službu využívať. Podobným
často vyhľadávaným nástrojom je Webex,
ktorý prevádzkuje spoločnosť Cisco. Pri
bezplatnej verzii je možnosť organizovať
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

webinár pre 100 účastníkov s maximálnou
dĺžkou trvania do 50 minút.
Toto nie sú všetky služby, ktoré sú na súčasnom trhu k dispozícii. V dôsledku koronavírusu COVID-19 sa určite ďalšie aplikácie čoskoro objavia.
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14. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA „ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO
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CENTERS OF SCHOOLS“
Mgr. Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica
rozalia.cenigova@spgk.sk
Abstract: The paper focuses of the 14th International Conference „School Libraries as an
Information and Cultural Centers of Schools“ organized by the Slovak Pedagogical Library
under the auspices of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak
Republic on September 24, 2020 in the lecture hall of the University Library in Bratislava.
Keywords: reading activities, Methodical center of the Slovak Pedagogical Library for school
libraries, school libraries, events
Kľúčové slová: čitateľské aktivity, metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre
školské knižnice, školské knižnice, podujatia
Už po štrnástykrát zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky medzinárodnú konferenciu Školské knižnice ako informačné
a kultúrne centrá škôl s cieľom charakteriBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

zovať špecifiká a úskalia činnosti školských
knižníc, odovzdať si praxou overené dobré
skúsenosti a vzájomne sa obohatiť o nové
podnetné informácie a odborné poznatky.
Rovnako jej neoceniteľným prínosom malo
byť aj prehlbovanie úspešnej spolupráce
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medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti a
nadväzovanie nových osobných kontaktov.
Podujatie sa konalo 24. septembra 2020
v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice
v Bratislave pri zachovaní platných hygienických opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19. Zúčastnili sa ho zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zástupcovia pedagogickej a knihovníckej verejnosti z celej
Slovenskej republiky. Podujatie slávnostne
otvorila PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho
vzdelávania a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
S prvou prednáškou pod názvom Analýza stavu školských knižníc za rok 2019
a projekty na podporu čítania vystúpila
ústredná metodička Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová. Na základe stručnej analýzy vybraných štatistických ukazovateľov,
ktoré vyplnili školské knižnice za uvedené
štatistické obdobie, a na základe získaných doplňujúcich informácií a údajov od
zriaďovateľov školských knižníc, komentovala získané údaje z oblasti počtu škôl
a školských knižníc, knižničného fondu,
používateľov, výpožičiek, podujatí pre používateľov, informačných technológií, personálneho zabezpečenia a hospodárenia
školských knižníc. Pomocou bohatej kolekcie fotografií zvlášť pútavým spôsobom
predstavila tri projekty metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre
školské knižnice, ktoré boli zorganizované
na podporu kreatívneho čítania buď pri
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príležitosti októbra ako Medzinárodného
mesiaca školských knižníc, alebo pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc 28. októbra 2019. Boli to: 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka
do knihy spája školy, 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy a 15. ročník celoslovenského
projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Osobitnú pozornosť venovala
prezentácii originálnych, tvorivých a inšpirujúcich aktivít, ktoré zorganizovali v rámci uvedených projektov školskí knihovníci,
učitelia a vychovávatelia zo slovenských
a českých základných škôl a stredných škôl.
Prednášku doplnila aj stručným súhrnom
výsledkov práce metodického centra pre
školské knižnice.
Medzinárodná konferencia mala ďalej
pokračovať prednáškou vzácneho hosťa
z Českej republiky, a to generálneho riaditeľa Národnej knižnice Českej republiky PhDr. Víta Richtera. Keďže vláda
Slovenskej republiky v polovici septembra
2020 vyhlásila sprísnené opatrenia pred
šírením nákazy novým typom koronavírusu, tak sa podujatia osobne nezúčastnil
žiaden pozvaný hosť z Českej republiky.
Ich prednášky boli odprezentované ústrednou metodičkou pre školské knižnice, ktorá zároveň celú medzinárodnú konferenciu
aj moderovala. V prednáške spomínaného
generálneho riaditeľa názvanou Čtou nebo
nečtou a kdo za to může? Čtenářství českých dětí z pohledů celostátních průzkůmu dětské a dospělé populace sa sústredila
na prezentáciu výsledkov opakovaných
prieskumov detskej a dospelej populácie,
ktoré od roku 2007 v Českej republike
robí Národná knižnica Českej republiky
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v spolupráci s Ústavom pre českú literatúru Akadémie vied Českej republiky. Zvlášť
vyzdvihla najdôležitejšie závery z prieskumov, a to: čítaniu kníh konkurujú informačné technológie a rôzne mediálne aktivity; počet prečítaných kníh sa vo všetkých
vekových kategóriách detí a mládež od
šesť do 19 rokov pohybuje medzi siedmimi a deviatimi knihami za rok; je dôležitý
vzťah dieťaťa k čítaniu, a to či ho baví, alebo ho nebaví čítať; čítanie detí ovplyvňuje
celková atmosféra v rodine a najmä príklad
čítajúcich rodičov.
Ústredná metodička pre školské knižnice
následne predstavila aj prednášku českej
hostky Mgr. Pavlíny Mazačovej, Ph.D.,
z Katedry informačných štúdií a knihovníctva Masarykovej univerzity v Brne.
V rámci prednášky Aktivizující přístupy
v rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti žáků v krátkosti hovorila o didaktickej práci učiaceho knihovníka alebo
učiteľa a o aktuálnom dianí v oblasti informačného vzdelávania vo verejných knižniciach v Českej republike. Prítomných
oboznámila takisto s výrobou organizátorov informácií a interaktívnej knihy „lapbook“, ktorá má zvlášť bohaté využitie pri
rozvíjaní čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov základných škôl a stredných
škôl.
So štvrtou prednáškou v poradí vystúpila
školská knihovníčka Ing. Marcela Šimíčková zo Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Trenčíne, ktorá vo svojej prednáške Cez čitateľské aktivity v školskej
knižnici ľahšie k maturite detailne popísala realizáciu najúspešnejších kreatívnych
a inšpirujúcich aktivít, ktoré realizovala
počas školského roka v spolupráci s ďalšími
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vyučujúcimi. Ich spoločným cieľom bolo
podporiť rozvoj čitateľských schopností a zručností žiakov. Na základe veľkého
množstva fotografií predstavila aj víťazné
podujatie Tváre Jozefa Gregora Tajovského z celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Doobedňajší blok prednášok ukončilo
slávnostné oceňovanie dvanástich víťazov 15. ročníka celoslovenského projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských
knižníc, ktorý sa oslavoval 28. októbra
2019. Prihlásené školské knižnice zorganizovali podujatia na tému Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia
Jozefa Gregora Tajovského. Ústredná metodička pre školské knižnice na úvod slávnostného oceňovania povedala základné
informácie o jeho cieľoch, realizácii i hodnotení. Takisto poznamenala, že prvým
siedmim víťazom uvedeného celoslovenského projektu Slovenská pedagogická
knižnica darovala knižné dary v celkovej
sume 2 000 € do ich školských knižníc
podľa ich vlastného výberu. Jeho partneri darovali všetkým dvanástim oceneným školským knižniciam knižničné dary
v celkovej sume 1 810 €. PaedDr. Anna
Chlupíková v zastúpení ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky osobne odovzdala prítomným riaditeľom základných škôl a stredných škôl šeky
s príslušnou finančnou odmenou a kytice
kvetov.
Ďalší blok prednášok opäť otvorila ústredná metodička pre školské knižnice. V zastúpení ďalšej českej hostky Mgr. Lenky
Vernerovej zo Základnej školy a materskej školy v Krušoviciach odprezentova-
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la jej inšpirujúcu prednášku na tému Den
mateřského jazyka v málotřídní škole.
Pomocou bohatého fotografického materiálu priblížila prítomným účastníkom celý
priebeh osláv materského jazyka, ktoré
prebiehali od skorého rána až do neskorého poobedia v rokoch 2019 a 2020. Pripomenula, že úžasných čitateľských aktivít sa
v priestoroch školy nezúčastnili len samotní žiaci, ale aj ich rodičia, prarodičia a starší súrodenci.
Ako ďalšia v poradí vystúpila Mgr. Natália Fillová, PhD., z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Prostredníctvom svojej
prednášky Školské knižnice a projekty na
podporu čítania v Pridružených školách
UNESCO v Slovenskej republike detailne priblížila program Pridružených škôl
UNESCO (ASPnet). Potom sa osobitne
venovala materiálnemu, technickému a
priestorovému vybaveniu zapojených deviatich školských knižníc do spomínaného
programu UNESCO. Stručným spôsobom
predstavila aj zorganizované vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia a projekty zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti používateľov v daných školských
knižniciach.
Školská knihovníčka Mgr. Jana Budzáková zo Spojenej školy v Lendaku
v rámci svojej pútavej prednášky Stratégia
rozvoja čitateľských zručností detailne
popísala zorganizované kolektívne formy práce s knihou, ktorých cieľom bolo
naučiť žiakov efektívne využívať získané
informácie. Zdôraznila, že systematická
práca s informáciami má vplyv na dosiahnutie výborných školských výsledkov
a upevňuje pozitívny postoj žiakov ku knihe a k samotnému vzdelávaniu. Realizáciu

22

spomínanej stratégie dokumentovala aj na
ocenenom podujatí Život musí mať cveng
ako kov... Uvedené podujatie realizovala
školská knižnica v rámci celoslovenského
projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Prednáškový blok medzinárodnej konferencie uzatvorila školská knihovníčka
Mgr. Viera Marczibányiová zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Galante. Vo svojej prednáške Kreatívna práca s knihou na strednej škole rozprávala
o jednotlivých aktivitách, ktoré zorganizovala školská knižnica pre všetkých žiakov školy v školskom roku 2018/2019 na
podporu kreatívneho čítania a získavania
nových vedomostí a zážitkov v rámci prepojenia teoretického vyučovania s praxou
samotných žiakov v odboroch kuchár,
cukrár, čašník a kaderník. Ako príklad
takéhoto dobrého prepojenia medzipredmetových vzťahov všeobecnovzdelávacích
predmetov s učiteľmi odborných predmetov uviedla priebeh realizácie oceneného
podujatia z celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,
ktoré školská knižnica zorganizovala pod
názvom Lahôdky cestou do Tajova.
Zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie je sprístupnený aj širokej verejnosti na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti
Školské knižnice vo formáte pdf.
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120 ROKOV MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE V TIENI ARCHITEKTÚRY
KNIŽNÍC A DIZAJNU INTERIÉROV / 120 YEARS OF THE BRATISLAVA CITY
LIBRARY IN THE SHADOW OF LIBRARY ARCHITECTURE AND INTERIOR
DESIGN
Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
helena.mlejova@mestskakniznica.sk
Abstract: The professional conference realized on the occasion of the 120th anniversary of the
Bratislava City Library brought an inspiring program in contributions on the topic of library
architecture and interior design. In seven lectures, various views of theory and practice were
presented, examples of successful projects and those that were not implemented smoothly. The
aim was offering inspiration on the current topic and to outline further directions in this area
in the discussion.
Keywords: libraries, architecture, interior, design, practices, foreign examples, european libraries, inspirations, sharing experiences
Kľúčové slová: knižnice, architektúra, interiér, dizajn, príklady z praxe, zahraničné príklady,
európske knižnice, inšpirácie, zdieľanie skúseností
Mesiac október, konkrétne jeho prvý deň,
je vždy termínom, kedy si pripomíname
výročie vzniku Mestskej knižnice v Bratislave a zároveň v ostatných rokoch realizujeme vzdelávací seminár pre odbornú
knihovnícku verejnosť. Nebolo tomu inak
ani v roku 2020, len s niekoľkými zmenami. Odborné podujatie na tému “Funkčný
dizajn a moderná architektúra knižníc” sme
zorganizovali 30. septembra v priestoroch
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.
Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sme ho realizovali v hybridnej forme, čo
pre nás bola nová výzva a dobrá skúsenosť.
V komornej atmosfére neveľkého počtu
prítomných sme zároveň naživo vysielali
cez Youtube, kde máme zároveň prístupný
aj záznam celého programu [1], prezentácie sú dostupné na webe knižnice [2].
V úvodnej časti sme si pripomenuli 120.
výročie knižnice prezentáciou dobových
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fotografií, ale aj príhovormi hostí. Na úvod
sa za Hlavné mesto SR Bratislava a oddelenie kultúry prihovorila Zuzana Palicová.
Následne sa predstavil a prihovoril nový
riaditeľ knižnice Tomáš Štefek, ktorý odhalil aj svoj pohľad na knižnicu a vízie, s ktorými prichádza.
Profesijné združenia reprezentovali obaja predsedovia. Najprv vystúpil Ondrej
Látka zo Slovenskej asociácie knižníc,
následne Helena Mlejová zo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Spoločným vyjadrením všetkých príhovorov
bola viera v rýchle stabilizovanie situácie
a prianie dynamického rozvoja knižnice
v najbližších rokoch.
Jadrom celého dňa boli odborné prezentácie našich prednášajúcich, ktoré sa venovali aktuálnym témam architektúry knižníc
a ich interiérovému dizajnu.
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Prvý príspevok na tému “Nové formy
knižníc v adaptovaných priestoroch” prezentovali architektky Katarína Bergerová
a Martina Vnenková z Metropolitného inštitútu Bratislava. Venovali sa téme adaptability v architektúre, čo znamená zachovať
stavbu a zabezpečiť jej trvalo udržateľný
rozvoj tým, že má nové funkcie. Na príkladoch viacerých budov v rámci Európy,
ktoré sa už nevyužívali na svoj pôvodný
účel (Švajčiarsko, Holandsko, Španielsko)
demonštrovali, ako môže byť knižnica novým a úspešným projektom pre verejné
využitie.
Následne načrtli aktuálny stav projektu
Grössling, ktorého súčasťou bude podľa
plánu aj nová pobočka Mestskej knižnice
v Bratislave. Cieľom je vytvoriť otvorený
kultúrny priestor pre zabezpečenie potrieb
odpočinku v centre mesta. Víťazný projekt
je známy od konca októbra 2020 a v postupných krokoch bude nasledovať jeho realizácia. Projekt má web, ktorý je priebežne
aktualizovaný a prináša všetky podstatné
informácie. [3]

Architekt Matúš Bišťan sa vo svojej doterajšej praxi opakovane venoval architektúre knižníc a ich interiérov. Vo svojej prezentácii nám predstavil ”Úspešné projekty
rekonštrukcie interiérov knižníc v Modre a Senci”. Dve realizácie interiérov mali
podporu a vznikli vďaka dotačnej schéme
Fondu na podporu umenia. Okrem využitia financií z grantu je z jeho pohľadu veľmi
dôležitá aj podpora od zriaďovateľa, ktorý
si uvedomuje význam knižnice a v prípade
potreby je schopný projekt aj dofinancovať.
Architektúra verejných priestorov je pre
súčasnosť i budúcnosť kľúčová. Spolupráca
s verejným sektorom bola pre Matúša Bišťana veľmi osviežujúca, komunikácia s knihovníčkami bola pre neho konštruktívnym
dialógom. Pri realizácii oboch projektov
ocenil jasné zadanie od profesionálov, ktorí vedeli definovať, čo chcú. On sám vníma, ako sa knižnice v priebehu ostatných
20 rokov menia, napĺňajú v rámci svojej
komunity rôzne funkcie, napr. aj klub pre
mládež, miesto stretnutí, priestor pre vzdelávanie.

Na seminári sa aktívne zúčastnili aj predsedovia knihovníckych združení - Helena Mlejová (SSKK) a
Ondrej Látka (SAK); Foto: Mária Žitňanská
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Oba projekty sú časťou kultúrnych centier
vo svojom meste (Modra i Senec). Každá
budova má svoju špecifickú architektúru. Predmetom oboch projektov boli veľkostne porovnateľné priestory. V Modre
presne vedeli, že potrebujú knižnicu pre
20 tisíc zväzkov kníh, v Senci potrebovali odborné oddelenie pre 15 tisíc zväzkov
kníh. Uvažovanie o knižnici je koncept
usporiadania priestorov, o ich vzájomnej
prepojenosti, o ich vzťahu k okoliu. Dôležité je využiť každý malý priestor a dať mu
zmysluplnú funkciu. Výzvou v Senci bolo
okrem naplnenia priestoru zväzkami kníh
aj uplatnenie ďalších priestorových prvkov v interiéri. Priestor bol rozdelený do
zón a výsledkom zvažovania jeho využitia
je atypický regál, ktorý ho zapĺňa a vytvára aj skryté zákutia. Projekt rekonštrukcie
v Senci sa javí ako veľmi úspešný, nielen
z hľadiska vysoko pozitívnych reakcií komunity mesta. Tento rok získal prestížne
architektonické ocenenie CE ZA AR 2020
v kategórii Interiér. [4]

Hana Zoubková z Knihovny Třebíč sa
stala na niekoľko rokov súčasťou života
knižníc v Nórsku a ich vnímanie nám
priblížila v príspevku “Design norských
knihoven”. Pracovala zároveň vo dvoch
knižniciach a súčasťou jej práce boli návštevy mnohých ďalších knižníc.
Na úvod nám priniesla celkový pohľad
na nórske knižnice - všetko v knižnici je
zdarma, môže prísť ktokoľvek, akcie sú pre
všetkých. Nórske knižnice majú celonárodný centrálny register, kde sú používatelia evidovaní na základe rodného čísla,
teda stačí sa registrovať iba raz a človek
môže využívať služby knižníc v celej krajine. Majú vlastnú infraštruktúru na dodávku a distribúciu dokumentov z knižníc v celej zemi. Knižnice sú tretie miesta
- verejné priestory, ktoré sú dostupné bez
rozdielu pre všetkých. Dizajn a ponuka
príjemného priestoru sú dôležité na to,
aby sa tam cítili dobre všetci návštevníci
- študenti, seniori, matky s deťmi, freelanceri. Knižnica svojou existenciou pod-

