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Detské knižnice v modernom svete 

Doba napreduje. To je  fakt, ktorý netreba zdôrazňovať. Modernej dobe sa prispôso
buje všetko naokolo. Vrátane knižníc. Vrátane detských oddelení. Knihovníci pracujú 
s počítačovými systémami, mladým používateľom vysvetľujeme výhody online prístu
pov a tých najmenších nepustíme s knihou z knižnice, kým nám neprejdú cez skener. 
Všetko je  rýchlejšie, elektronickejšie, pružnejšie, praktickejšie, na druhej strane však 
neosobné, takmer bez ľudského kontaktu, bez dotyku a pohladenia. Pravda, ak spad
ne systém, sme bezradní, ale to sa snáď nestáva často. 

Je však práve toto všetko, čo majú detské knižnice ponúkať? 

Moderná doba modernizuje aj deti. Z bezradných malých čitateľov sa stávajú stále 
náročnejší používatelia, ktorým často len obyčajná výpožička nestačí. Chcú informá
cie, chcú mať prehľad. Ak im ich požiadavky nesplníme, nekompromisne odchádza
jú. Ak sa v detských knižniciach necítia dobre, jednoducho sa nevrátia. Ak sa aj náho
dou opäť ukážu, väčšinou je  to pod tlakom kolektívu a pani učiteľky. 

Z médií, seminárov a rôznych prieskumov nás dookola bombarduje jedna a tá istá 
informácia. Deti nečítajú! Počet detských čitateľov sa zmenšuje a ich nároky stúpajú. 
Klesajúci počet je  pochopiteľný, veď klesá populácia, zvyšujúce sa nároky sú však vo 
väčšine prípadov v knižniciach prekážkou, na ktorú sa vyhovárame, ak svoje služby 
nedokážeme prispôsobiť dobe. Výhovorky nám pritom idú: nemáme peniaze na tech
niku, nemáme peniaze na knihy, veci môžeme robiť iba na kolene a pod. 

Staršie skúsené kolegyne si neraz povzdychnú: kde sú tie staré zlaté časy, keď bola 
knihovníčka autoritou a deti chodili do knižnice naozaj len vyberať si knihy. Prípadne 
absolvovali knižnično-informačnú výchovu a literárne pásmo venované tomu či 
onomu autorovi. Nuž: časy zlaté ako zlaté. Ako dieťa som do knižnice chodievala 
naozaj len po knihy, knihovníčka bola taká prísna, ž e  som sa tam motala čo najkrat
šie. A j  moja kolegyňa má z detstva podobnú skúsenosť. Zrejme bola naozaj neprí
jemná, keďže si j u  pamätá dodnes. 

Knižnice nemajú práve ružovú súčasnosť. Přetechnizovaný svet nám napriek tomu 
ponúka možnosti, na ktoré „deckárky" v starých zlatých časoch, možno a ž  na niekto
ré výnimky, ani nepomysleli. A možno aj pomysleli, ale vtedy to jednoducho neletelo. 
Tou možnosťou je  tvorivosť. 

Nedávno som sa zúčastnila sympózia - detskej univerzity, ktorého ústrednou témou 
bolo tvorivé čítanie. Konalo sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity a 
zúčastnili sa na ňom deti z Heviklubov na Slovensku aj deti z o  základných škôl. Počas 
dvoch dní sme zažili všeličo. Workshopy, kde sa recitovalo, kreslilo, predvádzalo aj 
diskutovalo. Deti sa mnoho naučili, ale čo je  podstatné, výborne sa zabávali. A spolu 
s nimi aj my dospelí. Stretnutie s kopou tvorivých ľudí mi prinieslo jedno dôležité 
poznanie. S tvorivosťou učenie nebolí. Dokonca je  nesmierne príťažlivé. 

Zamontovať tvorivosť do detských knižníc nie je vôbec ťažké. Poznám veľa detských 
knihovníčok, ktoré túto cestu využívajú už  dávno a nesmierne sa im darí. Nemusí pri
tom ísť iba o knihovníčky, ktoré sú výtvarne nadané. Stačí, ž e  vás baví čítať a roz
právať sa o knihách, a už je tu spôsob, ako deti pritiahnuť nielen do knižníc, ale aj ku 
knihám. Konkrétne zážitkovým čítaním. Bavia vás ručné práce? Vo fondoch knižníc 
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sa určite nájdu knihy zamerané na staré aj nové spôsoby práce s rôznymi materiálmi. 
Nebaví vás ani jedno ani druhé, ale doma pritom s dychtivosťou sledujete rôzne 
vedomostné kvízy v televízii? Deti kvízy a súťaže milujú, dajte im možnosť prísť do 
knižnice súťažiť a uvidíte! Nemáte žiadny nápad a neviete si rady? A j  tu je  riešenie. 
Stačí napísať na webovú stránku InfoLib, kde sa v sekcii Detské knižnice nachádza 
rubrika Poraďme si. Diskusia, ktorá sa tam rozvinula, prináša hneď niekoľko skvelých 
nápadov, ako pritiahnuť do knižnice nielen deti, ale dokonca aj ich starých rodičov. 

Spomínala som knihovníčky, ktoré nedajú dopustiť na starý, konzervatívny spôsob 
práce v knižnici. Či sa nám to páči alebo nie, „konzervám", hlavne v detských knižni
ciach, odzvonilo. Už  dávno nie je  našou jedinou náplňou zakladať knihy do políc. 
Pestovať lásku k čítaniu musíme totiž aktívne. Kultúrnym prostredím, príjemným 
vystupovaním, trpezlivou a srdečnou komunikáciou a tiež jednoznačne tvorivosťou. 
Dieťaťu totiž už  nestačí iba knihu požičať. S dieťaťom sa musíme o knihách veľa roz
právať. Musíme mu dovoliť prežiť si udalosti z knihy a precítiť ich tak, aby im rozu
melo. Ak im porozumie, o to jednoduchšie sa mu bude kniha čítať a o to dychtivejšie 
siahne po ďalšej. Naše možnosti sú naozaj veľmi rôznorodé. Stačí len uchopiť tú, 
ktorá najviac vyhovuje našej povahe a našim záujmom, a pôjde to celkom ľahko. 

Výsledky nebudú okamžité. Ukážu sa po čase, keď s veľkým úžasom zistíte, že čita
telia chodia práve do vašej knižnice nielen kvôli knihám, ale aj kvôli vám - kvôli tete 
knihovníčke, s ktorou sa tak dobre rozpráva, do prostredia, kde je  taká pohoda, ž e  sa 
z neho odchádza iba s veľkým sebazaprením. 

Vymýšľať a „vyrábať" zážitky j e  mnohokrát náročné. Nezabúdajme však na to, ž e  deti 
obohatené o fenomén tvorivosti v konečnom dôsledku obohatia aj nás knihovníkov. 
Možno o nápad, možno o dobrú náladu. Ako všetci dobre vieme, s úsmevom sa žije 
predsa len o čosi ľahšie. A okrem toho, zanechať v detskej pamäti pečať zážitku je  
predsa len viac než zachovať sa v nej ako knihovníčka, ktorá síce miluje detské knihy, 
ale len vtedy, ak sú v poličke uložené pekne na poriadku. 

Gabriela Futová, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 
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ČLÁNKY 

Čítanie a internet 
Tatiana Klimková, Knižnica pre mládež mesta Košice 

Čítanie detí je problémom. Je problémom už dávno. Po počiatočnej eufórii z toho, že 
zvládajú písmenká a ich skladanie do viet, sa im technika čítania a porozumenia textu 
začína zdať ťažká a nezvládnuteľná. Obklopuje ich toľko lákavých ponúk na vyplne
nie voľných chvíľ, pri ktorých nemusia vynaložiť takmer žiadnu námahu... Dnešná 
generácia detí je  už  od najútlejšieho veku odchovaná počítačmi. Je to generácia 
uprednostňujúca techniku, rýchlosť a zjednodušenie. 

Čítanie súčasnej detskej populácie charakterizujú tieto prvky: 

• pokles intenzity čítania, 

• zmena motivácie čítania (dominuje čítanie nie pre zábavu, ale povinnosti), 

• zmena charakteru a štruktúry čítania (dominuje pragmatický, informačný a - žiaľ -
i povrchný charakter čítania, mladí ľudia preferujú vecné žánre, najčastejšie krátke 
texty na elektronických nosičoch), 

• detskí čitatelia nehľadajú v literatúre etické vzory a modely správania sa, či rieše
nia životných situácií, 

• motivácia i charakter čítania sú v podstatnej miere ovplyvnené elektronizáciou 
vzdelávania. 

Počítač slúži nielen ako pracovný nástroj, ale aj ako zdroj zábavy vo voľnom čase. A 
hlavne internet, ktorý sa stal novým komunikačným prostredím, prináša neprehľadné 
kvantum informácií, s ktorými možno ľubovoľne narábať. 

Pred dieťaťom sa otvára oceán možností a ono nevie, čo skôr si má vybrať. Infor
mácie, počítačové hry, ale i možnosť nadviazať kontakty s inými ľuďmi. To všetko 
rýchlo, bez problémov, anonymne, bez trémy, úplne nezáväzne. Na vyhľadávanie 
informácií stačí doslova niekoľko sekúnd a človek ich má aj s farebnými obrázkami. 
Obrázok, na rozdiel od textu, poskytuje informáciu zväčša komplexnejšiu, rýchlejšie 
zapamätateľnú a znižuje intelektuálnu náročnosť na jej pochopenie. S tým však stúpa 
počet detí, pre ktoré j e  čítanie a hlavne pochopenie textu príliš náročné. Rovnako tým 
trpí aj schopnosť komunikácie medzi deťmi. Stáva sa rýchlou a skratkovitou. Vyjadru
jú sa hlavne SMS-kami a pri komunikácii cez internet používajú množstvo skrátených 
a skomolených výrazov, na vyjadrenie pocitov namiesto slov emotikony. 

Slogan „Všetko je  na webe" poznajú nielen deti, ale v poslednom čase sa s ním čoraz 
častejšie stretávame aj my, pracovníci s detskou knihou. Deti už nehľadajú študijné 
materiály pre školské projekty v knižniciach, ale snažia sa stiahnuť ich rovno z inter
netu. Nezaujíma ich, ž e  tieto informácie nemusia byť kvalitne spracované, ba ani 
pravdivé - to už vôbec nechcú pripustiť. Lenže na internete j e  také množstvo infor
mácií, ktoré sú tak jednoducho dostupné, ž e  si ani neuvedomia, aké ťažké je  nájsť si 
tú konkrétnu, ktorú práve potrebujú. A niekedy ju ani nenájdu, pretože na nete - rov
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nako ako v knihách a časopisoch - je  iba to, čo tam niekto pred nimi vložil. Žiadna 
informácia sa do nijakého média nedostane iba tak, sama od seba. Za jej vznikom 
vždy stojí človek. 

Postavme si teda otázku, čo robiť, aby dieťa nezabudlo na knihy a knižnice ako zdro
j e  informácií. Veď keď sa deti nenaučia používať knižnú literatúru, neskôr to už nedo
behnú. Pritom práve v knižniciach môžu nájsť podstatne kvalitnejšie a úplnejšie infor
mácie ako na internete. 

Čo takto využiť práve internet ako zdroj informácií o knižnici a knižničných fondoch? 
Deti síce nenavštevujú stránky knižníc cielene (česť výnimkám!), ale aj pri náhodnom 
surfovaní ich môžu zaujať knižničné stránky. A to je  práve druhá strana mince. Ako 
majú vyzerať webové stránky knižníc, aby zaujali detského používateľa internetu? Prv 
než nájdeme odpoveď na túto otázku, musíme vedieť, prečo deti (používatelia infor
mačných služieb) navštevujú internet. 

S pomocou mojich kolegýň som spravila malý prieskum medzi našimi čitateľmi. 
Respondenti vo veku 1 2 - 1 6  rokov odpovedali na otázky: 

• prečo surfuješ na internete, 

• ktoré webové stránky najčastejšie navštevuješ, 

• čo ťa na webovej stránke najviac zaujme, 

• aké informácie by si privítal na webovej stránke knižnice, 

• navštívil si webovú stránku niektorej knižnice? 

Na prvú otázku deti odpovedali najčastejšie, ž e  kvôli zábave, hrám a chatovaniu. 
Vyhľadávanie informácií na vyučovanie bolo až na štvrtom mieste - i to hľadali hotové 
materiály, nie informácie na ďalšie spracovanie. Z toho logicky vyplýva návštevnosť 
webových stránok - na prvom mieste sú stránky s chatovaním (pokec.sk), nasledujú onli
ne hry (onlinehry.sk, mojehry.sk), potom referáty.sk a internetové prehliadače - google, 
zoznam, szm. Na webovej stránke deti zaujíma predovšetkým grafika, obsah a farebnosť 
stránky, dôležitá je  pre ne aj animácia. Ťažšie je  povedať, čo pre deti znamená obsah 
webovej stránky - či to, čo na nej vidia na prvý pohľad, alebo kam a ž  sa môžu preklikať, 
k akým informáciám - to neboli väčšinou schopné vyjadriť. 

Na otázku, čo by nemalo chýbať na webovej stránke knižnice, väčšina respondentov 
odpovedala, že informácie o nových knihách. Privítali by aj informácie o všetkých knihách 
v knižnici aj s ukážkami a mnohí (aj keď v ankete to priznali iba niekoľkí) by chceli obsa
hy kníh mimočítankového čítania. Niektorí by mali záujem aj o čitateľské súťaže. 

Posledná otázka deti viac-menej zaskočila, pretože väčšina z nich nevedela, že aj 
knižnice môžu mať webovú stránku. Z 80 opýtaných iba dvaja navštívili oficiálnu 
webovú stránku knižnice (Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a Verejnej knižnice 
Jána Bocatia v Košiciach) a štyria si všimli na stránke svojej školy zmienku o knižni
ci. Tento fakt je  dosť alarmujúci, pretože (aspoň podľa mňa) z toho vyplýva, ž e  pre deti 
nie sme dosť moderným zariadením, ktoré by mohlo mať niečo spoločné aj s inter-
netom, a to i napriek tomu, že v našej práci využívame modernú techniku a poskytu
jeme aj prístup na internet. 

Preto je  potrebné zamyslieť sa nad našimi webovými stránkami a prispôsobiť ich aj 
pre detských používateľov, aby sme ich presvedčili, ž e  internet a knižnice nie sú dva 
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protipóly, ale naopak, práve prostredníctvom knižníc na internete sa používatelia dosta
nú k potrebným zdrojom informácií rýchlo a bezpečne, bez ohľadu na ich formu. 

(Príspevok na 5. celoslovenskom stretnutí tvorcov bibliografií pre deti a mládež v Košiciach, 
1. 6. 2007) 

Knižnica bez detského čitateľa by bola mŕtvou knižnicou 
(Niekoľko poznatkov a poznámok) 

Alena Javorková, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

U ž  si presne nepamätám, v ktorom čísle časopisu Bibiana ma zaujal príspevok pod 
názvom Kto číta, j e  aj tak bohatý. Utkvel mi v pamäti a pri svojej práci na detskom 
oddelení Oravskej knižnice Antona Habovštiaka si ho často pripomínam. Rôzne 
výskumy v súčasnej dobe poukazujú na fakt, ž e  v o  všeobecnosti sa  málo číta, a nie
len - ako by sme očakávali - v krajinách tretieho sveta, ale čítanie detí sa  stáva prob
lémom i v o  vyspelých krajinách a aj na Slovensku. Pozornosť detí j e  v iac upriamená 
na sledovanie komerčnej televízie, na surfovanie po internete a hranie počítačových 
hier. Technické vymoženosti ponúkajú dieťaťu pohodlným spôsobom získať množstvo 
nových poznatkov. 

Knižnice v spolupráci s rôznymi nadnárodnými spoločnosťami vyhlasujú projekty na 
podporu čítania. Cieľom takýchto projektov j e  motivovať deti k návratu ku knihám, k 
spoznávaniu hodnôt literatúry a cez médiá rozprúdiť v širokej verejnosti diskusiu na 
tému čítania. Do povedomia dospelých, ale aj detí sa dostáva z o  škandinávskych kra
j í n  a z Nemecka nový módny hit: audioknihy. Z prehrávačov tak znie nielen hudba, ale 
aj literárne čítanie. A j  v slovenskej tlači som zachytila v ý z v u  pre širokú verejnosť, aby 
sa zapojila do nahrávania diel z o  Zlatého fondu slovenskej literatúry. V Európe sa tak
tiež rozširuje počúvanie cez mobil. Podľa môjho názoru, dospelý alebo aj dieťa síce 
nadviaže kontakty s knihou aj takouto formou, ušetrí si zrak a čas. A l e  v konečnom 
dôsledku, najkrajším momentom je,  keď si knihu môžeme prečítať doma, v škole 
alebo aj v knižnici. 

Z o  svojej dlhoročnej praxe na detskom oddelení, kde pracujem u ž  takmer 14 rokov, 
som získala jednu zauj ímavú skúsenosť. Na podnetnom seminári o využití  internetu 
pri práci s deťmi som si „ukradla" zauj ímavý námet na zorganizovanie interaktívnej 
hodiny slovenského jazyka a fyziky. Veľkou pomôckou pri tomto podujatí mi bola kniha 
Ivana Popoviča Mať tak o koliesko viac. Deti boli rozdelené do pracovných skupín, 
kde na rovnako zadané otázky z oblasti dobrodružnej literatúry (tvorba J. Verna) a z 
oblasti fyziky (svetové vynálezy) hľadali odpovede v o  fonde detského oddelenia a na 
webových stránkach. Podujatie bolo určené pre deti staršieho veku (6. - 7. ročník 
základnej školy), ktoré u ž  majú určitú vedomostnú úroveň a technickú zdatnosť. Pri 
vyhodnotení úlohy deti samé, vlastným poznaním dospeli k zauj ímavému záveru, ž e  
„internet j e  síce rýchly, stručný, šetrí čas, ale v konečnom dôsledku najviac informácií 
našli predsa len v knihách". Pre knihovníka je  to pekné poznanie. A b y  som k tomu 
ešte dodala: bola som prekvapená zistením, ž e  deti pri svojej prezentácii mali pro
blém čítať nahlas a súvislé. Možno zohrala svoje aj tréma, prostredie knižnice - ťažko 
povedať. 
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Prax potvrdzuje, že deti čitateľskej skupiny do desať rokov predsa len viacej čítajú. 
Aktivity Oravskej knižnice A.  Habovštiaka sú zamerané na podchytenie čo najväčšieho 
počtu budúcich čitateľov z radov prváčikov. Už  tradične im v rámci Týždňa slovenských 
knižníc ponúkame možnosť získať bezplatné členstvo. Vlani sa ich prihlásilo okolo 170. 
Bolo to ako malý zázrak, ktorý poteší srdce knihovníka. Naša knižnica úspešne spolu
pracuje so základnými a strednými školami nielen v Dolnom Kubíne, ale v rámci celého 
regiónu Orava. Ponukové listy sú koncipované so širokým záberom atraktívnych tém a 
sú zamerané na všetky vekové kategórie. V knižnici prebehne počas roka množstvo 
zaujímavých besied - v r. 2006 ich bolo viac ako päťsto. Je to práca náročná nielen na 
fyzické, ale aj na psychické sily. V minulosti chodili školy do knižnice hlavne v marci -
mesiaci knihy. Mám pocit, že sa to celkom zmenilo a my knihovníci sme vyťažení počas 
celého roka. Je to práca niekedy nedocenená, ale z našej strany predsa veľmi obetavá. 
Odmenou nám je pohľad na rozžiarené detské tváre. A j  vďaka takýmto podujatiam sa vo 
veľkej miere získavajú noví detskí čitatelia. 

Čitateľská skupina detí do desať rokov má najradšej „príbehy do postieľky", knihy s 
biblickými motívmi, príbehy o zvieratkách a pod. Tejto skupine detí vo väčšine prípa
dov čítajú doma ešte rodičia, starí rodičia, súrodenci. Deti vo všeobecnosti obľubujú 
hodiny hlasného čítania. Osobitnou skupinou sú asi v každej knižnici tzv. čítajúce rodi
ny. Rodičia pri výbere vhodnej literatúry na čítanie upriamujú pozornosť na klasické 
rozprávky a povesti. Po tzv. „disneovkách" siahajú deti aj rodičia hlavne kvôli čitateľ
ným ilustráciám, text týchto kníh neponúka možnosť rozvíjať u čitateľa fantáziu. 
Lákadlom pre skupinu čítajúcich detí a rodičov sú aj tzv. nezvyčané knihy - knihy 
vydávajúce zvuky, knihy s lupami, s 3D okuliarmi, so šablónami a pod. Tieto knihy sú 
veľmi drahé, na ich nákup musí naša knižnica získavať prostriedky z rôznych grantov 
a z projektov Ministerstva kultúry SR. 

Naša knižnica má už každoročne svoju najčítanejšiu, „hviezdnu" knihu. Na detskom 
oddelení j e  to už niekoľko rokov kniha J. K. Rowlingovej Harry Potter. Fenoménom 
medzi deťmi sa stala hlavná postava tejto knihy, paradoxne však za to môže asi fil
mové spracovanie, lepšie povedané séria filmov o Harrym Potterovi a o Pánovi prste
ňov. Po takomto žánri siahajú zväčša deti čitateľskej skupiny nad 10 rokov. Lákadlom 
pre túto skupinu našich čitateľov je  meno známeho autora (J. R. R. Tolkien, Jenny 
Dale, Meg Cabot, Karen Mc Combie, Thomas Brezina a i.) a edícia, v ktorej knihy 
vychádzajú (Traja pátrači, Strelené dievčatá - strelené knihy, Sedem labiek za Penny 
a pod.). Čitateľ nad 10 rokov v našej knižnici siaha radšej po knihe náučnej. Dieťa si 
pri výbere vhodnej knihy dá poradiť od kamaráta, učiteľa, rodiča aj od knihovníka. 
Dôležitý je  moment prvého kontaktu - aký dojem zanechá v novom čitateľovi návšte
va knižnice, prístup knihovníka, výber kníh a pod. 

Pripravujeme tiež rôzne aktivity v rámci Žilinského kraja a v celoslovenskom meradle. 
Treba spomenúť organizovanie regionálneho kola literárno-vedomostnej súťaže v rámci 
Žilinského kraja Knižný Vševedko, ktoré sa koná pod patronátom VLJC a Krajskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov. V roku 2007 sa naše oddelenie už po piaty-
krát zapojilo do mediálne známeho podujatia Noc v knižnici - Noc s Andersenom. Po 
niekoľkoročnej prestávke sme sa vrátili k vyhodnoteniu Kráľa čitateľov. Pre deti organi
zujeme množstvo vedomostných a literárnych kvízov: Kto vie, odpovie, Súťaž pre bys
tré hlávky a i. Deti motivujeme k tvorivosti prostredníctvom rôznych tvorivých dielní 
(maľovanie na sklo, drôtovanie, modelovanie z hmoty FIMO a pod.). 

8 Bulletin S A K ,  ročník 15, 2007, číslo 2 



A j  vďaka zlepšeným priestorovým podmienkam po celkovej rekonštrukcii budovy 
knižnice pribudla na našom odelení nová služba - možnosť pripojiť sa na internet a v 
obmedzenom množstve aj hrať strategické počítačové hry (Johanka z Arku, Bitka 
1944). V rámci Slovenska je táto naša aktivita možno ojedinelá. Sme si vedomí, že 
knižnica by mala byť v prvom rade miestom, kde sa má dieťa zoznamovať s knihou. 
Podľa prieskumov sú počítačové hry pre niektorých knihovníkov „nutným zlom". Podľa 
môjho názoru, aj prostredníctvom takejto hry získa dieťa určitú počítačovú a jazyko
vú gramotnosť. A napokon, aj z radov týchto počítačových návštevníkov sa niektorí 
stávajú našimi čitateľmi. 

Osobitnou udalosťou a činnosťou na našom oddelení v tomto roku je  vznik dvoch klu
bov. Prvým je  HEVI  klub - Čitárik a druhým Unicornus - Klub fantastiky. Je to pre nás 
činnosť ešte neprebádaná, no do budúcnosti jej budeme venovať zvýšenú pozornosť, 
keďže klubová činnosť je  novou formou na zaujatie detského čitateľa. 

Dalo by sa toho o nás napísať možno ešte aj viac. Zhrniem to už len krátko: snažíme 
sa pracovať tak, aby nám knihovníčkam na detských oddeleniach „päťka z nudy" (s 
dovolením pána Heviera použijem názov jeho knihy) nikdy nehrozila. 

Z činnosti Knižnice pre mládež mesta Košice 
PhDr. Peter Halász, Knižnica pre mládež mesta Košice 

Pred viac ako 52 rokmi sa z košickej krajskej knižnice (vtedy Krajská ľudová knižnica) 
vyčlenila samostatná knižnica pre detí a mládež pod názvom Krajská detská knižnica. 
Vtedy iba štyria nadšenci pod vedením riaditeľa Júliusa Berčinského rozbiehali prácu v 
záujme popularizácie čítania medzi mladými Košičanmi. Knižnica začala svoje pôsobe
nie vo vtedajších priestoroch materskej knižnice, na prízemí v budove historickej radnice 
na Hlavnej ulici. Prvý rok priniesol do knižnice 2 328 čitateľov, ktorých zapísali za skrom
ných podmienok; v knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov (k 31. 
decembru 1955 sa fond viac ako zdvojnásobil a pribudli aj ďalšie dve pracovníčky). Čita
telia si prvý rok vypožičali spolu 59 139 knižničných jednotiek. 

Už  v prvých rokoch bolo jasné, že prilákať detského čitateľa do knižnice nie je  možné 
bez pútavých podujatí. Vidieť a stretnúť spisovateľa bolo pre deti skutočnou udalos
ťou. Ubehlo viac ako polstoročie a rok 2007 je  v niečom naozaj mimoriadny. Prvým 
autorom detskej knihy, ktorý prišiel medzi detských čitateľov na besedu do samostat
nej košickej knižnice pre mládež, bola spisovateľka, ktorá sa začiatkom júna dožila 
krásneho jubilea 85 rokov. Božena Mačingová j e  dodnes obyvateľkou Košíc. Autorka 
obľúbených kníh Nezbednosti mravčeka Štipka (1947, 1970), Lapajove dobrodruž
stvá (1947), Danuška (1962), Gaštanko a Gaštaník (1971), Betka a Veterné mesto 
(1983), Barborka a jej babka Robotka (1989), My spod Vrabčej skaly (2000) a ďalších, 
aj nespočetných rozhlasových a televíznych rozprávok, zostala verná knižnici a det
ským čitateľom. V knihách návštev jednotlivých pobočiek knižnice sa z roka na rok 
objavovali zápisy z besied, na ktorých sa zúčastnila. Bolo ich toľko, že sa nedajú ani 
porátať. Myslím, ž e  je  oprávnené predpokladať, ž e  pani spisovateľka drží svetový 
rekord v počte besied s čitateľmi v jednej a tej istej knižnici. A j  touto cestou jej praje
me do ďalších rokov dobré zdravie. 
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V priebehu rokov sa knižnica rozrástla. Z pôvodných priestorov sa presťahovala naj
prv na Hlavnú ulicu č. 108 (v r. 1961) a neskôr na Tajovského ulicu č. 9 (v r. 1984 až 
1985). Postupne vznikali aj pobočky v meste. Najviac ich bolo 32. Jednotlivé poboč
ky sa snažili špecializovať sa - na prácu s deťmi z materských škôl, alebo ako škol
ské pobočky na jednotlivé vyučovacie predmety. Dnes má knižnica okrem centrálnej 
požičovne na Tajovského ulici č. 9 dvadsaťpäť pobočiek v 11 mestských častiach 
Košíc (v Košiciach máme spolu 22 mestských časti vrátane pričlenených obcí). 
Dvadsať pobočiek je  v priestoroch škôl a päť je  mimoškolských. Práve tie mimo škôl 
patria k najúspešnejším pracoviskám knižnice. Sú to: 

• Pobočka Západ na Humenskej ul. č. 9, ktorá má 2007 čitateľov a fond 13 092 kniž
ničných jednotiek (kn. j.). Pobočka sa okrem iného špecializuje aj na stredoškol
skú mládež. 

• Bezbariérová knižnica Nezábudka na Poľovníckej ul. č. 8, ktorá slúži ako centrum 
integrácie zdravých a postihnutých detí. Má k dipozícii fond 9 605 kn. j .  a zazna
menáva 4 485 čitateľov. V meste úzko spolupracuje so špeciálnymi školami, ústav
mi pre postihnutých a so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v 
Levoči (SKN), s ktorou máme podpísanú dohodu o spolupráci. SKN nám pravidel
ne zasiela výmenný súbor zvukových kníh. Zapožičala nám aj špeciálne čítacie 
zariadenie PlexTalk pre nevidiacich a slabozrakých. Pracovníci knižnice Nezá
budka pravidelne navštevujú aj deti v košických nemocniciach. Prichádzajú k nim 
s podujatiami, ale často pre ne organizujú aj burzu vyradených kníh. Nezábudka 
má rozvinutú spoluprácu aj s rôznymi zväzmi postihnutých, pracovníčky sa venujú 
aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

• Pobočka Juh na ul. Dávida Feju č. 5; má fond 12 276 kn. j. a 1 208 čitateľov. Na 
tejto pobočke sa v poslednom čase s úspechom rozvíja práca s čitateľmi maďar
skej národnosti. Tri knižnice - dve zo Slovenska a jedna z Maďarska - pristúpili v 
roku 2005 k netradičnej spolupráci: Knižnica pre mládež mesta Košice (KMK), 
Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou a Župná a mestská knižnica Szabolcs-
Szatmár-Beregskej župy v meste Nyíregyháza podpísali dohodu o spolupráci pod 
názvom Tri knižnice - tristo kníh - tritisíc čitateľov. Knižnice pripravili putovný súbor 
kníh, maďarských aj slovenských. Maďarská knižnica sa zaviazala zabezpečiť pre
voz a výmenu fondov. Do Košíc a do Moldavy nad Bodvou sa takto dostávajú 
maďarské knihy a do Maďarska slovenské knihy pre tamojších Slovákov. Počas 
rekonštrukcie župnej knižnice v Nyíregyháze sa slovenské knihy umiestnili v obci 
Nagycserkesz, kde sa obecná knižnica nachádza v priestoroch základnej školy. 
Výmenné súbory majú u čitateľov veľký úspech. V partnerskej knižnici na spoloč
nom stretnutí ocenili túto iniciatívu aj predstavitelia tamojšej župy a predseda 
Slovenskej samosprávy v meste. 

• Pobočka Sever sa nachádza v obchodnom centre Merkur na Ul. Boženy Ném-
covej. Má fond 9 201 kn. j. V uplynulom roku získala 840 čitateľov. 

Knižnice v priestoroch základných škôl (ZŠ) sú vlastne integrované školské a verejné 
knižnice. Nájdeme medzi nimi knižnice s vhodnými priestormi a s väčším fondom, ako 
napr. na ZŠ Krosnianska, Z Š  Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Juhoslovanská, ale aj 
priestorovo menšie knižnice, ako napr. na cirkevnej Z Š  Bernolákova, Z Š  
Starozagorská a i. Niektoré pobočky sú dodnes špecializované, ako napr. na bezba
riérovej Z Š  na ul. Lechkého alebo na pobočke na Galaktickej ul., kde sa pracuje s 
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rómskymi čitateľmi. Osobitnú skupinu tvoria aj pobočky na cirkevných školách (v 
mestskej časti Krásna nad Hornádom, na škole na Bernolákovej ul., na Čordákovej 
ul„  ako aj v mestskej časti Košická Nová Ves). 

Knižnica pre mládež ako celok v r. 2006 disponovala knižničným fondom 229 338 kn. 
j. a pre 17 240 čitateľov poskytla 315 658 výpožičiek, čo predstavuje na jedného čita
teľa v priemere takmer dve desiatky výpožičiek. Z toho 92 % tvorili výpožičky kníh a 
7,76 % výpožičky periodík. 