Nórska knižnica a príklad dobrej praxe - Deichman Toyen v Osle
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poruje aj medzigeneračné porozumenie,
možnosť vzájomne sa od seba učiť, zdieľať skúsenosti. Tento proces je dlhodobý.
Zaujímavým príkladom, ako sa prispôsobiť komunite, je Tøyen Bibliotek v Osle.
[5] Nachádza sa v mestskej štvrti, ktorá
v istom momente začala ožívať, preto bolo
dôležité, aby knižnica nezapadla do zabudnutia, ale stala sa súčasťou života komunity.
V rámci svojich finančných možností nebolo možné, aby nakúpili nový dizajnový
nábytok, ale začali spoluprácu s dizajnérom, ktorý im pomohol vytvoriť originálny
priestor s kúskami z okolitých bazárov. Po
rekonštrukcii sa návštevnosť tejto knižnice zdvojnásobila, aj keď má rovnakú ponuku služieb, fond aj zamestnancov. Bolo
to vďaka nápaditému a funkčnému dizajnu. Podľa architekta Aata Vosa [6], ktorý
rekonštrukciu realizoval, je tajomstvom
úspechu fakt, že tento priestor nevyzerá
ako knižnica.
Významným pomocníkom súvisiacim
s analýzou správania návštevníkov je neuromarketing. Vychádza z poznania, že
človek najprv cíti, až potom premýšľa. V
rámci činnosti knižníc je z tohto poznania dôležité, čo môžeme ponúknuť - pozitívny pocit a zážitok z návštevy priestorov. Dizajn interiéru je veľmi dôležitý pre
komunikáciu s návštevníkmi priestoru.
Zastaralý vizuál podvedome evokuje aj
neaktuálne služby a ponuku knižnice.
Nórske knižnice často spolupracujú okrem
kultúrnych centier aj s menej tradičnými
partnermi, ako sú obchodné centrá, športové centrá. Knižnice sú ich súčasťou, často
prilákajú aj ľudí, ktorí by ich v inej lokalite
nenavštívili. Táto spolupráca je obojstranne prospešná a prináša benefity. Knižnice
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sa potrebujú neustále vyvíjať, byť miestom
inšpirácií, sledovať trendy a na ich základe
tvoriť ponuku a formu jej poskytovania.
O tom, že verejné knižnice v Českej republike majú v oblasti rekonštrukcií aj
metodickú podporu, nám porozprávala
Lenka Dostálová z Moravské zemské knihovny v príspevku “Metodické centrum
pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
a jeho aktivity”. Verejné knižnice sú najrozšírenejšou sieťou kultúrnych inštitúcií,
ktorá sa v súlade s celospoločenskými trendami mení a reflektuje potreby súčasných
používateľov. Vzniku metodického centra predchádzala analýza potrieb knižníc
a ako sa ukázalo, práve v oblasti architektúry a návrhu interiérov cítia najvýraznejšiu
potrebu pomoci. Cieľom a náplňou centra
je poskytovanie poradenstva, konzultácií
a šírenia príkladov dobrej praxe knižníc,
ktoré premenu na moderné komunitné
knižné centrum už realizovali. Základné
poradenstvo, inšpirácie z knižníc a užitočné materiály sú dostupné na webe centra.
[7]
Výborný príklad toho, ako štát podporuje
výstavbu knižničných budov a ich rekonštrukcie, je Poľsko. Jakub Pacześniak z Instytutu Książki Kraków nám porozprával
všetko podstatné na tému „Celonárodný
projekt Infraštruktúra knižníc a jeho
výsledky 2011 – 2020“. Moderné verejné
knižnice sú prioritou, ktorá je významne podporovaná zo štátneho rozpočtu. V
rámci dvoch programových období (2011
- 2016, 2017 - 2020) bolo v Poľsku zrekonštruovaných, resp. novo vybudovaných 465
verejných knižníc v obciach, resp. menších
mestách do 50 tisíc obyvateľov, ktoré sú
prioritné z dôvodu obmedzenej ponuky
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kultúry v populačne menších sídlach. [8]
Projekty a ich plynulosť podporuje aj fakt,
že v krajine pôsobí niekoľko architektonických firiem, ktoré sú zamerané vyslovene
na knižnice a kultúrne priestory. Úspešne
dokončené projekty vytvárajú možnosti na
rozvoj kultúry a zaznamenávajú výrazné
zvýšenie návštevnosti a využívanosti služieb. Zároveň významne podporujú možnosti kultúrnej spolupráce v obci, meste
alebo regióne svojho pôsobenia.
Ladislava Zbiejczuk Suchá a Jana Matyášová z Masarykovej Univerzity v Brne
rozprávali o aplikácii dizajnového myslenia v príspevku “Aplikace designového myšlení při rekonstrukci knihoven”.
Princípy dizajnu a dizajnového myslenia
sa dajú aplikovať do činností fungovania
knižnice, či už je to vizuál interiéru, služby
alebo ponuka podujatí.
Aj pri realizácii zmien vizuálneho pros-

tredia knižnice je zásadné poznanie komunity a identifikácia typov čitateľov
knižnice. Spätnú väzbu a zber dát možno
získať viacerými metódami, napr. rozhovory a dotazníky, ktoré sa dobre kombinujú a dopĺňajú. Pri celom procese je významné nielen to, ako bude vyzerať jeho
výstup, ale najmä to, aký bude mať dopad,
resp. pozitívny vplyv na životy ľudí, ktorí
knižnicu navštevujú a sú jej používateľmi.
Dizajnový proces má niekoľko fáz - poznávanie (zbieranie informácií), vyvodzovanie, vytváranie (tvorba riešenia), testovanie (aplikovanie v praxi). Reálne zmeny
v priestore knižnice sa dajú realizovať aj
svojpomocne - na základe dát, vizualizácie návrhu, overenia návrhu, pričom veľmi
dôležitá je kreativita knihovníkov vyplývajúca z ich každodennej praxe, poznania
prostredia a vnímania potreby zmeny. Pri
dizajnovaní interiéru je prospešné apli-

Poľská knižnica a príklad dobrej praxe - Stacja Kultura v Rumii.
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kovať princípy prehľadnosti, variability,
pohodlnosti. Použité materiály môžu byť
bežne dostupné, nemusia byť drahé. Spolupráca s architektom je v každom prípade
žiaduca.
Ondrej Látka, ktorý je riaditeľom Univerzitnej knižnice Technickej Univerzity
v Košiciach, nám priniesol v príspevku
“Architektúra a dizajn interiéru knižnice v premenách času” pohľad na proces
výstavby svojej knižnice a zmien, ktoré
bolo v čase potrebné realizovať. Je jedným
z mála príkladov na Slovensku, kedy bola
budova účelne stavaná ako knižnica. Od
otvorenia knižnice po súčasnosť ubehlo 10
rokov, prešla pozitívnymi zmenami, ktoré
reflektujú potreby svojich používateľov.
Budova a jej interiéry sú príkladom toho,
ako architekti v rámci prvého plánu nereflektovali potreby knižnice a používateľov.
V priebehu času boli zistené rôzne nedostatky, ktorých riešenie sa stalo výzvou na
zlepšenie, jednotlivé prvky sa v nej postupne menili až do súčasnej podoby. Knižnica
pravidelne reaguje na potreby svojich používateľov - v rámci zmien interiéri vznikla
oddychová zóna s tulivakmi, notebooková
študovňa, skvalitnilo sa osvetlenie. V pláne
je realizácie tichej zóny na štúdium, čitateľský kútik s obývačkovým sedením a odhlučnenie bufetu v prízemí.
Záverečná diskusia seminára priniesla reflexie k téme a realizovala sa tiež
hybridnou formou. Moderátorka si do
nej pozvala Katarínu Šušoliakovú (ktorá sa pripojila online), Darinu Kožuchovú, Ondreja Látku a Tomáša Štefeka s možnosťou zapojenia auditória.
Katarína Šušoliaková nám v úvode diskusie
priblížila proces rekonštrukcie, ktorý spolu
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so svojim tímom realizovali v Krajskej
knižnici v Žiline. Modernizáciou a zútulnením priestorov reflektovali na dynamiku vývoja a potreby svojich používateľov. Rozšírenie vstupu do knižnice,
priamy prechod do exteriérovej čitárne,
vytvorenie zóny pre tínedžerov, interiérová zeleň - to sú iba niektoré zo zmien,
ktoré sa v knižnici úspešne realizovali.
A ako sme na tom v ďalších knižniciach?
Dynamika zmien nie je dostatočná, je
potrebná neustála komunikácia so zriaďovateľmi, s príslušnými orgánmi štátnej
správy. V slovenských mestách máme
množstvo budov, ktoré už nie sú využívané
na svoj pôvodný účel a dali by sa adaptovať na knižničné inštitúcie. Pri absentujúcej výstavbe nových budov je to prijateľné
riešenie. Slovenské knihovníctvo má pred
sebou množstvo výziev. Seminár priniesol rôzne pohľady teórie a praxe, príklady
úspešných projektov i takých, ktoré sa nerealizovali plynulo. Inšpiráciu a poučenie
priniesli všetkým, ktorí plánujú realizovať
zmeny s výsledkom ponúknuť kvalitný kultúrny priestor, ktorí budú ľudia pravidelne
a radi navštevovať.
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
KNIŽNICE POVAŽUJEM ZA CHRÁM VZDELANOSTI / I CONSIDER LIBRARIES
TO BE A TEMPLE OF EDUCATION
„Vypočuli ste si reláciu ...Autorom dramatického pásma... Cyklus rozhlasových dokumentov pripravil...“ – tieto a podobné
ukončenia vysielania rozmanitých literárnych žánrov sme mali neraz možnosť počuť v Československom rozhlase a neskôr
v Slovenskom rozhlase (RTVS) meno ich
tvorcu – PhDr. Jána Bábika. Takmer dvadsaťpäť rokov pracoval ako redaktor i vedúci
pracovník na rôznych postoch v rozhlase,
neskôr pôsobil na Ministerstve kultúry SR
a v Národnom osvetovom centre. Naďalej
aktívne tvorí a spolupracuje s rozhlasom.
J. Bábik je autorom stoviek literárnych relácií, dramatických pásiem, dokumentárnych
cyklov, štúdií, príspevkov, článkov predovšetkým z našich dejín a literárnej histórie,
ktorý sa zameriava na menej známe osobnosti slovenskej literatúry i témy z našej
histórie. Jeho bohatá publicistika a rozhlasová tvorba nezostala nepovšimnutá – získal nielen rozhlasové ceny (Žatva mladých
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rozhlasových tvorcov, Žatva rozhlasovej
tvorby), ocenenia Literárneho fondu (napr.
novinársku cenu -2x, mimoriadnu prémiu,
za celoživotné dielo), ale aj Cenu Nadácie otvorenej spoločnosti, PRIX Bohemia,
Cenu Vojtecha Zamarovského.
• Čo sformovalo vašu cestu ku knihe,
literatúre, štúdiu žurnalistiky?
Vyrastal som v rodine, kde čítanie patrilo
takpovediac k denným rituálom. Moji rodičia boli farmaceuti, ale dobre sa orientovali
v literatúre, v histórii a kultúre vôbec. Mama
mi ako malému dieťaťu veľa čítala, učila ma
naspamäť slovenské básničky, napr. Smrekovu Maľovanú abecedu, Chalupkovho Valibuka, úryvky zo Smrti Jánošíka. Doma sme
mali pomerne veľkú knižnicu, ktorú rodičia
postupne dopĺňali a ja som „zdedil“ ich detské knihy. Pravidelne mi neskôr kupovali
knihy, ktoré vtedy „leteli“ – najmä mayovky a vernovky. Do skutočnej knižnice som
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prvýkrát vstúpil ako jedenásťročný so spolužiakom Petrom Podolákom (jeho mama
bola prekladateľka z angličtiny) – bola to
obvodná knižnica na Záhrebskej ulici v
Bratislave. Myslím si, že prvé knihy, ktoré
som si tu požičal, boli Moricova Oktávia
ide stovkou a Vernov román Deti kapitána
Granta. Môj výber literatúry ovplyvňovalo
rozhlasové vysielanie, napr. dramatizácie
románov Marka Twaina – Princ a žobrák
a Dobrodružstvá Toma Sawyera.
Ako trinásťročný som začal chodiť do
Mestskej knižnice (vtedy na Obchodnej
ulici). Bol som skaut, takže som si väčšinou
požičiaval romány Jaroslava Foglara, ale zaujímal som sa aj o slovenské hrady. Sníval
som, že raz až budem veľký, napíšem podobnú knihu ako Ľudovít Janota, ktorého
Slovenské hrady boli v dedkovej knižnici
na čestnom mieste. Tak som si požičiaval
knihy o hradoch, povestiach, robil som
si akúsi kartotéku o hradoch, čítal som aj
historické romány, najprv Joža Nižnánskeho, Ľuda Zúbka, Alexandra Dumasa, Jána
Hrušovského, Milana Ferka, Jozefa Horáka,
Henryka Sienkiewicza, neskôr Mauricea
Druona, Ladislava Nádaši -Jégého, Vojtecha
Zamarovského.
• Ako si spomínate na štúdium z hľadiska
vyhľadávania literatúry a pátrania po
dokumentoch v knižniciach?
Na gymnáziu som do knižnice veľmi nechodil, skôr sme si so spolužiakmi navzájom požičiavali na začiatku normalizácie
vtedy „prohibitnú“ literatúru a prečítal som
spätne zopár ročníkov Revue svetovej literatúry, ktorú mama kupovala. Na vysokej škole som začal pravidelne chodiť do Univerzitnej knižnice, najmä do študovne. Literatúru

30

som potreboval nielen na štúdium, ale pri
písaní seminárnych či ročníkových prác
a najmä diplomovky. Priznávam , námaha
sa vyplatila, lebo neskôr som napr. seminárku o slovenských gymnáziách v matičnom
období rozšíril a napísal rozhlasové pásma,
podobne aj diplomovku o Rudovi Fabrym,
tú som zase skrátil.
• Prezraďte, prečo ste si zvolili po štúdiu
práve rozhlas?
Od detstva som pravidelne počúval rozhlas, a neraz som sníval, že aj ja by som tam
mohol robiť. Mal som veľké šťastie, že sa mi
podarilo zamestnať v Literárnej redakcii.
Stretol som sa tam s mimoriadne priaznivým, tvorivým a intelektuálnym prostredím. Navyše som mal veľmi žičlivého šéfa
Paľa Hudíka, ktorý vedel vynikajúco motivovať svojich podriadených, vedel im veľa
odovzdať zo svojich znalostí a skúseností.
Moji rozhlasoví kolegovia i externí spolupracovníci boli veľké umelecké osobnosti,
špičkoví tvorcovia našej kultúry. Spočiatku
som vyberal do vysielania poéziu, asi 35-40
chvíľok poézie mesačne, k čomu som potreboval rozhlasovú knižnicu. Tá bola veľmi
rozsiahla, pracovali v nej veľmi ochotné knihovníčky, spomínam si pani Kuzmiakovú,
Olšavskú, Šporerovú, ale nemôžem vymenovať všetky. Vychádzali mi veľmi v ústrety, mal som napr. neobmedzenú výpožičnú
lehota a mohol som si chodiť do depozitu
vyberať knihy sám. Neskôr som literatúru
potreboval na tvorbu literárnych a dramatických pásiem, dramatizácií próz, rozhlasových dokumentov, prirodzene požičiaval
som si publikácie aj z Univerzitnej knižnice.
Začal som využívať aj archív Matice slovenskej v Martine, ktorý mi pomohol pri písaní
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

pásiem o Petrovi Bellovi Horalovi, Jozefovi
Braneckom, Ivanovi Gallovi, Ľudovítovi Janotovi a ďalších. Musím spomenúť aj rozhlasový zvukový archív, tam sú skutočne
vzácne poklady, žiaľ, historici tento archív
dostatočne nevyužívajú. Odchod z rozhlasu
som neniesol ľahko, fascinovala ma to vzdelanecké ovzdušie, ktoré som už nenašiel na
Ministerstve kultúry SR. Nechcem sa o tom
veľmi rozširovať, len jedna poznámka – na
ministerstve kultúry nebola a asi dodnes nie
je knižnica, ale tá okrem mňa a možno ešte
zopár pracovníkom ani nikomu nechýbala.
• Máte za sebou naozaj bohatú tvorbu.
Chcem pripomenúť napr. váš cyklus
dokumentov Múzy za mrežami, ktorý ste
venovali málo známej téme – väzneným
slovenským spisovateľom v 50. a 60.
rokoch, cyklus Zradení povstalci o prenasledovaní účastníkov SNP v 50-tych
rokoch (relácie o významných osobnostiach protifašistického odboja – Peter
Zaťko, Jozef Gabčík, Ján Golian, Rudolf
Viest – odvysielal aj Český rozhlas),
pásmo Literárne potulky po Slovensku o literárnej histórii a súčasnosti
niektorých miest na Slovensku, či fíčer
Optimistický pesimista alebo Básnik
v čase dvoch totalít o Jánovi Smrekovi.
Pozornosť si zaslúži aj zaujímavá kniha
Klenoty v tónoch o vzniku slovenských
hymnických piesní. Vaša práca si vyžaduje o. i. aj návštevy knižníc a najmä
ticho študovní. Aké máte skúsenosti so
službami knižníc a prístupom knihovníkov?
Vždy som považoval knižnice za chrám
vzdelanosti. Moje skúsenosti s nimi sú veľmi
dobré, už som spomínal vynikajúcu knižniBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

cu, ktorá bola za mojich čias v rozhlase. Som
však skôr solitér, málokedy žiadam o pomoc
knihovníčky, väčšinou si literatúru, ktorú
potrebujem, viem nájsť sám. V súčasnosti
som členom Univerzitnej knižnice, Ústrednej knižnice SAV, Francúzskeho inštitútu
a Ruského centra vedy a kultúry. Sporadicky
chodím aj do Slovenskej národnej knižnice
do Martina. Tam mám pripomienku, archív
je otvorený len od 9.00 –15.00 hod. Uvítal
by som, keby bol otvorený dlhšie, aspoň do
17. až 18. hodiny.
• Nad čím práve pracujete a čo čítate vo
voľných chvíľach?
Na základe mojich rozhlasových dokumentov Múzy za mrežami chcem napísať
knihu o väznených spisovateľoch. Zostalo
mi veľa materiálu a o mnohých spisovateľoch som ešte nenapísal, alebo mohol by
som napísať podstatne viac. Zbieram ďalší
materiál o väznených spisovateľoch, čítam
ich diela, najmä ich spomienky na perzekúcie. Žiaľ, teraz pre koronu do niektorých
archívov je vstup obmedzený, niektoré sú
neprístupné, takže mám zatiaľ dosť sťaženú pozíciu. Rád by som stihol k 80. výročiu
Povstania napísať ešte knihu o účastníkoch
SNP, ktorí v 50. rokoch skončili vo väzení
a niektorí (Žingor, Trojan, Velecký, Bibza,
Nosák) na popravisku.
Samozrejme, okrem pracovných plánov by
som si chcel znovu prečítať knihy z mojej
mladosti a ešte aj knihy, ktoré som si kedysi
mal prečítať, ale jednoducho som na ne nemal čas.

S PhDr. Jánom Bábikom sa rozprávala
PhDr. Ľudmila Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION
ONLINE TRÉNING ETICKÝ KÓDEX V KNIŽNICI / ONLINE TRAINING CODE
OF ETHICS IN THE LIBRARY
V dňoch 23.9.-24.9.2020 Slovenska národná knižnica (ďalej SNK) v spolupráci
so spoločnosťou Eventive s.r.o. usporiadala online tréning s názvom Etický kódex
v knižnici. Pôvodne sa mal tento tréning
organizovať v priestoroch SNK priamo
s účastníkmi, no vzhľadom na nepriaznivý
vývoj pandemickej situácie sme pristúpili k
realizácií v online priestore. Lektorkou tohto vzdelávacieho tréningu bola Mgr. Nikola
Sedláčková so spoločnosti Eventive s.r.o.,
ktorá je certifikovaná konzultantka pre
Lumina Learning meranie, špecialistka na
spoločenský protokol a biznis etiketu, konzultantka a trénerka mäkkých zručností vo
firemnom prostredí aj v neziskovej sfére.
Všetkých prihlásených účastníkov na tréningu bolo spolu 32 s tým, že boli rozdelení
do dvoch skupín na jednotlivé dni. Pre lektora aj pre účastníkov by mohlo byť náročné, a aj nie veľmi efektívne, byť online celý
deň, pristúpilo sa preto k časovému harmonogramu od 9-tej do 13-tej hodiny. Prvý
deň bolo prítomných 16 účastníkov na zapojených deviatich zariadeniach, a druhý
deň sa taktiež zúčastnilo 16 účastníkov na
dvanástich zariadeniach.
Tréning sa realizoval cez platformu Microsoft Teams. Lektorka vytvorila link („podujatie“), ktorý bol zaslaný všetkým prihláseným deň pred realizáciou tréningu.
K pripojeniu si účastník mohol zvoliť dve
možnosti – buď stiahnuť a nainštalovať
aplikáciu a pri spustení už len stačí kliknúť
na „otvoriť aplikáciu Teams“ alebo po otvorení linku bolo druhou možnosťou kliknúť
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na „pokračovať priamo v prehliadači“.
Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o interaktívny tréning, bolo potrebné, aby počítač,
na ktorom bol účastník pripojený mal webkameru, mikrofón a reproduktory, prípadne ideálnou možnosťou bolo využiť klasický notebook, ktorý je štandardne vybavený
zvukovými aj video nástrojmi. Bola tu totiž potrebná interaktivita medzi lektorom
a účastníkom a kvôli lepšej interaktívnosti
bol využívaný mentimeter.com a účastníci
svoje odpovede zadávali na menti.com.
Na začiatku boli účastníci krátko oboznámení s tým, ako funguje online platforma.
Bolo potrebné, aby všetci mali vypnutý
mikrofón s tým, že pokiaľ majú záujem
o slovo, majú možnosť sa prihlásiť – lektorka následne dala slovo jednotlivo účastníkom, ktorí sa o slovo hlásili a po vyzvaní
mohli zapnúť mikrofón a prezentovať svoje
názory. Platforma taktiež ponúkala možnosť chatu, takže keď účastníci v priebehu
lektorkinej prezentácie mali otázky, stačilo
využiť formu okamžitých správ (chat). Na
malé okamihy nastali aj technické problémy, pri ktorých niektorí účastníci tréningu
mali problém s pripojením, miestami zamrzol obraz alebo vypadával zvuk.
Program obidvoch dní bol totožný a obidve skupinky riešili rovnaké úlohy. Na úvod
sa každý účastník predstavil, v akej knižnici
pôsobí a čo od tréningu očakáva. Očakávania zo strany knižníc boli rôzne. Niektorí
knihovníci sa na tréning prihlásili, pretože
majú problémy s komunikáciou a chceli sa
naučiť ako fungovať a pracovať so spoluBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

pracovníkmi v knižnici a taktiež ako riešiť
konflikty s čitateľmi. Najmä pracovníci v
službách chceli vedieť, ako riešiť situácie
s konfliktnými čitateľmi a ako správne postupovať pri komunikácií. Niektoré knižnice mali vypracovať etický kódex pre svoju
knižnicu a zaviesť ho do praxe. Od tréningu očakávali, že im poskytne odpovede na
otázky: ako napísať etický kódex a čo v ňom
má byť, ako motivovať pracovníkov, aby
etický kódex vedeli adekvátne uplatniť v
praxi, ako riešiť problémy pri konkrétnych
situáciách, očakávali výmenu skúsenosti
medzi knižnicami.
V rámci tréningu sa riešili témy: „Náš čitateľ a my“, „Komunikácia - ako sme sa na ňu
nepozerali“, a „Etiketa v knižnici“.
V rámci prvého tematického okruhu „Náš
čitateľ a my“ účastníci prostredníctvom
aplikácie menti.com odpovedali na otázky:
„Čo sa mi páči na mojej práci?“, „Čo ma na
mojej práci vyčerpáva?“, „Aký je náš čitateľ?“. Spoločne s lektorkou sa následne vyhodnocovali odpovede na jednotlivé otázky. Najčastejšími odpoveďami účastníkov,

prečo pracujú v knižnici a čo im dáva energiu pre túto prácu, bol najmä kontakt a práca s ľuďmi ale aj s knihami, vedieť poradiť
a pomôcť čitateľovi, možnosť neustáleho
rastu a vzdelávania sa a získavania nových
poznatkov.
Na druhej strane ich na práci najviac vyčerpáva syndróm vyhorenia a nedostatočné nadšenie pre nové veci niektorých kolegov, nedocenenie, nedostatok financií, stres
a napätie vyvolané konfliktami na pracovisku a taktiež riešenie konfliktných situácií pri komunikácií s problémovými čitateľmi. Na záver tohto tematického celku mali
účastníci zhodnotiť, aký je ich čitateľ, prečo
ide do knižnice, čo očakáva. Obidva dni sa
knihovníci zhodli, a najviac označili, že ich
čitateľ je náročný, nie je ochotný čakať, komunikatívny, ale aj zmätený a nesamostatný, dalo by sa to zhodnotiť, že každý je iný.
Čitatelia potrebujú množstvo informácií,
čo je však niekedy vnímané u knihovníkov
aj ako pozitívum, pretože to pracovníka
môže posunúť ďalej vo vlastnom rozvoji.
Ďalej nasledoval aktívny rozhovor účastní-

PrintScreen prebiehajúceho online tréningu – lektorka Mgr. Nikola Sedláčková
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kov, ktorý rozpútal debatu o tom, ako riešiť
situácie s konfliktnými čitateľmi, ako by sa
mal postaviť knihovník ku konfliktnej situácií a najmä to, aký postoj zaujme vedúci k
sporu medzi čitateľom a pracovníkom služieb. Ak chce vedúci vytvoriť dobré prostredie na pracovisku, tak jeho kľúčovou vlastnosťou by malo byť, aby konfliktné situácie
vedel vyriešiť k spokojnosti tak čitateľa ako
aj pracovníka služieb.
Po aktívnej komunikácii účastníkov nasledovala samostatná práca na 15 minút, kde
si každý knihovník mal prejsť hodnoty, ktoré lektorka vopred rozposlala účastníkom
a z nich vyselektovať tie, ktoré uznávajú v
práci, či už voči čitateľom alebo voči sebe
samým. Išlo o hodnoty ako: ambicióznosť
cez empatiu, kreativitu, odbornosť, až po
toleranciu alebo zručnosť. Z prvých desať
vyselektovaných bolo potrebné vybrať tri,
ktoré knihovníci považujú za najdôležitejšie. Najčastejšie sa vyskytovali hodnoty ako
empatia a úprimnosť, profesionalita, pomoc druhým, spolupráca, tolerancia a zodpovednosť.

Druhý tematický okruh sa venoval problematike komunikácie a ako sme sa na ňu
nepozerali – ako komunikujeme a ako
chceme pôsobiť, čo nás v komunikácii „naštartuje“, ako reagujeme pod tlakom, prečo
vznikajú konflikty a ako sa vyhnúť nedorozumeniam. Množstvo konfliktov vzniká
z nedorozumení. Niekedy aj keď používame v e-mailoch výkričníky, vyznie, že kričíme. Je lepšie si veci vydiskutovať osobne,
pretože mnohokrát sú e-maily pochopené
nesprávne, nie tak ako boli myslené. Záleží
to aj od aspektu, či sme introverti alebo extroverti, a preto nám toto všetko nám vstupuje do komunikácie. V súčasnej dobe nám
situáciu komplikujú aj rúška, častokrát nevieme odhadnúť emócie a neverbálnu komunikáciu a prípadne môžeme aj nesprávne vyhodnotiť postoj toho druhého. Človek
často niečo povie a my pochopíme veci úplne inak. Je dôležité si veci overiť, či správne
rozumieme tomu druhému. V komunikačnom procese je dôležité si fakty overovať.
Dôležité je aktívne počúvanie. A taktiež je
potrebné vedieť pochváliť. Pri tejto prob-

PrintScreen výstupu odpovedí účastníkov z aplikácie mentimeter.com
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lematike účastníci aktívne debatovali prostredníctvom chatu aj videohovoru. Boli
tu rozoberané stanoviská a názory, ako je
vnímaný etický kódex a prečo bol vytvorený. Potreba tvorby kódexu bola vnímaná najmä z toho hľadiska, aby knižnice čo
najlepšie vedeli uspokojiť potreby čitateľov
a aby tieto služby mali čo najvyššiu kvalitu.
Je potrebné sa stotožniť s etickým kódexom
v inštitúcií, ak to nefunguje, musí prevziať
zodpovednosť vedúci pracovník. Dôležité

je tiež vedieť kódex odkomunikovať. Dôležité je pozvať pracovníkov, aby sa podieľali
na tvorbe, nie až na pripomienkovaní.
V rámci interaktivity prebehlo ešte jedno
cvičenie, kde účastníci v aplikácií menti.
com zadávali „príbehy v našej hlave“. Tu
knihovníci písali, aké majú pocity pri riešení určitých situácií. Napríklad im v hlave idú myšlienky, prečo zas budú čitatelia
nespokojní, prečo ich kolega alebo čitateľ
nepočúva alebo cítia, že im druhí nero-

Proces komunikácie znázornený na flipcharte v rámci tréningu
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zumejú. Rozoberalo sa, ako reagovať na
takéto myšlienkové pochody, ako je možné vyhnúť sa konfliktom, keď vynecháme
„príbehy v našej hlave“ a „emócie“, pretože
častokrát naše vnímanie udalostí môže byť
úplne skreslené.
Posledný blok na programe bola „Etiketa

v knižnici“, kde sa mali rozoberať rozdiely
medzi spoločenskou a biznis etiketou, čo z
toho je uplatniteľné v knižnici, čo prezrádza
neverbálna komunikácia, pravidla etikety
a pravidlá slušného správania. K tejto téme
sme sa však kvôli aktívnej debate účastníkov v predchádzajúcich témach a pre krát-

Ako hodnotia lektorku vedúci pracovníci

Ako hodnotia lektorku pracovníci v službách
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kosť času nedostali.
Na záver dala lektorka priestor účastníkom, aby si mohli vymieňať svoje poznatky,
aké sú ďalšie kroky, ktoré by chceli urobiť
v rámci etického kódexu v knižnici a ako
poznatky využijú. Knihovníci mali záujem
aj o ďalšie podujatia typu ako uplatňovať
komunikáciu v knižniciach s tým, že by
uvítali, aby takéto tréningy či webináre boli
zamerané na konkrétne skupiny samostatne – vedúci a pracovníci v službách.
Po skončení tréningu sme účastníkom
poslali dotazník na spätnú väzbu a hodnotenie. Tohto dotazníka sa zúčastnili dvaja
riaditelia knižnice, osem vedúcich pracovníkov, štyria pracovníci v službách a osem
iných pracovníkov v knižnici. Účastníkov
na tréningu najviac oslovilo, že tréning bol
interaktívny a prakticky všetci mohli spolupracovať a zapojiť sa do aktivít cez aplikáciu
menti.com, v rámci ktorej sa graficky zobrazovali odpovede. Tréning hodnotili ako
vynikajúcu príležitosť všetkých vidieť a zá-

roveň počuť, možnosť okamžite reagovať
na danú tému, tréning bol pružný a reakcie
lektorky aj účastníkov boli spontánne.
Najväčšie prínosy videli knihovníci v tom,
že témy, ktoré sa preberali, boli aktuálne
a aplikovateľné do praxe. Otázky súvisiace s etickým kódexom sa stali prioritnou
záležitosťou a samotný etický kódex bol
vysvetlený v rámci všetkých súvislosti formou podania i obsahom. Prínos videli
aj v tom, že sa online stretla malá komunita a bol dostatočný priestor pre každého.
Celkovo veľmi pozitívne hodnotili, že bola
táto možnosť vzdelávania aj počas koronakrízy. Účastníci uviedli, že prínos tréningu
by mohlo zvýšiť vyžiadanie si konkrétnych
otázok vopred pred tréningom od účastníkov, a taktiež viac rozoberať tému etického
kódexu vo všeobecnosti v zmysle odbornosti. Nakoľko k poslednému plánovanému
tretiemu bloku „Etiketa v knižnici“ sme sa
pre krátkosť času nedostali, tu v rámci spätnej väzby účastníci uviedli, že tento tretí

Hodnotenie obsahu tréningu
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bod programu chýbal. Ďalej uvádzali, že
prínosom ďalších tréningov by bolo zameranie sa na konkrétne cieľové skupiny (pre
riaditeľov, pre vedúcich služieb, pre knihovníkov v službách, atď.) a najmä zapojiť
a oboznámiť s tréningom viac knihovníkov
zo služieb, ktorí sú prvým kontaktom s čitateľmi a ktorí by nás oboznámili na základe praktických skúseností s komunikáciou
s čitateľom a ako sa dá dosiahnuť spokojnosť na obidvoch stranách. Hoci sa mnohým páčil interaktívny tréning, kde sa mal
každý možnosť zapojiť, vyslovili aj názory,
že by viac uvítali len webinár, v rámci ktorého by odznela len prednáška bez možnosti
diskusie knihovníkov.
Od účastníkov, ktorí tréning absolvovali,
sme chceli vedieť, ako hodnotia lektorku.
Zaujímalo nás, ako hodnotia jej celkový
dojem (prístup lektora), odbornosť výkladu jednotlivých tém, forma tréningu (zrozumiteľnosť, rétorika, nadväznosť tém), či
lektorka ovládala odbornú problematiku,
jej prezentačné schopnosti a tiež, či vedela
udržať pozornosť účastníkov. Dve riaditeľky knižnice, ktoré sa spätnej väzby formou
dotazníka zúčastnili, všetkých šesť kompetencií lektorky ohodnotili na výbornú.
Dvaja zo šiestich účastníkov v kategórií
„iný pracovník knižnice“ hodnotili formu
tréningu veľmi dobre, pozornosť jedného
pracovníka knižnice vedela lektorka udržať tiež veľmi dobre. Okrem týchto dvoch
kompetencií hodnotili všetko na výbornú.
Vedúci pracovníci a pracovníci v službách
hodnotili lektorku rôzne v rozmedzí od výbornej po dobrú. Vyhovujúco a nevyhovujúco ako pri známkovaní v škole nehodnotil
lektorku nikto.
Pri vedúcich pracovníkov len jeden uvie-
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dol, že obdobnosť výkladu jednotlivých
tém a forma tréningu bola dobrá.
Pracovníci v službách hodnotili lektorku
rôzne. Celkový dojem lektorky hodnotili
dvaja pracovníci ako výborne a dvaja ako
dobre. Odbornosť výkladu a prezentačné
schopnosti lektorky hodnotili dvaja výborne a dvaja veľmi dobre. Formu tréningu,
odbornosť lektorky a udržanie pozornosti
len jeden účastník hodnotil ako dobre.
Po obsahovej stránke bol tréning taktiež
hodnotený známkovaním ako v škole. Dve
riaditeľky, ktoré sa do spätnej väzby zapojili hodnotili tréning výborne, štyria vedúci
pracovníci hodnotili akciu výborne a štyria veľmi dobre. Pracovníci v službách ako
jediní označili obsah tréningu ako dobrý
a najviac spokojní boli účastníci tréningu
v kategórií „iní pracovníci v knižnici“, pričom šiestim sa páčil tréning na výbornú
a len dvom veľmi dobre. Známkami 4 a 5
neoznačil tréning nikto.
Celkový dojem z tréningu hodnotilo pätnásť účastníkov výborne (dvaja riaditelia,
päť vedúcich pracovníkov, jeden pracovník
v službách, sedem iných pracovníkov knižnice), päť účastníkov vnímalo tréning ako
veľmi dobrý (traja vedúci knižnice, jeden
pracovník v službách a jeden iný pracovník knižnice) a dvaja pracovníci v službách
hodnotili tréning ako dobrý. Na otázku,
či by účastníci odporučili tento tréning aj
svojim kolegom, bolo 21 odpovedí áno
a len 1 odpoveď nie. Táto odpoveď prišla od
pracovníka v službách. Mnoho odpovedí v
rámci spätnej väzby poukazovalo na to, aby
sa takéto akcie, ktoré sú pre knihovníkov
naozaj prínosom, konali častejšie, aby sa
ich mohlo zúčastniť viac kolegov a viacero
účastníkov uviedlo, že by sa radi zúčastnili
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aj iných vzdelávacích podujatí na podobnom princípe.
Nakoľko sa jednalo o interaktívny tréning,
tak každý deň sa témy komunikácie uberali
mierne odlišným smerom podľa toho, ako
sa účastníci zapájali. Lektorke sa podarilo
aktívne vzbudiť záujem o živú komunikáciu
takmer všetkých účastníkov, ktorí rozoberali dôležitosť etického kódexu, ale aj témy
súvisiace s komunikáciou nielen medzi

kolegami na pracovisku, ale taktiež vzťahy
medzi knihovníkmi a čitateľmi. SNK by
rada odporučila aj ostatným knižniciam,
aby sa nebránili online vzdelávaniu, nakoľko výsledky tréningu ukazujú túto formu
ako veľmi dobru alternatívu v čase koronavírusovej pandémie.
Mgr. Nikola Kianicová
Slovenská národná knižnica, Martin
nikola.kianicova@snk.sk