Ročne realizujeme vyše dvetisíc kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť. Vlani 
sa na týchto podujatiach zúčastnilo 43 455 návštevníkov. Z celomestských a celoslo
venských podujatí sa v priebehu rokov niektoré vyprofilovali ako tradičné. Sú to predo
všetkým podujatia v rámci Týždňa detskej knihy, ktorý sa v marci často prekrýva s 
Týždňom slovenských knižníc. Na väčších podujatiach v rámci Týždňa detskej knihy sa 
naši čitatelia stretávajú s tvorcami kníh pre deti a mládež. Aj  Celoslovenský Týždeň det
skej knihy mal v r. 1980 premiéru v Košiciach. Odvtedy sme väčšiu delegáciu autorov 
kníh pre deti a mládež privítali v našej knižnici ešte dvakrát, naposledy v r. 2000. 
Každoročne sa snažíme pozývať regionálnych aj ďalších autorov do Košíc. V tomto 
roku (2007) to boli napríklad spisovatelia Peter Karpinský, Milan Kolcun, Peter Gajdošík, 
ilustrátorka Zdenka Blonská-Záborská a tiež bábkoherec Tomáš Plaszky. Súčasťou 
Týždňa detskej knihy bol aj Deň otvorených dverí a burza vyradených kníh. 

Vyše desaťročnú tradíciu má aj celoslovenská súťaž Literárne Košice Jána Štiavnic
kého. Do súťaže, ktorá sa vyhlasuje ešte na'jeseň (predchádzajúceho roku), sa kaž
doročne zapájajú stovky nadaných mladých autorov. V r. 2007 ich bolo vyše 400. Nie 
je  ojedinelé, ž e  medzi súťažiacimi nachádzame aj deti zo zahraničia (z Českej repub
liky, z Maďarskej republiky). Vyhodnotenie sa zvyčajne spája s kultúrnym programom. 
Zo súťažných prác sa vydáva zborník, na ktorý - spolu s cenami - v uplynulých 
rokoch prispelo aj Ministerstvo kultúry S R  z grantových prostriedkov. Práve vďaka 
zborníku sa nám do súťaže hlásia aj zahraniční účastníci. 

Z našej knižnice vyšiel tiež nápad zorganizovať Súťaž o kráľa čitateľov. V predchá
dzajúcich rokoch sme finále súťaže načasovali na Týždeň detskej knihy. Tento rok 
sme ho posunuli na jeseň. Kráľ (kráľovná) „vládne" jeden celý rok. Koncom deväťde
siatych rokov sme sa snažili aj o zorganizovanie Celoslovenského stretnutia kráľov 
čitateľov, kedže podľa nášho vzoru sa táto súťaž rozšírila už aj do iných knižníc. 
Podarilo sa nám to dvakrát: raz v Košiciach a raz v Devíne. Iniciatíva stroskotala na 
financiách. Napriek tomu sa nevzdávame a veríme, že takéto podujatie ešte za spo
lupráce ďalších knižníc obnovíme. 

Knižnica nesmie chýbať ani pri takých významných akciách, ako j e  Noc s Ander-
senom. Do tejto iniciatívy z Čiech sme sa zapojili v tomto roku už po piaty raz. Deti sa 
na Rozprávkovej noci stretávali doteraz striedavo v centrálnej požičovni a v priesto
roch bezbariérovej knižnice Nezábudka. Podujatie má každoročne veľký úspech. 
Účastníkov musíme vyberať z veľkého množstva záujemcov, a preto sa do popredia 
dostáva otázka, či nabudúce nezorganizovať toto podujatie súčasne v centrálnej poži
čovni a v niekoľkých pobočkách knižnice. Tento rok, ako vždy pri príležitosti Medzi
národného dňa detskej knihy, spojeného s výročím narodenia Hansa Christiana 
Andersena (2. apríl), sme deti privítali v knižnici Nezábudka. Z praktických dôvodov 
sa Noc s Andersenom určuje na koniec pracovného týždňa (piatok/sobota). Vybraný 
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termín je  záväzný pre všetky knižnice. V tomto roku (2007) to bola noc z 30. na 31. 
marca. Program spestrilo vystúpenie študentov konzervatória, ktorí vystúpili s drama
tizáciou diela Tomáša Janovica O chodiacej lopte. Účastníci sa oboznámili aj s tvor
bou ilustrátorky Zdenky Blonskej-Záborskej a pod jej vedením sa mohli pokúsiť 
nakresliť ilustráciu k rozprávke. Z detských kresieb potom v knižnici vyrástla rozpráv
ková húsenica. Bábkoherec Tomáš Plaszky vystúpil s rozprávkou o Jankovi Hraškovi. 
Program zahŕňal aj rôzne súťaže. Vyvrcholením podujatia bolo tradičné hľadanie 
pokladu - vytvorili sa družstvá detí, z ktorých každé malo svoj poklad, ku ktorému sa 
museli dopracovať aj pomocou hádaniek a plnením rôznych úloh. Hľadanie pokladu 
sa skončilo po polnoci. Nasledovala rozprávka na dobrú noc. 

Pre odborníkov - knihovníkov a pedagógov - pripravujeme každý rok odborné podujatie 
v spolupráci so SNK - Stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež. Myšlienka vznik
la na základe skutočnosti, ž e  naša knižnica je celoslovenským koordinačným pracovi
skom pre prácu s bibliografiami pre deti a mládež. Tohto roku to bolo už piate takéto stret
nutie. Do jeho programu sme zahrnuli aj kolegov zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
M. Hrebendu v Levoči a z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. 

Jeseň je v Knižnici pre mládež mesta Košice charakteristická tradičným podujatím s 
názvom Čitateľský maratón. Časové je  orientovaný k termínu konania bežeckého 
Medzinárodného maratónu mieru v našom meste (prvá októbrová nedeľa). Do podujatia 
sa zapájajú všetky naše pracoviská. Knihy čítajú návštevníci - deti a mládež a neraz sa 
do čítania zapoja aj dospelí. Víťazné pracovisko knižnice získava nové knihy navyše. 

Predsviatočná nálada sa v knižnici každoročne obohacuje sériou podujatí Vianočná 
knižka sa otvára. V rámci tejto série sa snažíme sprostredkovať čitateľom stretnutie s 
tvorcami kníh, ktoré sa tematicky viažu k vianočným sviatkom. 

Knižnica sa snaží vyhovieť požiadavkám škôl, a preto sa organizujú aj prenesené vyučo
vacie hodiny v knižnici, rozprávkové popoludnia, literárne hry a súťaže, besedy k 
významným výročiam tvorcov detskej knihy. (V r. 2007 to už boli napr. besedy k výročiu 
Eleny Čepčekovej, Ľudovíta Fullu, Márie Ďuríčkovej či Ľudmily Podjavorinskej). 
Nezabúda sa ani na besedy zamerané na prevenciu drogovej závislosti. 

Modernú knižnicu si ťažko vieme predstaviť bez počítačovej techniky. KMK už roky využí
va systém LIBRIS/BIBLIS. Automatizovaný výpožičný systém je zavedený okrem cen
trálnej požičovne aj na štyroch pobočkách. Na ďalších pobočkách je  inštalovaný aspoň 
elektronický katalóg. Internet využívajú čitatelia v centrálnej požičovni a na troch ďalších 
pobočkách. S týmto stavom nemôžeme byť spokojní. V druhom polroku t. r. chceme 
zaviesť internet na ďalšie štyri pobočky. Do centrálnej požičovne by malo pribudnúť ďal
ších osem počítačov pripojených na internet v rámci projektu Verejný internet v knižni
ciach, ktorý sa však už pomerne dlho odďaľuje. Knižnica je zapojená do projektu KIS3G, 
no zatiaľ v systéme VIRTUA pracuje iba bibliografka knižnice. 

Pracovníci knižnice sa zapájajú aj do činnosti profesijných spolkov (Slovenskej aso
ciácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov, SMKS) a zúčastňujú sa na celoslo
venských aj medzinárodných seminároch a konferenciách. V r. 2006 si traja pracov
níci zvyšovali kvalifikáciu vysokoškolským štúdiom odboru knihovníctvo popri zamest
naní na Prešovskej univerzite. Niektorým ďalším zamestnancom sme umožnili absol
vovať krátkodobé kurzy a v školskom roku 2007/2008 plánujeme rozšíriť aj rady štu
dujúcich popri zamestnaní. 
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Každoročne sa v Knižnici pre mládež mesta Košice pripravujú aj nové aktivity. O rok by 
sme chceli na počesť Pavla Dobšinského, k jeho okrúhlemu výročiu zorganizovať Deň 
ľudovej rozprávky. Aktivity k tomuto výročiu sa objavujú postupne na internetovej stránke 
Infolib. Veríme, že pripojením sa k tejto výzve získame ďalších čitateľov a spolu s ostat
nými knižnicami prispejeme k dôstojným oslavám veľkého autora pre deti. 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a deti 
Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho 1/ Trnave 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (KJF) má prácu s detským čitateľom pevne začle
nenú už viac rokov vo svojich prioritných úlohách. Snaží sa, aby svojimi marketingo
vými, organizačnými i odbornými aktivitami a metódami práce pritiahla viac mladých 
čitateľov do knižnice, aby kniha obstála v silnej konkurencii s internetom, s DVD, gra
ficky prepracovanými počítačovými hrami, videohrami. 

Najodvážnejším opatrením na podporu čítania a návštevnosti knižnice bolo zvýhod
nenie detí pri zaregistrovaní sa do knižnice. Od februára 2003 má dieťa do 15 rokov 
možnosť stať sa členom (čitateľom) KJF bez poplatku. Mnohí rodičia túto možnosť pri
vítali a odstránili sme tak možno malú, no nezanedbateľnú prekážku pre deti menej 
solventných rodičov. Náš vklad do budúcnosti sa vyplatil. Dnes máme ako čitateľov 
zaregistrovaných 3 914 detí do 15 rokov, Čo predstavuje 65,5 % všetkých školopo
vinných detí v meste. V roku 2003 to bolo iba 49,78 %. 

S cieľom zefektívniť prevádzku pobočiek v meste sme urobili ďalší dôležitý počin - v 
lete 2004 sme presťahovali fondy pobočiek na sídliskách do základných škôl. Dostali 
sme sa tak bližšie k deťom. Veľmi nás teší, ž e  deti túto možnosť - možnosť návštevy 
knižnice počas prestávok a hneď po vyučovaní - veľmi oceňujú. Pritom prístupnosť 
pobočiek aj pre deti z iných škôl zostala zachovaná. Rovnako je  pobočka prístupná aj 
pre ostatných návštevníkov. Je však pravda, že dospelým trvá dlhšie, kým si zvyknú 
na novú lokalitu. Skutočnosť, ž e  pobočky sú umiestnené v základných školách, kopí
ruje i zloženie čitateľov. Z celkového počtu zaregistrovaných čitateľov na pobočkách 
je až 79 % detí do 15 rokov. 

Jednou z významných úloh knižnice je  udržať si svojho čitateľa neustálou aktualizá
ciou fondu. Pravidelne sa nakupujú knihy z najnovšej knižnej produkcie so zamera
ním najmä na literatúru určenú deťom a z diel krásnej literatúry aj viacej exemplárov. 
Veríme, ž e  sa nám podarilo uspokojiť aj tých najvášnivejších čitateľov i vďaka úspeš
ným žiadostiam o grant na nákup literatúry. 

Dieťa prichádza do knižnice dobrovoľne a s očakávaním. Preto vzťah knihovníka a 
dieťaťa musí byť založený na dôvere, neustále sa musí prehlbovať. Väčšina opýta
ných detí v jednej z ankiet uviedla, ž e  knihovníčka by mala byť ochotná, milá a múdra. 
Naše pracovníčky majú úprimnú snahu, aby takýmito sprievodkyňami svetom kníh aj 
boli. Pripravujú neustále nové súťaže a netradičné aktivity na podporu čítania, spro
stredkúvajú osobné stretnutia detí so spisovateľmi, ilustrátormi kníh, redaktormi det
ských časopisov. V rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac knižnicu navštívili mnohé 
osobnosti, ako napr. Jozef Pavlovič, Gabriela Futová, Roman Brat, Václav Šuplata, 
Danuša Dragulová-Faktorová, Kveta Dašková, Miroslav Cipár, Ján Navrátil, Ján 
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Uličiansky, Daniel Hevier, Dušan Dušek, Tomáš Janovic, Jozef Cesnak, Ľubomír 
Feldek, Ma-rianna Grznárová, Zuzana Homolová a ďalší. 

Oddelenie pre deti v hlavnej budove i pobočky na základných školách realizujú vo svo
jich priestoroch okrem už spomínaných stretnutí s tvorcami detskej literatúry a umenia aj 
informačné hodiny, hodiny literárnej a hudobnej výchovy, súťaže, kvízy, tvorivé dielne 
i živé koncerty. V roku 2006 pripravila KJF v Trnave spolu 577 podujatí pre deti. 

Z podujatí knižnice pre deti 

V ostatných rokoch sa však konajú aj veľké propagačné akcie mimo budovy. 
Vychádzame na námestie, na pešiu zónu mesta, do športovej haly, čím oslovujeme aj 
„nečitateľov", kamarátov čitateľov, ich rodičov, starých rodičov. Takáto prezentácia kniž
nice je dôležitá aj z hľadiska upevňovania povedomia o dôležitosti knižnice a čítania. 

Začalo sa to v roku 2004 podujatím Kamarátka kniha. Bola to veľká a dlhodobá čitateľ
ská súťaž pre triedne kolektívy. Všetkých súťažiacich čakalo sedem súťažných úloh, od 
návštevy knižnice cez spoločné čítanie ľubovoľnej knihy, ktorej obsah po prečítaní zver-
šovali, ba aj ilustrovali. Jednou z úloh bolo vymyslieť slogan. A j  s touto úlohou sa deti 
doslova pohrali a vymysleli také slogany, že by mohli ísť s nimi do reklamy. Medzi naj
milšie patril slogan druháčíkov zo Základnej školy Jána Bottu v Trnave: 

Bábätku postačí krupica, školákovi pomôže knižnica. 

A štvrtáci zo Základnej školy Angely Merici v Trnave? Posúďte sami: 

Vesmír, vtáky, oceán, čo neviem, si prečítam. 

V Knižnici Juraja Fándlyho čítame knihy veselo. 

Fantázia detí nepozná vôbec hranice. Slogany boli veselé, vtipné, výstižné a hlavne 
ich bolo neúrekom. Splnením poslednej úlohy vzniklo krásne dielo - deti vymysleli a 
vyrobili vlastnú knižočku, v ktorej predstavili celú triedu i pani učiteľku. Do knižnice pri
chádzalo množstvo originálnych knižočiek, vtipných básní a nádherných farebných 
ilustrácií aj spomínaných sloganov. Počas štyroch mesiacov deti naplno rozvinuli 
svoju fantáziu a ukázali svoju šikovnosť, tvorivosť, vynaliezavosť. Sedemčlenná poro
ta mala neľahkú úlohu vybrať z 50 triednych kolektívov desať najlepších. 

Odmenou pre všetkých 1 082 súťažiacich bol pestrý program, ktorý sa uskutočnil 
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v jeden krásny slnečný júnový deň priamo na historickom Trojičnom námestí. 
Podujatie bolo zároveň pozvánkou pre všetkých obdivovateľov krásnych rozprávko
vých kníh, od tých najmenších až po dospelých. 

V programe vystúpili kamaráti najmenších Ela a Hop, grafička Oksana Lukomska, 
hudobník Štefan Slezák, ktorý si pripravil pre deti veselé verše našich spisovateľov 
Daniela Heviera a Dany Podrackej. Všetky deti potešila Patrícia Jariabková, do živo
ta sme uvítali nový detský časopis Maxík, ktorý prišla predstaviť jeho „mama" Danuša 
Dragulová-Faktorová. Svojím umením tancovať a spievať sa pochválili aj deti z mater
ských, základných i umeleckých škôl v meste. Vyvrcholením programu bolo slávnost
né vyhodnotenie súťaže. Diplomami a vecnými cenami bolo odmenených desať 
kolektívov. Hlavnú cenu - C D  prehrávač - získali vďaka šťastene a čarovnému klo
búku žiaci 5. B triedy zo Základnej školy Angely Merici v Trnave. 

O rok neskôr sme opäť na Trojičnom námestí vyhodnotili dlhodobú súťaž Prichá
dzame z rozprávky, ktorá vyvrcholila literárnym karnevalom a bohatým programom 
pre deti. Triedne kolektívy mali v druhom polroku plniť úlohy postupne v Písmen-
kovom kráľovstve, ďalšie vo Farbičkovom kráľovstve. Do Zlatého kráľovstva sa pre
bojovalo 27 triednych kolektívov, spolu 536 detí zo 14 základných škôl. Porota roz
hodla, že hlavnou cenou, ktorú venoval predseda Trnavského samosprávneho kraja, 
odmení Základnú školu na Námestí S U T  v Trnave z a  najväčší počet súťažiacich 
kolektívov. V programe vystúpila bábkoherečka Nela Dušová a kúzelník Čivolahim. 
Slávnostne sme privítali nový časopis pre deti Zvonček a veľkú slávu zožal aj náš 
knižničný časopis Čaruška, ktorý oslavoval desiate narodeniny. 

V marci 2006 pripravila KJF v Trnave spoločne s ďalšími partnermi predajno-výstav-
né trhy pod názvom L I B R I Á D A -  knižný salón Trnava. Záštitu nad podujatím prevza
la prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. Na otvorení sa zúčastnili 
poprední predstavitelia a poslanci Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnavy. 
Príhovory predniesli Ing. Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja, a 
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnavy. V priestoroch Mestskej športovej haly 
vystavovalo 18 vystavovateľov. Vstup na knižný salón bol voľný. Pri hlavnom vchode 
naše pracovníčky napočítali približne 3 060 návštevníkov počas obidvoch dní. 

Program bol zostavený tak, aby prilákal čo najväčší počet návštevníkov bez ohľadu 
na vek a vzdelanie. Chceli sme ním prilákať verných návštevníkov podujatí s literatú
rou, ale i skupinu „nečitateľov". Na hlavnom pódiu sa konal program každú hodinu. 
Vystúpilo 43 účinkujúcich. Deväť programov bolo určených mládeži a dospelým 
návštevníkom, štyri programy deťom. Vo štvrok podvečer vystúpila hudobná skupina 
Polemic. V stánku KJF sa konala aj autogramiáda. Vystriedalo sa tu 22 osobností, 
podpisovali knihy a podpisové karty, ktoré vydala KJF pri tejto príležitosti. Pre deti boli 
pripravené aj tvorivé dielne. 

Súťaž o titul kráľa čitateľov organizuje knižnica sporadicky, nepravidelne. Doteraz 
sme korunovali troch kráľov - kráľovné. Poslednou kráľovnou sa stala Zuzana 
Urgošíková. Vyhrala v silnej konkurencii v súťaži Hľadá sa kráľ čitateľov 2006. Do veľ
kej čitateľskej súťaže sa mohli prihlasovať deti do 15 rokov od februára do začiatku 
júna. Odvahu našlo 127 detí zo  14 škôl. Začiatkom júna prebiehali semifinálové kolá, 
ktoré určili 15 finalistov a 4 náhradníkov. Všetci sa mohli zúčastniť finálového kola, 
ktoré sa uskutočnilo na záver školského roka - opäť mimo budovy knižnice - v kine 
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Hviezda v Trnave. V odbornej porote okrem zástupcov Trnavského samosprávneho 
kraja a mesta Trnavy zasadali aj spisovatelia a redaktori Ľubica Kepštová a Roman 
Brat. Trojhodinového programu sa zúčastnilo 250 účastníkov, prevažne žiakov 
základných škôl z Trnavy, z ktorých mnohí povzbudzovali svojich spolužiakov vo veľ
kom finále. Program spestrili svojím vystúpením country spevák Alan Mikušek, nová 
chlapčenská skupina Eufória, ale i dievčatá z tanečného odboru Základnej umelec
kej školy Mikuláša Schneidera Trnavského. 

Následne sa uskutočnila Kráľovská jazda kráľov knižníc Trnavského samosprávneho 
kraja. Toto stretnutie detí a ich knihovníkov bolo odmenou z a  aktivitu a odvahu súťa
žiť. V sídle Trnavského samosprávneho kraja ich prijal predseda Ing. Tibor Mikuš, 
stretli sa so spisovateľom Jozefom Pavlovičom, navštívili Dom hudby a Spolok sv. 
Vojtecha. 

Už  pätnásť rokov pripravuje KJF v Trnave pre všetky prázdninujúce deti program pod 
názvom Prázdninový superklub. Uvedomili sme si, ž e  knižnica nepozná prázdniny a 
práve v tomto čase máme príležitosť podporovať nadobudnutý kultúrny návyk čítania 
a pravidelný kontakt s knihou a novými informáciami. Pozorujeme, že každé prázdni
ny sa vytvorí skupinka detí, ktoré u nás trávia veľkú časť svojho voľného času. 
Najlákavejším dňom je  však streda. V tento deň pripravujeme spoločný program. Deti 
sa nemusia vopred prihlasovať, prídu iba vtedy, kedy im to vyhovuje, žiadne stretnu
tie nie je  záväzné. Výnimky tvoria iba výlety mimo mesta, ako bola napríklad návšte
va Bibiány v Bratislave alebo Hvezdárne a planetária v Hlohovci. Účasť v klube pod
mieňujeme iba platným členstvom v knižnici. Program j e  koncipovaný tak, aby sme 
deťom poskytli oddych, zábavu i poučenie. Na rozlúčke s prázdninami nikdy nechýba 
odmeňovanie najaktívnejších „superklubákov" diplomami a vecnými cenami. 
Najvzácnejšie je  však tričko s nápisom Prázdninový superklub v Knižnici Juraja 
Fándlyho v Trnave. 

Účasť detí na týchto stretnutiach každým rokom stúpa. Napríklad pred desiatimi rokmi 
navštívilo Prázdninový superklub 115 detí, v minulom roku sa superklubu zúčastnilo 386 
detí, čo bolo v priemere takmer 50 účastníkov najedno podujatie. Trnavské deti často pri
vedú i svojich kamarátov, ktorí v meste iba prázdninujú. Teší nás, ž e  s deťmi prichádza
jú aj ich rodičia, starí rodičia i starší súrodenci, ktorých zaujali naše aktivity. Pracovníčky 
oddelenia pre deti si vyslúžili od rodičov dokonca i vysvedčenie s veľkou jednotkou. 

V medzinárodnom projekte Noc s Andersenom bola Knižnica Juraja Fándlyho v 
Trnave v roku 2002 zapojená ako jediná slovenská knižnica. Odvtedy nocujú deti v 
knižnici každoročne a niekedy i viackrát v roku. Pre tridsiatku najlepších čitateľov je 
pripravený program plný tajomstiev. V úvode každej noci, ktorá je  koncipovaná vždy 
na určitú tému, nezabúdame na hlasné čítanie. Jednu z Andersenových rozprávok 
čítame spoločne - deti i dospelí, maličkí i najvýznamnejší hostia. Takto si knižku podá
vali „v kolečku" už i primátor mesta, zástupca verejnej správy, riaditeľ múzea, herci, 
redaktori televízie, spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, športovci, hvezdári a ďalší. 

Pretože si myslíme, ž e  podpora čítania n ie je  mysliteľná bez prispenia rodiny, zaradi
la naša knižnica do svojho programu pre deti aj motivačné akcie pre rodičov najmen
ších detí - Maličkí a mamičky. Rodičov by mali presvedčiť, aké dôležité j e  hlasné číta
nie a ukázať im rôzne možnosti, ako viesť dieťa k čítaniu už  v útlom veku. 

„Kto často číta, bude raz chcieť aj písať" (George Crabbe). A niektoré naše deti to aj 
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skúšajú. Svojou vlastnou literárnou tvorbou sa môžu prezentovať aj v Čaruške - časo
pise mladých čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Krstným otcom časopisu, 
ktorý sa do rúk našich detských čitateľov dostáva dvakrát do roka, je  spisovateľ Ján 
Navrátil. Je mu verný už celých jedenásť rokov, jeho milé a povzbudivé slová nájdu 
autori i čitatelia v každom čísle. 

V tomto krátkom obzretí sa za aktivitami Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave som spo
menula iba tie najvýznamnejšie, najväčšie, naprogresívnejšie, ktoré pripravila knižni
ca pre deti v ostatných rokoch. Na rozdiel od mnohých iných inštitúcií bezplatnú 
návštevu neponúkame iba počas tzv. Dní otvorených dverí. Sme tu pre všetky deti po 
celý rok, kniha čaká na polici bez obmedzenia času či peňaženky. Vstup do knižnice 
i na podujatia je voľný. 

Najmilšou odmenou nech je pre všetkých pracovníkov detských oddelení vyznanie od 
trnavských detí: 

„V knižnici je detí veľa, 

no asi prečo? 

Veď je skvelá!" 

Dni detskej knihy v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 
Božena Blaháčová, Hornonitrianska knižnica v/ Prievidzi 

Každoročne sa na celom svete slávi 2. apríla Medzinárodný deň detskej knihy, preto
ž e  v tento deň sa narodil jeden z najväčších rozprávkarov Hans Christian Andersen. 
Na Slovensku sa pri tejto príležitosti konajú Dni detskej knihy. Slovenská sekcia 
Medzinárodnej únie detskej knihy, Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti v 
Bratislave a ďalšie inštitúcie v spolupráci s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi 
usporiadali „knižné hody", na ktorých sa stretli deti so spisovateľmi, ilustrátormi, 
redaktormi. V dňoch 20. - 22. marca 2007 sme mali tú česť, privítať na pôde 
Hornonitrianskej knižnice delegáciu vzácnych hostí. Medzi deti základných škôl 
Prievidze a blízkeho okolia zavítali: Ján Navrátil, Jozef Pavlovic, Marianna Grznárová, 
Ladislav Švihran, Peter Holka, Ján Beňo, Toňa Revajová, Gabriela Futová, Peter 
Karpinský, Radek Bachratý, Július Balco, Jana Šimulčíková, Ivan Szabó, Daniela 
Zacharová, Eva Hornišová, Eva Cíferská, Peter Čačko. So žiakmi Praktickej školy J. 
Kalinčiaka sa stretla Gabriela Škorvanková. Detská kniha sa začala oslavovať. 

Pestrý a bohatý program sa začal slávnostným otvorením Dní detskej knihy a verni-
sážami výstav Slováci na BIB 2003 - 2005 a Ilustrácie ocenené na BIB 2005, ktoré 
boli pri tejto príležitosti vystavené v priestoroch knižnice. Na oficiálnom otvorení sa 
zúčastnil aj zástupca mesta Prievidze - prednosta Mestského úradu Mgr. Ľudovít 
Fábry. Po vernisážach účastníci „Dní" sfárali do Banského skanzenu v podzemí bane 
Cígeľ. Do knižnice sa vrátili plní zážitkov a rozprávaniu nebolo konca. 

Na druhý deň čakali našich hostí od rána stretnutia s deťmi na základných školách v 
Prievidzi i v knižnici. Po besedách nasledovalo slávnostné prijatie delegácie u primá
tora mesta Prievidza Ing. Jána Bodnára. Bolo to milé stretnutie, na ktorom rezonoval 
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v ý z n a m  celoslovenského podujatia a tiež prítomnosť slovenských spisovateľov na 
Hornej Nitre. A pred obedom u ž  na nich čakali nedočkaví čitatelia v Prievidzi, ale i v 
regióne - v Handlovej, Bojniciach, Koši, Nitrianskom Právne, Kanianke. Kým spiso
vatelia sa rozpŕchli po regióne, učitelia základných škôl a knihovníci sa  stretli (popo
ludní) v knižnici na odbornom seminári s názvom Literatúra v rozhlase a televízii. 
Zauj ímavou a pútavou formou ho prezentovala odborníčka na oblasť literárnej komu
nikácie, profesorka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Marta 
Žilková. Súčasťou spoločenských stretnutí hostí bola návšteva národnej kultúrnej 
pamiatky Bojnického zámku. Hostia využil i  príležitosť, aby sa bližšie oboznámili s 
Prievidzou a s regiónom Hornej Nitry. Potom nasledovalo priateľské stretnutie účast
níkov Dní  detskej knihy s aktérmi Nitrianskej kráľovskej v ínnej  cesty, spojené s ochut
návkou v ína.  

22. marca „Dni" pokračovali autorskými stretnutiami v priestoroch Hornonitrianskej 
knižnice, na školách v Prievidzi i na vidieku. Deti mali všetečné otázky a spisovatelia 
im na ne s radosťou odpovedali, čo vytváralo neopakovateľnú atmosféru. Kniha sa 
ozaj oslavovala veľkolepo. Recitovalo sa, dramatizovalo, maľovalo, ilustrovalo, vy
mýšľali  sa  príbehy a robilo sa to, čo len deti vedia. Hostia sa vrátili do knižnice 
s nápadmi, ktoré si ukryli do tajných skriniek. A le  keď príde ten správny čas, využijú 
ich a napíšu úžasné príbehy. 

Prišiel čas rozlúčky a naše posledné chvíle strávené v kruhu vzácnych hostí. Mávanie 
na rozlúčku a v našich očiach bolo vidno smútok. Smútok, ž e  Dni detskej knihy sa 
skončili. Obohatili deti, knihovníkov a verím, ž e  i samotných spisovateľov. A l e  neskon
čili sa celkom, pretože ten obrovský zážitok nám nikto nevezme, zostal hlboko v 
našom srdci. Ďakujeme z a  tie krásne chvíle, prežité s o  vzácnymi ľuďmi! 

Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! 
Postrehy z 3. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže 

Miroslava Biznárová, ríaditeľka Osmijanko, n. o. 

Tretí ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže prebudil deti po celom Slovensku z 
letargie a ukázal nám, ž e  s čítaním detí to nie j e  také zlé. A l e  ukázal nám aj niečo 
veľmi dôležité. Ž e  máme neuveriteľné rezervy na jeho zdokonaľovanie. Správnou 
motiváciou a radostnou hrou môžeme do súťaže zapojiť celé stovky, ba tisíce detí bez 
toho, aby sme im vedome vstupovali do svedomia z a  hodiny zabité pred obrazovka
mi, alebo nekonečné surfovanie na PC.  Veselé literárne hádanky spojené s tvorivým 
prístupom a možnosťou prejaviť i výtvarný talent boli natoľko príťažlivé, ž e  deti pripá
jali k odpovediam vlastnoručne vyrobené hračky, postavičky z rozprávok, vymýšľali  
pesničky, posielali vlastnú tvorbu, skrátka čitateľskej súťaži hrou venovali  desiatky 
hodín tvorivej činnosti. 

A k é  sú konkrétne výsledky v číslach? 15 912 žiakov v o  veku 8 a ž  12 rokov z 220 škôl 
a 179 miest a obcí z celého Slovenska sa pustilo do putovania za  knihami, v ktorých 
hľadali správne odpovede na osem osmijankovských súťažných otázok. Rodičia, 
súrodenci a ďalší rodinní príslušníci sa  pridávali k deťom, aby spoločne čítali, pani uči
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teľky a knihovníčky zasa pomáhali pri vyhľadávaní kníh. Mnohé z nich premenili rie
šenie úloh na napínavé čitateľské dobrodružstvo, ktoré prežívali niekoľko mesiacov 
s veselým Osmijankom a jeho verným psíkom Osmidunčom. 

V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma ročníkmi nám pribudli nielen súťažiaci čitate
lia, ale vzrástol i počet prihlásených škôl a knižníc. K skúsenejším čitateľom tretích a 
štvrtých ročníkov, ktorí sú stálicami súťaže, pribudli i prváci a druháci, kde si mimo
riadne ceníme obetavú prácu pedagógov, ktorí svojou trpezlivosťou a láskavosťou 
učia deti milovať knihu od vstupu do školy, ako zdroj poučenia, ale i zábavného pre
žívania voľného času. Skrátka, sú pri tom, keď sa malý nečitateľ môže stať čitateľom 
na celý život. 