ONLINE CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR ZORGANIZOVANÝ PRE ŠKOLSKÉ
KNIŽNICE / ONLINE NATIONWIDE SEMINAR ORGANIZED FOR SCHOOL
LIBRARIES
Dňa 22. októbra 2020 sa v Mestskej knižnici mesta Piešťany uskutočnil online celoslovenský seminár zameraný na vedenie
odborných evidencií školskej knižnice a
elektronizáciu školských knižníc. Vzdelávacie podujatie zorganizovala Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s uvedenou mestskou knižnicou.
Z dôvodu sprísnených opatrení pred šírením nákazy novým typom koronavírusu,
ktoré vyhlásila vláda Slovenskej republiky v polovici októbra 2020, sa rozhodli
organizátori upraviť aj pôvodný program
uvedeného odborného celoslovenského
seminára. Na online podujatí sa zúčastnili
školskí knihovníci a iní vzácni hostia z celého Slovenska.
Odborný seminár otvorila ústredná metodička pre školské knižnice Mgr. Rozália
Cenigová. Vo svojom príhovore okrem iného poďakovala všetkým pripojeným účastníkom za to, že prijali pozvanie organizátorov. Ďalej poďakovala riaditeľke Mestskej
knižnice mesta Piešťany Ing. Margite Galovej a jej zamestnankyni Márii Medovej
za ochotu zorganizovať uvedené podujatie
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a technicky zabezpečiť online pripojenie.
Následne pokračovala prednáškou pod
názvom Povinné odborné evidencie a ďalšie
evidencie školskej knižnice. V úvode oboznámila online účastníkov s legislatívnymi normami platnými pre sieť školských
knižníc a s vnútornými právnymi dokumentmi, ktoré stanovujú základné úlohy
školskej knižnice i základné pravidlá využívania knižničného fondu a poskytovania
knižnično-informačných služieb všetkým
členom školskej komunity. Ďalej im predstavila webové rozhranie časti Školské knižnice, ktoré je súčasťou webového sídla Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.
sk. Povedala, že v rámci tohto rozhrania
bývajú priebežne sprístupňované aktuálne
informácie a metodické dokumenty, ktoré
sú vhodné pre činnosť školských knižníc
a ktoré uľahčujú prácu zriaďovateľom školských knižníc i školským knihovníkom.
V hlavnej časti svojej prednášky podrobne
vysvetlila vedenie povinných odborných
evidencií školskej knižnice, pričom vedenie základnej odbornej evidencie a pomocnej odbornej evidencie ilustrovala na
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konkrétnych príkladoch. Vyčerpajúcim
spôsobom objasnila aj spôsob vykonávania revízie knižničného fondu a vyraďovania knižničných dokumentov. Stručne im
predstavila obsahovú štruktúru Príručky
pre školského knihovníka. V závere svojej
prednášky všetkým online účastníkom
poďakovala za ich činorodú prácu a zvlášť
za aktívnu podporu kreatívneho čítania.
Takisto ich srdečne pozvala do 16. ročníka
celoslovenského projektu Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice, ktorého cieľom
je na jednej strane zábavnými formami
práce s knihou podporiť u žiakov dobrý
a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici
a k čítaniu, poznávaniu nového. Na druhej
strane je jeho zámerom vytvárať príležitosť
pre všetkých žiakov, aby mohli k slávnostnému priebehu osláv prispieť svojou inšpiráciou a zároveň v ňom prejaviť aj svoje
osobné talenty.
Po obsiahlej prednáške nasledovala prezentácia automatizovaného knižnično-informačného systému Biblib v podaní Mgr.
Pavla Špániho zo Spoločnosti SVOP, ktorý
hneď na úvod zdôraznil, že systém Biblib je
určený pre malé a stredne veľké knižnice.
Ďalej povedal nasledujúce dôležité infor-

mácie, a to, že je dostupný cez webový prehliadač a nie je potrebné ho inštalovať. Od
začiatku je vyvíjaný s ohľadom na neprofesionálnych knihovníkov. Obsahuje všetky
potrebné moduly a funkcie pre komfortnú
prácu a zabezpečenie procesov aj školskej
knižnice. Obsahuje profilovú stránku so
základnými údajmi o knižnici a linkom
na online katalóg. Jeho súčasťou je denne
aktualizovaná databáza 1,7 milióna bibliografických záznamov, z ktorých je možné
jednoducho budovať vlastný fond knižnice
bez zložitej katalogizácie. Taktiež odporučil online účastníkom, aby si systém Biblib
vyskúšali na webovej adrese: https://demo.
biblib.sk.
Online celoslovenský seminár ukončila
ústredná metodička pre školské knižnice,
ktorá všetkým online účastníkom poďakovala za účasť a poprosila ich, aby jej svoje otázky napísali na jej mailovú adresu.
Ubezpečila ich, že ich zodpovie hneď po
návrate na svoje pracovisko.
Mgr. Rozália Cenigová
Slovenská pedagogická knižnica,
Bratislava
rozalia.cenigova@spgk.sk

PÄŤ JUBILANTOV, JEDEN PROJEKT, VEĽA ODKAZOV ... / FIVE JUBILEES, ONE
PROJECT, MANY MESSAGES ...
Prvý raz vo svojej bohatej histórii sa Slovesná jar (SJ) v Martine nekonala v máji
ani v júni. Pandémia koronavírusu spôsobila, že organizátori ju museli z pôvodného termínu presunúť na prvé jesenné dni
(22. – 25. 9. 2020). SJ tak paradoxne prišla v septembri a Martin sa stal jediným
mestom na Slovensku, kde sa konalo - za
striktného rešpektovania všetkých aktuál-
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nych epidemiologických opatrení a nariadení - štvordňové podujatie. Uvedený fakt
nás teší o to viac, že SJ podporila projekt
kandidatúry Martina na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2026. V najbližších
dňoch nás čaká v tejto súvislosti finalizácia
spomínaného projektu.
Priatelia dobrej literatúry si opäť mohli už
po päťdesiaty štvrtýkrát vychutnať bohatý
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a zaujímavý multižánrový program SJ. Popri klasických besedách s básnikmi a prozaikmi nechýbali prezentácie najnovších
knižných titulov, slávnostné vyhodnotenie
celoslovenskej literárnej súťaže, umelecký prednes, pripomenutie si 190. výročia
vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku, programy pre začínajúcich tvorcov i
najmladších čitateľov, vernisáž atraktívnej
výstavy o modrotlači, workshopy a koncerty zaujímavých hudobných hostí.
Otváracím
programom
tohtoročnej SJ bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov 23. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Paulínyho Turiec.
Známemu recitátorovi, múzejníkovi, literárnemu historikovi, scenáristovi, kurátorovi mnohých literárnych a výtvarných
výstav, autorovi stálych pamätných domov
a expozícií, členovi Spolku slovenských spisovateľov (SSS), vysokoškolskému pedagógovi rodákovi z Mošoviec, sedemdesiatnikovi - Jozefovi Beňovskému bol venovaný
program Literatúra – pamäť spoločnosti

(22. 9.). Okrem hlavného aktéra v „hovoroch o živote a umení“ účinkovali aj jeho
blízki priatelia, spisovatelia Blažej Belák
a Dušan Mikolaj. V špičkovom umeleckom
prednese kolegýň z kruhu 3xP i samotného
Jožka Beňovského zazneli ukážky z tvorby
významných slovenských básnikov a prozaikov. Mozaiku slova a hudby doplnilo tiež
premietane fotografií a filmov, reflektujúcich Beňovského úspešné domáce aj medzinárodné výstavné projekty od Veľkej
Moravy cez národné obrodenie až po 20.
storočie; televíznu, odbornú a inú tvorbu.
Nechýbali spomienky na detstvo, na stredoškolské štúdium na teplickom gymnáziu
až po obhajobu rigoróznej práce v Banskej
Bystrici, všetko v priateľskej atmosfére ...
Matica slovenská (MS) odhalila v stredu
23. 9. bustu jedného z najznámejších matičiarov a slovenských osobností 20. storočia
Jozefa Škultétyho od sochára Tomáša Polonského. Podobizeň matičného správcu je
inštalovaná v aleji pamätných búst v Parku
sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou

Plagát Slovesnej jari
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

41

MS v Martine. Po slávnostnom odhalení busty bolo v neďalekej Biblickej škole
na Memorandovom námestí pripravené
stretnutie s autormi, „ich knihami aj myšlienkami“. Pozvanie zo strany SSS prijali
Jozef Banáš, Jozef Mikloško, Peter Mišák,
Ondrej Nagaj, Štefan Cifra a recitátor Michal Gazdík. Dôstojnou formou v rámci
programového celku zarezonovali aj tohtoročné životné jubileá známych turčianskych literátov - Peter Mišák (70), Ondrej
Nagaj (80), Michal Kováč Adamov (90)
a Tomáš Winkler (80). Bohužiaľ, Michal
Kováč Adamov a Tomáš Winkler museli zo
zdravotných dôvodov účasť odrieknuť.
Táto skutočnosť veľmi organizátorov mrzela, že nemohli privítať prvého projektanta, iniciátora SJ doc. Michala Kováča
Adamova. Jej prvotná koncepcia spočívala
v dvoch základných programoch, ktoré nazval - Stretnutie v strede a Recitály srdca.
Dovolíme si v krátkosti predstaviť aspoň
najstaršieho jubilanta, ktorý pochádza

z Opatoviec nad Žitavou (dnes súčasť Zlatých Moraviec) kde prišiel na svet 24. 5.
1930. Doc. Michal Kováč Adamov, CSc.,
občianskym menom Michal Kováč, je spätý s mestom Martinom a s jeho kultúrnymi
inštitúciami. Jeho rozsiahla činnosť ako
historika, literárneho vedca, dramatika,
teatrológa, muzeológa, bibliografa ho
významovo spojila s celým Slovenskom,
nevynímajúc s Banskou Bystricou.
M. Kováč prišiel pracovať do MS, hneď po
skončení štúdia slovenčiny a literárnej vedy
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(1956). Do Martina tak prichádza rozhľadený, teoreticky dobre podkutý knihovník,
kultúrny publicista, ale aj znalec folklóru,
divadelník a obetavý organizátor. Pochopil, že Turiec predstavuje mimoriadne
bohatý zdroj kultúrnej ponuky a výmeny.
Významne sa zapísal do dejín slovenskej bibliografie. V prvom období svojej
pôsobnosti v MS vybudoval pracovisko
teórie a koordinácie bibliografie, ktoré sa

Hovory o živote a umení – zľava: Blažej Belák, Jozef Beňovský a Dušan Mikolaj
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zaslúžilo o zrod slovenského národného
bibliografického systému. V r. 1981 sa zaslúžil o Úpravu v koordinácii bibliografickej činnosti s nadrezortnou pôsobnosťou,
na základe ktorej funguje do dnešných dní
Koordinačná rada Slovenskej národnej
knižnice (SNK) pre bibliografickú činnosť a metodicko-koordinačné semináre.
Bolo prirodzené, že Mišo Kováč Adamov,
literárno-vedno orientovaný bibliograf,
ktorý zostavil bibliografiu – Poznajme
súčasnú slovenskú literatúru za roky 19451960 vypracoval projekt vybudovania centrálneho slovenského literárno-múzejného
pracoviska - Pamätníka slovenskej literatúry (PSL), neskôr bol aj jeho riaditeľom. M.
Kováč je zakladateľom slovenského literárneho múzejníctva a autorom monografie
Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982),
ktorá je považované za veľmi úspešné dielo.
V období normalizačnej éry bol rôzne
postihovaní. Komunisti mu zakázali publikovať a verejne vystupovať, a práve preto

písal aspoň pre ochotnícke súbory. Najznámejšiu ľudovú bábkovú hru Tekvičky, ktorú
naštudovali členovia bábkarského súboru
Strojárik Martin pod režijným vedením
Martina Kolesára a Stanislava Chrena. V
sezóne 1980/1981 vznikli Prvohry, v sezóne 1983/1984 zase ľudová hra Tomášik a
Katarínka. M. Kováč je autorom viacerých
scenárov pre film, rozhlas a televíziu. M.
Kováč Adamov neustále približuje výnimočný turčiansky vklad do ochotníckeho
divadelníctva na Slovensku na stránkach
odbornej (Slovenské divadlo, Javisko) ale
aj regionálnej tlači.
Ako literáta si jubilanta pripomíname
publikáciami Matica slovenská - obrazová pamätnica 1863-1963, ktorá vyšla v r.
1963; Historický rok - pamätnica z osláv
storočnice MS v roku 1963 (1966) a zatiaľ
poslednou - Slovenské ľudové betlehemské
hry (2018).
Z bohatého repertoáru aktivít M. Kováča
Adamova spomenieme aspoň mimoriadne

Mišo Kováč Adamov – čerstvý deväťdesiatnik
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úspešné realizácie vlastných scenáristických projektov ľudového pochôdzkového
divadla Matica v dejinách – dejiny v Matici
– ojedinelý projekt k 125. výročiu vzniku
MS (1988). Začínal v Martine - Hostihore
sprievodom – ľudovým pochôdzkovým divadlom s 2739 hercami, profesionálnymi,
ochotníckymi a zvykloslovnými skupinami z domova i zo zahraničia, ktoré uviedlo
v 75 obrazoch v uliciach mesta scénické
kompozície. V nich oživili výjavy z dejín
Slovákov – od Samovej ríše a Veľkej Moravy až po prítomnosť. Podobné scenáre s
divadlom v uliciach pripravil pod názvami
Župy v Matici – Matica v župách v roku
1993, Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho v roku 1997, Cesty k Memorandu
a SNK (2001) a i.
V kultúrnych dejinách má svoj podiel na
vzniku a udržiavaní tradícií umeleckých
podujatí: už spomínanej Slovesnej jari,
Večer pri Vajanskom, Martinské kultúrne
slávnosti, Scénická žatva ale aj Palárikova
Raková a Gorazdov Močenok...
Mišo Kováč Adamov zachránil pred zbúraním jadro starého Martina a vybojoval
pre martinský cintorín pozíciu Národného
cintorína ako aj jeho historické pamiatkové
postavenie.
Po nežnej revolúcii pôsobil vo funkcii námestníka ministra kultúry SR v Bratislave
(1990 – 1992), kde mohol tvorivo uplatniť
svoje skúsenosti nadobudnuté počas práce
v MS. Vo funkcii námestníka ministra mal
zásluhy na záchrane i osamostatnení centrálne riadených inštitúcií – knižníc, múzeí, galérií, osvetových stredísk. Do oblasti
pamiatkárskej starostlivosti zapracoval
nové princípy, napríklad aj návrhy na zápis
prvých objektov do svetového kultúrneho
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dedičstva UNESCO. V rokoch 1993 – 1994
bol správcom MS v Martine. Bol to krátky
čas, no predsa sa uskutočnil významný pokus o „matičný koncert“ dvoch jej zložiek
– inštitucionálnej a spolkovej. Súčasne od
roku 1993 prednášal kultúrnu históriu a
staroslovienčinu v teologickom inštitúte v
Badíne. Profesionálne pôsobenie završuje
v SNK v Martine. V súčasnosti sa venuje
vlastnej literárnej tvorbe.
Vďaka jeho veľkorysosti, ústretovosti,
podpore a porozumeniu a podarilo zrealizovať viacero pozoruhodných projektov
- v Martine, Turci, ako aj na iných miestach
Slovenska či dokonca v zahraničí.
Nášmu jubilantovi, vzácnemu človeku
a dobrému priateľovi, želáme veľa pevného zdravia a stále prílivy nových tvorivých
síl! Pevne veríme, že v plnom zdraví sa
stretneme s touto významnou osobnosťou slovenských kultúrnych dejín ešte pred
Vianocami a odovzdáme mu malý darček
– personálnu bibliografiu.
Modrotlač – kultúrne dedičstvo, ktoré nás
spája. Takto nazvali tvorcovia medzinárodný projekt, v rámci ktorého sa konala 24.
9. v Slovenskom komornom divadle vernisáž putovnej výstavy. Okrem slovenskej
časti (Martin a Turiec) obsahuje zaujímavá expozícia aj zrkadlenie skúmanej témy
v Českej republike, Holandsku, Maďarsku
a Poľsku. Rozvoj modrotlačiarstva v Turci
úzko súvisel s bohatou rozvinutou výrobou
plátna. Neodmysliteľnou súčasťou remeselného života v Turci bol farbiarsky rod
Lilgovcov z Martina. Výrobe modrotlače sa
systematicky venovalo šesť generácií jeho
členov. Posledným aktívnym farbiarom
v rode bol Milan Lilge, ktorý prevádzkoval
svoju činnosť do roku 1951. Modrotlač je
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

od konca novembra 2018 zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Slovensko má doposiaľ v tejto svetovej
spoločnosti zaradených 7 prvkov. Aktuálne sa na Slovensku venujú modrotlači traja
tvorcovia (Martin Trnka z Púchova, Matej
Rabada tvoriaci v Párnici na Orava a Peter
Trnka z Ivanky pri Dunaji, ktorý bol prítomný aj na vernisáži).
Pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku a Roku
slovenského divadla 2020 odohrali divadelníci (matičiari) z Liptovského Mikuláša predstavenie Život v divadle, divadlo
v živote (25. 9.) Autor Peter Vrlík venoval
svoju hru osobnosti Gašpara Fejérpataky
Belopotockého.
Tohtoročná SJ vyvrcholila v piatok 25. 9.
popoludní v Turčianskej knižnici programom, v ktorom sa početnému publiku

predstavil čerstvý sedemdesiatnik, básnik
a všestranný literát Peter Mišák. Spomínalo sa na staré časy, hodnotil sa súčasný literárny život, reflektovala Mišákova staršia
tvorba i horúca knižná novinka.
54. ročník SJ zorganizovala MS a občian-

Vernisáž výstavy Modrotlač vo foyere SKD v Martine
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ske združenie Podoby slova v spolupráci s
mestom Martin, so SSS a s ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Organizátori pevne veria, že budúcoročný
ročník tohto tradičného literárneho festivalu plného chutí, vôní, farieb, kvalitnej
poézie, prózy, umeleckého prednesu, di-

vadla aj hudby sa uskutoční bez „asistencie“ pandémie koronavírusu. Srdečne vás
všetkých už teraz pozývame 1. – 4. júna
2021 do Martina na jubilejný 55. ročník
Slovesnej jari!
Ing. Ivana Poláková, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
ivana.polakova@svkbb.sk

STO DNÍ SAMOTY ALEBO KORONOVÝ ROK V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO
/ ONE HUNDRED DAYS OF SOLITUDE OR THE CORONA YEAR IN JURAJ FANDLY
LIBRARY
Tohoročné prvé jarné lúče slnka síce prírodu nanovo prebúdzali, no spoločenský
a kultúrny život sa po rozbehnutí roka začal
ukladať do spánku. Opatrenia proti šíreniu
koronavírusu uzavreli inštitúcie i podujatia,
čo ovplyvnilo aj chod knižníc na Slovensku.
Nik netušil rozsah a časový horizont obmedzení. S vierou, že každá pesnička má svoj
koniec, sa viaceré knižnice pokúsili presunúť
podujatia na leto a paralelne ponúkali časť
služieb v online priestore. No život neustal
ani za zavretými dverami knižníc. Tam, kde
to podmienky a financie umožňovali, nastal
čas čiastočných rekonštrukcií, odložených
prác či revízií. Bežný chod však vzhľadom
na obmedzenia, ktoré sa dotkli väčšiny
prevádzok, bol komplikovanejší ako v bežnom roku. Ovplyvnil i samotné rozbehnuté
projekty. Napriek tomu sa nám v Knižnici
Juraja Fándlyho v Trnave vďaka finančnej
pomoci Fondu na podporu umenia a zriaďovateľa TTSK podarilo v júni dokončiť
renováciu herne v oddelení pre deti, rekonštrukciu zábradlia i prípravu dokumentácie
na rekonštrukciu študovne. Pretrvávajúce
obmedzenia potvrdili, že pripravovaná dokumentácia k vytvoreniu letnej čitárne je
dobrá cesta. Záhrada sa totiž stala útočis-

46

kom pre viaceré podujatia, nakoľko v nej
bolo možné nielen zabezpečiť predpísané
opatrenia, ale i vytvoriť atmosféru bezpečia
a pokoja. Podujatia pod storočnou morušou
vyčarovali upokojujúcu atmosféru a stretnutia so slovenskými literátmi vytlačili na
chvíľu starosti bežného dňa i z pandémie.
Hosťom júlovej Trnavskej poetiky bol básnik, publicista a organizátor literárnych
podujatí Igor Válek. V rozhovore pripomenul, že s takým priezviskom, ako dostal do
vienka sa nemôže venovať ničomu inému
ako písaniu, veď slovo je jediným liekom
na všetky „bôle na Zemi“. Viera v dobro
a pravdu ho primäla zaujímať sa o rozprávky, pretože len tam sú dobré konce a zlo je
potrestané. Jeho fascinácia vodou sa prejavila v povestiach o riekach, o kúpeľoch a liečivých prameňoch, o slovenských jazerách,
plesách, studniach a studničkách. Stretnutie
s básnikom doplnili svojím hudobným vystúpením Pavel Opatovský a Jozef „Laci“
Pagáč. Potvrdilo sa tak, čo konštatuje Igor
Válek v zbierke Na-miesto piesne, že poézia
je dielom okamihu, podobne ako sám život.
Buď ho naplníme alebo nám utečie.
Ďalším príjemným literárnym ovocím v záhrade trnavskej knižnice bolo stretnutie JoBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

zefa Dada Nagya so slovenským publicistom
a spisovateľom Petrom Juščákom.
Rozhlasový pracovník, reportér Literárneho týždenníka, redaktor Smeny a Sme, pracovník Ústavu pamäti národa a v súčasnosti
majiteľ firmy venujúci sa technologickému
inžinieringu je autorom viacerých významných diel. Jedno z nich, ocenený román
..a nezabudni na labute!, sa stalo hlavnou
témou stretnutia. Majstrovsky zachytený príbeh Ireny a jej súputničiek rozpráva
o osudoch žien, ktoré sú nútené k ťažkej
práci v neľudských podmienkach ruských
gulagov. Ukazuje sa, že východiskom z neznesiteľnej situácie, z ich každodenného zápasu o obyčajné prežitie, je konanie dobra.
Nie túžba po pomste, ale viera a odpustenie
podporujú schopnosť prežiť v lágri, „kde zajtrajšok neeexistuje“.
Na konci júla ponúkla Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave čitateľom moderovanú besedu Dada Nagya so spisovateľom, scenáristom a vysokoškolským pedagógom Petrom
Balkom. Stretnutie so spolutvorcom úspešných slovenských filmov (Kandidát, 2013
a Čiara, 2017) a briskným rozprávačom prinieslo do teplého podvečera osviežujúci zážitok. Balko sa predstavil predovšetkým ako
talentovaný spisovateľ. Kým jeho debut, ako
povedal, “bol milostným dopisom detstvu
a bájnej metropole juhu - Lučencu“, druhý
román Østrov, za ktorý bol nominovaný do
finálovej desiatky Anasoft litera 2020, patrí
žánrovo do magického realizmu. Østrov s Ø
z dánskej abecedy prináša príbeh Ticha,
ktorý je synom významného slovenského
spisovateľa. Žijúc uprostred tajomného Gemera sa odkrýva prostredníctvom rozprávača osud syna geniálneho literáta, ktorý
bojuje so svojimi démonmi. Neortodoxný
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vzťah syna a drsného otca sa komplikuje,
...ale to už nechám na samotného čitateľa.
V knihe ho čaká realita prelínajúca sa s fikciou a konfrontácia reálnych historických
postáv s fiktívnymi hrdinami. Rozprávanie
o tajomnom ostrove okorenila dvojica Nagy
- Balko aj o príbehy z Balkovho lučeneckého
detstva a dospelých kulinárskych zážitkov.
Všetky podujatia sa uskutočnili vďaka dotácii Fondu na podporu umenia.
Slnečné dni však priniesli i smutnú správu
o úmrtí významnej osobnosti slovenského
knihovníckeho sveta PhDr. Janky Ághovej,
dlhoročnej riaditeľky knižnice v Trnave,
ktorá počas tridsiatich rokov svojho pôsobenia vo funkcii významne ovplyvnila
smerovanie nielen trnavskej knižnice, ale
aj knihovníctva v celoslovenskom kontexte.
Pokračovať v jej šľapajách je cťou a výzvou
zároveň pre nás všetkých.
Začiatok septembra je v Trnave od nepamäti spojený s jarmokom. Koronová doba však
menila i zažité zvyky a tradície. Napriek
tomu sme sa v knižnici v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave pokúsili aspoň čiastočne ponúknuť niečo s jarmočnou vôňou
a chuťou. V rámci podujatia Literárny večer
– jarmočné chute nahradilo tradičnú cigánsku pečienku rozprávanie o poézii a burčiak
nahradilo víno z produkcie známeho regionálneho vinára. Hosťom podujatia, ktoré
bolo súčasťou Dní európskeho kultúrneho
dedičstva v Trnave, bol básnik, prekladateľ
a vysokoškolský pedagóg z Levoče Marián
Milčák. Čerstvý šesťdesiatnik prezentoval
nielen svoju doterajšiu tvorbu, ale venoval
sa aj svojej ôsmej zbierke básní Hra s hadmi
(2014). Básnikove verše, ktoré boli preložené do angličtiny, češtiny, poľštiny, nemčiny,
francúzštiny, ruštiny a mnohých ďalších ja-
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zykov spríjemnili septembrový podvečer.
Leto i celý september prial nielen bežnému
chodu knižníc, stretnutiam a službám čitateľom, ale i podujatiam v záhrade. K nim patrila i diskusia s tromi rodákmi, ktorých spojil mediálny svet. V záhradných kreslách pre
hostí sa usadili Jana Pifflová-Španková, televízna hlásateľka, moderátorka, scenáristka
a publicistka spolu s Patrikom Hermanom,
televíznym moderátorom a aktivistom. Diskutovali s Martinom Jurčom, novinárom a
redaktorom RTVS. Tí, čo si ich vypočuli,
pozbierali ovocie spomienok, reflexií na
dobu i slová nádeje. To všetko okorenené
osobnými postrehmi o novinárskej etike,
slušnosti a pokore v mediálnom svete, ktoré sa žiaľ, často strácajú.. Oboch hostí popri
práci v médiách spája snaha pomáhať onkologickým pacientom, šíriť osvetu a prispievať k prevencii onkologických ochorení
na Slovensku. Spoločne založili občianske
združenie Europacolon Slovensko, prostredníctvom ktorého organizujú osvetové kampane a pomáhajú onkologickým pacientom.
Žiaľ, október a s ním zhoršenie epidemiologickej situácie pozastavil viaceré pripravené
podujatia. S víťazmi 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí Literárny salón Trnava 2020, ktorú
knižnica vyhlásila pri príležitosti otvorenia
Týždňa slovenských knižníc v marci tohto
roku, sme sa už nemohli stretnúť osobne.
Mená víťazov sme oznámili online na internete a ceny laureátom súťaže, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia, sme zaslali poštou. Teší nás, že súťaž napriek obmedzeniam oboslalo 63 autorov s 220 príspevkami. O ich posúdenie sa
starala odborná porota v zložení Zlata Mat-
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láková, Alexander Halvoník a Radoslav Matejov. Literárny kritik Alexander Halvoník
ocenil úroveň súťaže, ktorá: „si našla svoje
stabilné miesto medzi ostatnými literárnymi
súťažnými podujatiami na Slovensku a dnes
predstavuje priestor pre konfrontáciu tvorivých ambícií príslušníkov rôznych vekových
skupín a názorových orientácií.“
V roku 2020 sme si pripomenuli aj 105.
výročie narodenia a 20. výročie úmrtia významného slovenského básnika, literárneho
vedca a vysokoškolského pedagóga Pavla Bunčáka. Pri tejto príležitosti Záhorské
múzeum v Skalici zapožičalo Knižnici Juraja Fándlyho výstavu o rodine, rodičoch, o
jednotlivých etapách života a profesionálnej
kariére básnika, o básnickom smere nadrealizmus a o odkaze jeho diela.
V týždňoch a mesiacoch, keď sme sa nemohli stretávať s čitateľmi, sme sa pokúsili
preklenúť samotu a udržiavať kontakt s nimi
cez online priestor. V prvom polroku sme
pripravili cyklus Slovom proti vírusom,
v ktorom sme prostredníctvom diel regionálnych i slovenských autorov ponúkali
liečbu slovom. V druhom období uzavretia knižnice pre verejnosť sme v spolupráci
s Trnavským hlasom extra pripravili nový
cyklus pod názvom Literárne inšpirácie na
víkend. Pokúsili sme sa v ňom prostredníctvom videa ponúkať inšpirácie z literárneho
sveta. Potvrdzuje sa tak, že slovo aj napriek
krízam a obmedzeniam môže byť mostom,
ktorý nás bude spájať v nádeji a v dorozumení a pomôže nám prekonať nedobré časy.
Verím však, že ho čoskoro budeme môcť vypočuť a vysloviť aj zoči-voči.
Ing. Pavol Tomašovič
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
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PRVÝ ČITATEĽSKÝ PREUKAZ / THE FIRST READER‘S CARD
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa po vzore knižníc na Slovensku i v zahraničí podujala zrealizovať projekt na
rozvoj čitateľskej gramotnosti detí od útleho veku, osloviť rodičov detí do 6 rokov a
venovať im bezplatný prvý čitateľský preukaz pre dieťa s metodickým materiálom
autorky Ľ. Hrdinákovej Krok za krokom
k čitateľstvu, praktickým sprievodcom pri
budovaní čitateľských návykov u detí. Preukaz tým umožňuje využívať širokú ponuku služieb knižnice, bohatý fond literatúry

pre deti a postupne rozširuje ponuku spoločných aktivít pre rodičov a ich deti. Týmito aktivitami chce knižnica podnecovať
rodinné čítanie, rodičov a ich rozhodujúci
vplyv na to, aby viedli deti ku knihám a pomáhali im vytvoriť k čítaniu vzťah na celý
život.
Krajská knižnica na realizáciu projektu
zakúpila 500 kusov publikácie Krok za
krokom k čitateľstvu s finančnou podporou Slovenskej asociácie knižníc, pripravila grafický návrh a vydala Prvý čitateľský
preukaz. O spoluprácu na projekte požiadala mesto Zvolen, aby jej bolo umožnené
venovať každému narodenému občanovi
mesta pri uvítaní do života prvý čitateľský
preukaz a metodickú príručku.
Pôvodný zámer odovzdávať prvý čitateľský preukaz a publikáciu pri uvítaní do
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020
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života narušila nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s COVID-19, keďže
všetky hromadné aktivity boli pozastavené. V projektovom zámere bude knižnica
pokračovať po uvoľnení opatrení a pominutí zdravotného ohrozenia. Dovtedy sa
knižnica zameria na zvýšenú propagáciu
bezplatného prvého čitateľského preukazu
pre deti od 0 do 6 rokov. Informácia o projekte bola publikovaná vo Zvolenských
novinách, na webovej stránke a sociálnych sieťach knižnice. Propagačné plagáty
boli odoslané do predškolských zariadení

v meste Zvolen a blízkeho okolia. Rodičom
pri registrácii detí od 0 do 6 rokov je okrem
čitateľského preukazu odovzdaná aj metodická publikácia – sprievodca pri budovaní
čitateľských návykov.
Knižnica plánuje projektové aktivity do
budúceho obdobia rozšíriť a zakomponovať aj aktivity pre rodičov a deti v rámci
projektov podpory z FPU na rok 2021.
Ing. Milota Torňošová
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
milota.tornosova@kskls.sk

CESTA K ČITATEĽOM VYDLÁŽDENÁ ROZPRÁVKAMI, SÚČASNOU A
KLASICKOU LITERATÚROU – VZDELÁVACIE KURZY PRE MAĎARSKÝCH
KNIHOVNÍKOV NA SLOVENSKU V ROKU 2020 / A ROAD TO READERS
PAVED WITH FAIRY TALES, CONTEMPORARY AND CLASSICAL LITERATURE TRAININGS OF HUNGARIAN LIBRARIANS IN SLOVAKIA IN 2020
Knižničný inštitút je primárnou, ústrednou inštitúciou maďarských knižníc, venuje sa knižničným systémom, službám
poskytovaným knihovníkom, strategickému rozvoju a knižničnému výskumu. Je
organizačnou súčasťou Széchényiho Národnej knižnice v Budapešti. V roku 2007
bol vypracovaný strategický program,
ktorým sa stanovil cieľ inštitútu - poskytovať odbornú pomoc cezhraničným
organizáciám maďarských knihovníkov.
Každoročne poskytujú možnosť zúčastniť
sa vzdelávania v maďarskom jazyku. Od
roku 2009 Knižničný inštitút v Budapešti
stanovil za kontaktného partnera Fórum
inštitút pre výskum menšín v Šamoríne.
V posledných rokoch sa školenia konali aj
mimo sídla inštitútu. Doteraz sa vzdelávania konali na viacerých miestach v rámci
Slovenska: Nové Zámky, Galanta, Kolárovo, Šahy, Košice, Komárno, Levice, Mužla,
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Štúrovo, Rimavská Sobota, Veľké Kapušany, Svodín. Výber miest a tém vzdelávaní
sa koordinoval predsedníctvom Spolku
maďarských knihovníkov na Slovensku
podľa potrieb a požiadaviek knihovníkov
daných regiónov.
Na základe doterajšej spolupráce sa maďarským knihovníkom na Slovensku
podarilo zúčastniť sa na rôznych vzdelávacích kurzoch. Medzi populárne patrili
kurzy určené pre knihovníkov verejných
a školských knižníc pracujúcich s detským
čitateľom, ako aj kurzy, ktoré mali v centre záujmov tínedžerov. Veľký záujem bol
aj o workshopy na posilnenie digitálnych
zručností. Z obsahu viac ako dvadsiatich
absolvovaných kurzov: terapia rozprávkami, biblioterapia, rozvoj organizácie,
rozhodovanie, komunikácia v organizácii,
komunikácia s verejnosťou, digitálna gramotnosť, online zdroje, aplikácie, rozvoj
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čítania, využitie školských knižníc propagácia literatúry, marketing knižníc a online marketing, tzv. „literárne informovanie“, ktorého cieľom bolo, aby knihovníci
spoznali a boli schopní používať v praxi
najnovšie digitálne pramene z oblasti krásnej literatúry, literárnej vedy a literárnej
histórie, spôsob sprostredkovania informácií z oblasti regionalistiky v prospech
online dostupnosti, príprava prezentácií.
Po absolvovaní kurzu každý účastník získal osvedčenie.
Medzi posledné úspešne zrealizované
vzdelávacie kurzy Spolku maďarských
knihovníkov na Slovensku (v spolupráci
s Knižničným inštitútom v Budapešti) patrili aj tie, ktoré sa uskutočnili 7. septembra
2020 v Mestskej knižnici v Štúrove a 8.
septembra 2020 v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
Vzdelávacie kurzy odborne aj finančne
zastrešil Knižničný inštitút v Budapešti.
Miestni organizátori zabezpečili priestorové aj technické potreby. Vzdelávacie kurzy

sa pôvodne mali konať v apríli, ale z dôvodu epidemiologických opatrení boli presunuté na septembrový termín. Nakoľko boli
opatrenia aj v tomto termíne ešte stále aktuálne, organizátori museli pristúpiť k inej
forme priebehu vzdelávania.
Moderná technológia umožnila v jednom
priestore a čase sa aktívne zúčastniť vzdelávania, nakoľko zahraniční prednášatelia
(Ágnes Komló-Szabó a Margó Luzsi) boli
vďaka modernej technológii prítomní
počas celého dňa prostredníctvom videokonferencie. Obidve knihovníčky sú
zamestnancami Krajskej a mestskej knižnice Sándora Bródyho v Egeri a zároveň
pracujú aj v rozprávkovej a biblioterapeutickej mikrodielni s názvom Horčicové
semienko.
Miestnou koordinátorkou týchto vzdelávacích kurzov bola podpredsedníčka Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku
Dóra Egyházi.
Kurz v Mestskej knižnici v Štúrove mal názov „Povedz niečo o tejto rozprávke!“ a bol

Kurz v Mestskej knižnici v Štúrove
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zameraný na sériu programov pod názvom
„Rozprávka ťa čaká“. Séria je zameraná na
popularizáciu knižníc a čítania. Počas kurzu mali zúčastnení knihovníci možnosť
vyskúšať si spomínaný program, ktorý je

OH karta

určený deťom materských a základných
škôl. Účastníci mali možnosť odskúšať
si „otváracie hry“, ktoré sa využívajú pri
príchode detí do knižnice. Slúžia na aklimatizovanie a naladenie sa na knihovníka
a na tematiku, ktorou sa budú zaoberať na
aktivite v knižnici. Prednášatelia prezentovali aj vhodnú literatúru pre deti a mládež.
Pomocou súčasných literárnych diel mali
účastníci workshopu možnosť odskúšať
si komplexnú sériu „Rozprávka ťa čaká“.
Prezentácia mini rozprávania (kamishibai) papierového divadla načrela možnosti
jeho využitia, ako aj metodiky používania
OH kariet, ktorá vychádza z humanistickej
psychológie a umožňuje široké spektrum
ich využitia. Pomocou kariet je rozvíjateľná nielen komunikácia a kreativita ale aj
sebapoznanie. Je výborným prostriedkom
pre individuálne a skupinové rozhovory,
arteterapie a biblioterapie. Vzdelávania sa
zúčastnili knihovníci z Rimavskej Soboty, Salky, Keťu, Svodína, Nových Zámkov,
Želiezoviec, Dvorov nad Žitavou, Gbeliec,
Dunajskej Stredy a zo Štúrova.

Kurz v Mestskej knižnici v Štúrove
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Kurz, ktorý sa uskutočnil v Rimavskej
Sobote pod názvom „Limonádová dielňa a sirupová párty“ bol zameraný na tínedžerov.