Literárny bulletin v plnej miere motivoval deti k hravosti. Je svedectvom, že precízne 
a kvalitne vypracovaný literárny scenár súťaže vie inšpirovať k rozmanitým spôsobom 
práce s knihou. Naša čitateľská hra umožňuje deťom spoznávať Zlatý fond detskej 
literatúry, ktorý vydávajú viaceré vydavateľstvá na Slovensku. Do súťaže nominujeme 
najhodnotnejšie diela našich spisovateľov, klasikov i súčasníkov, ale i literárne diela 
z európskej a svetovej spisby v kvalitných prekladoch. 

Do osmijankovskej redakcie prišli stovky odpovedí spolu s priestorovými predmetmi 
vo veľkých balíkoch, čo v istom zmysle komplikovalo prácu odbornej poroty. 
Zadosťučinením však boli originálne a tvorivé práce mnohých žiackych kolektívov. 
Odborná porota okrem samotných literárnych odpovedí posudzovala aj stovky výtvar
ných diel - kresieb, vystrihovačiek, omaľovačiek, samostatne zhotovených knižiek, 
leporiel, bábok - od papierových cez textilné až takmer k profesionálnym dreveným 
bábkam, ako bola napr. špeciálne pre jubilanta Tomáša Janovica vytvorená bábka, 
zvaná Drevený tato. T á  nám všetkým robila naozaj radosť! Mnohé školy a knižnice 
poslali do súťaže aj vlastné prezentačné CD platne, inšpirované našou súťažou. Deti 
prácami vyjadrovali svoje zážitky z prečítaných diel, hrali sa na spisovateľov, ilustrá
torov, budúcich autorov. 

Spolu s odpoveďami na súťažné otázky prišlo aj mnoho pochvalných listov od peda
gógov, knihovníkov, ale i samotných žiakov, ktorí písali Osmijankovi milé čitateľské 
vyznania. Zvlášť cenné sú pre nás nápady a inšpirácie zo strany pedagógov a kni
hovníkov pre ďalšie ročníky súťaže, ale i konštruktívne pripomienky k výberu jednotli
vých literárnych diel, vzhľadom na ich dostupnosť, či lepšie povedané nedostupnosť 
v školských a mestských knižniciach. Nie je novinkou, že mnohé vzácne knihy zo 
Zlatého fondu detskej literatúry v knižniciach chýbajú, mnohé knižnice fond systema
ticky nedopĺňajú, alebo dopĺňajú nevhodne, nekvalifikovane, ale to je  téma na samo
statnú a dlhú diskusiu. 

Pozitívne hodnotíme spoluprácu škôl s knižnicami prostredníctvom informačných 
hodín, literárnych klubov, čitateľských dielní. Túto spoluprácu oceňujú najmä pedagó
govia, ktorí nešetrili chválou na prácu knihovníčok v jednotlivých mestách a poďako
vanie im vyjadrovali i bohatým fotografickým materiálom z týchto stretnutí. Úzke pre
pojenie medzi vydavateľstvom, knižnicou a školou sa osvedčilo ako najlepšia cesta 
na získavanie nových čitateľov. K Osmijankovi sa pridali viaceré knižnice v Bratislave: 
Ružinov, Staromestská knižnica Západný rad, Mestská knižnica na Klariskej ulici, 
knižnice v Banskej Štiavnici, Bánovciach nad Bebravou, Obecná knižnica v Dunajskej 
Lúžnej, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede, Galantská knižnica, knižnica 
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v Gbeloch, Komárne, Nových Zámkoch, Knižnica Jána Koilára v Kremnici, Verejná 
knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Novohradská knižnica v Lučenci, knižnice 
v Piešťanoch, Prešove, Sliači, Michalovciach, Štúrove, Trenčíne, Trnave, Obecná 
knižnica Valaliky, Mestská knižnica v Žiari nad Hronom, knižnice v Rimavskej Sobote, 
Starej Ľubovni, Poprade, Pezinku. Naša spolupráca a komunikácia s knižnicami a 
školami sa zintenzívnila a skvalitnila po sprístupnení webovej vstránky ww.osmijanko-
ba.sk, ktorú sa snažíme priebežne aktualizovať. 

Slávnosť vyhodnotenia 3. ročníka súťaže v Mestskej knižnici v Piešťanoch, s kreatívnym 
divadelným predstavením, vychádzajúcim z o  súťažného bulletinu, bola radostná, vese
lá aj vďaka účasti „živej súťažnej otázky", spisovateľa a v tomto roku aj jubilanta Tomáša 
Janovica. Bodkou z a  súťažou bol celodenný zájazd dvoch víťazných kolektívov do 
Bratislavy, vďaka nezištnému porozumeniu cestovnej kancelárie TRANSTIP.  

Pokým sa správnej rade bude dariť získavať profesionálnych spojencov pre túto nesmier
ne náročnú súťaž, napr. LIC, SAK,  MK, cestovnú kanceláriu, knižné združenie INDEX a 
mnohých ďalších nezištných podporovateľov projektu, bude fungovať, aj keď na mimo
riadne skromnej úrovni. V mene správnej rady chcem všetkým našim spojencom vyjadriť 
veľké osmijankovské poďakovanie z a  finančnú, ale i morálnu podporu. 

Školská knižnica ZŠ Šrobárova v Prešove 

Je naozaj chvályhodné, ž e  v súčasnosti, v dobe internetu a elektronických médií, sa 
nájdu zapálení učitelia, pre ktorých j e  knižnica dôležitou súčasťou výchovy a vzdeláva
nia a knihy dôležitým zdrojom poznatkov a informácií. Možno si poviete, veď predsa 
školská knižnica je  dnes bežná súčasť základnej či strednej školy. No... nie celkom. Nie 
j e  škola ako škola a rovnako nie j e  knižnica ako knižnica. Vždy  záleží na ľuďoch, ktorí ju  
tvoria, budujú, ktorí v nej pracujú a propagujú jej činnosť a služby, hoci len na takom 
malom území, akým škola je. Takýto snaživý a iniciatívny kolektív ľudí som našla na 
Základnej škole Šrobárova 20 na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov, pod vedením 
riaditeľky PaedDr. Valérie Stankovenovej. 

Projekt Otvorená škola 

Základná škola Šrobárova v Prešove v snahe obstáť v konkurencii ďalších základných 
škôl v meste sa zapojila do projektu Ministerstva školstva S R  Otvorená škola, ktorý sa 
začal realizovať u ž  v decembri 2003. Cieľovou skupinou projektu boli a sú v prvom rade 
žiaci školy, v prípade záujmu aj žiaci iných škôl, v druhom rade rodičia žiakov a ďalší oby
vatelia sídliska, kde škola pôsobí, ale aj ostatní Prešovčania. 

Dôvodov, prečo sa zapojiť do projektu a čo najlepšie ho realizovať, bolo niekoľko: 

• vyplniť voľný čas detí rôznymi aktivitami podľa ich záujmu s cieľom rozšíriť ich 
vedomosti, 
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• ponúknuť širšie kultúrne a športové vyžitie, 

• umožniť rodičom a ostatným obyvateľom podieľať sa na týchto aktivitách, 

• využiť priestory a kapacity školy a jej materiálno-technické vybavenie aj v čase mimo 
vyučovania, 

• prevencia pred nežiaducimi sociálnymi javmi (trestná činnosť) a prevencia drogových 
závislostí, 

• zabezpečiť záujmovú činnosť detí priamo na sídlisku bez potreby dochádzania do 
iných častí mesta, 

• podporiť tvorivé aktivity pedagogických zamestnancov pri práci s deťmi, 

• obstáť v konkurenčnom boji pri získavaní žiakov, 

• získať doplnkové finančné zdroje. 

A oplatilo sal V roku 2006 získala Z Š  Šrobárova v Prešove prvé miesto v celoslovenskej 
súťaži Otvorená škola. Stala sa najlepšou „otvorenou školou" na Slovensku, a to aj vďaka 
činnosti školskej knižnice. 

Školská knižnica 

Školská knižnica je štvrtým pilierom projektu Otvorená škola a ak chceli pedagógovia 
kvalitne naplniť jednotlivé piliere projektu, zákonite sa museli venovať aj školskej knižni
ci. Pri jej budovaní ako významnej súčasti školy si stanovili nasledujúce ciele: 

• prispieť k zásadnej premene spoločenského postavenia školy v kontexte kultúrno-spo-
ločenskej ustanovizne miestnej komunity, 

• umožniť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a informáciám aj žiakom, študentom a oby
vateľom z o  sociálne znevýhodneného prostredia, 

• priblížiť školu širšej verejnosti prostredníctvom aktivít knižnice, 

• dosiahnuť, aby sa knižnica stala: 

- informačným centrom miestnej komunity, 

- strediskom čitateľov a čítania, 

- centrom informatickej a informačnej výchovy, 

- mediatékou, 

- miestom vyučovania a vzdelávania obyvateľov, 

- centrom kultúrnych aktivít, 

- intelektuálnou posilňovňou. 

Nová školská knižnica vznikla spojením knižnice pre ročníky 1 . - 4 . ,  knižnice pre roční
ky 5. - 9. a učiteľskej knižnice. Bola slávnostne otvorená 5. decembra 2005 za  účasti 
zástupcov Mestského úradu Prešov, zástupcov Školského úradu Prešov a zástupcov 
Štátnej školskej inšpekcie Prešov. K pôvodnému knižničnému fondu pribudli knižné titu
ly získané darom od Knižnice P. O. Hviezdoslava - jej vychýreného detského oddelenia 
Slniečko, z o  Štátnej vedeckej knižnice, z finančnej zbierky žiakov, učiteľov a rodičov, z o  
zbierkovej akcie Daruj knihu škole, kde prispeli nielen žiaci a učitelia, ale aj ostatní 
zamestnanci školy a rodičia. Škola taktiež vypracovala projekt, na základe ktorého jej 
odbor kultúry Mestského úradu Prešov schválil finančné prostriedky v o  výške 5 000 Sk 
na ďalšie rozšírenie knižničného fondu. 
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Knižnica sa nachádza v moderne zariadených priestoroch a má multifunkčné využitie. Je 
vybavená 6 počítačmi a svoje aktivity v nej vyvíja školský internetový klub. Knižničný fond 
v súčasnosti tvorí 3 965 knižničných jednotiek, z toho odborná literatúra je  v počte 2 420 
zväzkov, beletria v počte 1 526 zväzkov a knižnica má aj 6 titulov periodík. Je vybavená 
školským softvérom DOKLADY, ktorého jeden modul je určený školským knižniciam. 
Knižnica vystavuje vlastné čitateľské preukazy. 

Počet registrovaných čitateľov je  250 a návštevnosť knižnice sa pohybuje okolo 495 osôb 
mesačne. Navštevujú ju nielen žiaci školy, ale aj rodičia a obyvatelia miestnej komunity. 
Má zriadený kútik pre ženy, v ktorom sa nachádzajú ženské romány. Knižnica je otvore
ná denne od 14.00 do 16.00 hod., v piatok od 13.00 do 15.00 hod. Jej celková hodnota 
- knižničný fond a zariadenie - predstavuje viac ako 360 000 Sk. 

Priestorovo neveľká knižnica stihla za krátky čas zrealizovať bohaté aktivity: školské kolo 
súťaže Hviezdoslavov Kubín, výchovné podujatia Okresnej pedagogicko-psychologickej 
poradne v Prešove, súťaž o najlepšieho čitateľa Číta celá škola, besedu so spisovateľmi 
mesta a regiónu a odborný seminár pedagógov slovenského jazyka, realizovaný v spo
lupráci s prešovským Metodicko-pedagogickým centrom. Avšak asi najzaujímavejšou 
akciou knižnice sú pravidelné hodiny čítania a literatúry, ktorými sa škola snaží dnešné 
deti pritiahnuť ku knihám, čo v záplave rôznych iných „neknižných lákadiel" nie je vôbec 
ľahké. Učitelia budú v týchto aktivitách pokračovať, ale okrem toho chcú: 

• rozšíriť fond o ďalšie periodické tituly Slniečko a Kamarát, 

• zakúpením kopírovacieho stroja ponúkať aj reprografické služby, 

• na plánované aktivity získať grant v projekte Otvorená škola - školská knižnica. 

Na záver treba podotknúť, že školská knižnica je  len jednou z množstva činností a akti
vít, ktoré škola realizuje. Školská knižnica nie je jediný pilier Otvorenej školy, na ktorom 
táto škola stavia. Rovnako intenzívne sa venuje športu, internetizácii a celoživotnému 
vzdelávaniu, veľmi bohatá je krúžková činnosť. A pre mnohé z týchto akcií je  školská 
knižnica dôležitým miestom. Držme Základnej škole Šrobárova v Prešove palce, aby vo 
svojom snažení nepoľavila, aby vychovávala študentov a dospelých, pre ktorých akákoľ
vek knižnica v budúcnosti bude dôležitým zdrojom informácií, a či len tak, miestom kul
túry, stretnutia s knihou a príjemne a užitočne stráveného času. 

Na základe podkladov a rozhovoru s riaditeľkou PaedDr. Valériou Stankovenovou a koordinátor
kou projektu Otvorená škola Mgr. Janou Ferencovou pripravila Mgr. Valéria Závadská, Štátna 
vedecká knižnica v Prešove. 

Desať rokov Obecnej knižnice v Hrnčiarovciach nad Parnou 
Mgr. Eva Szabová, Obecná knižnica v Hrnčiarovciach nad Parnou 

Od sedemdesiatych rokov uplynulého storočia a ž  do roku 1994 pracovala miestna 
knižnica ako pobočka Okresnej knižnice v Trnave. Po opätovnom osamostatnení sa 
obce obnovilo obecné zastupiteľstvo činnosť vlastnej knižnice. 

Zriaďovacia listina knižnice bola vydaná v októbri 1996, no knižnica bola slávnostne 
otvorená a ž  6. februára 1997, po zaevidovaní knižničného fondu a už  desať rokov 
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slúži všetkým obyvateľom v priestoroch miestnej Základnej školy s materskou školou. 
Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia sa v Obecnej knižnici uskutočnila malá slávnosť 
čitateľov, ktorí medzi sebou privítali vzácnych hostí: riaditeľku Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave PhDr. Emíliu Díteovú, metodičku Darinu Kráľovú, starostu obce 
Ing. Rastislava Mrvu, riaditeľku Základnej školy s materskou školou Mgr. Lýdiu 
Hrušovskú, poslancov obecného zastupiteľstva a pedagógov Základnej školy. V krát
kom kultúrnom programe sa prezentovali žiaci miestnej Základnej školy. Súčasťou 
slávnosti bolo vyhlásenie kráľa čitateľov a princezien za rok 2006. Knižnej odmene sa 
potešili Petra Marková, Nina Haladová a Mária Kátlovská. Starosta obce odovzdal 
kyticu najstaršej dlhoročnej čitateľke Kláre Haladovej. 

Obecná knižnica poskytuje mladším i starším čitateľom rozmanité služby. Počet čita
teľov každým rokom mierne rastie, v r. 2006 sme mali 209 evidovaných čitateľov, čo 
je  10,2 % z počtu obyvateľov obce. Čitatelia si môžu posedieť v príjemnom prostredí, 
stretávajú sa tu súčasní i bývalí žiaci školy. Využívajú prístup k štyrom PC, z toho dva 
počítače majú prístup k internetu. 

Knižničný fond tvorí 6 799 knižničných jednotiek kníh a 3 tituly časopisov. Finančné 
prostriedky na nákup nových kníh získavame každoročne z rozpočtu obecného 
úradu, fond sa snažíme doplňovať s ohľadom na našich používateľov - žiakov základ
nej školy i stredných škôl. V r. 2005 sme získali 30 tis. Sk z grantového programu 
Ministerstva kultúry S R  na projekt Akvizícia knižničného fondu. V r. 2004 sme zarea
govali na grantový program Ministerstva kultúry S R  Ex Libris a vypracovali projekt 
Elektronizácia knižnice, ktorý bol schválený; z pridelených finančných prostriedkov 
sme zakúpili počítačovú zostavu s tlačiarňou. Z rozpočtu obce sa financovalo pripo
jenie na internet a zakúpenie nového nábytku do knižnice. Obecná knižnica v 
Hrnčiarovciach ako jedna z prvých v regióne realizovala r. 2004 projekt Zlúčenie 
obecnej a žiackej knižnice. 

Priestory Obecnej knižnice využívajú žiaci a učitelia miestnej základnej školy. V spo
lupráci s knihovníčkou sa v nej konajú hodiny informatickej prípravy, etickej výchovy, 
literatúry a dejepisu, navštevujú j u  žiaci školského klubu. Každoročne sa tu koná 
školské kolo súťaže Hollého pamätník. Knižnica poskytuje pestrú paletu podujatí. 
Mladší čitatelia obľubujú najmä podujatia, ako j e  medzinárodný projekt Noc s 
Andersenom. 

V tomto roku sme sa do projektu zapojili už  po tretí raz, rozprávkovú noc v knižnici 
zažilo 50 detí z tretieho a ž  deviateho ročníka. Program bol bohatý a pestrý. Okrem 
spoločného medzinárodného chatovania sme mali pripravený program podľa veku 
detí. Najstarší, deviataci, si pripravili dramatizáciu rozprávky Snehulienka a sedem 
trpaslíkov. Deti si napísali scenár, režírovali si predstavenie, pripravili si kostýmy a 
rekvizity. Tejto úvodnej časti večera sa zúčastnili aj viacerí rodičia. Výkony detí boli 
vynikajúce, svedčil o tom dlhotrvajúci potlesk. Predstavenie navodilo hneď na začiat
ku večera príjemnú atmosféru. A v rovnakom duchu pokračoval celý večer. Pre deti 
sme pripravili čítanie dvoch rozprávok Pavla Dobšinského a k nim deti vypĺňali kvízo
vé otázky. Ďalej lúštili tajničky zamerané na život a dielo Hansa Christiana Andersena, 
z plastelíny vytvárali figúrky postavičiek a zvieratiek z Andersenových rozprávok, hrali 
spoločenské hry a súťažili. O občerstvenie sa nám postaral Obecný úrad v Hrnčia
rovciach, pre všetky deti boli pripravené minerálky, napolitánky a na raňajky sladké 
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mliečko a rožok. Všetkým účastníkom - malým i veľkým - sa Noc s Andersenom 
veľmi páčila a spolu sa tešíme na NsA 2008. 

V ostatnom čase dochádza pod tlakom ekonomických kritérií k pomerne silnej reduk
cii celej kultúrnej sféry na dedinách. Týka sa to aj miestnych knižníc. V našej obci má 
knižnica svoje pevné miesto a veľký význam v rozvoji miestnej kultúry. Aktivity knižni
ce konáme s cieľom zapojiť do čítania čo najviac mladých ľudí, pretože dnešný spô
sob života číaniu veľmi nepraje. 

Obecná knižnica počas desiatich rokov svojej najnovšej histórie dosiahla dobré 
výsledky, najmä vďaka veľmi dobrej spolupráci s Obecným úradom v Hrnčiarovciach 
nad Parnou, so starostom obce Ing. Rastislavom Mrvom a pracovníčkou Obecného 
úradu Danielou Haladovou. Veľká vďaka za pomoc a spoluprácu patrí riaditeľke 
Základnej školy s materskou školou Mgr. Lýdii Hrušovskej. 

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Mgr. Mária Rehušová, Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne 

Po založení Trenčianskej univerzity v roku 1997 (v tomto roku oslavujeme jej 10. výro
čie) sa zriadilo aj oddelenie vedecko-technických informácií a študovňa, ktorých hlav
nou úlohou bolo zabezpečiť pre študentov a pedagogických pracovníkov základný 
knižničný a informačný servis. Budovanie fondov a zhromažďovanie informačných 
prameňov sa začínalo celkom od základu. Bolo treba získať základnú povinnú litera
túru pre študentov, nakúpiť príručky, slovníky, encyklopédie, vyprofilovať vhodnú 
periodickú tlač a odborné časopisy. Toto pracovisko alebo, ako sa všeobecne zauží
valo, študovňa s 22 študijnými miestami, sa usídlila na druhom poschodí v budove 
rektorátu Trenčianskej univerzity. Spočiatku bolo veľa práce so zhromažďovaním, 
objednávaním, nakupovaním, budovaním a profilovaním knižničného fondu. Jeden 
odborný knižničný pracovník mohol zabezpečovať len prezenčné študijné potreby 
študentov a pedagógov, preto bola na roky 1998 a 1999 podpísaná dohoda medzi 
Trenčianskou univerzitou a Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne o spravo
vaní, spracovávaní a absenčnom požičiavaní z univerzitného knižničného fondu pre 
študentov a pracovníkov Trenčianskej univerzity. 

Po dvoch rokoch od založenia Trenčianskej univerzity bola vydaním zriaďovacej listi
ny rektorom zriadená akademická knižnica. Vypracovaním a schválením knižničného 
a výpožičného poriadku začala knižnica plniť svoje základné povinnosti vyplývajúce 
zo zákona č. 183/2000 Z.  z.  o knižniciach. Spolu so základnými službami sa začali 
poskytovať aj špeciálne knižnično-informačné služby a zabezpečila sa prevádzka štu
dovne vrátane poskytovania poradenskej, resp. konzultačnej činnosti. Tak sa začala 
oficiálna história našej univerzitnej knižnice. 

Koncepcia budovania univerzitnej knižnice sa vyprofilovala v rokoch 2000 - 2001, keď 
sme začali uvažovať o automatizácii knižničných a informačných služieb a o zavede
ní nových informačných technológií, ktoré by skvalitnili prácu v knižnici a poskytli 
používateľom a návštevníkom knižnice širšie možnosti zabezpečovania informácií pre 
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ich potreby. Vychádzali sme zo situácie, že naša knižnica nemala a vzhľadom na 
dĺžku svojho trvania ani nemôže mať tradíciu kamennej knižnice s dlhoročným zhro
mažďovaním a budovaním mnohotisícových informačných fondov. 

Táto koncepcia sa začala reálne napĺňať v roku 2002, keď sa do knižnice zakúpil kniž-
nično-informačný systém, skatalogizovali sa všetky informačné pramene nachádzajúce 
sa nielen v univerzitnej knižnici, ale aj na jednotlivých fakultách a katedrách. Výsledkom 
bolo vybudovanie centrálnej online databázy obsahujúcej monografie, skriptá, zborníky, 
záverečné práce a časopisy, ktorá je v rutinnej prevádzke od roku 2003. 

Dôležitým medzníkom pre knižnicu bolo jej presťahovanie do nových priestorov v júni 
roku 2003. Z j e d n e j  miestnosti sa presťahovala do dvojpodlažnej samostatnej budo
vy na ulici Horný Šianc č. 9. Budova je  vybavená potrebnými informačnými sieťami a 
je  pripojená na optokáblovú dátovú trasu S A N E T  II, vo vnútri je  zavedená lokálna sieť 
pre knižnično-informačný systém. Do roku 2005 sme rutinne zvládli všetky štandard
né automatizované postupy knižničných služieb a servisu pre používateľov. Stav pra
covníkov sa stabilizoval na 6 odborných zamestnancov. Pracoviskami univerzitnej 
knižnice sú požičovňa, všeobecná študovňa a multimediálna študovňa. V požičovni 
sa realizujú absenčné výpožičky. Výpožičný proces prebieha automatizovane vrátane 
rezervácií, prolongovania a upomienok. Knižnica nemá žiadne klasické katalógy, 
vyhľadávanie dokumentov prebieha prostredníctvom online katalógu. 

Knižničný fond k 31. 12. 2006 obsahoval 18 231 knižničných jednotiek. Registro
vaných používateľov mala knižnica k tomuto dátumu 3 136, z nich študentov našej 
univerzity bolo 2 584. Všetci zaregistrovaní používatelia môžu používať všeobecnú a 
multimediálnu študovňu. V o  všeobecnej študovni je  30 študijných miest, na prezen
čné štúdium je  k dispozícii povinná študijná literatúra, slovníky, príručky, zbierky záko
nov, archivovaný (trvale uchovávaný) časopisecký fond knižnice a záverečné práce 
našich študentov. V roku 2006 dochádzalo do študovne 81 titulov periodík. Z doku
mentov vo fonde knižnice sa môžu vyhotovovať kópie.Vo všeobecnej študovni sa v 
minulom roku poskytlo 6 615 prezenčných výpožičiek. Multimediálna študovňa má 7 
počítačov pripojených na internet. Slúži používateľom hlavne na študijné účely, štu
denti tu môžu pracovať na svojich seminárnych, ročníkových a diplomových prácach, 
môžu používať tlačiareň a reprografickú techniku a využívať fond elektronických 
dokumentov. V roku 2004 sa začala budovať centrálna databáza publikačnej činnos
ti (pracovníkov univerzity), kde je  v súčasnosti vyše 6 tisíc bibliografických záznamov. 
Knižnica súčasne plní aj funkciu edičného pracoviska univerzity. 

Univerzitná knižnica ako ústredná knižnica riadi vysunuté pracovisko mimo Trenčína, 
fakultnú knižnicu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, fakultnú knižnicu 
na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov a katedrové knižnice na katedre jazykov 
a katedre fyziky. 

V knižničných službách a vo vzťahu k používateľom sa snažíme presadzovať indivi
duálny prístup. Touto filozofiou chceme ponúkať svoje služby aj potenciálnym použí
vateľom z radov študentov našej univerzity aj študentom iných univerzít, obyvateľom 
a širokej verejnosti. Individuálne pristupujeme k jednotlivým požiadavkám používate
ľov a snažíme sa im zabezpečovať potrebné informačné zdroje aj mimo vlastných 
fondov, prostredníctvom medziknižničných a medzinárodných výpožičných služieb, 
učíme ich vyhľadávať si relevantné informácie na internete a používať odborné elek
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tronické databázy a interaktívne e-zdroje, ktoré propagujeme najmä u pedagogických 
pracovníkov, výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov vyšších ročníkov. 

V roku 2006 sme začali so systematickou informačnou výchovou všetkých novore-
gistrovaných používateľov knižnice. Pri zápise do knižnice sú používatelia informova
ní o službách a pracoviskách knižnice, o tom, aké informačné pramene a z akých 
oblastí tu môžu očakávať, dostanú inštruktáž o používaní online katalógu a na požia
danie aj individuálnu pomoc pri hľadaní informácií na internete a v online katalógoch. 
Pre svojich používateľov zabezpečujeme elektronické informačné zdroje, ktoré väčši
nou získavame zapojením sa do rozvojových projektov. 

V najbližšom období zažijeme v knižnici veľa pracovne rušných momentov. V druhom 
polroku 2007 začíname realizovať národný projekt zo  štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Knižnica sa tak rozšíri priestorovo, vybaví sa modernými informačný
mi technológiami a kvalitnými informačnými zdrojmi. Verím, ž e  nám vydrží pracovné 
nasadenie a ž e  sa zasa kvalitatívne posunieme, že naša knižnica bude poskytovať 
odborný a kvalitný informačný servis, maximálny používateľský komfort, kvalitu, rých
losť a relevantnosť informácií pre používateľov Trenčianskeho regiónu. 
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INFORMÁCIE 

O čom rokovala správna rada SAK 

Správna rada sa stretla na svojom zasadaní dňa 13. júna 2007 v Univerzitnej knižni
ci v Bratislave. Prvým bodom rokovania bola pravidelná kontrola plnenia uznesení -
skontrolovali sa uznesenia z februárového rokovania správnej rady a z marcového 
valného zhromaždenia. Správna rada zhodnotila aj doterajšie plnenie naplánovaných 
úloh a podujatí na rok 2007. Konštatovalo sa, že je reálny predpoklad, že sa usku
točnia všetky plánované podujatia, okrem medzinárodného seminára Verejné knižni
ce na Slovensku a vo Fínsku, ktorého termín bol z objektívnych príčin presunutý 
(pravdepodobne na rok 2008). Na podujatiach, ktoré pripravuje SAK, sa môžu zúčast
ňovať bez obmedzenia i nečlenské knižnice (účasť nečlenských knižníc je výrazná 
najmä na pravidelných seminároch akademických knižníc, ktoré sú každoročne 
zamerané na niektorú aktuálnu otázku a úlohu, ako napr. spolupráca akademických 
knižníc, koordinácia rozvojových projektov, prieskum informačnej gramotnosti). 
Správna rada rozhodla, že ak budú mať záujem o účasť na podujatiach SAK i pra
covníci nečlenských knižníc, bude sa vyberať vložné vo výške 100,- Sk. 

Ďalším bodom rokovania bolo obsahové a organizačné zabezpečenie medzinárod
ného seminára Elektronické služby v znalostnej spoločnosti, ktorý sa uskutoční 12. 
septembra vo Zvolene pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenskej asociácie kniž
níc a 55. výročia vzniku Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. 

Príjemnou „povinnosťou" správnej rady bolo schválenie prihlášok nových členov: 

• Akademickej knižnice Materiálovo-technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, 

• Zdrojového centra FF Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

• Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. 

-dr-

Z odborných skupín a sekcií SAK 

• Nové služby - nové úlohy 

(O východiskách pre činnosť odbornej komisie SAK pre dlhodobý rozvoj) 

Nové informačné technológie sa stali súčasťou každej sféry ľudskej činnosti, neobiš
li ani knižnice a postupne sa stali významnou súčasťou ich práce. Knižnice akceptu
jú novú realitu a zohľadňujú ju pri nových službách, ktoré zákonite vyplynuli z praxe. 
Na konci každej poskytnutej služby, nášho úsilia a vynaloženého času je používate
ľom očakávaná odpoveď na jeho relevantnú otázku, požiadavku, potrebu. Pritom 
pochopenie a uspokojenie permanentne sa meniacich informačných potrieb nás 
vedie neustále k hľadaniu si miesta alebo pozície v konkurenčnom prostredí popri 
ostatných poskytovateľoch služieb. 
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Mnohé činnosti a služby sa dajú zlepšiť a zdokonaliť aj užším prepojením knižníc 
doma a v zahraničí. Spolupráca knižníc by mala prinášať úžitok nielen samotným 
knižniciam a knihovníkom, ale práve používateľom, pre ktorých vynakladáme naše 
úsilie. Používatelia by nemali pociťovať rozdiel v poskytovaní služieb jednotlivých 
knižníc, nemali by sa cítiť ochudobnení o nové možnosti a trendy. Tu vzniká priestor 
pre spoluprácu, výmenu skúseností medzi knižnicami pri využívaní nových a moder
ných foriem práce a pri vzájomnej technickej podpore. Vďaka elektronickému prepá
janiu knižníc dokážu pracovníci knižníc kvalitne vychádzať v ústrety používateľom a 
erudovane vyhovieť ich niekedy a ž  neuveriteľne náročným požiadavkám na poskyto
vanie informácií. Stále riešime základné problémy knihovníctva, napr. súborný kata
lóg, ktorý je jednou zo závažných úloh. Súborný katalóg je jedným z najdôležitejších 
informačných zdrojov pre používateľov, ale taktiež pre knihovníkov a je  dôležité, aby 
naše úsilie bolo využité v plnom rozsahu všetkými knižnicami bez rozdielu. Služby 
knižníc, nároky na knihovníka z hľadiska jeho zručností by mali byť porovnateľné s 
kvalitou a úrovňou poskytnutej služby napr. v Nemecku či vo Veľkej Británii. 