Prednášatelia Ágnes Komló-Szabó a Margó
Luzsi

Zúčastneným knihovníkom sa naskytla
možnosť nazrieť do praktických ukážok
a vzorov, ktoré si následne môžu implementovať vo vlastných knižniciach. U dospievajúcej mládeži sa dôraz kladie na
„otváracie hry“ a postupy z dôvodu získania si ich priazne a dôvery. V rámci vzdelávania mali účastníci možnosť vyskúšať
si „sirupové sedenie“, aby sa prostredníctvom vlastných skúseností mohli naučiť
základy metodiky jeho používania. Prednášatelia aj v tomto prípade vyzdvihli súčasnú literatúru pre mládež. Počas kurzu
boli knihovníkom predstavené asociačné
a tvorivé hry. Na vzdelávaní sa zúčastnili
knihovníci nasledujúcich miest: Bohúňovo, Vojany, Šahy, Pláštovce, Lučenec a Rimavská Sobota.
Iniciátorkou putovných, vzdelávacích
kurzov pre knihovníkov v maďarskom
jazyku bola predsedníčka Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku Mgr. Ildikó Kecskés, ktorá sa ich aj zúčastňovala. Po vzájomnej dohode medzi vedením
spolku sa predstava predsedníčky spolku

Kurz v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020
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Prehliadka Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

naplnila a zrealizovala. Vzdelávacie kurzy
zamerané na praktické skúsenosti sú pre
knihovníkov nesmierne dôležité. Aktivity,
ktoré si môžu knihovníci priamo vyskúšať
sú v praxi ľahšie adaptovateľné. Na oboch
školeniach boli prítomní aj zamestnanci mestských knižníc, obecní knihovníci,
kultúrni referenti, ako aj školskí knihovníci a učitelia. Účastníci vzdelávacích kurzov
sa vrátili domov so skúsenosťami a prak-

tickými poznatkami, ktoré budú môcť využiť pri svojej každodennej práci.
MA. Dóra Egyházi
Spolok maďarských knihovníkov
na Slovensku
egyhazidora@gmail.com
www.szmke.sk
Autorky fotografií: Dóra Egyházi,
Magdaléna Majorosová

Z NAŠICH VYDANÍ
TLIB 2020 / TLIB 2020
Knižnice ako pamäťové inštitúcie uchovávajú kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a ich povinnosťou je chrániť knižničné fondy. Riziko ohrozenia prírodnými
katastrofami, či inými mimoriadnymi situáciami sa knižniciam nevyhýba. Krízové
situácie spôsobené prírodnými pohromami (požiar, záplavy, silné búrky, víchrice,
zosuvy pôdy, zemetrasenie, vysoké teplotné výkyvy, vysoké znečistenie vzduchu
a pod.), človekom (krádež, vandalizmus,

54

teroristický útok, hackerstvo a pod.), nehodami a zlyhaniami (kolaps budovy,
porucha klimatizácie, prekročenie kritických hodnôt teploty, vlhkosti, osvetlenia,
požiar, záplava poškodením vykurovacích
telies, vodovodu, dopravné nehody a pod.)
sú hrozby, o ktorých premýšľať v priaznivom období je možno ťažké a nepríjemné. Avšak prevencia je dôležitým kľúčom
k úspechu. Šťastie praje pripraveným, a
preto je dôležité vedieť ako katastrofám
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

predchádzať, mať pripravené operatívne
riešenia v prípade ich vypuknutia a vedieť
bezprostredne pristúpiť k náprave škôd a
záchrane poškodených dokumentov.
„Ochrana kultúrneho dedičstva v prípade
živelných katastrof a mimoriadnych situácií“ takto znela hlavná téma XIX. ročníka
odborného seminára pre knihovníkov a
informačných špecialistov TLib, ktorý každoročne organizuje Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK BB). Žiaľ, pandemická situácia so šíriacim sa ochorením
COVID-19 nepriaznivo ovplyvnila realizáciu seminára, ktorý sa na základe protiepidemiologických opatrení, v pôvodnom jarnom (21. – 22. 4. 2020) a ani náhradnom
jesennom termíne (13. 10. 2020), neuskutočnil. Hoci nám osobné stretnutie nebolo dopriate, všetky, v programe avizované
príspevky, sú publikované v recenzovanom
zborníku.
Príspevky venované hlavnej téme možno rozdeliť do 3 tematických skupín. Prvá
skupina pojednáva o knižniciach a preventívnych opatreniach pred možnými
katastrofami, napr. tvorba metodických
materiálov, plánov krízových opatrení,
školenia zamestnancov knižníc a pod.
Petra Vávrová, riaditeľka odboru ochrany
knižničných fondov v Národnej knižnici
Českej republiky v príspevku Rešení havárií a živelních pohrom v knihovnách −
sady první pomoci a kolečko první pomoci
predstavuje nástroje prvej pomoci pre
pracovníkov zachraňujúcich kultúrne dedičstvo a knižničné fondy. Prezentované
nástroje poskytujú návod, ako zasiahnuť
pri nepredvídanej udalosti čo najrýchlejšie
a najefektívnejšie, aké vybavenie je vhodné
si zaobstarať pre okamžitý zásah a znížeBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

nie dopadu živelnej katastrofy. Komplexný
plán ochrany zbierok Slovenskej národnej
knižnice predstavil v ďalšom príspevku
Ondrej Híreš, pracovník oddelenia výskumu a vývoja Slovenskej národnej knižnice
(SNK). Ide o dokument koncipovaný ako
metodicko-edukačný materiál, ktorý podáva komplexný pohľad na problematiku
ochrany knižničných zbierok, zohľadňuje
špecifiká SNK a navrhuje opatrenia, ktoré
vedú k zvýšeniu úrovne ochrany zbierok
pred ich poškodením vplyvom prirodzenej
degradácie aj vplyvom živelných pohrôm a
krízových situácií.
Príspevky zaradené do druhej časti oboznamujú so skúsenosťami knižníc postihnutých živelnou pohromou, či inou mimoriadnou situáciou. Miroslawa Koćwin,
z oddelenia špeciálnych a historických
zbierok Vojvodskej verejnej knižnice E.
Smołki v poľskom Opole, opisuje práce
realizované v knižnici po povodni v roku
1997. Bilancuje straty z knižničného fondu
a približuje činnosti vykonávané pri záchrane kníh. Danka Molčanová, riaditeľka
Hornozemplínskej knižnice vo Vranove
nad Topľou v ďalšom príspevku opisuje
škody v knižnici spôsobené vodou v dôsledku havárie strechy Mestského domu
kultúry, kde sa knižnica nachádza. Predstavuje postupy, aké knižnica zvolila pri
riešení danej situácie a kroky, ktorými si
museli prejsť pri záchrane knižničného
fondu. Reakciu knižnice na celosvetovú
pandémiu COVID-19 priniesol príspevok
Daniely Ridlovej, vedúcej odboru služieb
Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové. Autorka opisuje skúsenosti knižnice
s fungovaním služieb počas jej uzatvorenia
pre verejnosť, s plánovaním podmienok
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otvorenia knižnice i s následnou prevádzkou v obmedzenom režime. Z iného pohľadu na záchranu knižníc nahliadol laureát
ceny CE ZA AR 2020 v kategórii Interiér,
architekt Matúš Bišťan. Jeho príspevok je
aj akýmsi apelom, ktorý zdôrazňuje, že
zachrániť knižnicu znamená aj starať sa o
jej architektúru. Čitateľ sa dozvedá o skúsenostiach architekta zo spolupráce s mestskými knižnicami v Modre a v Senci pri
obnove ich priestorov.
Tretia časť príspevkov je venovaná náprave, odstraňovaniu škôd, záchranným
a reštaurátorským prácam. Ceníme si, že
zborník bol obohatený o skúsenosti so živelnou pohromou a záchranou kultúrneho
dedičstva vo Východoslovenskej galérii
v Košiciach (VSG). Príspevok Kataríny Nádaskej, vedúcej úseku odborných činností
a dokumentácie VSG sa zaoberá projektom reštaurovania diel, ktoré v roku 1985
poškodil požiar vo VSG. Od roku 2017
prebieha dlhodobý projekt reštaurovania,
cez ktorý sa do roku 2020 v 3 fázach podarilo zreštaurovať 52 zbierkových predmetov. Téme reštaurovania a konzervovania
sa z pohľadu reštaurátorskej praxe venuje
v príspevku Radovan Blaho, zástupca riaditeľa Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho a odborný pedagóg v Škole
umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici.
Autor poukazuje na potrebu a nevyhnutnosť ochrany pamiatok, potrebu venovať
im pozornosť a neopomínať ich význam
a dôležitosť pre každý národ a spoločnosť.
Upozorňuje aj na nedostatočné materiálne,
personálne a technologické podmienky
pre ochranu kultúrneho dedičstva.
Súčasť zborníka tvoria príspevky zo sekcie
Knižničný inkubátor. Téma 4. ročníka fóra
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mladých knižnično-informačných špecialistov znela Ekoknižnice – ekologické aktivity knižníc. Do tejto sekcie prispela Natália Turčinová, doktorandka na East China
Normal University v Šanghaji. V príspevku
prezentuje knižnice ako platformy pre
zelenšiu budúcnosť, ktoré svojimi každodennými činnosťami a aktivitami pre
verejnosť inšpirujú ďalších ľudí.
Autorky ďalšieho príspevku, Oľga Doktorová a Barbora Skubachová z odboru riaditeľky ŠVK BB, predstavili niekoľko jednoduchých opatrení a aktivít s ekologickým
zameraním, ktoré sa podarilo v ŠVK BB
zrealizovať. Ponúkajú aj pár informačných
tipov pre zdravšie a prírode priateľskejšie
knižnice na Slovensku. Sekciu Knižničný
inkubátor uzatvára Rastislav Udžan, konzultant jazykových študovní Window of
Shanghai a Britského centra ŠVK BB. Ako
vyštudovaný architekt sa vo svojom príspevku venoval architektúre nových knižníc sveta. Neopomenul ani princíp eco-design, ktorý je možné pri návrhu knižničnej
inštitúcie uplatniť. Súčasťou vydaného
zborníka TLib je aj publikovaná hosťujúca
prednáška Magie Krause, absolventky doktorandského štúdia v odbore informačná
veda, koordinátorky Amerických centier v
krajinách strednej Európy, ktorá navštívila
ŠVK v Banskej Bystrici dňa 23. septembra 2020. Prednáška v písomnej podobe
sprostredkúva slovenským knihovníkom
nové trendy v amerických knižniciach a
taktiež zachytáva reakciu a opatrenia knižníc na aktuálnu pandemickú situáciu so
šíriacim sa ochorením COVID-19.
Veríme, že zborník príspevkov poslúži
pracovníkom knižníc ako dobrý informačný zdroj pri hľadaní relevantných inBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

formácií týkajúcich sa ochrany kultúrneho
dedičstva, či inšpirácií ako sa dá aj v knižniciach správať ekologicky zodpovednejšie. Zborník bude vydaný v decembri 2020
a distribuovaný do členských knižníc Slovenskej asociácie knižníc. Ostávame v nádeji, že budúci rok sa situácia so šíriacim
sa koronavírusom upokojí a knihovníci sa

budú môcť opäť spoločne stretnúť, vypočuť
si hodnotné príspevky a diskutovať na ďalšiu zaujímavú tému jubilejného XX. ročníka odborného seminára TLib 2021.
Mgr. Barbora Skubachová
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
barbora.skubachova@svkbb.eu

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
DIGITAL HUMANITIES – POTREBNÝ PRIENIK NIELEN PRE
MEDZINÁRODNÚ KOMUNITU KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH
ŠPECIALISTOV /DIGITAL HUMANITIES – A NECESSARY PENETRATION
NOT ONLY FOR THE INTERNATIONAL COMMUNITY OF LIBRARY AND
INFORMATION SPECIALISTS
Mgr. Katarína Matušková, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku katarina.matuskova@ku.sk
Abstract: In 2016, the five year project called INDIHU was started (developing tools and
infrastructure for digital humanities). The Library of the Academy of Sciences is its main coordinator and it works on it together with the National library of the Czech Republic and with
six institutes of the Academy of Sciences CR. The project´s main goal is to develop tools that
simplify working with digital data and the interconnection of data in humanities. Within the
project, an umbrella platform will arise, which will serve for delving into various databases in
the humanities area. The project will take place until the end of 2020.
Keywords: Digital Humanities, National Library of Czech republic, INDIHU
Kľúčové slová: Digital Humanities, Národní knihovna ČR, INDIHU
Digital Humanities (DH) v súčasnosti pomenúva interdisciplinárny, novovznikajúci
vedecký odbor, ktorý sa snaží prepojiť spoločenské, humanitné vedy a informatiku,
pričom ide o výskum naprieč primárnymi
i sekundárnymi zdrojmi, ktoré sú k dispozícii ako elektronicky dostupné dáta, či už
v rámci open access, alebo v rámci elektronických databázových informačných
zdrojov a digitalizovaných objektov. Čo je
dôležité a vo svojej podstate inovatívne, je
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

forma výstupov získaných poznatkov, ktoré sa presúvajú do virtuálneho prostredia,
čo je aj vzhľadom na aktuálnu koronakrízu
spojenú s obmedzeniami, viac než žiadúce. Otvára sa pritom priestor na tvorbu
virtuálnych výstav (nielen v 3D ale aj v 4D
rozmere, spojenie vizuálneho i zvukového
zážitku) i na zdieľanie v rámci sociálnych
sietí spojené s okamžitou spätnou väzbou.
V súčasnej dobe máme aj na Slovensku
k dispozícii veľké množstvo dát, ktoré sú
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prezentované separátne, bez vzájomného
prepojenia. Práve nástroje, ktoré by pomohli evaluácii týchto dát by priniesli nový
pohľad na mnohé témy a skutočnosti, ktorými sa jednotlivé vedné humanitné a spoločenské odbory zaoberajú. Samozrejme
vyžaduje si to hĺbkovú analýzu, nastavenie
správneho formátu a následného toku dát,
ktorý by bol automaticky zabezpečený.
Ako uvádza na svojom blogu Behind the
screen Tomáš Škorínek v článku Digital
humanities aneb analýza webu 2.01: „Kouzlo digitální formy informací je navíc v
tom, že často není třeba rozlišovat, zda se
jedná o text, obrázek, zvuk či nějaký jiný
typ dat. Z pohledu výpočetního zařízení se
jedná pouze o velkou skupinu čísel a v takovéto základní formě se nelze bavit ani o
jejich sémantickém obsahu. Význam jim
dává až člověk a je pouze na něm, jakým
způsobem bude požadovaná data interpretovat, což mu dává neuvěřitelnou svobodu
a sílu při pokládání dotazů. Vytváří kolem
sebe obrovský oceán znalostí a pokud ví, jak
správně nahodit udici, je schopen ulovit v
něm prakticky cokoliv“.
So slobodou však prichádza aj zodpovednosť a s ňou najmä zodpovednosť súvisiaca
s použitím autorských práv. Preto sa DH
chtiac-nechtiac spájajú s politikou Open
Access ako spôsobom najviac vyhovujúcim
na nájdenie potrebného prieniku a cesty
k nemu.
Aj o tom ako uvedené úsilie funguje v susedných Čechách nám na pracovnej návšteve prišli referovať kolegovia z Národní

knihovny ČR Mgr. Tomáš Foltýn, PhD.
a Mgr. Anna Cajthamlová. Treba povedať,
že naši českí kolegovia majú v uvedenej
problematike rozbehnutých niekoľko národných projektov, z ktorých viaceré sú už
vo finálnej fáze a pomaly žnú ovocie svojho úsilia. Dôležité je spomenúť, že CzADH
(Česká iniciatíva pre digitálne humanitné
vedy), vznikla už v roku 2017 a v súčasnosti je partnerom medzinárodného spoločenstva EADH (Európska asociácia pre
digitálne humanitné vedy). V uvedenej
asociácii sa v súčasnosti nachádza talianska, česká, nórska, ruská a nemecká organizácia združujúca subjekty, ktoré sa touto
problematikou zaoberajú.
Kolegovia z Národní knihovny ČR okrem
iných zaujímavých tém, ktorými v uvedenom období žila Národní knihovna, priniesli aj aktuálne informácie týkajúce sa
DH. Ako prvý počas prezentácie v našich
priestoroch predstavili projekt LINDAT/
CLARIAH-CZ (český komunikačný uzol,
ktorý systematicky zhromažďuje, spracováva a následne poskytuje dáta aj verejne)2.
Ďalšie obdobie existencie projektov sa zameriava na využívanie virtuálnych zbierok
predovšetkým vedeckou komunitou a študentmi, dôležitá je aj úprava a zjednotenie
metadát a dát i samotná úprava softwareu.
Nemenej dôležitou súčasťou je aj prezentačná platforma, resp. výstupný portál,
prostredníctvom ktorého by boli výsledky
zverejnené. No nielen to. Doposiaľ tak, ako
na Slovensku, fungovali digitálne objekty
separátne. INDIHU sa mala stať platfor-

1 ŠKORINEK, T.: Digital humanities aneb
analýza webu 2.0 [online].[cit. 2020-09-23].
Dostupné na: https://blog.tomaskorinek.com/
digital-humanities-a-analyza-2-0/.

2 FOLTÝN, T.: Digital Humanities – stručné shrnutí stávajícího stavu problematiky v ČR /Digital
Humanities – a Short Summary of the current
State of issue in Czech Republic. 2017, roč. XXI.,
č. 3, s. 20.
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mou, ktorá na základe funkčného prostredia bude mapovať metadáta, ktoré sú
k týmto zdrojom dostupné, a tak uľahčí ich
využitie.
Práve projekt INDIHU sa zameriava na
prezentáciu výsledkov a vývoj nástrojov
a infraštruktúry pre DH, ktorá bude vychádzať zo zdigitalizovaných dokumentov,
ich vzájomného prepojenia a následného
využitia v ďalšom výskume. V projekte je
zapojených osem výskumných inštitúcií.
Hlavným garantom je Knihovna Akademie věd ČR, ďalej sú to: Národní knihovna ČR, Archeologický ústav AV ČR
(Brno a Praha), Etnologický ústav AVČR,
Filizofický ústav AV ČR, Ústav pre českú
literatúru AV ČR a Ústav dejín umenia
AV ČR3. Už na začiatku boli jasne zadefinované výstupy projektu: integrácia dát
3 LHOTÁK, M., ŠLAPÁKOVÁ, I. Projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital
humanities / Project INDIHU – development of
tools and infrastructure for digital humanities.
In: ITLib: informačné technológie a knižnice.
2017, roč. XXI., č. 1, s. 18.

z oblasti sociálnych a humanitných vied,
vytvorenie nástroja na zostavenie prototypu virtuálnej výstavy, ktorá zároveň prepojí
výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva, vytvorenie virtuálnej znalostnej bázy,
integrácia open_source (OCR) systému do
webového rozhrania systému a v neposlednom rade vzdelávacie podujatia vo forme
workshopov pre študentov a pedagógov
VŠ a naviazanie spolupráce s medzinárodnými vedeckými infraštruktúrami. Projekt
bol podporený dotačným mechanizmom
NAKI II a hlavným garantom bol Ing.
Martin Lhoták. Realizácia bola naplánovaná v rozsahu rokov 2016 – 2020. Aktuálne
sú na stránke projektu indihu.cz zverejnené štyri najdôležitejšie výstupy, ktoré poukazujú na úspešnosť a postupné naplnenie
projektu:
Jednotné online webové vyhľadávacie
rozhranie, ktoré prináša doposiaľ izolované digitálne zbierky tzv. INDIHU Index.
Nástroj INDIHU Exhibition na tvorbu
virtuálnych výstav a prezentácií s mož-

Virtuálna výstava Akcia K (Praha, 2020) – zkáza klášterných knihoven. Printscreen Dostupné na:
https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k/start
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020
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Doporučený postup tvorby virtuálnych výstav (Indihu Exhibition, 2020) - Printscreen Dostupné na:
https://nnis.github.io/indihu-manual/obsah-vystavy/

nosťou zapojenia interaktívnych hracích
prvkov.
INDIHU Mind: Virtuálna znalostná
báza – dostatočne štruktúrovaný nástroj
na vyhľadávanie v zdrojoch, resp. v práci
s nimi.
Digitalizácia materiálov pomocou OCR
– implementácia open source OCR mechanizmu na full-textové vyhľadávanie a prácu
s textovým súborom v rôznych jazykoch.
Z uvedené portálu už bolo verejne prezentovaných niekoľko virtuálnych výstav. Príkladom realizovanej výstavy je „Akcie K
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- zkáza klášterných knihoven“ zatváranie
kláštorov počas komunistického režimu4.
Počas testovania bolo pre záujemcov po
prihlásení umožnené aj testovanie uvedenej platformy. Po vytvorení konta a následnej spätnej väzbe vo forme zaslaného
linku, ktorý obsahoval manuál s informácii
o tvorbe výstav, ako aj o práci so samotným editorom, bolo participantom umožnené výstavy vytvárať. Virtuálna výstava
je online prezentácia vybratých objektov
4 nájdete na: https://exhibition.indihu.cz/view/
akce-k/
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so spoločnou témou. Tak ako je uvedené
v grafickom zobrazení nižšie, pri ich tvorbe je dôležité zachovať istý logický rámec
jednotlivých krokov, aby bol výsledok čo
najlepší.
K výberu samotného obsahu je podľa
autorov uvedeného nástroja dôležité zodpovedať si desať otázok, ktoré sa týkajú:
témy, cieľovej skupiny, hlavnej idey, aktuálnosti témy, členenie obsahu, dĺžka trvania výstavy, čo si návštevník z výstavy
odnesie, pestrosť obsahu, využitie výstavy.
V neposlednom rade sú pri príprave dôležité aj dáta k výstave, t. j. vysoká kvalita
digitálnych objektov (obrázky, videá, audio
záznamy, textové dokumenty). Základnou
stavebnou súčiastkou je obrazovka. Virtuálnu výstavu je možné prehliadať v dvoch
módoch – prezenčnom (jednotlivé obrazovky sú prehrávané automaticky, komentár je možné doplniť nahratím audio stopy)
a v textovom móde (návštevník sám určuje, kedy sa posunie na ďalšiu obrazovku,

kde je súčasťou aj textový popis dopĺňajúci
vizuálnu stránku). Autor virtuálnej výstavy
postupne napĺňa jednotlivé obrazovky obsahom. Štruktúra obrazovky sa môže líšiť
vzhľadom na typ prezentovaného súboru.
Manuál podrobne popisuje jednotlivé kroky po obrazovej i technickej stránke tvorby
virtuálnej výstavy. Ovládacie prvky editora
INDIHU sú v súlade s užívateľskými štandardmi5. Samotný editor vznikol ako open
source systém. Už sa len pustiť do tvorby
virtuálnych výstav a spájať tak výsledky
digitalizácie do zmysluplného celku, ktorý bude určený pre záujemcov i z radov
širokej verejnosti. Práve o zhodnotenie
digitálneho obsahu za dodržania autorského zákona v uvedenom úsilí realizátorom
projektu ide.
5 Webovú službu prevádzkuje Knihovna Akademie věd ČR a je dostupná na adrese: https://
exhibition.indihu.cz/. INDIHU Exhibition open
source software nájdete na https://github.com/
LIBCAS/INDIHU.