Aby sa využitie najmodernejšej techniky a jej možností nestalo len výnimkou a zázra
kom, ale aby bola samozrejmosťou spolupráca pri komunikácii s knižnicami doma a 
v zahraničí, v poskytovaní služieb, pri digitalizácii dokumentov alebo vytváraní napr. 
digitálnych záznamov zo zaujímavých podujatí knižníc, ktoré sa dajú prehliadať vďaka 
najmodernejšej technike v priamom prenose alebo z o  záznamu. Vďaka technickej 
podpore a prepojeniu knižníc sa zvýši vzájomná informovanosť, čo v budúcnosti pro
speje k operatívnejšiemu a flexibilnejšiemu poskytovaniu služieb a vyhľadávaniu 
informácií v informačných zdrojoch. Multimediálně prostredie, ktoré stále ešte nevyu
žívajú všetky knižnice, kladie pre ne ako pre informačné inštitúcie nové úlohy v súvis
losti s digitálnym obsahom na internete v oblasti poskytovania služieb a zabezpečo
vania informačných potrieb v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, oddychu i podpory 
podnikania. Dnešná knižnica sa mení na digitálnu, s cieľom zabezpečiť používateľo
vi prístup k multimédiám. Toto nové poslanie je  založené na vzájomnej kooperácii na 
národnej i medzinárodnej úrovni. Vzájomná spolupráca knižníc, podporená kvalitný
mi odborníkmi, sa preto nezaobíde bez premysleného metodického usmernenia. 

Nový trend v premene klasickej knižnice na multifunkčné informačné centrum kladie 
súčasne vysoké nároky na konzultantov, na správanie sa k používateľovi, na imidž 
inštitúcie. Pokiaľ nebude spoločenské uznanie pracovníkov knižníc na primeranej 
úrovni a nebude motivovať pracovníkov knižníc investovať do svojho ďalšieho vzde
lávania a zdokonaľovania sa, nebude možné tieto úlohy kvalitne plniť. 

Knižnice bez rozdielu by mali mať rovnaké šance zapájať sa do domácich a medzinárod
ných projektov spolupráce, kde spájanie síl je možnosťou získavania finančných prostried
kov a môže pomôcť poskytovať služby na vysokej úrovni z dlhodobého hľadiska, čo bude 
mať nevyhnutne vplyv aj na niektoré zmeny v organizačných štruktúrach knižníc a na nové 
úlohy a kvalifikačné požiadavky na pracovníkov knižníc. 

PhDr. Oľga Lauková, vedúca odbornej skupiny SAK pre dlhodobý rozvoj 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
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• Sekcia akademických knižníc sa predstavuje 

V novom volebnom období, ktoré začalo plynúť od valného zhromaždenia Slovenskej 
asociácie knižníc (SAK) v závere roka 2006 v Piešťanoch, Sekcia akademických kniž
níc SAK začala pracovať s novými členmi. Vedúcou sekcie sa stala Mgr. Daniela 
Džuganová, členkami Mgr. Beáta Bellérová, PhDr. Mária Kadnárová, Mgr. Zuzana 
Martínkovičová a PhDr. Marta Šakalová. Všetky tieto kolegyne dlhoročne aktívne pra
cujú v SAK a preto si myslím, že ich netreba nijako zvlášť predstavovať. Výnimkou je 
len Mgr. Z. Martinkovičová, ktorá pôsobí vo funkcii riaditeľky Univerzitnej knižnice 
Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave. 

Odbornou činnosťou v prvom roku svojej pôsobnosti sekcia nadviazala na aktivity 
rokov predchádzajúcich. A j  v roku 2007 plánuje zorganizovať už tradičné semináre 
akademických knižníc, jeden v jarnom a druhý v jesennom termíne. Tohtoročný jarný 
seminár sa konal už tradične v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline a bol venovaný 
o. i. aktivitám akademických knižníc v oblasti centrálnych rozvojových projektov a 
prieskumu informačnej gramotnosti ako východisku pre koncepciu informačného 
vzdelávania. Za zmienku stojí skutočnosť, že týchto seminárov sa zúčastňujú nielen 
členské akademické knižnice SAK, ale aj knižnice, ktoré nie sú členmi SAK. 

Oblasť centrálnych rozvojových projektov je určite veľmi dôležitou činnosťou, ktorej sa 
akademické knižnice venujú posledných 4 - 5  rokov a dosahujú výsledky nielen v 
tom, že zabezpečujú konzorciálny prístup k elektronickým informačným zdrojom z 
rôznych vedných odborov pre väčšinu vysokých škôl/univerzít na Slovensku, ale pozi
tívne treba vnímať spoluprácu a jasnú víziu akademických knižníc, ktoré sú ovplyv
ňované akademickým prostredím svojho zriaďovateľa a čoraz viac deklarujú svoju 
vysokú profesionalitu a odbornosť. Mimoriadne ma teší skutočnosť, že túto profesio
nalitu a odbornosť akademických knižníc vníma aj Ministerstvo školstva SR. Na rok 
2007 bolo zo strany akademických knižníc podaných 5 centrálnych rozvojových pro
jektov, ktorých garantmi sú akademické knižnice Technickej univerzity v Košiciach 
(ACM, IEEE), Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ProQuest 5000 International), 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Scopus), Žilinskej univerzity v Žiline 
(Knovel) a Trnavskej univerzity v Trnave (Literatura Online). 

Prieskum informačnej gramotnosti používateľov akademických knižníc pod názvom 
IGPAK bol naplánovaný na rok 2007 ako logický dôsledok záverov odborného semi
nára akademických knižníc v roku 2006 pod názvom Informačná gramotnosť a vzde
lávacie aktivity akademických knižníc. Tento prieskum (formou tlačeného i elektronic
kého dotazníka) sa začal v Týždni slovenských knižníc a členovia ad hoc pracovnej 
skupiny SAK, ako aj koordinátori jednotlivých účastníckych knižníc, odviedli od začiat
ku roka 2007 veľký kus práce, za čo im patrí poďakovanie. Prieskum (v spolupráci s 
Asociáciou knižníc vysokých škôl Českej republiky) má za cieľ zistiť súčasný stav 
schopností a znalostí študentov vysokých škôl a univerzít pracovať s informáciami a 
informačnými zdrojmi, odkryť slabé miesta a pripraviť koncepciu informačného vzde
lávania, ktoré prípadné nedostatky odstráni. Prieskum prebehol, odpovede viac ako 
2 200 študentov-respondentov boli zapísané do výsledných tabuliek a v súčasnosti 
všetci očakávame spracované výsledky prieskumu od renomovaných sociológov, 
ktorí spolupracujú s pracovnou skupinou SAK. 

V závere prvého roka plánujeme spoločne s celou Slovenskou asociáciou knižníc 
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dôstojne osláviť hneď dve výročia - 15. výročie jej založenia a 55. výročie vzniku 
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice. Veríme, že prezentáciou prvých výsledkov 
prieskumu informačnej gramotnosti používateľov akademických knižníc, ako aj štatistic
kých metód zisťovania, zaujmeme akademické prostredie tejto vysokej školy na medzi
národnom odbornom seminári Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. 

A čo plánujeme na ďalšie roky? Nápadov a plánov máme skutočne veľa, spomeniem 
niektoré z nich: koncepcia informačnej výchovy na vysokých školách a univerzitách; 
strategický plán rozvoja akademických knižníc v oblasti informačných technológií; 
IBAK - jednotná brána/portál/vstup do sveta elektronických informačných zdrojov; 
budovanie výmenného fondu publikácií vysokých škôl; pokračovanie projektu ETD 
S R  - národný register vysokoškolských kvalifikačných prác; založenie nadačného 
investičného fondu na podporu zahraničných ciest a pod. 

Čo dodať na záver? Azda vysloviť presvedčenie v mene celej sekcie akademických 
knižníc SAK, že naša práca v prospech všetkých akademických knižníc má zmysel a 
ak všetci knihovníci a informatici v akademických knižniciach svojou troškou prispejú, 
určite sa dopracujeme ku všeobecnému uznaniu našej práce aj v akademickom pro
stredí. Tešíme sa na ďalšie nápady a spoluprácu. 

Mgr. Daniela Džuganová, vedúca sekcie akademických knižnic SAK 

Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

Týždeň slovenských knižníc 

• Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná 
knižnica 

Už po siedmykrát usporiadala Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Banskej Bystrici v spo
lupráci so Slovenskou asociáciou knižníc odborné podujatie v rámci Týždňa slovenských 
knižníc. Organizátori dlho uvažovali nad ústrednou témou podujatia, ktorá by bola príťaž
livou pre knihovníkov zo všetkých typov knižníc. Nakoniec sa rozhodli venovať priestor 
mladej generácii knihovníkov a moderným trendom v knižničnej praxi. 

Cieľom workshopu s názvom Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a 
moderná knižnica, ktorý sa konal v spoločenskej sále ŠVK v Banskej Bystrici dňa 28. 
marca 2007, bolo podporiť mladú generáciu knižnično-informačných pracovníkov a jej 
aktivity, posilniť jej efektívnu participáciu na vedeckovýskumnej činnosti, publikovaní 
dosiahnutých výsledkov, na riadení knižnično-informačných procesov a umožniť pre
zentovať v rámci podujatia zainteresovanosť mladých kolegýň a kolegov na už existu
júcich projektoch. 

Podujatie otvorila riaditeľka knižnice PhDr. Oľga Lauková, ktorá vo svojom príhovore zdô
raznila nevyhnutnosť venovať mladej, nastupujúcej generácii knižničných pracovníkov 
zvýšenú pozornosť, umožniť jej ďalej sa vzdelávať, zúčastňovať sa na odborných podu
jatiach doma aj v zahraničí, odovzdávať jej skúsenosti a poznatky z praxe. 

Úvodný referát, ktorý odznel v rámci cyklu ďalšieho vzdelávania knihovníkov, pred
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niesla Viktória Dolinská z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. V príspevku s názvom Sociálna interakcia v práci knižničného pracovníka sa 
zaoberala problematikou sociálnej psychológie, organizácie, motivačnými faktormi, 
medziľudskými vzťahmi a sociálnym pracovným prostredím štruktúrovaných pracov
ných skupín a tímov. Dôraz kládla na stimuláciu efektívnej komunikácie a na pred
chádzanie záťažovým situáciám v pracovnom komunikačnom prostredí. Svoje vystú
penie vhodne doplnila praktickou ukážkou správneho „hádania sa" na pracovisku. 

Ďalší priestor podujatia bol 
venovaný výhradne prí
spevkom mladých kolegýň 
a kolegov, ktorí našli odva
hu vystúpiť so svojimi refe
rátmi pred plnou sálou 
pozorných poslucháčov, aj 
z radov starších kolegov. 
V bloku venovanom práci 
s elektronickými prameňmi, 
poskytovaniu elektronic
kých služieb a digitalizácii 
dokumentov ako prvá vy
stúpila e-knihovníčka Kata
rína Kinčíková z Univerzit

nej knižnice v Bratislave. Vo svojom príspevku sa pokúsila odpovedať na otázku 
Elektronické online pramene - uľahčenie alebo strpčenie života? Zamerala sa na 
typológiu elektronických prameňov, online pokračujúcich prameňov, na spôsoby 
archivácie webu, budovanie adresárov a katalógov e-prameňov, ako aj na využívanie 
e-prameňov v knižniciach. 

Mladý knižnično-informačný pracovník a práca s elektronickými informačnými zdrojmi 
- tak nazvala obsah svojho vystúpenia Zuzana Halienová, koordinátorka národnej 
licencie databáz EBSCO zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Poslucháčom 
priblížila nielen prácu s elektronickými databázami, ale venovala sa aj otázke, aké 
náročné požiadavky by mal spĺňať pracovník na úseku sprístupňovania elektronic
kých informačných zdrojov. Na záver zdôraznila neatraktívnosť knihovníckej práce 
pre mladých odborníkov z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia, keď mzda kni
hovníka po desiatich rokoch praxe dosahuje len polovicu priemernej mzdy na 
Slovensku. Blogovaniu, vytváraniu blogov, využívaniu messengerov v knihovníckej 
práci a ďalším veľmi zaujímavým témam sa v príspevku s názvom Moderné možnos
ti komunikácie (aj) poznatkov venovala vedúca digitalizačného strediska Univerzitnej 
knižnice v Bratislave Jana Jelínková. 

Druhý blok vystúpení bol venovaný problematike poskytovania referenčných a biblio-
graficko-informačných služieb a vydavateľskej činnosti knižníc. Michaela Mikušová, 
konzultantka referátu informačných služieb Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja 
Bela (UK UMB) v Banskej Bystrici, vystúpila s referátom Informačná gramotnosť a 
informačné vzdelávanie používateľov akademických knižníc, zameraným na neustá
lu potrebu informačnej výchovy študentov a pedagógov v rámci akademických kniž
níc. Informovala o kurzoch, prednáškach a ďalších aktivitách, ktoré pre svojich čitate
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ľov pripravujú v rámci UK UMB v Banskej Bystrici i o prebiehajúcom prieskume IGPAK 
(Informačná gramotnosť používateľov akademických knižníc). 

Účastníci podujatia veľmi srdečne privítali kolegyne z Českej republiky, zo Študijnej 
a vedeckej knižnice v Hradci Králové - vedúcu oddelenia bibliografie Ivanu Novotnú 
a konzultantku oddelenia informačno-referenčných služieb Kláru Fialovú. Hostia v prí
spevku Bibliograficko-informačné služby S V K  v Hradci Králové priblížili slovenskému 
auditóriu aktivity svojej knižnice v oblasti poskytovania bibliograficko-informačných 
služieb, budovania databáz, prípravy a realizácie kurzov informačnej výchovy pre 
používateľov a činnosť v oblasti koordinácie krajského bibliografického systému 
Královohradeckého (predtým Východočeského) kraja. 

Michaela Garaiová, bibliografka zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, vo 
svojom príspevku Knižnica mojimi očami alebo starosti a radosti bibliografie prezen
tovala aktivity, podujatia, edičné tituly a celkovú činnosť oddelenia bibliografie ŠVK. 
Život knižnice na niekoľkých stránkach bol názov príspevku Moniky Lichnerovej, refe
rentky politologickej študovne UK UMB v Banskej Bystrici, ktorá prezentovala časopis 
Bibliotheca Universitatis, vychádzajúci na pôde tejto akademickej knižnice. 

Zaujímavá bola aj ďalšia prezentácia periodika pre deti „Džúsik". Tandem Michaela 
Mráziková, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb, a Martin Pisák, správca 
siete, ponúkli prítomným na záver druhého bloku osviežujúci a dynamický príspevok 
s názvom Dáte si Džúsik?, v ktorom priblížili okolnosti vzniku časopisu Verejnej kniž
nice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pre detských čitateľov a ozrejmili, prečo sa 
rozhodli pre tento názov. „V názve knižnice máme meno známeho spisovateľa 
Mikuláša Kováča, ktorého pes mal meno Džúsik. A deti majú predsa rady psov aj džú
sik. Preto sme sa nakoniec rozhodli pre definitívny názov - Džúsik." 

V popoludňajšom bloku, venovanom novým projektom v knižniciach, medzinárodnej spo
lupráci a problematike starých a vzácnych tlačí, vystúpilo s príspevkami ďalších 7 mla
dých kolegýň a kolegov. Manažéri kultúry zo Slovenskej národnej knižnice v Martine 
Katarína Krištofová a Ján Kováčik vo svojom príspevku Projekty Slovenskej národnej 
knižnice v Martine predstavili účastníkom podujatia projekt TEL-ME-MOR, projekt 
Informácie pre inovácie - informačná spoločnosť a znalostné riadenie, národný projekt 
Ministerstva kultúry SR Informatizácia knižníc (pôvodný názov Verejný internet v knižni
ciach SR), projekt Konzervovanie, ochrana a spracovanie pergamenových listín SNK 
a projekty týkajúce sa digitalizácie a vytvorenia slovenskej digitálnej knižnice. 

Jaroslava Pírová z Univerzitnej knižnice v Bratislave, digitalizátorka a realizátorka 
projektu EoD (Elektronická kniha na objednávku) v príspevku Projekt EÚ ETEN ako 
nová služba Univerzitnej knižnice v Bratislave prezentovala realizáciu medzinárodné
ho projektu s názvom E-book Demand (EoD), ktorý je podporovaný Európskou úniou 
v rámci šiestej skupiny programov skupiny ETEN na Slovensku. Tretí príspevok 
posledného bloku vystúpení s názvom I N F O - U S A -  centrum aktivít pre mladých pred
niesla konzultantka INFO-USA v Š V K  v Banskej Bystrici Kristína Pepichová. Referát 
doplnený obrazovou prezentáciou bol zameraný na problematiku vzniku jednotlivých 
centier INFO-USA na Slovensku, ich činnosť a aktivity. 

Janette Zacharová, konzultantka oddelenia beletrie, odbornej a regionálnej literatúry 
Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, venovala svoj príspevok úska-
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Nam svojej premeny z čitateľky na knihovníčku. Jej postrehy a skúsenosti z tohto 
obdobia si záujemcovia môžu prečítať v elektronickom zborníku v článku s názvom 
Z čitateľky knihovníčkou... Na príspevok svojej kolegyne nadviazal Ľuboš Rusnák, 
knihovník a informačný konzultant na oddelení beletrie, odbornej a regionálnej litera
túry Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorý prezentoval regio
nálne databázy budované v tejto knižnici. Ako posledný odznel príspevok Márie 
Bobovej, historičky a konzultantky študovne starých a vzácnych tlačí ŠVK v Banskej 
Bystrici. Pod názov Kniha ako svedok čias minulých ukryla svoje skúsenosti a poznat
ky získané v rámci výskumu historických tlačí a fondov. 

Na záver môžeme konštatovať, že pripravené podujatie splnilo proklamovaný cieľ. 
Veľký záujem mladých kolegýň a kolegov o vystúpenie na podujatí i rôznorodé zame
ranie prihlásených príspevkov je dôkazom skutočnosti, že mladá generácia knižnič-
no-informačných pracovníkov sa aktívne podieľa na plnení úloh slovenského knihov
níctva, participuje na najnovších projektoch rozvoja knižníc, disponuje výbornými zna
losťami moderných komunikačných technológií i cudzích jazykov. 

Domnievame sa však, že je potrebné, aj prostredníctvom analýzy názorov tejto úzkej 
skupiny mladých kolegov, ktorých príspevky sú publikované v elektronickom zborní
ku, starostlivejšie identifikovať prekážky, ktoré zabraňujú mladým odborníkom vo väč
šej miere participovať na rozvoji knižnično-informačných inštitúcií, prijať opatrenia 
hlavne v oblastí finančného ohodnotenia knihovníkov a podporiť mechanizmy na väč
šiu zainteresovanosť mladých na súčasnom .knihovníckom dianí. Veď úspech a ďalší 
rozvoj knižníc závisí predovšetkým od talentu a schopností mladých absolventov 
stredných a vysokých škôl, ktorí nastúpia na pozície predchádzajúcich generácií kni
hovníkov a informatikov. Práve oni môžu významným spôsobom zabezpečiť alokáciu 
potrebných finančných a materiálnych zdrojov pre knižničnú oblasť, posilniť a posu
núť vpred knihovnícku profesiu a jej inštitúcie. 

Mgr. Blanka Snopková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Týždeň slovenských knižníc 2007 v regionálnych knižniciach 
Trnavského samosprávneho kraja 

Posledný marcový týždeň patrí na Slovensku už tradične knižniciam. Tohto roku sa 
konal od 26. marca do 2. apríla pod mottom Knižnice pre všetkých. Cieľom je propa
govať knižnice a zdôrazniť miesto knihy a knižnice v živote spoločnosti a človeka. 

V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa konal Týždeň slovenských knižníc pod 
záštitou poslanca Národnej rady SR a predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša. Slávnostné 
otvorenie sa uskutočnilo 26. marca v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave za účasti 
predsedu TTSK, riaditeľa sekcie verejnej správy TTSK Mgr. Štefana Murárika, pred
staviteľov knižníc, regionálnych médií, partnerských organizácií ako aj širokej verej
nosti. V úvodnom umeleckom programe vystúpili Alžbeta Ševečková (husle) a Štefan 
Slezák (gitara). Emília Díteová, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho, predstavila vo 
svojej prezentácii poslanie a úlohy knižníc, prácu knižníc v našom kraji a načrtla i 
budúcnosť knižníc. Benjamína Jakubáčová oboznámila prítomných s podujatiami 
knižníc TTSK medzinárodného a celoslovenského významu. V príhovore o potrebe 
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knižníc a čítania predseda T T S K  slávnostne otvoril Týždeň slovenských knižníc v 
Trnavskom samosprávnom kraji. Všetci hostia boli pozvaní na čašu vína, kde si mohli 
neformálne pohovoriť. 

Počas nasledujúceho týždňa 
usporiadali regionálne knižni
ce celý rad podujatí. Boli to 
predovšetkým stretnutia s 
tvorcami kníh a vydavateľmi 
- so spisovateľkou Janou 
Juráňovou, s ilustrátorom -
akademickým maliarom Miro
slavom Cipárom, s cestovate
ľom a autorom cestopisov 
Františkom Kelem, vydavate
ľom Danielom Kollárom, 
poetkami Evou Kopúnkovou, 
Anitou Tešovičovou, s maďar
sky píšucim autorom detskej 
literatúry Elemérom Tóthom, 
so zdravotne postihnutou 
autorkou Soňou Hirnerovou. 

Odohrali sa v knižniciach, školách, s podujatím sme už druhýkrát navštívili Ústav pre 
výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. 

Z ďalších aktivít by sme mohli uviesť literárny večer Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej v 
Senici, exkurzie, hodiny informačnej výchovy, literárne besedy, dramatizované číta
nie, knižné výstavy, tvorivé dielne, literárne a vedomostné súťaže a kvízy, deň otvo
rených dverí. Záhorská knižnica v Senici uviedla nového maskota svojho oddelenia 
pre deti. V Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede sa uskutočnil odborný seminár 
pre profesionálnych knihovníkov pod názvom Knižnica z a  zvyšovanie čítavosti kníh 
pre deti a mládež. 

Záver Týždňa slovenských knižníc patril malým a veľkým „Anderseníkom" - 30. marca 
sa knižnice pripojili už po šiestykrát k medzinárodnému projektu na podporu čítania detí 
Noc s Andersenom. Bola to noc plná rozprávok v najrôznejších podobách - dramatizo
vané čítanie, hlasné čítanie, divadelné predstavenie, o svoje zážitky s rozprávkou sa s 
deťmi podelili autori Eva Kopúnková a Jozef Zrnek, ilustrátorka Oksana Lukomska, tele
vízne moderátorky Anežka Domoráková a Jana Borovská, kadetská reprezentantka 
Slovenska v stolnom tenise Denisa Malá, atlét Peter Hodossy, aj úradujúca trnavská krá
ľovná detských čitateľov Zuzana Urgošíková. Bol čas aj na hry, súťaže, výrobu rozpráv
kových duchov i na chatovanie s nocľažníkmi v iných knižniciach. 

Knižnice v rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťali pokuty za oneskorené vráte
nie kníh a v Galantskej knižnici sa mohli záujemcovia zapísať na jeden rok zadarmo. 
V štyroch regionálnych knižniciach sa zaregistrovalo 464 používateľov, uskutočnilo sa 
79 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 232 návštevníkov. Samotná Krajská knižnica 
Juraja Fándlyho v Trnave zaznamenala v tomto týždni 247 zaregistrovaných použí
vateľov, 11 652 výpožičiek, usporiadala 37 podujatí pre 951 účastníkov. Aktívne sa 

Beseda s Miroslavom Cipárom v Žitnoostrovnej knižnici 
v Dunajskej Strede 
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k Týždňu slovenských knižníc pripojili aj mestské a obecné knižnice v kraji. 
Prostredníctvom svojich aktivít sa knižnice propagovali v printových a elektronických 
regionálnych médiách, v Slovenskom rozhlase, v Rádiu Lumen a na internetovom 
knižničnom portáli InfoLib. 

PhDr. Emília Díteová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

• Očakávaný - s problémami - úspešný! 

Takto by sa dali heslovite opísať prípravy a priebeh 8. ročníka Týždňa slovenských 
knižníc (TSK) v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Na tento ročník najvýznam
nejšieho celoslovenského podujatia v knihovníckom kalendári sme sa skutočne teši
li. Po dvadsaťmesačnej príprave sme práve týmto festivalom mali začať realizáciu 
projektu Spoločný slovensko-poľský knižničný rok, ktorý máme už pol roka schválený 
v grantovom programe INTERREG III A. 

Štyri nosné podujatia TSK (z celko
vého počtu štrnásť) mali byť dosta
točne financované z uvedeného 
zdroja a mali prebiehať so zahranič
nou účasťou našich poľských partne
rov - knihovníkov a priaznivcov 
Mestskej knižnice v Limanowe. Vis 
maior nám však nepríjemne zamie
šala karty. Čerpanie finančných pro
striedkov zo spomínaného zdroja je 
totiž možné až po podpísaní zmluvy 
s Ministerstvom výstavby a regionál
neho rozvoja SR. Od decembra 2006 
sa toto podpísanie posúva z týždňa 

Prezentácia poľského hosťa „„ , • - , ~ „„ p na týzden, z mesiaca na mesiac... 
Aby sme si zachovali tvár pred poľ

skými partnermi, nemohli sme od ohlásených akcií odstúpiť a vlastne sme ani nechceli, 
lebo sme sa na ne tešili. Atak sme museli siahnuť po starej osvedčenej metóde „ísť po pýta
ní". Zachraňovala nás aj Slovenská asociácia knižníc, na ktorú sme sa obrátili doslova v 
hodine dvanástej s prosbou o zaplatenie výroby katalógu k súťaži školských časopisov, keď 
sme zistili, že so serióznosťou spomínaného ministerstva nieje možné rátať. 

Ako sme už uviedli, hlavné podujatia TSK sme realizovali za účasti kolegov z Poľska. 
Vymenili sme si s nimi súbory kníh s turistickou a vlastivednou tematikou, aby sme 
mohli uskutočniť výstavky a priblížiť čitateľom naše mestá a regióny. V Oravskej kniž
nici sa TSK začínal nielen výstavkou poľských kníh, ale aj prezentáciou miesta 
Limanowa a okolia, ktorú predviedol publicista, turistický sprievodca a regionalista 
Zbyszek Sutkowski. Na prezentácii boli prítomné aj riaditeľka Mestskej knižnice v 
Limanowe Halina Matras a metodička Maria Kawula. 

S veľkým úspechom sa stretla súťaž o najlepší školský regionálny časopis. Nesú
ťažne sa do nej zapojili aj časopisy z Limanowa. (Vzhľadom na závažnosť a zaují
mavosť tohto podujatia sme sa rozhodli napísať o ňom v osobitnom príspevku.) 
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Už tradične bodkou za TSK bola Noc s 
Andersenom - nočné čítanie v knižnici, 
chatovanie a hry detí v knižnici. Zúčast
nilo sa na ňom 35 deťúreniec. Okrem 
„klasických" činností prebiehali aj tvorivé 
dielne, návšteva miestnej požiarnej sta
nice, nočný pochod mestom. Spestre
ním noci bolo vyhlásenie ankety o najčí
tanejšiu detskú knihu večera - stala sa 
ňou kniha Gabriely Futovej Hľadám lep
šiu mamu. V mestskom kultúrnom stre
disku predstavili „dospeláci" prítomným 
„knižničným" deťom a ďalším deťom zo 
škôl menej známe Andersenove roz
právky v umeleckom podaní. A j  na tomto 
sa mali zúčastniť poľskí kolegovia, 

dokonca aj s niekoľkými poľskými deťmi, ako pozorovatelia. Nestalo sa. Veľa vecí sa 
dá urobiť bez peňazí, no zasa nie všetko - o tomto podujatí im budeme musieť len 
porozprávať a premietnuť im fotografie. Alebo možno nabudúce ... 

Slávnostný charakter mala korunovácia najobľúbenejšej detskej knihy uplynulého 
roka Kráľovná knižka - stala sa ňou kniha J. K. Rowlingovej Harry Potter. Ďalej to bolo 
vyhlásenie výsledkov najobľúbenejšej knihy čitateľov Oravskej knižnice Kniha roka 
2006 - touto sa stala kniha Táne Keleovej-Vasilkovej Kvety pre Lauru. Slávnostný bol 
aj zápis žiakov 1. ročníka základnej školy za čitateľov knižnice, ktorý dostal rámec 
Pasovania rytierov pekného slova. 

Okrem toho sa uskutočnili možno menej honosné akcie, no tiež odeté do sviatočné
ho šatu: hodiny informatickej výchovy Čo sa skrýva v knižnici, vyhlásenie súťaže o 
maskota detského oddelenia, čitateľská dielňa pre žiakov prvého ročníka základnej 
školy Už  som prvák, už si čítam sám, bezplatný informatický kurz Základy práce s 
počítačom a internetom pre znevýhodnené skupiny používateľov knižnice (s presa
hom do nasledujúcich týždňov) a ďalšie. 

Zhrnutie na záver: Týždeň slovenských knižníc je  jednoznačne chvályhodná myšlien
ka a jej realizácia je prínosom pre slovenské knihovníctvo a možno aj pre slovenskú 
kultúru. U nás v knižnici už žijeme latentným tešením sa na ďalší ročník. 

PhDr. Milan Gonda, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubine 

• Týždeň slovenských knižníc a Noc s Andersenom 

Už po ôsmykrát vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v marci Týždeň slovenských 
knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a 
vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom čo najrozmanitejšieho spektra aktivít a podu
jatí. V tomto roku sa uskutočnil v dňoch 26. marca - 1. apríla a jeho motto znelo: 
„Knižnice pre všetkých". Každoročne sa pri tejto príležitosti verejnosti prezentuje aj 
Knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. 

Pasovanie za rytierov pekného slova 

36 Bulletin S A K ,  ročník 15, 2007, číslo 2 



Na úseku beletrie pre dospelých čitateľov pripravili výstavu Záblesk knižničnej histó
rie, na ktorej si mohli návštevníci pozrieť fotografie bývalých pracovníkov a tiež dnes 
už neexistujúcich priestorov, v ktorých v minulosti knižnica sídlila, S pozitívnym ohla
som verejnosti sa stretla predajná akcia Knižničný jarmok, na ktorej si celý týždeň 
mohli nielen čitatelia, ale aj ďalší návštevníci knižnice zakúpiť staršie knihy za jednot
nú cenu 10 Sk. Úsek detskej literatúry okrem pravidelných akcií pre deti z materských 
škôl mesta aj priľahlých obcí a žiakov základných škôl otvoril T S K  už v predstihu spo-
luorganizovaním školského kola recitačnej súťaže žiakov Spojenej školy z 
Liptovského Mikuláša. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov, z a  najlepšieho porota vyhlásila 
Jožka Gábora, žiaka šiestej triedy. Školskú recitačnú súťaž vyhral už po druhýkrát a 
v minulom roku sa v krajskom kole umiestnil na druhom mieste. 

Vyvrcholením všetkých podujatí TSK na celom Slovensku bola Noc s Andersenom. Je 
to jedna z akcií, ktorou knižnice zvádzajú boj o priazeň a záujem detí s populárnejší
mi médiami. Všetci vieme, ž e  dnešný životný štýl detskému čítaniu príliš nepraje -
knihy súperia (a často prehrávajú) s mnohými komerčnými lákadlami, hlavne televí
ziou a počítačmi. Uskutočnilo sa niekoľko výskumov detského čítania s alarmujúcimi 
výsledkami, ale žiadny z nich neporadil, ako zo začarovaného kruhu von. Podľa psy
chológa je cesta jednoduchá - osobný príklad v rodine. Z toho vychádzali aj pracov
níčky detského oddelenia knižnice v Uherskom Hradišti, ktoré v roku 2000 ako prvé 
pripravili pre svojich malých čitateľov nočné dobrodružstvo v podobe hlasného čítania 
rozprávok, súťaží, hier a rôznych prekvapení. Postupne sa k nim pridávali ďalšie kniž
nice a v tomto roku sa „nocovalo" v 584 knižniciach na Slovensku, v Čechách, Poľsku, 
Slovinsku a Rakúsku. 