TÝŽDEŇ V PRAŽSKÝCH KNIŽNICIACH / A WEEK IN PRAGUE LIBRARIES
Mgr. Angela Kurucová, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
angela.kurucova@svkk.sk
Abstract: The paper informs about the visit of librarians from The State Scientific Library
in Košice in The National Library of Technology in Prague supported by the program Erasmus+ .
Keywords: programme Erasmus+, project, exchange of experience, The National Library of
Technology in Prague,
Kľúčové slová: program Erasmus+, projekt, výmena skúseností, Národná technická knižnica
v Prahe
Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVKK) uzavrela dňa 9. 9. 2019 bilaterálnu dohodu s Národnou technickou
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knižnicou v Prahe (ďalej len NTK) a začala
spoluprácu v rámci programu Erasmus+
na projekte Vzdelávanie používateľov
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a odborové referenčné služby na podporu
vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe (skratka EDULIB). Cieľom
projektu bola/je1 mobilita zamestnancov
a zvyšovanie ich kompetencií v oblasti poskytovania referenčných služieb pre verejnosť a služieb podporujúcich informačnú
gramotnosť. Mobility umožňujú spoznať
nové, moderné knižnice, ktoré sú pripravené na súčasné potreby spoločnosti, nadviazať osobné kontakty a získať nové vedomosti a inšpirácie pre svoju prácu. V rámci
tohto projektu 13 knihovníkov z ŠVKK
postupne získa nové informácie, vedomosti a inšpirácie pre svoju prácu. Pražskú
knižnicu sme spolu s kolegyňami Beátou
Repíkovou, vedúcou oddelenia správy fon1 Projekt ešte nie je ukončený.

dov a Martinou Fenikovou Čarnogurskou,
bibliografkou oddelenia historických fondov, mali možnosť navštíviť počas prvého
marcového týždňa 2020. NTK sme pred
odchodom trochu poznali zo slov našej
pani riaditeľky Dariny Kožuchovej, ktorá
v nej niekoľko rokov pôsobila a tiež kolegov, ktorí sa projektu zúčastnili pred nami,
ale osobná skúsenosť je aj v tomto prípade
na nezaplatenie. Moderná budova NTK je
obklopená vysokými školami. Táto poloha ju predurčuje byť centrom študentského života nielen tých, ktorí prahnú po
informáciách a štúdiu, ale tiež tých, ktorí
knižnicu vnímajú ako miesto určené na
stretávania sa, spoluprácu, miesto konania
rôznych kurzov a pod. Presklená budova
nás svojim rozľahlým a vzdušným priesto-

Naprieč poschodiami NTK
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rom očarila už vo vstupnej hale kampusu.
To, že priestor knižnice je atraktívny nielen
pre tých, ktorí tam smerujú za štúdiom,
sme sa presvedčili hneď prvý deň: dvaja
mladíci si zakúpili vstup do budovy a následne sme ich stretli ako natáčajú video (o
čom, to sme už neskúmali). Prechádzajúc
jednotlivými poschodiami sme mali možnosť vidieť veľkorysý priestor zariadený
funkčným a variabilným nábytkom, oddelené priestory na individuálne štúdium a
skupinové práce a samozrejme množstvo
diskutujúcich a študujúcich mladých ľudí.
Architektúru interiéru vtipne dopĺňajú
čierne kresby, komentáre typu koľko kalórií ste zhodili pri zdolaní schodov a pod.
Našou „patrónkou“ počas celého pobytu
bola Alena Chodounská, vedúca oddelenia
pre metodiku a špecializované akademické
služby, ktorá nás oboznámila s programom
a svojou energiou a úsmevom naladila na
tú správnu vlnovú dĺžku. Prvý deň sa nám
venovala Petra Procházková, vedúca odboru pre užívateľskú podporu a odboru pre
informačný management. Predstavila nám
hlavné priestory pre používateľov, podmienky a možnosti členstva knižnice ako
aj jej krátku históriu. NTK je jednou z mála
knižníc v Európe, ktorá klasifikuje podľa
systému Library of Congress. Fond knižnice tvoria z 90% dokumenty v anglickom
jazyku a samozrejme medzi študentmi sú
uprednostňované elektronické informačné
zdroje . Nočná študovňa, prednáškové sály
s technickým zázemím boli len začiatok
toho, čo sme mali „objavovať“ počas celého týždňa. Na záver prvého dňa sme mali
veľmi bezprostredné stretnutie s pánom
Martinom Svobodom, riaditeľom knižnice.
Program druhého dňa prebiehal mimo
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priestorov NTK – upršaný, ale veľmi obohacujúci deň sme strávili v Knižnici Národného múzea a v Knižnici Akadémie
vied ČR. V Národnom múzeu nás privítal
vedúci oddelenia rukopisov a starých tlačí
Richard Šípek. Po úvodnom zoznámení sa
s pracoviskom a jeho aktuálnymi projektmi, sme sa v rámci diskusie venovali problematike spracovávania historického fondu
v podmienkach obidvoch našich knižníc.
Národné múzeum prešlo niekoľkoročnou
rekonštrukciou a nádherné priestory študovne historického fondu boli v štádiu dokončovania, ale aj tak z nich dýchal duch
histórie a tajomného ticha. Prehliadkou
depozitárov, nateraz ešte bez kníh, sme
získali veľmi cenné rady ohľadom ochrany
fondu a vybavenia skladov. Súčasťou oddelenia rukopisov a starých tlačí je, tak ako
aj v našom prípade, reštaurátorské pracovisko. Reštaurátori Jan Novotný a Karel
Křenek nám so zanietením predstavili prácu aktuálne reštaurovaných dokumentov.
Pracovné postupy a vybavenie dielne je porovnateľné s tým naším, každý majster má
aj svoje tajomstvá, ktoré získa praxou, no
a zopár z ich „vychytávok“ nám kolegovia
prezradili. Poobedný program v Knižnici
Akadémie vied bol opäť spojený s vôňou
starých tlačí. Pani Andrea Jelínková nám
s kolegom priblížili ich aktuálne projekty. Oddelenie o.i. pracuje na bibliografii
cudzojazyčných územne bohemikálnych
tlačí vydaných do roku 1800. Súčasťou historického fondu našej knižnice je tiež početná zbierka bohemík prístupná v online
katalógu, ktorý sme kolegom prezentovali
ako jeden z možných zdrojov ich rešeršovania. Prehliadka historickej sály študovne
akadémie nás očarila svojou mohutnosťou
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a noblesou. Čerešničkou na torte bola pre
nás návšteva jednej z dvoch zachovaných
palácových knižníc v Prahe - historickej
knižnice grófov z Nostic, ktorá je verejnosti
bežne neprístupná.
Nasledujúci deň v NTK pokračoval v obdobnom duchu na referáte historického
fondu s pani Evou Bratkovou, renomovanou odborníčkou na katalogizáciu a
bibliografiu, Jitkou Měkotovou a Pavlom
Kůrkom. Práci s historickým fondom sa
v NTK začali, aj vzhľadom na zameranie
knižnice, podrobnejšie venovať len prednedávnom. Nosnou témou stretnutia bola
katalogizácia starých tlačí. Veľmi nás potešilo, že máme rovnaký pohľad na spracovávanie historických dokumentov – vyťažiť
z dokumentu maximum informácií tak po

obsahovej stránke ako aj fyzickej a preniesť
ich do bibliografického záznamu. Zaujímavou skúsenosťou bola pre nás aj obhliadka
historického fondu, ktorý majú umiestnený v tzv. klietke lokalizovanej v rámci skladu kníh. Revíznu a vyraďovaciu metodiku
NTK nám predstavila Lucie Kumherová
a Eva Trnková z oddelenia pre metodiku a špecializované akademické služby.
Naděžda Firsova a Alexey Rhyzkov nás
oboznámili s nástrojmi, ktoré používajú na
vyhodnocovanie informačného chovania
používateľov a ich skúsenosti s analytikou
služieb. Výsledky následne aplikujú v praxi napr. pri modernizácií knižnice. Oproti
našej knižnici, kde robíme iba základné
analýzy a mnohokrát bez spätnej väzby našich používateľov, sme získali nový pohľad

Palácová knižnica grófov z Nostic
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na získavanie a prácu s týmto druhom informácií. Posledný deň v NTK nám Alena
Chodounská priblížila aktuálne workshopy
pre záujemcov, akademické služby a formy
spolupráce. V každej z navštívených knižníc sme sa stretli s vysokou odbornosťou,
priateľskou otvorenosťou a ochotou zod-

povedať na všetky naše otázky. Informácie získané v Prahe rozšírili naše poznatky
a vytrhli nás z občas stereotypných pohľadov na našu prácu.

PERSONÁLIE
JUBILEÁ PRACOVNÍKOV UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE /
ANNIVERSARY OF THE STAFF OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA
Univerzitná knižnica v Bratislave v minulom roku zavŕšila sto rokov svojej existencie. Na minuloročné jubileum knižnice
nadväzujú v tomto roku jubileá viacerých
osobností, ktoré v jej službách pôsobili
a prispievali k napĺňaniu jej spoločenského
a odborného poslania.
Pripomíname si 170. výročie narodenia
Petra Tvrdého, významného slovenského jazykovedca, lexikografa, pedagóga
a knihovníka. Peter Tvrdý (29.6.1850 –
24.2.1935) patrí do prvej generácie pracovníkov Knihovne Univerzity Komenského
(ako sa knižnica pôvodne nazývala): do
jej služieb vstúpil 25. októbra 1920, jeho
tamojšie pôsobenie sa ukončilo dňom
13. februára 1928 (odchodom na zaslúžený odpočinok). Keď sa stal pracovníkom
knižnice, mal sedemdesiat rokov a za sebou pohnuté životné osudy. Rodák zo
Žiliny, po maturite študoval na univerzite
v Budapešti právo a filozofiu; po incidente
s jedným z profesorov, keď vystúpil proti
osočovaniu Jána Kollára, prichodilo mu
univerzitu opustiť. Roku 1874 odišiel do
Ruska a na univerzite v Petrohrade vyštudoval klasické jazyky. V Rusku pôsobil
na viacerých miestach ako gymnaziálny
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profesor, školský inšpektor, riaditeľ gymnázia. Za svoju pedagogickú činnosť bol
vyznamenaný Radom sv. Anny a Radom
sv. Stanislava. Jeho rodinný život sa zrútil
po tragickom úmrtí dvoch synov. Zaiste
aj táto skutočnosť ovplyvnila jeho rozhodnutie vrátiť sa po vzniku Československej
republiky do vlasti.
Knižnica Univerzity Komenského (KUK)
získala v osobe P. Tvrdého významnú posilu: patril k nemnohým pracovníkom,
ktorí v tom čase ovládali slovenčinu, bol
znalcom slovenskej literatúry, i slovanských jazykov a literatúr, a mal za sebou
aj pomerne bohatú knihovnícku prax (v
knižniciach pracoval od študentských
čias). Stal sa pracovníkom Slovenského
oddelenia a ťažisko jeho pracovnej náplne
tvorila katalogizácia slovenskej literatúry a budovanie katalógu slovacík. Spolu
so spracúvaním novšej literatúry podieľal sa na katalogizácii dvoch významných
historických celkov: knižnice bibliografa
Ľudovíta Vladimíra Riznera a knižnice
Slovanského ústavu na bratislavskom evanjelickom lýceu, tzv. Štúrovej. Spolupracoval
tiež na doplňovaní a katalogizácii ruskej
literatúry a zaslúžil sa o získanie dvoch
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významných historických zbierok – knižnice moskovského slavistu A.V. Michajlova
a petrohradského slavistu K. J. Grota.
Spolu s doplňovaním a spracúvaním fondov KUK podieľal sa P. Tvrdý aj na ďalších
úlohách knižnice: do súborného katalógu
slovenských knižníc (tzv. Emlerovho) spracoval knižnicu spolku Tranoscius; zväčša
sprostredkovane – svojou katalogizátorskou prácou – participoval na významnom celoštátnom bibliografickom projekte
– Knihopise českých a slovenských tisků od
doby nejstarší až do konce 18. století.
Počas svojho pôsobenia v Univerzitnej
knižnici i v nasledujúcich rokoch, kedy
žil u svojich synovcov v Koši a Myjave,
venoval sa P. Tvrdý slovníkovej tvorbe.
Vytvoril lexikografické dielo, pozoruhodné
svojím rozsahom i významom. Tvoria ho
práce: Chybné slová, výrazy a väzby, ktorým
treba v slovenčine vyhýbať (1923), Latinské
citáty a heslové výrazy so slovenským prekladom a vysvetlením (1928), Česko – slovenský diferenciálny slovník (1922), Slovník
inojazyčný (1922, 1932), Slovník latinsko –
slovenský (1923), Slovník slovensko – latinský (1926), Slovenský frazeologický slovník
(1931, 1933); v rukopise zanechal rusko –
slovenský a slovensko – ruský slovník.
Odchodom P. Tvrdého zo služieb Univerzitnej knižnice sa kontakty medzi ním
a knižnicou nepretrhli; tak napr. pri príležitosti jeho 80. narodenín (1930) zaslal
mu kolektív pracovníkov blahoprajný list,
osobitným listom ho pozdravil riaditeľ
knižnice. Nad jeho hrobom na cintoríne
v Myjave sa s ním lúčila prostredníctvom
svojho zástupcu celá Univerzitná knižnica.
Jeho pamiatka zostala v knižnici natrvalo
zachovaná; vhodnými príležitosťami na jej
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pripomenutie boli a sú najmä jeho výročia.
Spomenieme aspoň to posledné: 150. výročie jeho narodenia (2000), kedy Univerzitná knižnica v spolupráci s Jazykovedným
ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied
usporiadala seminár venovaný jeho životu a dielu. Zborník zo seminára1 prináša
súhrnné predstavenie života a diela Petra
Tvrdého. Sú tam uverejnené aj dokumenty
z archívu Univerzitnej knižnice.
Druhým významným tohtoročným jubileom je 110. výročie narodenia PhDr.
Imricha Kotvana, CSc., literárneho vedca,
historika knižnej kultúry a inkunábulistu. Imrich Kotvan (9.2.1910 – 21.3.1984)
pochádza z Trnovca pri Holíči, rodná
obec sa stala aj miestom jeho posledného
odpočinku. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského absolvoval štúdium
slovenčiny a francúzštiny (1929 – 1934)
a následne sa stal profesorom na Štátnom
reálnom gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Od r. 1938 pracoval na ministerstve
školstva a národnej osvety, a neskôr na
povereníctve SNR pre školstvo a osvetu.
V rámci personálnych a kádrových zmien
musel povereníctvo opustiť a od 1. septembra 1950 bol dislokovaný do Univerzitnej
knižnice (v tom čase s oficiálnym názvom
Knižnica Slovenskej univerzity). V knižnici pôsobil plných tridsaťdva rokov, až do
ukončenia aktívnej služby 31. decembra
1982.
Už od univerzitných štúdií predmetom
osobitného záujmu I. Kotvana bolo ber1 Peter Tvrdý : zborník zo seminára k 150.
výročiu narodenia 28. novembra 2000. Zost.
Slavomír Ondrejovič, Kamila Fircáková, Dušan
Lechner. Bratislava: Univerzitná knižnica;
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie
vied, 2001. 155 s. ISBN 80-85170-63-9
Bulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