V noci z piatku 30. marca na sobotu 31. marca mali možnosť po prvýkrát prežiť roz
právkovú noc v knižnici aj malí čitatelia z nášho mesta. Program boi pripravený pre 
20 detí vo veku 1 0 - 1 2  rokov. Odvážlivci sa stretli o sedemnástej hodine v krajine 
Rozprávkovo (za normálnych okolností úsek detskej literatúry v podkroví knižnice na 
Štúrovej ulici). Deti privítala pani riaditeľka a ich obľúbená pani knihovníčka im poroz
právala, ako vznikla tradícia Noci s Andersenom, kto bol Hans Christian Andersen a 
aký odkaz v podobe nádherných rozprávok zanechal všetkým deťom na svete. Potom 
nasledoval divadelný program detí zo  Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách 
a divadelno-dramatického súboru zo základnej umeleckej školy. Keď účinkujúci odiš
li, rozlúčili sa s nami aj všetci rodičia, staré mamy a ostatní príbuzní, ktorí prišli odpre-
vadiť svoje odvážne ratolesti. Spolu s nimi sme stratili aj dve z prihlásených detí, ktoré 
predstava, že ostanú v noci bez mamy, tak vystrašila, že sa pobrali domov. 

Pre deti, ktoré nestratili odvahu, sa rozprávkový večer začal plnením úloh a riešením 
rôznych hádaniek postupne na ôsmich súťažných stanovištiach, kde preukázali svoju 
fyzickú zdatnosť skákaním vo vreci, odvahu hľadaním indícií v hrôzostrašných krabi
ciach plných nepríjemných potvor a svoje vedomosti a logické myslenie riešením rôz
nych hádaniek primeraných ich veku. Všetky deti dokázali svoju šikovnosť a vybojo
vali si okrem malých odmien hlavnú cenu - preukaz spáča, ktorý im definitívne zaru
čil nocovanie v knižnici. Svoju veľkú odvahu preukázali, keď potme, len pri svetle 
bateriek oslobodili uväznenú dobrú vílu, ktorá im indíciami pomohla nájsť rozprávko
vý poklad - sladkú odmenu v podobe velikánskej torty. 

Bulletin S A K ,  ročník 15, 2007, číslo 2 37 



Poklad ste našli, hurá s ním však hore, 
pri hudbe ho celý zjete, veď to aj tak dobre viete. 
Dobrú chuť a nezabudni, poklad svoj si nosiš vnútri, 
srdiečko maj smelé, kamarátom daj ho na dlani, 
zvíťazíš tak navždy nad nedobrými silami. 

Tortu s chuťou zjedli a nabrali nové sily na ďalšie činnosti - na nočnej diskotéke sa 
predviedli svojimi tanečnými kreáciami, sadili strom Rozprávkovník, hádali povolania 
podľa predvádzania ich „spoluspáčov" a nakoniec dvojice predvádzali slovenské prí
slovia a porekadlá, ktoré ostatní museli uhádnuť. 

O polnoci sa deti sústredili k počítačom, kde sa vďaka internetu spojili všetky spiace kniž
nice a mali možnosť navzájom sa dozvedieť, ako prežívajú andersenovskú noc. A potom 
sa už unavené deti uložili na svoje lôžka a do ríše snov ich odprevadilo čítanie z knihy 
Šarlotina pavučinka. Ráno si deti prevzali rodičia, mnohým sa však nechcelo odísť a lúči
li sa s predsavzatím, že na budúci rok si kúzlo spoločného nocovania zopakujú znovu. K 
dobrému priebehu akcie prispeli aj firmy Gufero-Tomir, s. r. o a ISO&spol., s. r. o., ktoré 
poskytli sponzorské dary. Za všetky deti ďakujeme. 

Knižnice aj takouto akciou dokázali, že sú životaschopné inštitúcie, ktoré napriek množ
stvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov vedia ponúknuť veľa 
zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov a návštevníkov. 

-tm-

• Už tretí rok sa k nám vrátil duch Andersena 

Krásnou tradíciou sa v mestskej štvrti Trenčína, v Opatovej nad Váhom, stalo medzinárod
né podujatie Noc s Andersenom. Podujatie zorganizovala pobočka Verejnej knižnice M. 
Rešetku v Trenčíne za výdatnej pomoci Základnej školy na Potočnej ulici a Dobrovoľného 
hasičského zboru v Opatovej n/Váhom; zapojilo sa 60 detí a 10 „dospelákov". 

„Tento rok sme sa stretli v miestnom kultúrnom stredisku už o 16. hodine, kde sme sa 
zoznámili s priebehom celej akcie. Rozprávkový svet nám otvorili deti dramatického krúž
ku netradičným spracovaním rozprávky Soľ nad zlato. Od šikovných rodičov, babičiek a 
všetkých dobrých ľudí, ktorým sme za to veľmi vďační, sme vyzbierali koláče - srnčie 
chrbty, z ktorých sme poskladali rozprávkovo-lekvárovú stonožku. Ochotných ľudí bolo 
naozaj veľa. Veď dĺžka stonožky nás milo prekvapila: mala takmer 9 metrov (ešte pár 
koláčov a nemali by smejú kam umiestniť). Deti do ríše rozprávok preniesol Slncový kôň, 
na ktorého pripevnili obrázok so svojou tvárou. Kreslené postavičky na chodníku nás pri
viedli k Andersenovmu duchovi, ktorý nás sprevádzal celým dňom i nocou. Ďalšie body 
do preukazu úloh sme získavali na troch rozprávkových miestach. V Rozprávkovej kniž
nici čakala babička s vlastnou rozprávkou o Obrovi Machnáčovi, ktorú deti neskôr ilus
trovali. Potom sa snažili premôcť obra fúkaním balónov a odstrašiť ho maľovanými tvá
rami. Miestny dobrovoľný hasičský zbor výdatne pomáhal pri hľadaní stratenej 
Zlatovlásky a musel použiť všetku svoju techniku. 

Škola sa tiež premenila na rozprávkové kráľovstvo, kde sa za odmenu nerozdávali 
známky, ale maškrty, nevyvolávali sa žiaci, ale duchovia a varili sa čarovné nápoje 
dodávajúce silu, odvahu, ale i krásu. S Jankom Hráškom sme priniesli halušky otec
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kovi, po ceste sme stretli Vajce na vandrovke, Popoluška nám dovolila pretriediť šošo
vicu a hrach, Dvanásť mesiačikov vyvolalo ducha Andersena a Dobšinského, s ktorý
mi sme si zahrali časť rozprávok. Duchovia spisovateľov podujatie ukončili a šťastné 
deti odmenili sladkou tortovou maškrtou. 

V noci zostalo v knižnici spať už 
iba 20 odvážnych spáčov (viac 
by sa ani nezmestilo). Po vytvo
rení si svojho nočného brlôžka a 
nakŕmení sa bosoráckymi buch
tami sme vyšli von navštíviť 
hviezdnu oblohu (samozrejme, 
cez ďalekohľad), kde sme obdi
vovali prsteň Saturna a všakova
ké kopce a jamy na Mesiaci. 
Cestou späť do knižnice na nás 
číhali samé opachy a rôzna 
smiešna háveď. Našťastie sme 
boli posilnení čajom z čarovných 

byliniek, tak sme sa nebáli. V dračej záhrade sme stretli prskavkových škriatkov, ktorí 
nám zadávali nebezpečné úlohy. Zaspávať nám pomáhali strašidelné rozprávky a 
hororové príbehy. Ak sme zaspali, tak len na chvíľočku. Po prebudení do slnečnej 
soboty, výdatných raňajkách a spoločnej fotografii sme si zaželali pekný deň a dvad
sať spokojných „nespiacich spáčov" odchádzalo v sprievode rodičov domov." 

Za knižnicu a školu „Široký" a „Dlhá" 

• Jarný knižný maratón v Bratislave 

Posledný marcový týždeň patrí už osem rokov na Slovensku knižniciam. Slovenská 
asociácia knižníc vyhlasuje v tomto termíne od roku 1999 Týždeň slovenských kniž
níc. Každoročne sa v ňom sústreďuje množstvo ich aktivít smerom k verejnosti. Viac 
ako inokedy chcú totiž verejnosti ponúknuť zaujímavé, nové, zábavné i poučné podu
jatia a akcie. Je to obdobie hektické a náročné a tento rok nebol výnimkou. V týždni 
od 26. marca do 31. marca sa brány knižníc skutočne otvorili pre všetkých v duchu 
ústredného motta „Knižnice pre všetkých". 

Staromestská knižnica v Bratislave so svojimi piatimi pracoviskami pripravila pre svo
jich čitateľov i návštevníkov množstvo zaujímavých podujatí. Okrem besied so spiso
vateľmi, exkurzií, slávnostného zápisu detí zo  základných škôl, hodín informačnej prí
pravy, recitačnej súťaže, bezplatného zápisu pre čitateľov do 15 rokov, „generálnej" 
amnestie pre neporiadnych a zábudlivých čitateľov tiež vyhodnotenie druhého roční
ka veľkej čitateľskej súťaže „Čítam, čítaš, čítame", ktorej sa tohto roku zúčastnilo 358 
súťažiacich do 15 rokov a prečítali takmer 5 200 kníh. V porovnaní s výsledkami prvé
ho ročníka sme zaznamenali takmer dvojnásobný nárast súťažiacich i prečítaných 
kníh. Súťaž prebiehala od októbra 2006 do marca 2007. 

Ťažiskovou akciou tohtoročného Týždňa slovenských knižníc však bol jarný knižný 
maratón, spoločná aktivita piatich verejných knižníc hlavného mesta S R  Bratislavy. 
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Spoluprácu bratislavských verejných knižníc ocenila i Slovenská asociácia knižníc a 
finančne projekt podporila v rámci svojho programu Partnerstvo alebo spojme svoje 
sily. Z finančnej podpory sme uhradili honoráre moderátorke a autorovi grafického 
návrhu pozvánky, čo nám veľmi pomohlo. 

Päť z osemnástich verejných knižníc v hlavnom meste S R  (Mestská knižnica, 
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava Nové Mesto a Miestna 
knižnica Petržalka) tohto roku skutočne spojilo svoje sily a pripravilo pre svojich det
ských čitateľov a návštevníkov zaujímavé, po mnohých rokoch opäť spoločné podu
jatie Jarný maratón s knihou - 1. ročník. Jeho cieľom bolo podporiť u detí záujem o 
čítanie, propagovať služby knižníc a vzbudiť záujem najmä o slovenskú literatúru. 
Spolupráca piatich verejných knižníc v Bratislave pri organizovaní tohto podujatia, 
ktoré prekročilo rámec jednej knižnice a stalo sa podujatím celomestským, je  dôka
zom, že to ide a spolupracovať sa dá, len treba chcieť. Vyžaduje to síce trochu viac 
úsilia a koordinácie, ale výsledok za to stojí. Ďalšou úspešnou spoločnou aktivitou 
týchto piatich knižníc bola Bratislavská burza kníh na nádvorí Mestskej knižnice v 
Bratislave v týždni od 21. do 27. apríla 2007, ktorou knižnice prispeli k oslavám Dňa 
samosprávy hlavného mesta SR. 

V rámci jarného knižného maratónu v piatich verejných knižniciach na rôznych mies
tach v Bratislave čítala deťom základných škôl na pokračovanie bábkoherečka Milka 
Tomanová so svojím nerozlučným kamarátom Drobčekom knihu slovenskej spisova
teľky Gabriely Futovej Moja mama je  bosorka. Milku Tomanovú a jej Drobčeka už 
dnešné deti takmer nepoznajú, zabával totiž deti na televíznych obrazovkách pred asi 
30 rokmi. Napriek svojmu dospelému veku však zostal rovnako všetečný a deti sa s 
ním rady zoznámili a porozprávali o neuveriteľných príbehoch dvoch súrodencov -
Natálky a Dominika a ich rodičov. Každá zo zúčastnených knižníc pripravila k samot
nému čítaniu vlastný sprievodný program. Okrem výstav kníh a kresieb detí, napr. 
Staromestská knižnica v Spolupráci s Centrom voľného času na Štefánikovej ul. pri
pravila dramatizáciu príbehu o mame bosorke. 

Jarný knižný maratón sa začal 26. marca 2007 o 14. hod. v Mestskej knižnici 
(www.mestskakniznica.sk), 27. marca sme pokračovali u nás v Staromestskej knižni
ci (pobočka Záhrebská 8, www.starlib.sk), 28. marca zasa v Knižnici Bratislava Nové 
Mesto (pobočka Stromová 28, www.kbnm.sk), 29. marca v Miestnej knižnici 
Petržalka (Klub 22 na Vavilovovej ul., http://www.petrzalka.sk). Cieľ jarného knižného 
maratónu bol tohto roku v Knižnici Ružinov - v pobočke na Miletičovej 47, kde sa číta
ním o „bosoráctvach" jednej mamy začala dobrodružná Noc s Andersenom v knižni
ci. Keďže to bol maratónsky beh s knihou po celej Bratislave, čítalo sa večer a pokra
čovalo rôznymi olympijskými literárnymi disciplínami hlboko do noci. Z bratislavských 
knižníc sa do celoeurópskeho projektu Noc s Andersenom zapojili dve knižnice -
Knižnica Ružinov a Miestna knižnica Petržalka, Staromestská knižnica len pasívne. 
Po dohode s vedením Knižnice Ružinov sme vyslali víťazov našej veľkej čitateľskej 
súťaže „Čítam, čítaš, čítame", aby našu knižnicu reprezentovali na Noci s 
Andersenom v Knižnici Ružinov. 

Jarný knižný maratón v Bratislave absolvovalo tohto roku približne 200 detí, v Knižnici 
Bratislava-Nové Mesto sa čítania zúčastnili aj deti zo  Základnej školy pre nepočujú
cich na Hrdličkovej ulici, bolo pre ne zabezpečené tlmočenie do znakovej reči. Je nám 
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ľúto, že sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla na našom podujatí zúčastniť aj 
samotná autorka knihy Gabriela Futová. Keďže sama pracuje v knižnici, pripravovala 
v rámci Týždňa slovenských knižníc tiež rôzne akcie pre čitateľov v Prešove. 

Bolo to vydarené podujatie, hodné pokračovania. Veríme, že do 2. ročníka sa v budú
com roku zapoja i ďalšie verejné knižnice v hlavnom meste S R  Bratislave, prípadne 
v celom Bratislavskom kraji. 

PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave 

• Z podujatí ďalších knižníc 

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne usporiadala v rámci Týždňa slovenských 
knižníc odborný seminár. Seminár sa konal 29. marca 2007 a bol tematicky zamera
ný na osobnosť knihovníka a komunikačné aspekty jeho práce. Na seminári odznela 
prednáška PhDr. Štefánie Petercovej Spoločenské postavenie a imidž knižnično-
-informačného pracovníka a PaedDr. Terézie Stredlovej Sociálna komunikácia. Tézy 
prednášok si môžu záujemcovia pozrieť v Knižnici J. Szinnyeiho. Usporiadatelia semi
nára ich zaslali aj do redakcie Bulletinu SAK, kde sú taktiež k dispozícii. 

Bohatý program pripravila k Týždňu slovenských knižníc Hornozemplínska knižnica 
vo Vranove nad Topľou. Svedčí o tom pozvánka, ktorú zaslala do redakcie nášho bul
letinu a ktorú tu uverejňujeme. 

Přehrad p o d u j a l i  ПШПМИ 

Homozempf las к »  k n «  nfcft 
м г n i с a vo Vranove nad Topľou 

S A K  

Pozývame Vás na naše podujatia 

v T ý ž d n i  slovenských knižníc 

26. 3. 2007-31.3.  2007 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNIC 

všetkých" 

internet pre seniorov 
íňfckvťné Wofry P« vyhfcxJóvcjíi! 

14.00 h. Zahrajme sa s Internetom 
SO'oienis, iofifciiö hty. xnĵmav&ti 

Kráľ čitateľov 
Vyhííijoriíe riajofcifvriefítelK! 

<ict$kčl>o čikitt&i o pasovanie 
prvökov га ífiitaiéfov 

Rozprávka 2007 
VyNóSMfo autorskej Klwä'fusi 

o výhiamef iůkúti 

Za studnice rodnej reči 
Prezentócfafcoihy S. KocôKo 

„Sksynik \'ov(>Mkého flúrvčki 
i wir ю«?п ipÄ nbehv" 

8.00 - 12.00 h. Za prácou na Internat 
maiufctáž K vyhfcxl-óvuíiiu prac, ponúk 

1 4.30 h. Alfonz Lukačln 
Stretnutie ю spňovateiom, ркмокот. 

finančníkom a iäantrapom 

17.30 h. Kráľ čitateľov 
Vyhiówíriií» rtojoMivinsjíiuno 

duspetóho tftatefo 

11.00 h. 
lA.OQ h. 

Čítame s Osmijankom 
VyhtxJnoienje citate&fcej súfařo 

Jana Bodnárová 
Stretnutie speovateSky s oeírri 

Autorské tŕtanw pte doepetpcfr 

30. máj 

13.00 - 1B.0Q ti. Knihy ce* interne! 
inítiuktôž k vyhlodóvorau lilefoiOiy 

18.00 h. Noc s Andeaenom 
5U{KIÍ OiUíttMa üiOvio 

i юс v knižnicí 

26. - 31. тагос 2007 

Pasovanie prvákov 
do rytieukebo radu čitateľa 

Zópliy prvákov do ktdfeVco 

Burza kníh a časopisov 
13.00-15.00 h. 

ftutm vyrortenýťh knih с» časopisov 

Posledná Šanca 
CXlpu5l«nk) sunkôných popíaíkov 

Äl  orxískoroné vr álonk! Knfti 

M: K ílddnlko 875/200.0»3 otVronov nod loptou 
057 44644Í8. hzkvttvtдДД, www.vttik.tk 
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Iné podujatia 

• Katalogizácia 2007 - medzinárodná konferencia o súčasnosti 
a budúcnosti katalogizačnej praxe 

V dňoch 1 . - 2 .  februára 2007 sa v Reykjaviku konala medzinárodná konferencia 
venovaná problematike katalogizačnej praxe a najmä jej budúcnosti. Príspevky, ktoré 
na konferencii odzneli, priniesli nové poznatky o vývoji štandardov pre katalogizáciu 
knižničných dokumentov (RDA, FRBR); o medzinárodnom kontexte bibliografickej 
kontroly (IFLA-ICABS); o súčasných problémoch a o postaveni katalogizátorov; o prí
prave konverzií do štruktúry podľa FRBR a s tým súvisiacich problémoch; o teoretic
kých otázkach bibliografických vzťahov vyplývajúcich z implementácie funkčných 
modelov; o riešení nových databázových štruktúr v knižnično-informačných systé
moch. Všetky zmeny, ktoré nás v najbližšom čase čakajú, sú zároveň podmienené 
základným aspektom, ktorý pre pracovníkov knižníc predstavuje používateľ služieb 
a produktov knižníc. 

Program konferencie obsahoval tieto príspevky: 

1. Katalogizačné pravidlá a konceptuálne modely: popis zdrojov, prístup RDA a vplyv 
FRBR a ďalších iniciatív I F L A -  Barbara B. Tillet (Kongresová knižnica) 

2. Katalogizačná politika a prax 2007 a ďalej: pohľad Britskej knižnice - Caroline 
Brazier (Britská knižnica) 

3. ICABS - nový prístup k známym výzvam v oblasti bibliografickej kontroly a kon
troly zdrojov - Renate Gömpel (Nemecká národná knižnica) 

4. Národný knižničný systém: cieľ - jeden súborný katalóg, výhody a nevýhody -
Sigrún Hauksdóttir (Islandské knižničné konzorcium) 

5. Štruktúra katalógu z hľadiska FRBR požiadaviek používateľov. Využívanie biblio
grafických vzťahov pomocou vytvárania skupín a väzieb - Erik Thorlund Jepsen 
(Agentúra Dánskej národnej knižnice) 

6. FRBR a MARC - zhoda alebo rozpor? - Trond Aalberg (Nórska univerzita vedy a 
technológie) 

7. Rozlišovanie knižníc prostredníctvom rozšíreného používateľského vyhľadávania : 
implementácia FRBR v systéme Virtua - John Espley (VTLS) 

8. Knižnice v premenách : poskytnutie novej skúsenosti používateľom na solídnom 
základe - Judy Levi (ExLibrís). 

1. Príspevok B. Tilletovej sa týkal týchto otázok: konceptuálny model (FRBR), kata
logizačné princípy (IME ICC), medzinárodný virtuálny súbor autorít (VIAF), nové kata
logizačné pravidlá (RDA). 

FRBR je konceptuálny model nezávislý od katalogizačných pravidiel a ako taký 
nepredstavuje katalogizačné pravidlá, an ich nenahrádza. Príspevok objasnil základ
nú terminológiu, s ktorou FRBR pracuje - jednotka; prezentácia; vyjadrenie a dielo -
a vzťahy medzi týmito entitami. Zároveň definoval tri skupiny entít a ich atribúty. FRBR 
sa rozširujú o oblasť autorít (osobné mená a korporácie) vo forme FRAD. Autorka prí
spevku vidí prínos implementácie FRBR takto: a) lepšia organizácia katalógu; b) jed
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noduchšia katalogizácia (dielo sa pre všetky vyjadrenia a pre všetky prezentácie kata
logizuje len raz a katalogizácia jednotiek zostáva nezmenená); c) v oblasti výpožičiek 
je  prínosom skutočnosť, že požiadavky na výpožičku sa zadávajú na úrovni diela a 
vyjadrenia a nie a ž  na úrovni prezentácie. - V ďalšej časti príspevku sa autorka dotkla 
otázky katalogizačných princípov a zhodnotila medzinárodné konferencie expertov na 
katalogizačné pravidlá - IME ICC (Európa 2003, Latinská Amerika 2004, Stredný 
Východ 2005, Ázia 2006); posledná zo série konferencií sa uskutoční v roku 2007 v 
Južnej Afrike. Ďalej predstavila projekt V I A F  (Medzinárodný virtuálny súbor autorít) a 
filozofiu jeho tvorby a využívania. Zdôraznila, že pôjde o webovú aplikáciu, ktorá bude 
využívať OAI  protokoly. 

RDA sú medzinárodné katalogizačné pravidlá Popis zdrojov a prístup. Potrebu vytvo
renia R D A  ovplyvnilo nové katalogizačné prostredie (široká škála informačných nosi
čov, existencia metadát, existencia nových formátov pre metadáta). Základný rozdiel 
medzi A A C R 2  a RDA autorka vidí v tom, že RDA sú štandardom pre obsah a A A C R 2  
sú štandardom pre zobrazenie. R D A  sú zároveň nezávislé od formátov. Sú určené aj 
pre digitálne prostredie (webový produkt, digitálne i analógové zdroje, spracované 
záznamy budú využiteľné v digitálnom prostredí). Prvé vydanie R D A  sa plánuje na 
začiatok roka 2009. - Stručne bola predstavená štruktúra R D A  a popísané rozdiely 
oproti AACR2.  

2. Príspevok C. Brazierovej obsahoval štyri témy: 1. meniace sa prostredie katalogizá
cie, 2. katalogizácia v Britskej knižnici (British Library), 3. budúcnosť katalogizácie, 4. 
budúcnosť katalogizátorov. Autorka v príspevku naznačila problémy súčasného stavu 
katalogizácie (náklady, podceňovanie práce katalogizátorov, profesionálna zručnosť, ire-
levantnosf katalógov). Súčasnú katalogizáciu ovplyvňuje množstvo vydávaných publiká
cií, digitálne publikovanie, archivovanie webu a projekty masovej digitalizácie. Zdôraznila 
potrebu nových modelov organizovania informácií a zabezpečenia prístupu k obsahu, 
potrebu naďalej rozvíjať informačné technológie, poznať potreby používateľov a rozu
mieť im (poskytovať služby na úrovni google a vyššej podľa princípu „vidieť a cítiť'). 
Proces katalogizácie je  potrebné revidovať z hľadiska nákladov a ich efektívnosti. 
Poskytované služby musia byť širokospektrálne a nie viazané výlučne na lokálne kataló
gy. - C. Brazierová ďalej predstavila štruktúru katalogizačných pracovísk Britskej knižni
ce a náplň ich práce. Knižnica pracuje v systéme Aleph od roku 2004. Implementáciou 
jediného systému zlikvidovali 23 rozličných katalógov a databáz. Súčasnosť vyžaduje 
konštantnú revíziu katalogizačnej praxe. Na jej skvalitnenie by mali slúžiť nové nástroje 
(funkcionalita systémov, pracovné postupy, profesionálne skúsenosti). Je žiaduce v maxi
málnej miere preberať a využívať údaje z iných zdrojov (akvizícia, ONIX). Prax Britskej 
knižnice sa orientuje na tzv. „batch upgrade", t. j. aktualizáciu bibliografických záznamov 
získaných z iných zdrojov v neskoršom termíne (na urýchlenie poskytovania služieb 
používateľom). Ďalej je dôležité zaoberať sa riadením autorít na báze viacnásobného a 
kooperatívneho využívania pre potreby knižníc, múzeí a galérií. Budúcnosť katalogizácie 
autorka príspevku vidí v kontinuálnom vzdelávaní katalogizátorov, v ich príprave na digi
tálnu katalogizáciu, v ich profesionálnom rozvoji na zvládnutie tvorby metadát. Na záver 
konštatovala, že katalogizácia má budúcnosť tak pri spracúvaní fyzických, ako aj digitál
nych dokumentov/objektov. 

3. R. Gômpelová predstavila alianciu ICABS, ktorá formálne vznikla v roku 2003 na 
W L I C  v Berlíne. ICABS vznikla na základoch, ktoré položil UBCIM a z dôvodu nové
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ho prístupu k medzinárodnej spolupráci, ako výsledok revízie Základných aktivít IFLA 
(Core activities) a na základe výsledkov prieskumu národných knižníc prostredníc
tvom dotazníka (na jeho vypracovaní sa podieľala Slovenská národná knižnica). Ďalej 
predstavila činnosť a ciele ICABS, ktoré spočívajú v spravovaní, propagovaní a har
monizácii existujúcich štandardov so vzťahom k bibliografickej kontrole a kontrole 
zdrojov, v rozvoji stratégie pre bibliografickú kontrolu a kontrolu zdrojov, v skúmaní 
otázok súvisiacich s dlhodobou archiváciou elektronických zdrojov. Sférou záujmu 
ICABS sú formáty a metadátové štruktúry (UNIMARC, MARC 21, MARCXML, 
PREMS, Z 39.50, ZING), štandardy pre bibliografickú kontrolu a kontrolu zdrojov 
(ISBD, FRBR, FRAD, IME ICC), digitálne zdroje (prístup, harvestovanie webu, nástro
je na plánovanie ochrany, dlhodobé uchovávanie), katalógy (úloha katalógov, VIAF, 
medzinárodná katalogizačná a bibliografická kontrola). 

4. S. Hauksdóttirová predstavila súborný katalóg knižníc Islandu G E G N I R  (zahrnuje 
fondy okolo 200 knižníc). Všetky participujúce knižnice budujú jednu databázu. GEG
NIR má implementovaný Aleph 500 v 16.2, využíva MARC 21, unikód a Z 39.50. 
Vznikol spojením pôvodného katalógu Gegnir (Národná a univerzitná knižnica, uni
verzitné knižnice) a katalógu F E N G U R  (mestská knižnica v Reykjaviku, 90 knižníc vo 
verejnom sektore). Ciele súborného katalógu sú tieto: a) zvýšiť kvalitu správy a ria
denia knižníc, b) budovať jeden národný súborný katalóg, c) eliminovať duplicitné čin
nosti v oblasti katalogizácie a údajov o používateľoch, d) garantovať všetkým obyva
teľom Islandu prístup k zbierkam. Konzorcium knižníc Islandu je  zodpovedné za ria
denie knižničného systému. Inštalácia systému Aleph a konverzia katalógov trvala 6 
rokov. Autorka priblížila problémy, ktoré sa vyskytli pri konverzii starších katalógov, 
objasnila problematiku tvorby menných autorít s ohľadom na zložité formy mien osôb, 
informovala o organizácii manažmentu systému, o katalogizačných oprávneniach a o 
budúcom rozvoji súborného katalógu. 

5. E. T. Jepsen sa zaoberal problematikou bibliografických vzťahov, ktoré definoval 
s ohľadom na aplikáciu FRBR. Význam vzťahov vidí vo vytváraní skupín entít a v 
možnosti navigácie v bibliografickom priestore. Na príklade analýzy záznamov dán
skeho súborného katalógu poukázal na používateľský princíp, ktorý ovplyvňuje zobra
zovanie informácií. Bibliografické vzťahy sú identifikované: a) súbormi dokumentov, b) 
existujúcimi informačnými systémami, c) štandardami, d) spojeniami medzi skupina
mi entít. Podal typológiu vzťahov s pripojenými typmi dokumentov. V závere načrtol 
možné spôsoby návrhu katalógov OPAC a integrovaných vyhľadávacích nástrojov v 
závislosti od bibliografických vzťahov. 

6. T. Aalberg sa zaberal vzťahom formátov MARC a FRBR, interpretáciou MARC 
záznamov v kontexte FRBR, samotným FRBR a širokou škálou integrovaných slu
žieb. Vzťahy medzi F R B R  a formátmi MARC sú zaujímavé z týchto hľadísk: biblio
grafické záznamy sú založené na formátoch MARC; MARC môže byť zastaraný, ale 
bude sa používať ešte po mnohé roky. Navodzujú sa otázky: a) Sú existujúce formá
ty MARC schopné vyjadriť FRBR? b) Čo treba urobiť, aby bol model F R B R  explicitný 
v záznamoch MARC? c) Ako možno posilniť formáty? - Na záznamoch nórskeho 
súborného katalógu B I B S Y S  autor príspevku prezentoval príklady konverzie do 
modelu F R B R  a skúsenosti z experimentu (mapovanie MARC do F R B R  je  len začia
tok; entity, ktoré môžu byť „zakotvené" v špecifických poliach, sú ľahko identifikova
teľné, entity bez vzťahu 1 : 1 medzi poľami a entitami sú problematické; niektoré vzťa
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hy sú často implicitné použitím konkrétnych polí, iné nie; často je  potrebné predchá
dzajúce spracovanie; nekonzistencie sú omnoho viditeľnejšie; požadujú sa údaje 
vysokej kvality; požaduje sa veľké množstvo pravidiel; vždy existujú výnimky z pra
vidla). Požiadavky pre FRBR v bibliografických informáciách autor vidí takto: a) enti
ty musia mať dobre definovanú identitu pomocou popisných informácií alebo identifi
kátorov, b) vzťahy musia byť dobre definované (sémantika, ciele). V závere konštatu
je, ž e  FRBR môže byť zakomponované v záznamoch a pýta sa, či j e  MARC správ
nym riešením do budúcnosti. Odporúča používanie formátu X M L  a nie formátu ISO 
2709. Odporúča oddeliť prezentáciu od údajov a upraviť model údajov pre vlastné 
potreby FRBR. 

7. J. Espley podal prehľad implementácie FRBR v systéme Virtua (prvá implementácia 
FRBR v r. 2003 vo verzii 41). Tvrdí, ž e  dobrý návrh systému je  záležitosťou správneho 
výberu. Definoval päť kľúčových otázok: 1. Uchovávať záznamy FRBR?, 2. Spravovať 
čistý (len FRBR) alebo zmiešaný katalóg?, 3. Aké nástroje sú potrebné na podporu kata
lógu?, 4. Ako zobrazovať záznamy FRBR?, 5. Aké vlastnosti preferujú používatelia? 

Na príkladoch záznamov z katalógu Virtua poukázal na vlastnosti VTLS FRBR: jediná 
databáza môže mať tak záznamy FRBR ako aj ne-FRBR záznamy. Systém „rozoznáva" 
typ záznamu a zobrazenie mení podľa potreby; zobrazenie záznamov FRBR má stro
movú štruktúru; polia na lokálnej úrovni majú na označenie záznamu typu FRBR hodno
tu W (Dielo), E (Vyjadrenie) a M (Prezentácia); polia 001 a 004 sa používajú ako väzby 
medzi záznamami. Nastoľuje sa otázka vytvorenia novej entity „super dielo". Ide o 
záznam, ktorý má pripojené ďalšie podriadené diela. - V oblasti výpožičiek sa v systéme 
FRBR zadávajú požiadavky na úrovni „Dielo" alebo „Vyjadrenie" a akákoľvek jednotka 
akejkoľvek prezentácie uspokojí požiadavku. V tradičnom systéme sa požiadavka zadá
va pre každú jednotku samostatne. V závere autor príspevku navrhol pre knižnice taký
to postup: 1. poznať dokumentáciu FRBR, 2. skúmať implementáciu FRBR a následný 
prínos pre knižnicu, 3. začať s programom FRBR, 4. „spustiť" analytický program Virtua 
na určenie množstva záznamov vhodných pre FRBR (v percentách), 5. realizovať jedno
dňové školenie na používanie FRBR, 6. automaticky konvertovať vybrané záznamy do 
FRBR pomocou programov Virtua, 7. skontrolovať a opraviť automatickú konverziu, 8. 
otvoriť katalóg FRBR používateľom. 

8. J. Leviová sa zaoberala poslaním knižničných systémov, ktoré slúžia knihovníkom 
a používateľom a konštatovala, že používatelia sa v súčasnosti orientujú na ľahko 
používateľný nástroj. Jedným z riešení môže byť systém PRIMO (produkt ExLibris), 
ktorý je  používateľsky orientovaným interfejsom na získavanie a dodávanie informá
cií. Používanie produktu PRIMO predpokladá využívanie štandardov RDA a FRBR pri 
katalogizácii. Ďalej prezentovala zabudované funkcie pre harvestovanie, normalizá
ciu, správu a riadenie. Pri harvestovaní ide o prácu s rôznymi systémami (Aleph, 
Virtua ...), s generovanými formátmi (MARC, METALIB, DIGITOOL ...) a s metadáto-
vými schémami (DC ...). Pri normalizácii ide o tvorbu PRIMO normalizovaných XML 
záznamov, obohacovanie zdrojových dát, detekciu duplicít a vytváranie FRBR skupín. 
Produkt PRIMO bude dostupný v prvom štvrťroku 2007. 

Na konferencii bol po prednesení príspevkov čas na otázky všetkým prednášajúcim. 
Najviac otázok sa týkalo nových katalogizačných pravidiel (RDA). Skoliaci manuál pri
praví Kongresová knižnica a bude dostupný online v r. 2008. 
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Všetky prezentácie sú zverejnené na webovej stránke konferencie: http://www.con-
gress.is/cataloguing2007. 

Konferencie o katalogizácii sa nekonajú príliš často. Konferencia, na ktorej som mala 
možnosť zúčastniť sa, však znamená výrazný posun vpred, pretože nastolila smer, 
ktorým sa katalogizačná prax bude uberať v blízkej budúcnosti. Filozofia katalogizá
cie ako procesu zaznamenávania a triedenia informácií sa mení v nových prístupoch 
a tie sa budú orientovať na používateľský aspekt knižničnej a informačnej praxe. 
Príspevky priniesli skutočnosti závažného charakteru a s určitosťou sa nimi budeme 
musieť zaoberať aj v našich podmienkach. Ukazuje sa, že slovenské knihovníctvo v 
oblasti katalogizácie nezaostáva za vyspelými krajinami a má všetky predpoklady na 
to, aby sa stalo rovnocennou súčasťou medzinárodnej knihovníckej komunity. 

Mgr. Jarmila Majerová, Slovenská národná knižnica v Martine 

• Štandardy verejných knižníc - diskusný seminár 
(Žilina 29. marca 2007) 

Od roku 2006 pracuje odborná skupina pre tvorbu štandardov verejných knižníc OKS 
SR SNK. Jej existencia vyplynula z požiadaviek knižníc, v ostatných rokoch predo
stierajúcich na viacerých odborných podujatiach požiadavku vytvorenia určitých 
noriem, nápomocných knižniciam najmä pri presadzovaní oprávnených nárokov na 
lepšie financovanie ich činnosti, osobitne doplňovania knižničných fondov. V uplynu
lom roku odborná skupina realizovala prípravné práce - monitoring dostupných infor
mačných zdrojov o zahraničných normách-štandardoch a zber vybraných údajov o 
verejných knižniciach v jednotlivých regiónoch, ktoré nie sú v potrebnej skladbe prí
stupné v oficiálnej knižničnej štatistike. Zber údajov sa vykonal prostredníctvom regio
nálnych knižníc. Ďalej bolo potrebné rozhodnúť, aké štandardy by vlastne v sloven
skom knižničnom prostredí mohli a mali byť uplatňované vzhľadom na to, že ich roz
sah v niektorých monitorovaných krajinách je naozaj široký - od rozsahu prevádzko
vej doby cez skladbu a rozsah knižničných fondov, vzdelanie a úväzok riaditeľa a ž  po 
priestorové požiadavky na uchovávanie fondov, na čitárne, študovne, podujatia, v 
niektorých prípadoch dokonca aj na parkovacie miesta pre používateľov. 

Odborná skupina sa rozhodla rozdeliť prácu na štandardoch na dve etapy: v prvej plá
novala predložiť návrh takých parametrov-indikátorov štandardov, ktoré vytvárajú 
podmienky, resp. podmieňujú poskytovanie kvalitných knižnično-informačných slu
žieb verejnými knižnicami. V druhej etape sa chcela sústrediť viac na výkonovú strán
ku poskytovaných služieb ako spätnú väzbu optimálneho využívania prostriedkov 
z verejných zdrojov. 

Návrhy štandardov prvej etapy skupina vystavila na knižničnom portáli InfoLib ešte 
pred konaním plánovaného diskusného seminára k štandardom, s prepokladanou 
účasťou najmä regionálnych knižníc a verejných knižníc Bratislavy. Na príprave semi
nára sa okrem odbornej skupiny a Žilinskej knižnice organizačne a finančne podieľa
la Slovenská národná knižnica a Slovenská asociácia knižníc. Vzhľadom na emi
nentný záujem organizátorov o účasť hostí z Českej republiky, najmä PhDr. Víta 
Richtera, riaditeľa Knihovníckeho inštitútu Národnej knižnice Č R  (Národní knihovna 
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ČR), ktorý stál pri zrode českých štandardov, prispôsobil sa termín seminára jeho 
časovým možnostiam. Preto sa seminár konal v období naplnenom mnohými aktivi
tami v rámci Týždňa slovenských knižníc, a to 29. marca 2007 v Žiline. Napriek tomu
to časovému hendikepu jeho problematika zaujala mnohé regionálne a viaceré 
mestské knižnice. Veríme, ž e  zo seminára s účasťou českých a holandských hostí, 
ktorých účasť zabezpečovala Nadácia - Centrum súčasného umenia, si odniesli veľa 
hodnotných poznatkov. Aktívna účasť českých hostí - PhDr. Víta Richtera a Bc. Marie 
Šedej z Moravskosliezskej vedeckej knižnice (Moravskoslezská vědecká knihovna) v 
Ostrave - bola cenná najmä blízkosťou vývoja našich knižničných systémov a napriek 
súčasným odlišnostiam v knižničnom zákonodarstve a podstatne intenzívnejšej štát
nej podpore českého knihovníctva i blízkosťou dnešnej reality. 

V í t  Richter vo svojom vystúpení priblížil najmä etapu prípravy českých štandardov a 
jej výsledok v obsahovej, numerickej a organizačnej rovine, ktorú predstavuje prijatie 
štandardov ako odporúčajúceho dokumentu, formou metodického pokynu 
Ministerstva kultúry Č R  (MK ČR) v roku 2005. Pokyn sa odvíja jednak od nového kniž
ničného zákona, ktorý na rozdiel od predchádzajúcej normy neurčuje povinné zriaďo
vanie knižníc, ale definuje povinné verejné knižničné a informačné služby, a jednak 
od Metodického pokynu MK Č R  na zabezpečenie výkonu regionálnych funkcií kniž
níc a ich koordinácie na území Českej republiky. K príprave štandardov v Č R  sa pri
stúpilo z dôvodu absencie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov; zároveň to 
bola aj reakcia na iniciatívu sociálnodemokratickej vlády, ktorá si predsavzala štan
dardizáciu verejných služieb, prípravu zákonov na ich štandardizáciu a zadefinovanie 
minimálnej úrovne verejnej služby, ktorá by bola garantovaná každému občanovi. 

Pracovný tím, zložený zo zástupcov 35 knižníc na okresnej a krajskej úrovni, v prí
pravnej fáze analyzoval štatistické údaje z 35 knižníc, porovnal ich so zahraničnými 
štandardami, stanovil veľkostné kategórie, parametre minimálnej a optimálnej úrovne 
a spracoval štandardy, s ktorými bola potom oboznamovaná česká odborná verej
nosť, okrem iných foriem aj na diskusných seminároch. Pracovný tím sa podujal spra
covať štandardy tak, aby ich indikátory-parametre boli merateľné, ľahko zistiteľné a 
ovplyvniteľné knižnicou, resp. jej zriaďovateľom; aby vypovedali o určitom procese či 
službe; aby zodpovedali hlavným zámerom a cieľom; aby sa sformulovali presné, zro
zumiteľné a všeobecne akceptovateľné definície parametrov a spôsob výpočtu ich 
priemernej hodnoty. Vyhodnocovanie plnenia štandardov sa má na základe štatistic
kých údajov uskutočňovať aspoň jedenkrát z a  dva roky na miestnej úrovni (zriaďova
teľ knižnice), na krajskej úrovni (krajská knižnica a knižnice poverené výkonom regio
nálnych funkcií) a na celoštátnej úrovni (Národná knižnica ČR). Po piatich rokoch a 
porovnaní výsledkov sa štandardy budú aktualizovať. Využitie výstupov z týchto ana
lýz má okrem iného slúžiť na aktualizáciu vládnej koncepcie rozvoja knižníc v r. 2004 
a ž  2010 a na skvalitnenie knižničnej štatistiky. V záujme uľahčenia vyhodnocovania 
štandardov sa má na webovej stránke NIPOS-u (Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu) sprevádzkovať kalkukátor. Skvalitňovanie knižnično-informač-
ných služieb bude pokračovať uvedením projektu „Benchmarking knižníc". 

Marie Šedá vo svojom vystúpení prezentovala prácu so štandardmi v praxi 
Moravskosliezskej vedeckej knižnice v Ostrave. Metodické návštevy knižníc sa kona
j ú  za účasti pracovníka krajského úradu, krajskej knižnice, knižnice poverenej regio
nálnymi funkciami, knihovníka a niekedy aj starostu. Knižnica je zaradená do prísluš
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nej veľkostnej kategórie, jej výsledky sa porovnávajú so štandardmi a celoštátnym prie
merom, s odporúčaním ďalšieho postupu v snahe motivovať knižnicu k zlepšeniu služieb. 
Niektoré knižnice boli hodnotené „od stola", niektoré priamo v teréne, zároveň sa robí 
fotodokumentácia knižníc a knihovníkov. Výsledky síce nie sú jednoznačne len pozitív
ne, ale vo viacerých prípadoch prispeli k rozšíreniu knižničného fondu, pracovného úväz
ku, profesionalizácii, k oživeniu činnosti stagnujúcej knižnice a pod. 

Pre väčšinu z nás pravdepodobne neznámy obraz verejného knihovníctva v 
Holandsku sprostredkovali účastníkom seminára vzácni holandskí hostia: Cas 
Smithuijsen, riaditeľ Boekmanovej nadácie, a Jan Klerk, pôsobiaci v Mestskej knižni
ci v Haarleme (Stadsbibliotheek Haarlem) ako manažér pre inovácie, ktorý za svoje 
projekty v oblasti inovácií získal r. 2006 prestížne národné ocenenie „Information 
Professional of the Year  2006". 

Jan Klerk v úvode predstavil vlastnú inštitúciu - verejnú knižnicu, ktorej história sa 
začala písať už  v 16. storočí, v období osemdesiatročnej vojny medzi Španielmi a 
Holanďanmi. Charakterizuje j u  na jednej strane mimoriadny vzťah k tradícii, keď do 
dnešných čias uchováva vo svojich vzácnych historických zbierkach originály dobo
vých dokumentov, a na strane druhej progresívnost' - je  jednou z prvých troch kniž
níc, ktoré dosiahnutím národných štandardov úspešne prešli procesom certifikácie. 
Knižnica patrí k 13 verejným knižniciam v Holandsku, ktoré plnia aj funkciu akade
mickej knižnice. Jej aktivity, najmä pre znevýhodnených občanov, ako napr. „4 You!" 
pre tínedžerov s nižším vzdelaním, „Fórum ľahkého čítania" pre deti s poruchami číta
nia, „NT2-plaza" pre imigrantov, ktorí sa učia holandčinu ako druhý jazyk, sú veľmi 
inšpiratívnym prejavom inovatívnych prístupov v práci s rôznymi skupinami verejnos
ti. Tieto dva póly - tradicionalizmus a súčasný moderný duch - sú viditeľné aj v inte
riérovom vybavení haarlemskej knižnice. 

Nosnou prezentáciou Jana Klerka bolo predstavenie moderných štandardov holand
ských verejných knižníc na pozadí významných historických faktov a legislatívy. 
Dôležitými medzníkmi v rozvoji celonárodného systému dobre organizovaných verej
ných knižníc bolo založenie Holandskej asociácie verejných knižníc v roku 1972 a pri
jatie prvého zákona o verejných knižniciach v roku 1975. Už  tento zákon, okrem 
iného, podrobne definoval štandardy verejných knižníc (rozsah knižničného fondu, 
počet odborných zamestnancov knižníc, priestorové podmienky, počet knižníc v jed
notlivých regiónoch a pod.), a to v prepočte na počet obyvateľov obce, resp. mesta. 
Nasledujúcim významným medzníkom bolo zrušenie knižničného zákona a jeho 
nahradenie Národným sociálnym zákonom (1987), ktorým sa kompetencie voči kniž
niciam, vrátane ich financovania, presunuli zo štátu na miestne samosprávy, v dôsled
ku čoho sa však začali prehlbovať rozdiely medzi knižnicami vo vybavenosti i v plne
ní štandardov. 

Ďalšia významná etapa holandského knihovníctva sa začína v r. 2001 uzatvorením 
Dohovoru o knižniciach medzi predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy a 
centrálnou vládou. Dokument, známy aj ako „Kupolový dohovor" či „Dáždnikový doho
vor" (podľa tvaru budovy, v ktorej bol uzatvorený), naštartoval tzv. Proces inovácie 
knižníc. Jeho cieľom je zvyšovanie úrovne knižničných služieb na celonárodnej úrov
ni formou certifikačného procesu, ktorým na základe dosiahnutia a dodržiavania sta
novených štandardov musia prejsť všetky holandské verejné knižnice do roku 2010 

48 Bulletin S A K ,  ročník 15, 2007, číslo 2 



a z a  ktorý zodpovedajú knižnice a ich zriaďovatelia. Certifikát, udeľovaný na štyri roky, 
získa knižnica, ktorej zriaďovateľ - miestna samospráva - poskytuje požadované 
finančné zdroje aspoň na minimálnej úrovni. Knižnica má jasne sformulovanú víziu a 
stratégiu a všetky aktivity vedú k jej naplneniu, postupy sú dôsledne registrované, 
úlohy a popisy práce jasne formulované, úlohy a zodpovednosť sú v súlade s popi
som prác, na neustále zlepšovanie organizácie práce knižnica vypracúva a realizuje 
plány zlepšenia, na ich priebežné hodnotenie implementuje a využíva monitorovací 
cyklus. Dosahovanie štandardov je  podmienkou pre možnosť uchádzať sa o zdroje z 
vládnych fondov pre inovácie v čiastke minimálne 15 eur na obyvateľa, čo je  zasa prí
spevok štátu k rozširovaniu a skvalitňovaniu úrovne služieb verejných knižníc. Okrern 
toho sa v praxi holandských verejných knižníc uplatňujú štandardy, prijaté na celoná
rodnej úrovni vzájomnou dohodou knižníc združených v asociácii. Predstavujú mini
málnu kvalitatívnu úroveň knižníc: dostupnosť služieb virtuálně i fyzicky (otváracie 
hodiny), úroveň profesionality personálu knižnice, digitálny katalóg, unifikáciu posky
tovaných digitálnych služieb, úroveň propagácie a marketingu, systém riadenia kvali
ty. Víz ia prežitia holandských verejných knižníc v konkurenčnom boji s komerčnými 
internetovými službami bola formulovaná v novom modeli knižničných služieb 
„Knižnica 2.0", zameranom na permanentnú realizáciu pozitívnych zmien v prospech 
reálneho i potenciálneho používateľa, uskutočňovanú v plánovacej i realizačnej fáze 
v súčinnosti s príslušnými cieľovými skupinami. 

Cas Smithuijsen je  na čele Boekmanovej nadácie (Haag) od roku 1986. Nadáciu založi
lo začiatkom šesťdesiatych rokov Združenie zväzov umelcov, aby ako nezávislá inštitú
cia skúmala poslanie umenia v spoločnosti a vzťahy medzi umením a štátnou mocou v 
politickej, sociálno-ekonomickej, právnej a finančnej rovine. V širokom spektre aktivít 
nadácie je organizovanie sympózií, stretnutí expertných skupín, medzinárodných konfe
rencií, ale aj publikačná činnosť o umení, kultúre, kultúrnej politike a stratégii. Predmetom 
jej záujmu je  aj činnosť kultúrnych organizácií, ďalej dôležité kultúrne udalosti, kultúrne 
dedičstvo, amatérske umenie a vzdelávanie v oblasti kultúry. Nadácia je v oblasti kultúry 
a umenia centrom pre politikov, poradcov, riadiacich a vedeckých pracovníkov, učiteľov a 
študentov, pracovníkov kultúrnych inštitúcií, umelcov, novinárov; a čo je  pre nadáciu dosť 
atypické, riadi Fakultu sociológie umenia na Amsterdamskej univerzite. Nadácia spravu
je rozsiahlu knižnicu s viac ako 65 tis. publikáciami a 150 titulmi periodík, ktorá má okrem 
toho vo fonde vládne a parlamentné dokumenty, politické memorandá, štatistiky, elektro
nické databázy, výskumné štúdie, magisterské dizertácie a ďalšie formy dokumentov o 
kultúre a umení. C. Smithuijsen vo svojom vystúpení poskytol ďalšie doplňujúce infor
mácie o histórii i súčasnosti holandského verejného knihovníctva, o jeho legislatíve a 
financovaní, prezentoval aj niektoré štatistické údaje, dokumentujúce aktuálnu situáciu v 
holandskom knihovníctve. 

Hlavným cieľom seminára a jeho ťažiskom bolo predstavenie návrhov 1. etapy štan
dardov pre slovenské verejné knižnice. Návrhy predstavili Mgr. Mária Balkóciová a 
Mgr. Katarína Šušoliaková. Štandardy sú navrhnuté osobitne pre obecné a mestské 
knižnice a zvlášť pre regionálne knižnice, vo veľkostných kategóriách podľa počtu 
obyvateľov pre tieto indikátory: 

• ročný prírastok nadobudnutý kúpou, 

• prostriedky na nákup knižničných fondov, 

• počet titulov periodík, 
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• študijné miesta, 

• internet pre verejnosť, 

• otváracie hodiny. 

Priestor na diskusiu poskytol nielen seminár, ale aj zatiaľ knihovníkmi nepovšimnuté 
diskusné fórum na knižničnom portáli InfoLib (www.infolib.sk). 

Mgr. Mária Balkóciová, Žilinská knižnica v Žiline 

• INFOS 2007 

V dňoch 1 6 . - 1 9 .  apríla 2007 sa v Starej Lesnej konalo už 34. medzinárodné infor
matické sympózium INFOS 2007. Tento rok sa nieslo v duchu ústredného motta: 
Knižnice - piliere vedomostnej spoločnosti. Príspevky na tému prínos pamäťových 
inštitúcií k budovaniu vedomostnej spoločnosti boli tematicky delené do štyroch ple
nárnych sekcií: 

• Vedomostná spoločnosť - stretégie, koncepcie, politiky pamäťových inštitúcií 

• Informačné technológie pre vedomostnú spoločnosť 

• Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva 

• Ľudský faktor vo vedomostnej spoločnosti. 

Program sympózia bol zaujímavý a bohatý a svojím obsahom uspokojil snáď každé
ho. Škoda, že nie je možné spomenúť všetky zaujímavé príspevky. 

V prvý deň sympózia odzneli štyri príspevky v sekcii Vedomostná spoločnosť. V prí
spevku T U R  nie je zviera sa autorky D. Džuganová (UK UPJŠ Košice) a D. Birová 
(CVTI SR) zamysleli nad problematikou trvalo udržateľného rozvoja slovenského kni
hovníctva. Strategickou úlohou knižníc je podpora celoživotného vzdelávania, rozvo
ja ľudských zdrojov a zvyšovania informačnej gramotnosti používateľov. Autorky ana
lyzovali problém vo forme S W O T  analýzy, poukázaním na silné a slabé stránky, prí
ležitosti a ohrozenia. Trvalo udržateľný rozvoj v konečnom dôsledku umožní zhro
mažďovanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva súčasnej i budúcim 
generáciám. V přípěvku Možnosti knižníc v S R  pri získavaní finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov v programovom období 2007 - 2013 sa autori E. Kňššák a 
L. Šimko (Ministerstvo kultúry SR) zaoberali jednou zo základných podmienok trvalo 
udržateľného rozvoja knižníc, a to financovaním. Konkrétne možnosťou čerpania pro
striedkov zo štrukturálnych fondov, menovite z operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Na záver odborného programu prvého dňa sa uskutočnil blok firemných 
prezentácií s tombolou, ktorý sa tešil značnému záujmu účastníkov. 

Druhý deň odznelo 16 príspevkov v sekciách Informačné technológie (6 príspevkov) 
a Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva (10 príspev
kov). Trendom prechodu od kompatibility knižničných systémov k ich interoperabilite 
sa zaoberala N. Andrejčíková (Cosmotron Slovakia, s. r. o.) vo svojom príspevku 
Interoperabilita informačných systémov. Interoperabilitu chápe ako nevyhnutnosť 
zmeny technologickej podstaty komunikácie informačných systémiov (IS), ktorá sa 
viac ako na prepojiteľnosť IS sústreďuje na spoluprácu IS na úrovni dátových štruktúr 
a prístupových mechanizmov k nim. Knižničné a informačné systémy musia byť 
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schopné medzi sebou vytvárať a viacnásobne využívať údaje a znalosti. Cieľom je  vybu
dovať jednotné rozhranie pre poskytovanie služieb širokému spektru používateľov. 

Problematike sprístupňovania informačných technológií starším generáciám sa veno
val M. Regec (KKIV FFUK Bratislava). Podstatou príspevku bola charakteristika pro
jektu zameraného na vytvorenie jednoducho ovládateľného počítača s minimom funk
cií pre seniorov. Cieľom j e  sprístupniť informačné technológie aj najstaršej vekovej 
kategórii občanov, ktorá s počítačom doteraz nepracovala. Projekt bol inšpirovaný ini
ciatívou One Laptop Per Child, v rámci ktorej sa lacné a ľahko ovládateľné počítače 
vo veľkom množstve distribuujú deťom v rozvojových krajinách. 

A .  Paulíková (CVTI SR) v príspevku Informačný komfort používateľov Centra V T I  S R  
analyzovala používateľský záujem o elektronické zdroje formou vzdialeného prístupu. 
Čitatelia CVTI  S R  majú po implementácii tejto funkcie k dispozícii 14 200 licencovaných 
plnotextových e-periodík, vyše 900 elektronických kníh a viac ako 20 databáz nielen v 
priestoroch knižnice, ale aj priamo z domu. Pre ostatných záujemcov je k dispozícii prí
stup k bezplatným informačným zdrojom prostredníctvom katalógu SciTech navigátor. 

Elektronická kniha na objednávku je  názov príspevku A.  Androviča a J. Pírovej z 
Univerzitnej knižnice v Bratislave a zároveň novou službou tejto knižnice. Jej imple-
mentovanie je  súčasťou európskeho výskumného programu eTEN EoD (e-book on 
demand). Služba zahŕňa objednanie knihy, jej digitalizáciu a doručenie klientovi. 
Následne vzniká možnosť vystavenia zdigitalizovanej knihy v digitálnej knižnici a tým 
jej sprístupnenie záujemcom cez internet. Podmienky služby boli stanovené tak, aby 
zodpovedali autorskému zákonu. Projekt je založený na spolupráci medzinárodného 
konzorcia knižníc, je  však otvorený aj ďalším knižniciam. 

Tretí deň odznelo 10 príspevkov v sekciách Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kul
túrneho a vedeckého dedičstva a Ľudský faktor vo vedomostnej spoločnosti. V prí
spevku s názvom „elFL.net - electronic Information for Libraries : services and 
impact" jeho autorka Monika Segbertová (elFL.net) predstavila činnosť organizácie 
elFL.net, ale poukázala aj na problém s platením členského poplatku Slovenska v 
uvedenej organizácii, ktorý doteraz hradila Slovenská národná knižnica (SNK). V 
rámci následnej diskusie sa konštatovalo, ž e  SNK ako rozpočtová organizácia tento 
príspevok hradiť nemôže; členstvo Slovenska v uvedenej organizácii by mala zabez
pečiť knižnica, ktorej zákon umožňuje uhrádzať tieto poplatky. 

Príspevok D. Tkačíkovej (VŠB - T U  Ostrava) „Zkušenosti s využitím Dspace 
v ústrední knihovně V Š B  - T U  Ostrava" analyzoval riešenie projektu zameraného na 
implementáciu uvedeného systému. Použitý bol na vytvorenie elektronického archívu 
dokumentov, ktoré sa nehodia na sprístupnenie cez bežný knižničný systém (plné 
texty vysokoškolských kvalifikačných prác, vedecké práce, publikačná činnosť). 

„Nové přístupy v práci s lidskými zdroji : systemické koučování a Time Management 
IV" - predstavila v rovnomennom príspevku B. Sedláčková (Sliezska univerzita 
Opava). Táto generácia „time managementu" sa sústreďuje na človeka a základným 
princípom je  jeho spokojnosť. Autorka definovala pojem „systemické koučovanie", kde 
koučováním rozumieme účinné vedenie ľudí pomocou ich výraznej aktivizácie. 
Systemický prístup ponúka teoretické zázemie, ktoré umožňuje rozvíjať samostatnosť 
a kompetentnosť ľudí. Cieľom týchto prístupov je  zvyšovanie efektívnosti zamestnan
cov v znalostnej spoločnosti. 
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V. Richter (Národná knižnica ČR) vo svojom príspevku „Benchmarking knihoven -
měření a srovnávání výkonu a kvality činnosti knihoven" hovoril o nutnosti porovná
vania výkonov vlastnej knižnice s inými knižnicami. Informoval o projekte 
„Benchmarking knihoven", iniciovanom Knihovníckym inštitútom Národnej knižnice 
Č R  a realizovanom od roku 2005. Do projektu sa zapojilo 41 knižníc rôznych veľkos
tí. Zozbierané údaje (29 ukazovateľov) boli uložené do databázy, na základe ktorej sa 
vypočítali priemerné hodnoty sledovaných ukazovateľov podľa kategórií knižníc. 
Databáza tiež umožňuje porovnať ukazovatele knižníc navzájom. 

Dva príspevky: Analýza a návrh odporúčaní na zlepšenie nájditeľnosti webových sídel 
knižníc v internete (S. Makulová, KKIV FFUK Bratislava) a Štandardy pre tvorbu 
webových stránok (N. Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v 
Levoči) sa venovali zásadám tvorby a hodnotenia internetových stránok. Tvorili teo
retický úvod k záverečnému bodu odborného programu, ktorým bolo vyhodnotenie 
súťaže T O P  WebLIB 2006. V mene hodnotiacej komisie výsledky vyhlásil O. Cvik 
(CVTI SR). Do súťaže bolo nominovaných 26 knižníc. V kategórii Odborné knižnice 
sa na popredných miestach umiestnili: 1. Slovenská knižnica pre nevidiacich M. 
Hrebendu v Levoči, 2. Slovenská národná knižnica v Martine, 3. Štátna vedecká kniž
nica v Košiciach. V kategórii Verejné a školské knižnice sa na prvých troch miestach 
umiestnili: 1. Staromestská knižnica v Bratislave, 2. Mestská knižnica v Bratislave, 3. 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Staromestská knižnica v Bratislave získala aj 
Cenu sympatie. 

Sympózium sa zavŕšilo panelovou diskusiou. Kompletný program podujatia INFOS 2007 
je pre záujemcov k dispozícii v zborníku na CD, ako aj na portáli InfoLib na adrese: 

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1683&idf=368&lang=sk 

Na záver dovoľte malú štatistiku: na sympóziu bolo prítomných viac ako 130 účastní
kov, odzneli na ňom tri desiatky príspevkov a svoje produkty prezentovalo 12 vysta
vovateľov. 

Ing. Danica Zendulková, Centrum VTI SR v Bratislave 

• Knižnice SAK na medzinárodnej konferencii o švajčiarskej knihe 

V dňoch 24. - 26. apríla t. r. sa v Smoleniciach konala medzinárodná vedecká konfe
rencia s názvom Orbis Helveticorum - švajčiarska kniha a jej stredouerópsky svet. 
Cieľom konferencie bolo sledovať prenikanie švajčiarskej literatúry a širšej vydavateľ
skej, resp. tlačiarenskej produkcie v 16. - 19. storočí do krajín strednej Európy a jej 
vplyv na spoločenský a kultúrny vývin v týchto krajinách. 

Ideový zámer usporiadať konferenciu na túto tému sa zrodil na pôde Historického 
ústavu Slovenskej akadémie vied a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Zámer 
sa stretol s širším porozumením a podporou doma i v zahraničí. Usporiadanie konfe
rencie podporili a rozličnými formami k nemu prispeli viaceré združenia a inštitúcie: 
nadácie Pro Helvetia a Pro história, Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie 
v Slovenskej republike, Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenské národné 
múzeum - pobočka Červený Kameň. V prípravnom výbore, ktorý sa zaoberal kon
cepčnými otázkami a odborným programom konferencie, boli zastúpení odborníci 
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z viacerých krajín. Téma konferencie našla pomerne širokú odozvu v odbornej verej
nosti. Svedčí o tom úctyhodný počet príspevkov, prihlásených na konferenciu: spolu 
to bolo 31 referátov zo 6 krajín (zo Švajčiarska, Nemecka, Českej republiky, 
Slovenska, Maďarska, Poľska). 

Konferenciu otvorili veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v S R  Josef Aregger, ktorý 
nad ňou prevzal záštitu a podpredseda SAV Dušan Kováč. Následne reprezentatívne 
priestory Smolenického zámku, ktorý slúži ako kongresové centrum SAV, ovládol 
duch švajčiarskej literatúry a knižnej kultúry. Ako konferenčné jazyky sa používali slo
venčina, resp. čeština a nemčina. Program konferencie obohatila exkurzia na hrad 
Červený Kameň. Po skončení konferencie časť zahraničných účastníkov navštívila 
Univerzitnú knižnicu v Bratislave. 

Rokovanie konferencie bolo rozdelené do troch blokov, resp. čiastkových tematických 
okruhov. V prvom okruhu bolo predmetom záujmu samotné Švajčiarsko ako významné 
európske kultúrne a tlačiarenské centrum: v jednotlivých referátoch boli predstavení 
významní vydavatelia, tlačiari a tlačiarne, autori, osobnosti, ktoré vo Švajčiarsku trvale 
alebo prechodne pôsobili, knižná kultúra jednotlivých miest (Bazileja, Zürichu, Ženevy). 
Druhý tematický okruh, s názvom Švajčiarska kniha v stredoeurópskom prostredí, bol 
venovaný šíreniu a recepcii kníh zo Švajčiarska v jednotlivých krajinách: náboženskej 
i svetskej literatúry, tvorby jednotlivých autorov; predmetom pozornosti bola obľúbenosť 
a čítanie jednotlivých diel, zastúpenie a skladba kníh zo Švajčiarska v šľachtickýh kniž
niciach, meštianskych knižniciach a pod. V treťom tematickom okruhu, nazvanom Švaj
čiarske knihy v historických knižných fondoch, sa združili referáty zacielené na výskum 
helvetík v knižných zbierkach v jednotlivých krajinách. - V súhrne príspevky, ktoré 
odzneli na konferencii, priniesli mnoho zaujímavých poznatkov a poskytli plastický obraz 
o švajčiarskej literárnej a širšej knižnej produkcii, ojej  zastúpení a pôsobení v širšom stre
doeurópskom kontexte. Budú uverejnené v zborníku z konferencie. 