nolákovské hnutie a jeho osobnosti. Do
služieb Univerzitnej knižnice vstupoval
už ako známy bádateľ a publicista v tejto
oblasti: bol autorom viacerých štúdií
v periodikách a zborníkoch, knižne vyšli jeho monografie Juraj Fándly (1946),
Ján Hollý (1949) a zborník Bernolákovci
(1948). Vo výskume bernolákovcov pokračoval I. Kotvan aj v nasledujúcom období,
ako pracovník Univerzitnej knižnice. Výsledky jeho aktivít reprezentujú samostatne vydané práce Bibliografia bernolákovcov
(1957), Bernolákovské tlače Univerzitnej
knižnice v Bratislave (1957), Bernolákovské
polemiky (1966), Bibliografia prác Jozefa
Ignáca Bajzu (1970), Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu (1975), ďalej sú to viaceré
štúdie, ako aj editácia pôvodných textov.
Zaslúžil sa tiež o umiestnenie pamätnej
tabule J. I. Bajzu na Dóme sv. Martina
v Bratislave. Výskum a sprístupňovanie
poznatkov o bernolákovskom hnutí a jeho
predstaviteľoch tvorí významnú súčasť životného diela I. Kotvana. Za túto jeho činnosť udelila mu Bernolákova spoločnosť r.
2000 čestné členstvo in memoriam.
V Univerzitnej knižnici pracoval I.
Kotvan spočiatku ako katalogizátor zahraničnej literatúry. Keď sa r. 1953 zriadil
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych
tlačí, stal sa jeho pracovníkom a viedol ho
až do odchodu zo služieb knižnice. Poslaním tohto pracoviska bolo vybudovať
špecializované fondy rukopisov, starých
a vzácnych tlačí a rozvinúť prácu s nimi:
sústrediť tieto dokumenty, roztratené vo
fondoch knižnice, spracovať a publikovať
ich katalógy, zabezpečiť ich ochranu
adekvátne k ich charakteru a významu, ich
výskum a prezentáciu.
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I. Kotvan začal tlačami 15. storočia – prvotlačami či inkunábulami. Uprednostnil
ich so zreteľom na analogické trendy v zahraničí a na potrebu zabezpečiť podklady
pre svetový súborný katalóg inkunábul
(Gesamtkatalog der Wiegendrucke). Zavŕšením tejto etapy bolo spracovanie a
vydanie katalógu Inkunábuly Univerzitnej
knižnice v Bratislave (1960). Následne sa
ťažisko Kotvanovej činnosti prenieslo na
spracovanie fondu európskych rukopisov;
výstupom z tejto úlohy bol katalóg Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave (1970).
Po rukopisoch pristúpil k zhromažďovaniu
a spracúvaniu tlačí 16. storočia. Vzhľadom
na ich pomerne veľký počet (okolo 2,5 tis.
zväzkov) zameral sa prednostne na slovanské tlače; spracoval ich do katalógu Slaviká
XVI. storočia Univerzitnej knižnice v Bratislave (1981). - Okrem týchto čiastkových
fondov boli v Kabinete rukopisov, starých
a vzácnych tlačí sústredené aj ďalšie vzácne
zbierky a diela (fond orientálnych rukopisov, zbierka elzevírskych tlačí, komenián,
pôvodné vydania diel staršej slovenskej
literatúry).
Náležitú pozornosť venoval I. Kotvan
ochrane rukopisov a starých tlačí. Tak napr.
ako celok bol reštaurovaný fond inkunábul
(okolo 500 zv.), postupne sa reštaurovali
rukopisy a staré tlače. Kabinet vyvíjal tiež
aktívnu poradenskú, informačnú i výstavnícku činnosť.
Súbežne so spracúvaním fondov Univerzitnej knižnice I. Kotvan inicioval, formoval a aj sám realizoval celoslovenský
program výskumu a spracúvania inkunábul. R. 1957 vykonal rozsiahly prieskum
s cieľom zmapovať výskyt týchto tlačí na
Slovensku a predložil koncepciu ich spra-
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covania. V rokoch 1956 – 1967 spracoval
11 ďalších čiastkových katalógov inkunábul
a následne pristúpil k syntéze výsledkov.
Predstavil ich v špecializovanom súpise
Inkunábuly so slovenskými vzťahmi (1974)
a v súbornom katalógu Inkunábuly na Slovensku (1979). Od polovice 70. rokov sa
ťažisko jeho bádateľskej práce presúvalo
na výskum inkunábul zo Slovenska v zahraničí. Zhromaždený materiál spracúval
do súborného katalógu Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách, ktorý však už nedokončil. (Dokončila
ho jeho dcéra Eva Frimmová, dielo vyšlo
r. 1996.) - Od začiatku práce s inkunábulami I. Kotvan spolupracoval s komisiou
pre Gesamtkatalog. R. 1963 dostal pozvanie na polročný pracovný pobyt v redakcii
Gesamtkatalogu v Berlíne; pracoval tam na
redakcii jeho 8. zväzku. Pozornosť venoval
aj širšiemu dianiu na poli inkunábulistiky
v zahraničí a aktívne sa doň zapájal.
Rovnako sa zúčastňoval na domácom dianí v oblasti výskumu a spracovania rukopisov a starých tlačí, i širšie dejín knižnej
kultúry a pracoval v odborných orgánoch
pre túto oblasť. Jeho činnosť po celý čas
sprevádzali bohaté publikačné a prednáškové aktivity, ako aj pedagogická práca.
Príležitosťou na predstavenie mnohostrannej činnosti I. Kotvana sú jeho
výročia. V tomto roku sa pripravovalo
v poradí už piate spomienkové podujatie,
avšak pre epidémiu COVID 19 sa neuskutočnilo. Z bohatej literatúry o I. Kotvanovi
spomenieme jeho personálnu bibliografiu
a zborník Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie.2
2 FRIMMOVÁ, Eva. Bibliografia Imricha
Kotvana : pri príležitosti nedožitých 80. naro-
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Na rok 2020 pripadá ďalšie významné
personálne jubileum – 100. výročie narodenia PhDr. Juraja Eckera, popredného slovenského knižničného pracovníka
a historika Univerzitnej knižnice. Juraj
Ecker (19.2.1920 – 7.10.1996) sa narodil
v českých Litoměřiciach a jeho mladosť
ovplyvnili tamojšie pomery v období nacistického protektorátu a druhej svetovej
vojny: pre uzatvorenie českých vysokých
škôl nemohol pokračovať v začatom štúdiu pôdohospodárskeho inžinierstva, bol
nasadený na nútené práce v Nemecku,
odkiaľ koncom vojny ušiel, zúčastnil sa na
Pražskom povstaní v máji 1945. Po vojne
absolvoval vojenskú akadémiu a od r. 1947
pôsobil ako dôstojník v Bratislave.
Roku 1957 J. Ecker začal diaľkovo študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského knihovníctvo. V nasledujúcom
roku odišiel z armády a 15. decembra 1958
sa stal pracovníkom Univerzitnej knižnice.
Po ukončení štúdia a nadobudnutí vysokoškolskej knihovníckej kvalifikácie nastúpil
na miesto metodika. Počas dvojročného
pôsobenia v tejto funkcii (1963 – 1965) položil základy systematickej metodickej práce v zameraní na vlastnú knižnicu, ako aj
na knižnice vysokých škôl. Vybudovaním
príručnej knižnice, dokumentačnej kartotéky a spracovaním Katalógu knihovníckej
literatúry v Univerzitnej knižnici (1964)
vytvoril pre metodickú prácu potrebnú
informačnú základňu. R.1965 sa na krátko
stal vedúcim Referentského (bibliograficko
– infomačného) oddelenia, a túto funkciu
denín. Senica: Okresná knižnica, 1990. 116 s.
FRIMMOVÁ, Eva a kol. Prínos Imricha Kotvana
do oblasti kultúrnej histórie. Bratislava: Vydavateľstvo Igor Iliť – RádioPrint, 2010. 379 s. ISBN
978-80-970506-7-2
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vykonával začas aj po vymenovaní za zástupcu riaditeľa.
Na náročný post zástupcu riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave J. Ecker
nastúpil 1. októbra 1965 a zotrval na ňom
plných 17 rokov, až do ukončenia aktívnej služby 31. decembra 1982. V službách
knižnice zotrval ešte ďalších 7 rokov (do
31. decembra 1989).
Činnosť J. Eckera ako zástupcu riaditeľa vypĺňala predovšetkým riadiaca práca.
Jej praktickú, operatívnu zložku vzácne
vyvažovala zložka koncepčná – práca na
koncepčných a programových dokumentoch, analýzach, organizačných normách
a pod., ktorou sa výrazne podieľal na formovaní profilu Univerzitnej knižnice a jej
súčasného i perspektívneho smerovania.
Popri riadiacej práci sa venoval výkonnej
knihovníckej a bibliografickej práci, participoval na riešení výskumných úloh, vystupoval na odborných podujatiach a pod.,
pričom okruh jeho odborných záujmov bol
značne široký. Odzrkadľuje ich jeho bohatá
publikačná činnosť.
Od polovice šesťdesiatych rokov J. Ecker
vstupoval aj do širšieho knihovníckeho
diania. Pracoval v sekciách Slovenskej
knižničnej rady, v poradných orgánoch
Matice slovenskej, bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Čitateľ (1965
– 1982) a Knižničného zborníka (1971 –
1983), a tiež aktívnym prispievateľom do
týchto periodík. Patril medzi prvých členov a dlhoročných funkcionárov Zväzu
slovenských knihovníkov a informatikov
(1969 člen ekonomickej komisie, 1973 –
1981 člen kontrolnej a revíznej komisie,
1982 – 1988 predseda komisie pre historické knižničné fondy, 1986 zakladajúci člen
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klubu seniorov); bol tiež stálym prispievateľom do Zväzového bulletinu. R. 1992 bolo
mu udelené čestné členstvo Spolku slovenských knihovníkov.
Po odchode z funkcie zástupcu riaditeľa,
ako emeritný pracovník J. Ecker pokračoval v práci odborného referenta pre vojenské vedy a príbuzné disciplíny, ktorú
vykonával po celý čas, v bibliografickej
a výskumnej práci. Od r. 1985 sa ťažisko
jeho činnosti prenieslo do novozriadeného Strediska špeciálnych tlačí. Usporiadal a spracoval vyše 50-tisícový fond
týchto tlačí (mapy, plagáty, reprodukcie
výtvarných diel, pohľadnice, exlibrisy, divadelné bulletiny, katalógy výstav, materiály o činnosti organizácií a i.) a rozličnými
formami ho propagoval. Inicioval a koncepčne pripravil celoslovenský seminár
Špeciálne tlače ako prameň informácií
a poznatkov (1988).
Ani odchod zo služieb Univerzitnej knižnice neznamenal koniec pracovnej a tvorivej aktivity J. Eckera. V nadväznosti na
predchádzajúce obdobie, kedy svoj bádateľský záujem začal väčšmi upriamovať na
dejiny knižnej kultúry, zaoberal sa parciálnymi témami z tejto oblasti, zúčastňoval
sa na odborných podujatiach, publikoval.
Pracoval až do chvíle, kým mu v tom nezabránila ťažká choroba.
V odbornej činnosti J. Eckera osobitné
miesto zaujíma výskum a spracúvanie
dejín Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Za prvú prácu v tomto zameraní možno
pokladať prehľad Univerzitná knižnica
v Bratislave v štatistike 1919 – 1969 (1969).
(Štatistický prehľad za nasledujúce desaťročie publikoval v zborníku Univerzitnej
knižnice za r. 1969 – 1979). – Samotné de-
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jiny knižnice J. Ecker ponímal ako dejiny
jej fondov, ktoré siahajú až do 16. storočia
(najstaršie časti fondov pochádzajú z knižnice prvého jezuitského kolégia v Trnave,
zriadeného r. 1561), a takto orientoval aj
svoj ďalší výskum. Výstupmi z výskumu
boli práce Univerzitná knižnica v Bratislave
: bibliografia monografií, prác v zborníkoch
a článkov v periodikách (1972) a Dejiny
Univerzitnej knižnice v Bratislave do roku
1919 (1974; bola to rigorózna práca J. Eckera). Bibliografiu následne doplnil a rozšíril (s názvom Univerzitná knižnica 1561
– 1980 vyšla r. 1981) a dejiny fondov ďalej rozpracoval v samostatných štúdiách.
V 80. rokoch spracoval pokračovanie bibliografie (Univerzitná knižnica v Bratislave
1981 – 1985, vyd. 1986) a monografie (Dejiny Univerzitnej knižnice v Bratislave 1919
– 1985, vyd. 1994).
PhDr. Juraj Ecker vykonal veľa záslužnej
práce – pre svoju inštitúciu, i pre slovenské
knihovníctvo. Bol vyznamenaný titulom
Zaslúžilý pracovník kultúry (1975), je nositeľom aj niektorých ďalších vyznamenaní.
Pohľad na jeho osobnosť a dielo sprostredkúva jeho personálna bibliografia.3
Jubileá žien – pracovníčok Univerzitnej
knižnice v Bratislave v tomto roku reprezentuje 90. výročie narodenia PhDr.
Márie Kipsovej. Mária Kipsová (23.8.1930
– 7.2.2012), rodáčka z Čataja pri Senci, je
známa predovšetkým ako bibliografka, autorka fundamentálnych diel slovenskej národnej bibliografie; jej odborný profil však
významne dotvára aj ďalšia oblasť knižnič3 Personálna bibliografia Juraja Eckera. In
FIRCÁKOVÁ, Kamila. Juraj Ecker * Marta
Fratričová : personálna bibliografia. Bratislava:
Univerzitná knižnica, 2007, s. 7 – 48. ISBN 97880-89303-04-5
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nej práce – práca s periodikami. Bibliografia a periodiká – tieto dva fenomény sa v jej
činnosti zavše prelínali a zostali natrvalo
predmetom jej aktivít.
Svoju profesionálnu dráhu začínala ako
učiteľka, absolventka učiteľskej akadémie
v Trnave. Roku 1953 začala na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského diaľkovo
študovať knihovníctvo a v nasledujúcom
roku (1954) sa stala pracovníčkou Univerzitnej knižnice; v knižnici pracovala plných
35 rokov, až do ukončenia činnej služby
(1989), a potom ešte krátko ako externistka
(1990).
Jej prvým pracoviskom v knižnici bol
úsek časopisov v Oddelení doplňovania
fondov. Po ukončení vysokoškolského
štúdia (1958) sa stala pracovníčkou Bibliografického oddelenia; tam zakrátko
prevzala náročnú úlohu – spracovanie
bibliografie periodík z rokov 1919 – 1938.
S prácou na tejto úlohe sa začalo ešte pred
jej príchodom; M. Kipsová projekt úlohy
koncepčne a metodicky dopracovala,
a realizovala v praxi. Výsledky jej
viacročných úsilí sa zavŕšili r. 1968 vydaním Bibliografie slovenských a inorečových
novín a časopisov z rokov 1919 – 1938.
Keď sa r. 1963 zriadilo špecializované
pracovisko retrospektívnej bibliografie,
stala sa M. Kipsová jeho vedúcou. V tejto
funkcii sa usilovala o personálne dobudovanie pracoviska, vytýčenie programu jeho
činnosti, a v širokom meradle sa podieľala
na realizácii jeho úloh. Na jeho čele stála 15
rokov. – Zameranie a náplň činnosti Úseku
retrospektívnej bibliografie definitívne
určil celoslovenský programový dokument
Smernica a plán Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie z r. 1965. RetrospekBulletin SAK, ročník 28, číslo 4/2020

tívnu bibliografiu v Univerzitnej knižnici
orientoval na bibliografické spracúvanie
tzv. „poloperiodík“ (nepravých periodík) za obdobie 1701 – 1965. V intenciách Smernice M. Kipsová s kolektívom
formulovala a následne precizovala novú
koncepciu činnosti pracoviska, metodológiu, metodiku a postupnosť úloh. Prvou
etapou bol heuristický prieskum týchto
dokumentov v bibliografických prameňoch a v katalógoch domácich i zahraničných knižníc. Výsledkom bol trojzväzkový
Provizórny súpis poloperiodík za roky 1701
– 1965 (1968). Slúžil ako východisko pre
bibliografické spracúvanie jednotlivých typov nepravých periodík. Z nich ako prvé sa
vybrali kalendáre.
Práca na bibliografii kalendárov bola rozsiahla a náročná úloha, nielen vzhľadom na
značné časové rozpätie, ktoré zachytávala,
ale aj na značnú roztrúsenosť týchto dokumentov vo fondoch knižníc. M. Kipsová na
nej participovala významným podielom,
a tiež s istým osobným zanietením (sama
hovorievala, že kalendáre sú jej láskou;
problematiku ich bibliografického spracovania zvolila aj za tému svojej rigoróznej
práce). Výstupom z úlohy bol rozsiahly
opus a jedinečné dielo svojho druhu – Bibliografia slovenských a inorečových kalendárov 1701 – 1965. V čase jeho vyjdenia
(1984) však M. Kipsová už na pracovisku
retrospektívnej bibliografie nebola: začiatkom r. 1979 bola vymenovaná za vedúcu
Oddelenia periodík.
Vrátila sa teda na svoje prvé pracovisko
v Univerzitnej knižnici. Počas nasledujúcich 12 rokov, kedy stála na jeho čele, usilovala sa o skvalitnenie katalógov periodík
a rozvoj informačných služieb. Tak napr. do
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jednotného čitateľského katalógu sa zlúčili
dovtedy oddelené katalógy domácich a zahraničných periodík, vykonala sa redakcia
služobného katalógu, do plánu ústavného
výskumu sa zaradilo budovanie fondu periodík na mikronosičoch; inovovala sa cirkulačná výpožičná služba, zaviedla sa nová
služba typu current contents.
Popri svojich inštitucionálnych úlohách
M. Kipsová od polovice 60. rokov zhromažďovala materiál pre jedinečné bibliografické dielo s názvom Svetová história
v krásnej literatúre. Bibliografia sa stretla
so značným záujmom. Vyšla v dvoch vydaniach (1. vyd. 1971, 1000 výtlačkov; 2.
rozšír. vyd. 1988, 600 výtl.).
Svoje pôsobenie v Univerzitnej knižnici
v Bratislave M. Kipsová ukončila rokom
1990. Ani s periodikami, ani s bibliografiou
sa však nelúčila. V prvej polovici 90. rokov
pokračovala v knižnici Krajanského múzea
Matice slovenskej, kde budovala a katalogizovala fond zahraničných periodík. Pre
Slovenskú národnú knižnicu spracovala
Bibliografiu slovenských a inorečových novín a časopisov 1971 – 1980 (2002). Dielo
bolo v rámci 4. etapy národného programu
retrokonverzie prevedené do komplexnej
elektronickej databázy Slovenskej národnej
bibliografie.
Odborný profil M. Kipsovej dotvára jej
publikačná a prednášková činnosť, práca
externej lektorky na Katedre knihovníctva
a vedeckých informácií. Aktívne pracovala
vo výbore Bibliografickej sekcie Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov. Za
svoju prácu bola ocenená titulom Zaslúžilý
pracovník kultúry (1980), r. 2000 obdržala
Medailu Ľ. V. Riznera. – Jej životné dielo
ešte len čaká na súhrnné spracovanie. Na-
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teraz bolo predstavené v niektorých príspevkoch.4
Čo povedať na záver tohto prehľadu?
Osobnosti, ktoré v ňom boli predstavené,
pôsobili v rozličných obdobiach a na
4 FRATRIČOVÁ, Marta. Jubilantka PhDr.
Mária Kipsová. In Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave, roč. 1, 1990, č. 2, s. 62 – 64.
FIRCÁKOVÁ, Kamila. Pri životnom jubileu
PhDr. Márie Kipsovej. In Bulletin Univerzitnej
knižnice v Bratislave, 2010, č. 2, s. 72 – 77. ISSN
1210 - 2016

rozličných úsekoch knižničnej práce.
Čo ich však spájalo, bola pracovná
zanietenosť, odborná erudovanosť, silný
vzťah k ich inštitúcii – Univerzitnej
knižnici v Bratislave a snaha vykonať aj
čosi širšie, za rámec inštitucionálnych úloh,
čosi pre rozvoj knihovníctva a kultúry na
Slovensku. Ich práca, ktorú vykonali a dielo, ktoré vytvorili, zasluhuje obdiv a úctu.
Mgr. Kamila Fircáková
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