Je azda prirodzené, ž e  najväčším počtom referátov sa na konferencii prezentovala 
usporiadateľská krajina - Slovenská republika. Pripravili ich odborníci z Historického 
ústavu SAV, Slavistického ústavu J. Stanislava SAV, z Univerzity Komenského, 
Trnavskej univerzity, Slovenského banského múzea a z knižníc, presnejšie z člen
ských knižníc Slovenskej asociácie knižníc. Príspevky z knižníc SAK tvorili významnú 
zložku „domácej" produkcie, a to nielen svojím počtom (9 z celkového počtu 17 prí
spevkov zo SR). Spolu s vkladom do odbornej problematiky konferencie dokumento
vali činnosť vedeckých knižníc v oblasti výskumu a spracovania historických knižnič
ných fondov i širších výskumov dejín knižnej kultúry. 

Referátmi boli na konferencii zastúpené tieto knižnice: 

Slovenská národná knižnica (K. Komorová: Knihy švajčiarskej proveniencie v šľach
tickej knižnici; H. Saktorová: Helvetiká v knižnici palatína Juraja Thurzu; I. Zmeták: 
Habitus Josta Ammana v stredoeurópskom kontexte). 

Univerzitná knižnica v Bratislave (K. Fircáková: Literárna tvorba Johanna Heinricha 
Zschokkeho na Slovensku; M. Kujovičová: Helvetiká v knižnici Rudolfa Pálffyho na 
hrade Červený Kameň; K. Mészárosová: Helvetiká v jezuitských knižniciach). 

Ústredná knižnica S A V  (I. Kollárová: Recepcia švajčiarskej vydavateľskej produkcie 
na slovenskom území v druhej polovici 18. storočia). 

Bulletin S A K ,  ročník 15, 2007, číslo 2 53 



Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (M. Bobová: Helvetiká 16. storočia na 
území Banskej Bystrice). 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (A. Szeghy: Tlače 16. storočia švajčiarskej pro
veniencie vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach). 

K. F. 

• INFORUM 2007 

Druhá polovica mája už tradične patrí medzinárodnej konferencii INFORUM. Jej 13. 
ročník sa konal v dňoch 22. - 24. mája 2007. Svoje priestory opäť poskytla Vysoká 
škola ekonomická (VŠE) v Prahe, ktorá aj so spoločnosťou Albertina icome Praha toto 
podujatie každoročne organizuje. 

Tento rok bola konferencia venovaná novinkám v poskytovaní informačných služieb, 
novým nástrojom a technológiám pre efektívne poskytovanie elektronických infor
mačných zdrojov a služieb, projektom európskej digitálnej knižnice a podobným pro
jektom vo svete, profesionálnemu rastu informačných pracovníkov, manažmentu 
informácií a taktiež novinkám vo vyhľadávaní na internete. Celkove odznelo takmer 
60 príspevkov. Program konferencie bol rozdelený do 10 tematických sekcií vedených 
odborníkmi v danej problematike a zástupcami komerčných spoločností. Vzhľadom 
na veľký počet príspevkov program prebiehal súčasne v dvoch priestoroch, v hlavnej 
prednáškovej sále a posluchárni VŠE.  Svoje poznatky a prebiehajúce projekty pre
zentovali nielen českí prednášatelia, ale aj zahraniční hostia (z USA, Holandska, 
Veľkej Británie, Litvy, Nemecka, Luxemburska, Talianska, Rakúska, Poľska, 
Maďarska, Rumunska, ako aj z Kórey a Číny). Nové služby a technológie práce 
s informačnými zdrojmi pre vedu, výskum, vzdelávanie a podnikanie predstavili 
zástupcovia firiem pracujúcich v tejto oblasti. 

Konferenciu otvoril hlavný organizátor podujatia Vladimír Karen, keď predstavil 
záhadné zariadenie AiP Computer Tomatograph. Po tomto úsmevnom a pozornosť 
aktivizujúcom vstupe sa začali odborné prednášky. Určite zaujal príspevok Pétra 
Jacsó z University of Hawai, ktorý na konkrétnych príkladoch poukázal na nepresnosť 
údajov vyhľadávaných v GoogleScholar; ten obsahuje tisíce absurdných záznamov. 
Viacerí prednášatelia sa však zhodli, že práve Google naučil študentov používať 
vyhľadávacie nástroje. Je jedným z najznámejších a najpoužívanejších informačných 
zdrojov a nikto mu nemôže uprieť jeho vynikajúcu inovatívnosť. Motivujúca bola pred
náška Guusa van den Brekela z University Medical Center v Holandsku. Vyzdvihol 
význam prispôsobovania sa knižníc súčasným podmienkam v oblasti technológií 
a vývoja internetu a zdôraznil tak potrebu vytvárania vlastných vyhľadávačov a budo
vania prostredia schopného konkurovať internetu. University Medical Center vytvorilo 
vyhľadávač, vďaka ktorému ich stránku navštívilo spočiatku 50 tisíc a neskôr až 6,5 
milióna návštevníkov. 

Zaujímavý bol aj blok venovaný projektom digitálnych knižníc. S potešením sme sle
dovali pokračovanie projektu The European Digital Library, v ktorom by do konca roka 
2007 malo byť zapojených 34 národných knižníc. Vysokú návštevnosť mali prednáš
ky venované webu 2.0: zhodnotili vývoj internetu, moderných webových a vyhľadá-
vacích technológií a ich využívania v službách knižníc. Inšpirujúci bol predovšetkým 
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príspevok Petra Godwina o možnostiach informačných pracovníkov v oblasti zvyšo
vania informačnej gramotnosti súčasnej „web generation" s využitím nástrojov Web 
2.0. V priebehu konferencie odzneli aj mnohé iné hodnotné príspevky. Konferenciu 
ukončil Vladimír Karen, ktorý nadviazal na svoj úvodný príspevok, a tak účastníci 
odchádzali aj napriek náročnému programu uvoľnení. Plné texty prednášok sú prí
stupné na webovej stránke www.inforum.cz. 

V priestoroch auly a posluchárne sa na výstave predstavili vydavatelia profesionálnych 
elektronických informačných zdrojov, agregátori informácií a poskytovatelia online slu
žieb, výrobcovia a dodávatelia softvéru a ďalších súvisiacich produktov. Celkove sa pred
stavilo 31 vystavovateľov. V priebehu konferencie sa konala aj výstava posterov. 

Podobne ako po iné roky, už deň pred oficiálnym otvorením konferencie prebiehali 
dva workshopy. Tento rok boli venované vyhľadávaniu citácií v databázach a interne
tových vyhľadávačoch a hlavným nástrojom Webu 2.0. Účastníci konferencie mohli 
po prvýkrát využiť bezdrôtové WiF i  pripojenie k internetu a k dispozícii boli aj počíta
če s pripojením na internet. Pre tých, ktorí na konferenciu pricestovať nemohli, zabez
pečil časopis IKAROS s finančnou podporou firiem Cosmotron a Blackwell Publishing 
a technickou podporou CESNET videoprenos. 

Súčasťou konferencie boli už tradičné sprievodné podujatia - Infokoncert a Infomejdan v 
Klementine. Na Infokoncerte v Zrkadlovej kaplnke sa predstavil vynikajúci gitarový virtu
óz a zároveň boli vyhlásené výsledky ankety účastníkov konferencie o cenu INFORUM 
2007. Za Slovensko získala tento rok cenu Digitálna knižnica pre nevidiacich Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Infomejdan sa konal na Révovom 
nádvorí za tónov džezovej kapely a krásneho teplého počasia. 

S podporou Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov sa na 
konferencii zúčastnili aj zástupcovia slovenských knižníc. Pre záujemcov bol k dispo
zícii infobus sponzorovaný spoločnosťou Albertina icome. Napriek tomu, že sa na 
konferencii zúčastnil pomerne veľký počet zástupcov slovenských knižníc, je na 
škodu, že na konferencii od nich neodznel ani jeden príspevok. Slovensko reprezen
tovala len Ing. N. Andrejčíková z firmy Cosmotron. 

Konferencia INFORUM sa za 13 rokov vďaka skvelej organizácii a kvalite príspevkov 
stala uznávaným a vysoko navštevovaným podujatím. Ostáva nám len tešiť sa na 
jeho ďalší ročník, ktorý sa uskutoční 27. - 29. mája 2008. 

Mgr. Monika Lichnerová - Mgr. Michaela Mikušová 
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Seminár CASLIN 2007 - tradícia ostáva 

V dňoch 3 - 6. júna 2007 som sa zúčastnila na 14. medzinárodnom seminári CASLIN 
2007 v Kongresovom centre Stupava v Stupave pri Bratislave. Seminár sa každý 
druhý rok koná na Slovensku a organizuje ho vybraná členská knižnica združenia 
CASLIN (Česká a slovenská knižničná informačná sieť). Organizátorom tohtoročné
ho seminára bola Univerzitná knižnica v Bratislave. 

Program bol z môjho pohľadu mimoriadne zaujímavý (taktiež ostatní účastníci ho 
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hodnotili pozitívne), k čomu výrazne prispeli kvalitní zahraniční prednášatelia z pres
tížnych univerzít vo svete. Bol tradičný a verný caslinovským seminárom - dva dni sa 
konali zásadné prednášky pozvaných zahraničných prednášateľov a koreferáty pred
nášateľov zo Slovenska a Čiech. Tretí deň bol venovaný workshopom a prezentáciám 
z workshopov, aktívnemu oddychu a posledný, záverečný deň vyplnilo „Akvárium" -
riadená diskusia na vybrané témy, ktoré rezonovali počas štyroch dní v programe i v 
neformálnych diskusiách počas prestávok. 

14. ročník medzinárodného seminára CASLIN bol venovaný téme Informačné tech
nológie a komunikácia vedeckých poznatkov a mal dve hlavné témy: 1. Koncepty a 
vízie. 2. Nástroje, pramene. Mimoriadne pozorne som sledovala nové trendy v aka
demickom prostredí - knižnice ako vydavatelia, problematika open-source software, 
Google aplikácie a „googlovanie", elektronické prostredie na vysokých školách, 
vedecká komunikácia, projekty digitalizácie, W e b  2.0, Library 2.0 a nové služby kniž
níc. Oživením seminára bol vstup profesora Andrewa Lassa z USA cez Skype, nakoľ
ko tento stály účastník seminárov CASLIN a zakladateľ ich tradície sa na tohoročnom 
seminári nemohol osobne zúčastniť. 

Seminár otvoril generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave Tibor Trgiňa a 
zástupca Veľvyslanectva U S A  v S R  Michael Huff. Počas prvého dňa odzneli zaují
mavé prednášky: 

• Knižnice ako vydavatelia: akademická spolupráca na zlepšenie prístupu k vedec
kým poznatkom (Brian Rosenblum, University of Kansas) 

• Jaký open-source software pro publikování elektronických časopisů má vědecká 
komunita к dispozici? (Roman Chýlka, UISK Praha) 

• Vplyv Google aplikácií na prípravu, spracovanie a komunikáciu vedeckých poznat
kov (Ján Gondol', Katedra knižničnej a informačnej vedy FFUK, Bratislava) 

• Informačný systém o vede a výskume ako nástroj vedeckej komunikácie (Danica 
Zendulková, Centrum V T I  SR, Bratislava) 

• Elektronické študijné materiály na ICT Praha (Jiří Jiřát, ICT Praha) 

• Právnická knižnica 2.0: nové úlohy pre knihovníkov-právnikov v informačne preťa
ženej ére /LAW (Sasha Skenderija, Cornell Law Library, Ithaca, NY, USA) 

• Relevancia vo vedeckej komunikácii a nové služby elektronického prostredia (Jela 
Steinerová, Katedra knižničnej a informačnej vedy FFUK, Bratislava) 

• Kognitivně východiská informačnej vedy: interakcia človek - agent (Mirka 
Grešková, Katedra knižničnej a informačnej vedy FFUK, Bratislava) 

• Komplexnosť zručností v procese vedeckej komunikácie (Barbora Holubová, 
Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava) 

• Vytváranie osobných bibliografických databáz a ich zdieľanie (Ladislav Svršek, 
Albertina icome Bratislava). 

Druhý deň bol venovaný týmto témam: 

• Uchovávanie a sprístupňovanie metadát o autorských právach v projekte digitali
zácie archívnych fotografií pomocou schémy copyrightMD (Milan Regec, Katedra 
knižničnej a informačnej vedy FFUK, Bratislava) 

• Knižnice 2.0: zmení W e b  2.0 všetko? (Patrick Danowski, Staatsbibliothek zu Berlin) 
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• Nová generace sítě webových stránek W e b  2.0, Library 2.0 a jejich využití v e  služ
bách knihoven (Eva Marvanová, Národní knihovna Č R  - Knihovnický institut, 
Praha) 

» Nástroje na vašej obrazovke - vaši malí pomocníci v Apple a Viste et al. (Bruno 
Šperl, Hauptbibliothek Universität Graz) 

• Slovenský knihovník a blogovanie (Jana Jelínková, Univerzitná knižnica v 
Bratislave) 

• Služby Google a open-source nástroje / Google (Petr Přidal, Moravská zemská kni
hovna, Brno) 

• Vyhledávání v prostředí W e b  2.0 (Pavel Kocourek, Incad Praha) 

• Kategorizácia a klasifikácia v elektronickom prostredí (Irena Lányiová, Katedra 
knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Bratislava) 

• Vplyv aplikácií W e b  2.0 a Knižnice 2.0 na služby čitateľom v knižniciach a manaž
ment informačných služieb (Johan van Halm, EUSIDIC, USA). 

Tretí deň sa uskutočnili workshopy a prezentácie z workshopov, ktoré predniesli 
doktorandi Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave. A zvládli to 
skvele, tak to hodnotil každý, kto sa zúčastnil. 

Na ilustráciu uvádzam svoju účasť na workshope u prednášateľa z USA Sashu 
Skenderija. Základnou myšlienkou bolo oslovenie používateľa tam, kde sa práve 
nachádza, kde existuje. 

• O vývoji pozície knižníc a knižničnej práce v ére internetu: knihovníci - autoritatív
ny zdroj - portály, nezáujem používateľov o portály - necítia, ako skvele to robíme, 
informační špecialisti - katalógy - DC, stratégie na pohyb internetom; komplikova
nosť pre používateľov; knižnica nie je  jediným zdrojom informácií; internet j e  naším 
konkurentom - prevalcoval nás; prispôsobovanie sa svetu zhustenému okolo inter
netu - nájdenie miesta v internete; sprostredkovatelia - v internete potenciálne 
relevantné zdroje, SFX,  nové ontológie, sémantický web - ani o toto nie je záujem 
zo strany používateľov - konštatovanie, že informácia je  výsledkom interpretácie a 
interakcie (zmena prístupu). 

• O „googlovskej ére": google - rangovanie informácií - vlastné kritériá; používatelia 
sa spoliehajú na google; my sa máme prispôsobovať internetu; človek a počítač. 

• O kvalite zdrojov a relevancii: Aký je  relevantný internet? Ľudia alebo obsah?; sieť 
- nielen fyzická štruktúra; primárny zdroj vedeckých informácií - google (70 %) a 
Cornell (knižnica, portál, google); informácie - mnoho kanálov. Ako určím kvalitu 
zdroja? Čo mám robiť?; členstvo v komunite; information overload - konštatovanie, 
že ľudia potrebujú pomoc a informačný pracovník musí filtrovať informácie. 

Nasledovala rečnícka otázka do pléna - môžeme vôbec u niekoho eliminovať preťa
ženie? - Neprispievame k ďalšiemu preťaženiu? - V diskusii odzneli otázky a odpo
vede - aká je  naša úloha, aká je  úroveň vzdelávania, aký je  stav na Slovensku; o 
oslovení používateľov v tom prostredí, v ktorom sú - ako ich máme osloviť v súvislosti 
s novými technológiami; kto je  knihovník a aká je  jeho úloha, čo je  to, čo nikto iný 
nerobí, kto všetko je  a môže byť knihovníkom, uplatnenie knihovníkov v praxi; kombi
novanie prístupov, ísť za používateľmi, neuprednostňovať technologické prístupy 
pred ľuďmi, zmena myslenia o knižničnej práci, tradícia, zvyk - zmena filozofie pri-
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stupu; knihovníci nevedia, čo budú robiť - neexistuje vízia o zmenách; porovnávanie 
knižníc v USA a na Slovensku, sociálno-ekonomický kontext. - Na záver zúčastnení 
konštatovali, že knižnica nemôže ostať mŕtvym bodom v sieti, ani z pohľadu iných pro
fesií, ale musí využiť príležitosť byť uzlom v sieti. 

Spestrením programu bol výlet na Devín, plavba loďou do Bratislavy a prehliadka 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Za tento zaujímavý program patrí poďakovanie 
hostiteľom z Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

A aké by to bolo ukončenie „caslinovského" seminára, keby sa neuskutočnilo 
„Akvárium". Pre všetkých tých, ktorých zaujíma čo je „Akvárium", posielam srdečné 
pozvanie na najbližší seminár, ktorý sa uskutoční na budúci rok v júni. A ak mnohí z 
vás majú záujem bližšie sa zoznámiť s Caslinom 2007, tu je webová stránka: 
http://www.ulib.sk/index/go.php?id=2186. 

Mgr. Daniela Džuganová, Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

• Yehuda Lahav v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove 

Vlaňajšia informácia Ministerstva kultúry S R  o príprave nového Programu spolupráce 
v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi vládou Štátu Izrael a vládou Slovenskej repu
bliky na roky 2007 - 2009, resp. požiadavka na jeho pripomienkovanie, nás inšpiro
vala k usporiadaniu podujatia, ktoré malo pripravovaný program podporiť. 
Uvažovanie o tom, aké slovensko-izraelské podujatie pripraviť, na čo sa zamerať, 
koho osloviť, nám uľahčila jedna významná skutočnosť. V Izraeli žije človek, ktorý sa 
síce narodil v Košiciach, ale svoje detstvo do druhej svetovej vojny prežil v Prešove, 
v dome na Slovenskej ulici - pán Yehuda Lahav. Štátna vedecká knižnica sa poduja
la zrealizovať stretnutie Yehudu Lahava s Prešovčanmi a toto stretnutie sa uskutoč
nilo v priestoroch čitárne oddelenia knižníčno-informačných služieb vo štvrtok 31. 
mája 2007. Veľkosť a význam jeho osobnosti podčiarkla aj účasť veľvyslanca Štátu 
Izrael v SR pána Zeev Bokera a riaditeľa Múzea židovskej kultúry, univerzitného pro
fesora PhDr. Pavla Mešťana, DrSc., ktorí pricestovali z Bratislavy. 

Izraelský novinár a známy rozhlasový a televízny spravodajca Yehuda Lahav, vlast
ným menom Štefan Weiszlovits, sa narodil roku 1930. Detstvo v Prešove bolo pekné 
a hádam aj šťastné, ale nástup fašizmu znamenal pre neho a jeho rodinu smutné 
obdobie. Oboch rodičov stratil v koncentračnom tábore Osvienčim. Tí  však, skôr než 
boli deportovaní, poslali ho prezieravo k starým rodičom do Budapešti a tým ho 
zachránili. Po trpkých vojnových rokoch sa síce do Prešova vrátil, ale v roku 1949 odi
šiel s mnohými ďalšími príslušníkmi židovskej národnosti do kibucu Merchavja 
v Izraeli, kde začal nový život. Izrael bol svedkom jeho novinárskych začiatkov, ktoré 
prerástli do skúseností zahraničného spravodajcu pre štáty strednej a východnej 
Európy. Jeho spomienky na rodičov, na Prešov, na tlmočnícke obdobie v sovietskej 
armáde, na odchod do Izraela, život v kibuci, na obdobie v izraelskej armáde, na novi
nárske začiatky prináša jeho prvá kniha Zjazvený život. 

Verejnosť na Slovensku dnes pozná Y .  Lahava najmä zo spravodajských relácií 
Slovenského rozhlasu ako pohotového reportéra, mapujúceho dramatické udalosti na 
Blízkom východe - spolužitie Izraelčanov a Palestínčanov. Koho zaujíma táto téma a 
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nestačia mu rozhlasové príspevky, tomu odporúčam jeho druhú knihu Odsúdení spolu 
žiť - knihu reportáží a skutočných príbehov, ktoré napísal sám život a Y .  Lahav ich 
predstavil čitateľom. Jeho charakteristický hlas je  niečo, čo sa nedá prepočuť, ani 
zabudnúť. Mnohí poslucháči možno nepoznajú jeho tvár, ale určite vedia zaradiť jeho 
hlas. Sám Y .  Lahav si zaspomínal na príhodu pri jednej návšteve na Slovensku. Spolu 
s manželkou zavítal do reštaurácie na západnom Slovensku a obsluhujúci čašník ho 
oslovil vetou: V y  ste Yehuda Lahav. Oslovený prisvedčil a keď sa opýtal, ako to vie, 
čašník povedal, ž e  ho poznal po hlase. 

Y .  Lahav na stretnutí s Prešovčanmi rozprával nielen o období svojho života 
v Prešove pred vojnou, ale spomenul aj zaujímavosti, o ktorých mnohí, najmä mlad
ší Prešovčania pravdepodobne nevedia. Takouto zaujímavosťou je  na židovskom cin
toríne postavený pomník židovským vojakom padlým v prvej svetovej vojne, ktorý dal 
v dvadsiatych rokoch postaviť katolícky kňaz a na odhalení ktorého sa zúčastnili ľudia 
rôznych národností či rôzneho vierovyznania. To svedčilo o tolerancii a znášanlivosti 
vtedajších obyvateľov Prešova. Rovnako je  milá jeho spomienka na pomocnicu 
v domácnosti, ktorá ho ako malého židovského chlapca mohla vziať do evanjelického 
kostola, čo neprekážalo ani jeho rodičom, ani evanjelickým veriacim. 

V ostrom protiklade bol potom koniec tridsiatych rokov a začiatok štyridsiatych rokov, 
čiže roky druhej svetovej vojny, kedy Židia boli postavení na okraj spoločnosti a muse
li byť „označkovaní" žltou hviezdou. Jedna z mladých účastníčok stretnutia sa opýta
la na jeho najsmutnejšiu spomienku z obdobia jeho predvojnového a vojnového obdo
bia v Prešove. 

Y .  Lahav dlho nerozmýšľal a povedal, ž e  žltá hviezda bola síce zlá, ale viac ho zabo
lelo, keď navštívil mestskú knižnicu, aby vrátil požičané knihy, a knihovník mu pove
dal, ž e  ďalšie mu už nemôže požičať, pretože je  Žid. 

Účastníci stretnutia sa, samozrejme, nezabudli Y .  Lahava opýtať na jeho názor na 
izraelsko-palestínsky spor, na možné riešenia tohto vážneho problému. Y .  Lahav 
objasňuje svoj postoj k tejo otázke cez príbehy a reportáže v spomínanej knihe 
Odsúdení spolu žiť. Situácia j e  podľa jeho názoru veľmi zložitá, ale on j e  optimista 
a verí, že raz bude medzi Židmi a Arabmi na Blízkom východe uzatvorený mier. Treba 
sa však na to pozerať z perspektívy niekoľkých desaťročí. Kompromis pri vyriešení 
tejto situácie je  nevyhnutný a môže k nemu dôjsť len za cenu veľkých obetí a bolest
ných strát, pretože oba národy, arabský aj židovský, majú historické právo na niečo, 
čoho sa v záujme dohody musia vzdať. 

Y .  Lahav je  v podstate nenápadný, ale veľmi príjemný človek, z ktorého vyžaruje 
zvláštna charizma a pri ktorom zistíte, ž e  nemáte problém otvoriť svoju dušu. Jeho 
veľkou devízou, ako som mala možnosť zistiť po prečítaní jeho autobiografie aj pri 
osobnom stretnutí s ním, je  humor. On sám je  šťastný, pretože „...vyrastal na kultúre 
židovského humoru, narodil sa vo vlasti Švejka a s materským mliekom do seba vstre
bal humor maďarského Frigyesa Karinthyho ..."' Hosťami stretnutia v Štátnej vedec
kej knižnici boli aj manželia Sergej a Lesja Darij, zástupcovia medzinárodnej organi
zácie Izrael a Biblia z Kyjeva, ktorí predstavili vydavateľskú činnosť tejto organizácie 
a spestrili celé podujatie židovskými piesňami. 

Svoju návštevu Prešova využil Yehuda Lahav aj na to, aby odovzdal list primátora 
mesta Rishon Le Zion primátorovi Prešova s návrhom na spoluprácu oboch miest a s 
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pozvaním prešovskej delegácie na návštevu Rishon Le Zionu. Ak dôjde k dohode pri
mátorov a mestských parlamentov, pôjde o prvé partnerstvo slovenského a izrael
ského mesta a my veríme, že toto prvé stretnutie s Yehudom Lahavom na pôde Štát
nej vedeckej knižnice nebude posledné. 

Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove 

' LAHAV, Yehuda. Zjazvený život. Levice : Koloman Kertész Bagaia L. C. A. Publishers 
Group, 2003. 155 s. ISBN 80-88897-93-9 

• Knižnica bez hraníc 

Verejná knižnica v dnešnej otvorenej spoločnosti už prestáva byť miestom s obme
dzenou teritoriálnou pôsobnosťou, ale má slobodné pole pôsobnosti (dokonca) aj na 
medzinárodnej úrovni. Dôkazom takýchto aktivít sú projekty Mestskej knižnice 
v Piešťanoch, z ktorých mnohé majú už niekoľkoročnú tradíciu. 

Asi najdlhšiu históriu má spolupráca Mestskej knižnice v Piešťanoch s Verejnou kniž
nicou z fínskeho mesta Heinola, partnerského mesta Piešťan. A j  keď celkom neko
rešponduje so 40-ročným jubileom partnerstva oboch miest, ktoré si v tomto roku pri
pomíname, v poslednom desaťročí dosiahla významné úspechy. Jej výsledkom boli 
dva významné medzinárodné semináre i etablovaná medzinárodná výtvarná súťaž 
Mesto priateľské deťom, ktorá má svoj konečný výstup v obľúbenom tlačenom kalen
dári, ilustrovanom víťaznými prácami detí. 

K prelomovému roku 2004, ktorý pre Slovensko znamenal vstup do Európskej únie, sa 
viažu začiatky spolupráce Mestskej knižnice v Piešťanoch s Domom Európy v Bratislave. 
V tomto roku knižnica nadviazala na začatú spoluprácu a jedného májového dňa sa stala 
hostiteľom a spoluorganizátorom významného medzinárodného podujatia s názvom Čo 
robí Európa pre mládež? Seminár pre učiteľov, mládežníckych právnikov a zástupcov 
mládežníckych organizácií sa uskutočnil ako jedno z diskusných podujatí projektu Fórum 
pre Európu, projektu rakúsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom zvýšenia 
akceptácie EÚ, ktorý prebieha pod vedením Inštitútu pre Podunajsko a strednú Európu 
(IDM) vo Viedni v spolupráci s ďalšími partnermi (Dom Európy Bratislava, Dunajská uni
verzita Krems, Dolnorakúska krajinská akadémia, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú 
politiku, Weinviertel Management). V rámci celodenného podujatia odzneli podnetné 
prednášky zástupcov mnohých vládnych i mimovládnych organizácií zo Slovenska 
i Rakúska, zaoberajúcich sa prácou s mládežou. Samotné príspevky boli rozdelené do 
nasledujúcich blokov: Politika mládeže Slovenska a Európskej únie, Podporné európske 
programy pre mládež a Príklady úspešných projektov pre mládež. V záverečnom tema
tickom okruhu sa prezentovala aj politika mládeže a projekty Mesta Piešťany i projekt 
Naše Piešťany, realizovaný neziskovou organizáciou Pro Poliš v partnerskej spolupráci 
s Mestskou knižnicou. 

V roku 2004 knižnica využila (aj) pozvanie Knihovny Jiřího Mahena v Brne. Na semi
nári, ktorý organizovala táto významná česká knižnica a ktorý bol zameraný na prácu 
s rôzne zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi knižníc, boli prezentované aj aktivi
ty piešťanskej knižnice určené tejto cieľovej skupine. V Brne boli nadviazané užitoč
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né kontakty, ktoré sa od tej doby rozvíjajú. V jesenných mesiacoch tohto roku, v duchu 
aktivít česko-slovenskej vzájomnosti, budú mať podobu reinštalácie výstavy 
Stretnutie s Klárou Jarunkovou. Výstava mala svoju premiéru v apríli v priestoroch 
Mestskej knižnice v Piešťanoch, ktorá ju pripravila v spolupráci s Bibiánou - medzi
národným domom umenia pre deti v Bratislave, pri príležitosti nedožitých 85. naro
denín Kláry Jarunkovej. Výstava tak priblíži českému publiku život a tvorbu tejto jedi
nečnej autorky a najprekladanejšej spisovateľky v slovenskej literatúre. 

Knižnica spolu s Piešťanským informačným centrom, ktoré je jej strediskom, sa 
neobáva ani spoluúčasti na rozsiahlejších podujatiach s medzinárodnou účasťou. 
Takým bol aj v máji tohto roku Festival mládežníckych folklórnych súborov Slovákov 
žijúcich v zahraničí - Slováci Slovákom. Niekoľkodňové podujatie, ktoré pripravoval 
celý rad organizátorov na čele s n. o. Slováci Slovákom, priniesol okrem tradičných 
prezentácií slovenského folklóru a remesiel i odborný seminár (Slovensko a Slováci 
v zahraničí) a zaujímavé večerné vystúpenie domácich a zahraničných súborov pod 
holým nebom. 

Mgr. Dagmar Nováková, Mestská knižnica v Piešťanoch 

• Súťaž školských časopisov 

Zdá sa, že Orava je veľkou zásobárňou dobrých publicistov. Svedčí o tom aj holý fakt, 
že tu vychádzajú tri regionálne týždenníky. Tento trend bude pokračovať asi aj naďa
lej, pretože medzi školákmi sa objavuje veľké množstvo novinárskych talentov. V toh
toročnom štvrtom ročníku súťaže o najlepší oravský školský časopis, ktorú organizu
je Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s regionálnym 
týždenníkom Noviny Orava, sa na štartovaciu čiaru postavilo 22 redakčných kolektí
vov so svojimi časopismi. Na porovnanie: v minulom ročníku sa prihlásilo 12 periodík. 
V tomto ročníku sa zúčastnilo aj niekoľko časopisov zo škôl v poľskom meste 
Limanowa (ako nesúťažné). 

Uvedieme niekoľko zaujímavých poznatkov, na ktoré upozornila porota. Jednoznačne 
sa dá povedať, že obsahová aj grafická úroveň časopisov išla opäť hore. Grafické 
stvárnenie obálky bolo väčšinou pomerne jednoduché, čo vzhľadom na finančné mož
nosti škôl možno považovať za prirodzené. Redakciám najviac vyhovovala štvrťročná 
periodicita, prípadne vydávanie občasníka, vychádzajúceho 2-3 krát za školský rok. 
Takáto periodicita potom mala prirodzene určené ťažiskové témy a dali by sa zhrnúť 
takto: rozbiehanie sa nového školského roka - Vianoce a zimné prázdniny - Valentín 
a záležitosti s tým spojené - jarné udalosti, príchod leta a hurá na prázdniny! 

Po obsahovej stránke boli jednotlivé časopisy pestré a žánrovo vyvážené. Bolo v nich 
rovnomerne rozdelené spravodajstvo, popularizačno-náučné články, vlastná literárna 
tvorba, zábavné stránky (vtipy, skomoleniny pri odpovediach a v písomkách, zábavné 
úlohy). Čoraz viac sa objavujú rubriky, ktorými sa tieto periodiká približujú k profesio
nálnym žurnálom: hudobné okienko, varenie a recepty, módne trendy a rady na 
udržiavanie zovňajšku. Po prelistovaní niekoľkých čísel toho istého časopisu dá sa 
odhadnúť, do akej miery sa na jeho tvorbe zúčastňovali pedagógovia. Pretože ide o 
školské časopisy, miera zainteresovanosti detí či dospelých na ich tvorbe je individu
álnou záležitosťou každej školy. Samozrejme časopisy, v ktorých prevažuje „detský" 
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pohľad na svet, majú neopakovateľnú atmosféru. Prvé miesto obsadil časopis Škan
dál (Základná škola M. Kukučina v Dolnom Kubíne), Bobrík (ZŠ v Bobrové) a Lavína 
(ZŠ a materská škola v Lokci). V časopisoch žiakov prvého stupňa zvíťazil Tretiačik 
(ZŠ s materskou školou Babin). 

A j  organizátori prikročili k inováciám, ktoré by mali skvalitniť priebeh súťaže. Vďaka 
finančnej podpore Slovenskej asociácie knižníc bol vydaný katalóg, ktorý má sčasti 
poslúžiť ako doklad o úrovni súťažiacich časopisov v školskom roku 2006/2007 a 
sčasti ako metodická pomôcka. Vyhodnotenie prebiehalo počas Týždňa slovenských 
knižníc za účasti členov jednotlivých redakcií a pedagogického sprievodu v interneto-
vej kaviarni U novinára. Podrobné odborné zdôvodnenie hodnotenia poskytli pracov
níci redakcie Noviny Orava Juraj Lukáč a a Erika Juráková, za prítomnosti pracov
níčky bratislavskej redakcie detského časopisu Zornička Evy Tinákovej. Na základe 
toho sa rozvinula živá a fundovaná diskusia, v ktorej mladí žurnalisti prejavili skutoč
ný záujem o novinársku prácu. Ten bol badateľný aj pri návšteve redakcie regionál
nych novín, ktorá bola taktiež súčasťou podujatia. 

Zdá sa, že týmto sa pre mnohé oravské školské časopisy súťaženie nekončí. V minu
lom roku sa niektoré umiestnili na popredných miestach aj v celoslovenskej súťaži Pro 
Slavis 2006. Veríme, že to tak bude aj v tomto roku. 

PhDr. Milan Gonda, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Zaujalo nás... 

• Do knižníc chodí menej ľudí... 

Počas tohoročného Týždňa slovenských knižníc sa v dennej tlači objavilo niekoľko 
príspevkov aj o knižniciach. Málo, ale predsa. Názov jedného z nich - z pera Zuzany 
Uličianskej v denníku Sme 28. marca 2007 - som použil ako nadpis aj pre týchto nie
koľko mojich poznámok. 

Z článku pripomeňme vopred zopár vybraných štatistických údajov za rok 2006: 

• na Slovensku je v súčasnosti okolo 2 660 verejných knižníc; počet návštev v kniž
niciach sa medziročne znížil asi o 4,4 percenta; 

• na jedného obyvateľa pripadlo na Slovensku 3,99 výpožičiek (v Česku 7,1 výpoži
čiek); 

• investície do knižničných fondov na jedného obyvateľa v uplynulom roku 
v Slovenskej republike predstavovali 0,25 eura, v Českej republike 0,85 eura, vo 
Veľkej Británii 3,1 a v Dánsku 9,25 eura; 

• až 72 % výpožičiek sa uskutočnilo vo verejných knižniciach. V školských knižni
ciach, ktoré tvoria asi 60 % z celkového počtu knižníc, sa realizuje len asi 5 % 
výpožičiek. 

Ak budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo do knižníc chodí menej ľudí ako pred
tým, zistíme, že je to v dôsledku viacerých príčin, pričom demografický vývoj zrejme 
nie je hlavným faktorom. 
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Hlavnou príčinou nie je  ani pokračujúca informatizácia spoločnosti. Napriek všetkým 
problémom v predchádzajúcich rokoch v oblasti informatizácie, napriek prijímaniu, ale 
neplneniu vytýčených predsavzatí v tejto oblasti a uprednostňovaniu menej akútnych 
výziev a opatrení, ľady sa predsa len pohli. A to aj v informatizácii knižníc: máme už 
elektronické katalógy, rozvíjajú sa aj nároky na knižnično-informačné služby a tieto 
služby sa modernizujú, knižniciam je  čoraz dostupnejší internet. Začal sa napríklad 
budovať - aj keď takpovediac „svojpomocne" - i tzv. Zlatý fond slovenskej literatúry 
(zlatyfond.sme.sk). Slovenská národná knižnica (a nielen ona) siaha po ešte nároč
nejších úlohách a predsavzatiach. 

Ako v inom článku hovorí Oliver Rehák, „hoci sa na sklonku minulého storočia často obja
vovali tvrdenia, že internet pochová knižnú kultúru, zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. 
Naopak, nové médium tomu tradičnému začalo pomáhať." Svoj článok uzatvára konšta
tovaním, že „aj bez vedeckých výskumov je isté, že papierová kniha má v ére internetu 
budúcnosť. Už  aj preto, že nebyť kníh ... všetky webstránky by ponúkali len prázdnu 
obrazovku monitora." (Rehák, O.: Internet knihy nepochoval. In: Sme, 3. mája 2007). 

Vráťme sa teda ku knihám ako takým a k uvedeným štatistickým údajom. Ž e  počet 
registrovaných čitateľov v knižniciach trochu poklesol a počet návštev v knižniciach sa 
znížil o 4-5 percent, by ešte také dramatické zatiaľ nebolo. Horšie by bolo, keby sme 
na tieto skutočnosti náležíte nereagovali alebo ich podcenili. Z množiny možných prí
čin daného problému by som chcel upozorniť len na tri: 

• na doplňovanie a vývoj knižničných fondov, 

• na pestovanie pozitívneho vzťahu mládeže ku knihám, 

• na obsahovú úroveň médií a časti literatúry a jej vplyv na človeka. 

Obráťme najprv pozornosť na doplňovanie či vývoj knižničných fondov. V Česku sa na 
obyvateľa a rok vydáva 3,4-krát, vo Veľkej Británii 12,5-krát a v Dánsku dokonca 37-krát 
viac peňazí na literatúru do knižníc ako na Slovensku. Naša literatúra je  navyše zaťaže
ná vysokou DPH tak, ako ktorýkoľvek iný tovar (čo je nepríjemné najmä pri literatúre 
náučnej, výchovno-vzdelávacej a študijnej). Existujúce knižničné fondy zastarávajú a 
knižnice majú relatívne obmedzené možnosti výpožičiek napriek tomu, že vydavateľstvá 
a kníhkupectvá môžu svoju ponuku zvyšovať. Ak je  problém doplňovania knižničných 
fondov relevantnou a príťažlivou literatúrou akútny vo verejných knižniciach, ešte akút
nejším sa ukazuje byť v knižniciach školských. Naše knižnice nutne potrebujú na nákup 
literatúry viac peňazí a vysokú úroveň musí mať aj akvizičná práca. 

Zhodujem sa s názorom predsedníčky Slovenskej asociácie knižníc Danky Gondovej, 
ktorý vyjadrila v už  spomenutom článku Z. Uličianskej, že totiž „kritickou kategóriou sú 
predovšetkým deti, ktoré prestávajú mať vzťah ku knihám". Ten treba cieľavedome a 
vytrvale pestovať v spoločnosti, v rodine, ale predovšetkým aj v škole. A k  detí nečíta
jú, nevedia sa ani vyjadrovať a odráža sa to aj na úrovni ich všeobecných vedomos
tí, na ich rozhľade, záujmoch, medziľudských vzťahoch i postojoch. Zhoršený vzťah 
časti detí ku knihám a čítaniu vidieť nielen na vzhľade ich školských kníh a zošitov, 
ale napríklad aj na výsledkoch tohoročného monitoringu zo slovenčiny a literatúry: z 
56 274 deviatakov bolo priemerne úspešných len 67,1% a plný počet bodov zo slo
venčiny dosiahlo len 616 deviatakov! Je nevyhnutné lepšie podporovať a primerane 
zainteresovať (finančne aj úväzkami) prácu učiteľov-knihovníkov v školských knižni
ciach. Napokon, cieľavedome pestovať v deťoch pozitívny vzťah a úctu ku knihe by 
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malo patriť k najvlastnejším úlohám každého pedagóga. V rámci tohto odseku ešte jedno 
odporúčanie: existujú už dobré príklady spolupráce verejných a školských knižníc, zame
ranej na podporu čítania školskej mládeže, napr. medzi Miestnou knižnicou v Bratislave-
Karlovej Vsi a školskou knižnicou Základnej školy na Majerníkovej ulici (pozri Bulletin 
SAK č. 4/2006). Táto spolupráca môže byť prínosná aj inde a treba ju podporovať. 

Tretí faktor, pravdepodobne najzávažnejší a na riešenie asi najobťažnejší, ktorý často 
negatívne vplýva na vzťah mládeže ku knihe, je programová úroveň niektorých médií. 
Najmä televízii dáva mládež prednosť pred knihou. Je veľmi potrebné, aby výber pro
gramov bol uvážený. Žiadalo by sa napr. viac relácií osvetového, vzdelávacieho či 
ducha zušľachťujúceho charakteru, teda relácií s človečensky vyššou pridanou hod
notou. Nejde však len o televíziu, problém má širšiu platnosť. 

Čo s tým? Ako vrátiť literatúre nevyhnutnú príťažlivosť a jej najvlastnejšie poslanie -
kultivovať človeka? Rezignovať? Zmieriť sa s nezdravou tendenciou alebo s ňou 
bojovať ako s veternými mlynmi? Myslím si, že za správnu a dobrú vec treba bojovať, 
cieľavedome i obetavo. 

(jk) 

• D o  knižnice už viacej nevstúpim... 

V pondelok 26. marca 2007, pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc, 
položila moderátorka Slovenského rozhlasu podpredsedníčke Slovenskej asociácie 
knižníc Andrejke Doktorovej niekoľko aktuálnych otázok k problematike našich kniž
níc a významu kníh a knihovníctva v spoločnosti. Rozhovor mal - podľa mojej mien
ky - veľmi dobrú obsahovú úroveň. A j  poslucháči mohli v krátkej diskusii vystúpiť 
a pýtať sa, prečo napr. u nás klesá počet používateľov knižníc, ako sme na tom 
v porovnaní trebárs s Dánskom, aká je úroveň doplňovania knižničných fondov u nás 
a inde vo svete, kde sa na literatúru dáva mnohonásobne viac ako u nás. 

V diskusii ma však osobitne zaujalo stanovisko poslucháčky z Malaciek - podnikateľ
ky, že ona už do knižnice nevstúpi, lebo je to k ničomu ... Možno je tam naozaj všeli
čo k ničomu, ale - prečo je to tak? Čo robí tamojšia knižnica, predstavitelia Malaciek, 
poslanci, školy a i.? Ako k riešeniu potrieb knižnice prispeli, hoci dvoma percentami z 
dane, tamojší podnikatelia a iní občania? Naozaj nám už knižnice netreba a sú zby
točné? Kam to chceme s našou občianskou a vedomostnou úrovňou dotiahnuť? 
Akými cestami, prostriedkami či aktivitami sa chceme v tejto spoločnosti rozvíjať? 

Ak pani podnikateľka hľadala zákony o daniach či inú s tým súvisiacu literatúru, bola 
na správnej adrese, keď šla do verejnej mestskej knižnice. V súčasnosti už naše 
verejné knižnice nemôžu byť len police s dajakými knihami, ony už musia byť kniž-
nično-informačnými pracoviskami, musia byť schopné poskytnúť občanovi/čitateľovi 
žiadanú dostupnú literatúru v širokospektrálnom tematickom zameraní, s ohľadom na 
potreby používateľského zázemia, poradiť alebo pomôcť pri jej obstaraní prostred
níctvom inej knižnice, alebo mu pomôcť získať potrebné poznatky napr. prostredníc
tvom internetu. Myslím si, ž e  aktuálnu časť slovenskej Zbierky zákonov by knižnica 
v Malackách vo svojom súčasnom knižnično-informačnom fonde mala mať, rovnako 
ako aj nevyhnutný počet počítačov s pripojením na internet. Mestský úrad a zastupi
teľstvo by sa mali i o to postarať, hoci majú v meste aj kopec iných starostí. 
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V každom prípade by malo platiť, že občan - mladý či starý - by mal mať možnosť 
zájsť si do knižnice so záujmom a s vedomím, ž e  to nie je  zbytočné. Na druhej stra
ne by mal aj sám prispieť, aby sa také možnosti a podmienky v danom prostredí 
vytvorili. 

(ik) 
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JUBILANTI 

Tvorivý organizátor 

Zmena na poste riaditeľa tej-ktorej inštitúcie zväčša zaujíma bližšie iba jej pracovní
kov a ostatní, resp. väčšina, to neraz iba letmo zaregistruje. Priznávam, že aj ja patrím 
k tejto väčšine, a tak v roku 1988 som „zobrala na vedomie" nového riaditeľa 
Slovenskej technickej knižnice v Bratislave (SITK). Bol ním Ing. Ján Kurák. 

Skôr ako samotného riaditeľa som si „všimla" jeho aktivity späté s vytvorením nové
ho záujmového združenia knižníc. Úsilie troch najvýznamnejších vedeckých knižníc 
(Matice slovenskej-Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej technickej knižnice a 
Univerzitnej knižnice v Bratislave) sa v roku 1992 zavŕšilo vznikom Slovenskej aso
ciácie knižníc (SAK). Jej prvým predsedom sa stal Ing. Jan Kurák a túto funkciu vyko
nával do roku 1996. 

Moje prvé pracovné stretnutie s riaditeľom SITK a predstaviteľom SAK sa spája so 
začiatkom činnosti asociácie, hneď pri riešení dvoch úloh - vzniku periodika Bulletin 
SAK a prvými krokmi na pôde medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Bol to 
práve rok 1993, ktorý pred novú organizáciu staval viaceré naliehavé otázky a úlohy. 
Medzi ne patrilo i profilovanie „tváre" bulletinu - jeho obsahové, organizačné, grafic
ké i technické zabezpečenie, či hľadanie toho „správneho miesta" medzi dovtedajšou 
odbornou tlačou. Ďalšou úlohou bolo zabezpečiť prezentáciu produkcie knižníc aj 
sprievodných programov na veľtrhu Bibliotéka, či príprava loga (od roku 1996 sa začal 
používať dnes už známy „domček"). Dodnes si pamätám napätie, keď sme vstupo
vali s produkciou knižníc na neznámu pôdu, medzi skutočných vystavovateľov 
i náročné podmienky pre realizátorov výstav, ešte v priestoroch Domu umenia. Vtedy 
nás „šéf" prichádzal povzbudzovať a nikdy nezabudol na maškrty či minerálku. Možno 
to dnes vyznie ako nepatrná maličkosť, ale vtedy sme si jeho starostlivosť a záujem 
veľmi vážili. Tu sa začala naša úzka spolupráca, ktorá vlastne trvá dodnes, hoci sa 
neskôr obmedzila na bulletin a príležitostné stretnutia. 

Som rada, že pri príležitosti životného jubilea Ing. Jána Kuráka - 75-tich rokov -
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môžem ho predstaviť aspoň letmo mladším kolegom a pripomenúť jeho pôsobenie 
starším, resp. súputnikom. 

Ako najlepšie začať? „Najbezpečnejšie" vari hneď od začiatku. 

Ján Kurák (*1932) pochádza z podhorskej dediny Ipeľský Potok v severnej časti 
Novohradu. Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a Lučenci, potom na Vyššej 
priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici, neskôr na Chemicko-technologic-
kej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Na „umiestenku" 
nastúpil do Kovohút v Istebnom, kde pôsobil takmer sedemnásť rokov. Ako námest
níka podnikového riaditeľa tohto podniku ho zvolili z a  predsedu Dozornej rady, úč. 
spol. Kerametal (1970 - 1973), prvého podniku zahraničného obchodu na Slovensku. 
Od roku 1974 začal pracovať na rôznych stupňoch štátnej správy v oblasti vědecko
technického rozvoja, odkiaľ nastúpil do funkcie riaditeľa Slovenskej technickej knižni
ce (15. mája 1988). 

Svoje nové pôsobisko poznal ako používateľ služieb knižnice už od študentských čias. 
Ako spomenul: prijali ma normálne, bezproblémovo, až na ojedinelé výhrady, že nie 
som školovaný knihovník". Knižnica mala v tom čase 195 zamestnancov, pracoviská sa 
nachádzali na deviatich miestach a o fluktuáciu, problémy či údržbu toľkých priestorov 
nebola núdza. Ak sa k tomu priráta napr. suplovanie niektorých základných úloh paten
tového úradu a úradu pre normalizáciu, ktoré sídlili v Prahe, neustále presúvanie fondov, 
väčšie či menšie rekonštrukcie a pod. - mal sa nový riaditeľ čo oháňať. „Bez pochope
nia, obetavosti, snahy i zodpovednosti by sa nápor úloh," konštatoval J. Kurák, „nedal 
zvládnuť. Vedeli sme sa nielen informovať, ale aj poškriepiť, ľudsky dohodnúť, keď bolo 
treba i buchnúť do stola, ale - predovšetkým ísť ďalej." Po príchode do knižnice si J. 
Kurák predsavzal, že povedie kolektív tak, aby knižnica bola užitočná a „aby si všetci 
mohli po rokoch pozrieť samí sebe rovno do očí". 

Riadiť knižnicu v 90. rokoch však nebolo nič závideniahodné. SITK prechádzala vtedy 
z pôsobnosti jedného orgánu (ministerstvo pre hospodársku stratégiu) do druhého 
(ministerstvo školstva, mládeže a športu) a k tomu sa pripájali snahy, aby sa knižnica 
integrovala do Slovenskej vysokej školy technickej, resp. Slovenskej technickej uni
verzity. Navyše rozhodnutím odstupujúceho ministra školstva Slovenskú technickú 
knižnicu zrušili a nemilou úlohou riaditeľa bolo previesť majetok a činnosť na 
Slovenskú technickú univerzitu. Ako si na tento krízový stav spomína J. Kurák: „Bol 
som prekvapený a zarazený. Keď som prevzal fax s týmto rozhodnutím, horúčkovito 
som uvažoval, čo robiť. Rozhodol som sa a na druhý deň poslal informáciu novému 
ministrovi s tým, aby preveril záležitosť a rozhodol ako ďalej, lebo predošlé rozhod
nutie nepovažujem z a  správne a odmietam ho plniť." Onedlho prišla odpoveď, ktorá 
navrátila veci do pôvodného stavu. Knižnicu sa podarilo zachrániť. Veď už vtedy akti
vity SITK išli ďaleko za mantinely tradičnej knižničnej obsluhy študentskej a pedago
gickej obce: služby sa rozšírili na celú vedecko-technickú komunitu Slovenskej repu
bliky, na kooperáciu s podobne orientovanými knižnicami nielen v Slovenskej republi
ke, ale i v zahraničí, na začínajúcu spoluprácu s medzinárodnými knižnično-infor-
mačnými organizáciami, na knižnično-informačnú podporu integračných procesov 
v Európskej únii (vytvoril sa napr. EDIS, informačná kancelária pre vedeckovýskum
nú iniciatívu EUREKA)  atď. Okrem toho bola SITK zatiaľ jediným informačným praco
viskom v oblasti patentov a technických noriem na Slovensku. 
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Nový štatút (1992) už definoval knižnicu ako „národné technické informačné centrum" 
so zdvojeným názvom Slovenská technická knižnica - Centrum V T I  SR. „Zmyslom 
tohto riešenia bolo," ako povedal J. Kurák, „zdôraznenie skutočnosti, ž e  knižnica má 
ambície stať sa funkčným knižnično-informačným pracoviskom, zodpovedajúcim 
novodobým nárokom informačnej, poznatkovo orientovanej spoločnosti." 

Zmeny sa však neskončili, knižnica prešla do pôsobnosti Úradu pre stratégiu rozvoja 
spoločností, vedy a techniky S R  a vedenie knižnice opäť dopĺňalo a spresňovalo nový 
štatút (1996), v ktorom došlo k zjednodušeniu názvu na Centrum V T I  SR, ako ho 
poznáme aj teraz, hoci časť knihovníkov sa s ním nestotožnila podnes. 

S čím sa v tom čase ešte „borilo" vedenie knižnice? 

• Muselo pomáhať priestormi, fondmi i pracovníkmi pri vzniku Úradu priemyselného 
vlastníctva a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (delimitovalo sa 
90 % z už málo aktuálneho fondu). 

• Riešilo prechod na príspevkovú formu hospodárenia (1993). 

• Zabezpečovalo sťahovanie zo Štefanovičovej ul. i rekonštrukčné práce v ďalších 
priestoroch, ale prioritou bola predovšetkým výstavba vlastného objektu (úsilie o 
vlastnú budovu od roku 1962 sa podarilo zavŕšiť až po desaťročiach zápasov 
v roku 1988; hoci slávnostný výkop sa uskutočnil 18. mája 1998, práce sa rozbie
hali pomaly, neraz stagnovali a a ž  tohto roku sa črtá reálne dokončenie stavby. 

• Reagovalo viacerými opatreniami na zvyšovanie cien literatúry (napr. počet perio
dík sa musel zredukovať o 49 %), lebo bolo medzi dvoma mlynskými kameňmi: 

oddelenie doplňovania sa domáhalo, aby sa zvýšil nákup kníh miesto počítačov, 
čitatelia zas lepili nápisy: Kúpte počítač!" - pripomenul J. Kurák. 

• Podporovalo technický a technologický rozvoj knižnice (od retrokonverzie zázna
mov a kúpy prvých P C  pre používateľov po prevádzku automatizovaného systému, 
pripojenie na internet a využívanie databáz vrátane informačného systému 
JASON). „Celé desaťročie bolo poznačené mimoriadnym úsilím," ako zdôraznil J. 
Kurák, „vytvoriť z C V T I  S R  technicky vyspelé knižnično-informačné pracovisko... 
Boli to nielen roky náročnej práce, ale popri radosti z úspechov aj obdobia stresov 
či občasných nedorozumení. Veď niet dobrého komína bez dymu. Celkový výsle
dok však stál za to..." 

• Rozvíjalo medziknižničnú spoluprácu domácu i zahraničnú, nadviazalo spoluprácu 
aj s viacerými medzinárodnými knižnično-informačnými organizáciami (LIBER, 
IATUL, E A G L E ,  FID, EBLIDA). „Pritom rástli ľudia, zvyšovalo sa renomé knižnice a 
rástol aj konkrétny úžitok z tohto importu," skonštatoval J. Kurák. 

Týchto niekoľko načrtnutých zásadných „bodov" len potvrdzuje, aké zložité boli tieto 
roky, čo najdôležitejšie musel J. Kurák ako riaditeľ riešiť, v čom a z čoho hľadať výcho
diská. A to som sa ani nedotkla komplexu klasických bolestí každej veľkej knižnice, 
prevádzky, vzťahov čitateľ - knihovník a pod. 

J. Kurák nastúpil do funkcie riaditeľa v roku jej polstoročnice a po desiatich rokoch 
pôsobenia v knižnici odišiel na vlastnú žiadosť (28. februára 1998). Z a  toto obdobie 
sa veľa udialo i pomenilo. Po rokoch J. Kurák povedal: či sme v daných podmien
kach urobili dosť alebo málo, to posúdia nasledovníci - knihovníci a používatelia. V 
každom prípade - všetci sme sa snažili." 
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Nebolo by však celkom spravodlivé, keby som k riaditeľovaniu v SUK, SITK - CVTI S R  a 
CVTI S R  nepridala aj niekoľko slov o činnosti J. Kuřáka v Slovenskej asociácii knižníc. Už 
v úvode som povedala, že patril k zakladateľom tejto organizácie a bol jej predsedom. Bol 
však nielen strohým, oficiálnym funkcionárom, ale aj jej dušou, hnacím motorom, iniciáto
rom mnohých aktivít, akýmsi tmeliacim, zjednocujúcim prvkom. Aktívne sa zapájal do legis
latívnych prác, do pripomienkovania novely zákona o povinných výtlačkoch, zákona o 
obecnom zriadení, návrhu zásad knižničného zákona, zriadenia regionálnych kultúrnych 
centier, zahraničnej spolupráce SAK. Podporoval organizovanie seminárov k aktuálnym 
otázkam súčasného knihovníctva (napr. elektronizácia knižníc, stav školskej a mimoškol
skej prípravy knižničných pracovníkov), konferencií (Slovenské knihovníctvo v čase spolo
čenských premien a do roku 2000), 1. slovenského knihovníckeho kongresu v Nitre. 
Podporoval prípravu súhrnných materiálov, realizáciu rôznych prieskumov (napr. stav auto
matizácie v knižniciach, výdavky knižníc na literatúru), sledoval problematiku cla a DPH i 
vedľajšej hospodárskej činnosti knižníc a pod. Zvlášť venoval pozornosť propagácii a zvi
diteľňovaniu knižníc, čo najlepšie vystihuje jeho apel na knižnice počas valného zhromaž
denia SAK pri hodnotení prvého funkčného obdobia (1994): „...nesmažit1 sa vo vlastnej 
šťave, ale hľadať cesty prezentácie v masovokomunikačných prostriedkoch". Svoje 
myšlienky, názory, postrehy, zahraničné skúsenosti a podnety tlmočil na stránkach Bulletinu 
SAK, v ktorom do konca minulého roka aktívne vykonával funkciu hlavného redaktora. 

Naďalej je  jeho aktívnym prispievateľom. 

Dnes má J. Kurák kontakt s knižnicami viac-menéj len ako ich používateľ, čitateľ 
odbornej literatúry a pri náhodných, osobných stretnutiach sa ešte vždy živo zaujíma 
o dianie v slovenskom knihovníctve. Ako mi nedávno povedal: „...už je  zo  mňa kla
sický dôchodca. A k  je  dobré počasie, venujem sa záhrade alebo čítam, nakupujem 
(aby som bol užitočný doma) a hromžím na ceny, dôchodky a všeličo iné, čo sa prie
či môjmu vkusu. To je  však údel dôchodcu." 

Na záver treba ešte dodať, že Ing. Ján Kurák ako „neškolovaný knihovník" zanechal 
v slovenskom knihovníctve nezmazateľnú stopu, nielen v C V T I  SR, ale aj v 
Slovenskej asociácii knižníc. Aká j e  táto stopa hlboká a užitočná - to ukážu dejiny. 

PhDr. Ľudmila Čelková, Ústredná knižnica S,4V v Bratislave 

Jubilujúci Štefan Kolivoško 

Profesionálny život Mgr. Štefana Kolivoška je  už niekoľko desiatok rokov spätý 
s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach. Po skončení stredného odborného 
učilišťa totiž veľmi rýchlo pochopil, že práca vo fabrike nebude jeho celoživotným 
poslaním. A tak sa v roku 1967 prihlásil do Bratislavy na nadstavbové štúdium kni
hovníctva. To sa mu stalo osudným. Našiel si tu dve celoživotné lásky - manželku a 
knihovníctvo. Po skončení školy začal pracovať v Mestskej knižnici v Košiciach. Tak 
ako teraz, aj vtedy pracovali v knižnici predovšetkým príslušníčky nežného pohlavia. 
Je pochopiteľné, ž e  ženský kolektív prijal mladého nádejného knihovníka s otvorenou 
náručou. Možno i preto, ž e  sa práve reorganizoval sklad kníh, a tak dobre padla 
chlapská posila. Neskôr začal slúžiť čitateľom, kde sa zvlášť u zrelších návštevníčok 
tešil mimoriadnej obľube. Po nadobudnutí praktických skúseností v knižničnej práci sa 
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stal mestským metodikom. Keď začiatkom 70. rokov bola knižnica opäť poverená 
krajskou metodickou pôsobnosťou, začal pracovať ako krajský metodik. Medzitým 
postgraduálne študoval odbor Výchova a vzdelávanie dospelých na Univerzite P. J. 
Šafárika v Prešove a ukončené vysokoškolské vzdelanie mu prinieslo funkčný postup. 
Jeho nástupom do funkcie vedúceho krajského metodického oddelenia dostáva kni
hovnícka práca na východnom Slovensku novú dimenziu. 

Mgr. Štefan Kolivoško má významný podiel na dobudovaní strediskového systému vo 
Východoslovenskom kraji. Už  v 70. rokoch sa intenzívne zaoberal prácou so znevý
hodnenými skupinami obyvateľstva, zdravotne postihnutými a Rómami. I z jeho pod
netu sa zrodilo viacero aktivít, ktoré posunuli knižničnú prácu s týmito skupinami na 
dobrú úroveň. Prínosom j e  i jeho podiel na organizácii knižničných fondov, osobitne 
na stavaní odbornej literatúry, kde sa podieľal na vypracovaní metódy tvorby stava-
cích znakov. Problematike stavania sa venuje dodnes. 

V rokoch 1991 - 1995 pôsobil vo funkcii riaditeľa Krajskej knižnice v Košiciach, ktorá 
sa z jeho podnetu premenovala na Verejnú knižnicu a pribrala do názvu meno diplo
mata, básnika a knihovníka Jána Bocatia. Významným počinom bolo zavedenie auto
matizácie do knižnice. Pričinil sa o tvorbu prvého knižničného programu Libris 
a o jeho implementáciu nielen do vlastnej knižnice, ale i do okresných knižníc v kraji. 
Kolega Kolivoško sa vždy so svojimi myšlienkami a nápadmi vedel nezištne podeliť 
s inými. Podieľal sa tiež na zavedení prvých (a jediných) bibliobusov na Slovensku, 
keď s Ministerstvom kultúry Belgického kráľovstva spolupracoval na príprave a reali
zácii projektu knižničnej obsluhy vidieckeho obyvateľstva vo Svidníku. Pre svoj zása
dový postoj k presťahovaniu knižnice do iných priestorov bol v r. 1995 vtedajším 
ministrom kultúry z funkcie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia odvolaný. 

Štefan Kolivoško je plodný aj ako autor viacerých metodických materiálov, koncepcií, 
článkov. Pravidelne publikuje v odbornej knihovníckej tlači doma, ale i v Maďarsku a 
Česku, prednáša doma i v Maďarsku. V poslednom období sa venuje aplikácii kateri-
začných tabuliek do praxe: tabuľky by mali zjednodušiť abecedné stavanie beletrie. 
Zároveň sa zaoberá aj problematikou čítania. Jeho plodný profesionálny život už  
dávno presiahol rámec jednej knižnice. Vari ani neexistuje oblasť, do ktorej by 
Kolivoško nezabŕdol. Je to výrazná osobnosť slovenského knihovníctva, na rozvoji 
ktorého sa podieľal i ako člen komisií a redakčných rád. 

Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia pôsobí v súčasnosti ako vedúci odboru služieb 
a zástupca riaditeľky. Okrem knihovníctva sa venuje spracovávaniu regionálnych 
dejín a zberateľstvu. Je autorom štyroch publikácií o histórii obcí Seňa, Šaca, Ždaňa 
a Jasov (posledná publikácia vyšla aj v maďarčine). 

Mgr. Štefan Kolivoško má dvoch dospelých synov a s rodinou žije v Seni. Jeho man
želka Elena je bibliografka. 

Je to výborný človek a kolega, s bohatou fantáziou, invenciou a schopnosťou spolupra
covať. Verím, že do knihovníctva vnesie ešte mnoho dobrých nápadov i humoru. 

PhDr. Klára Kernerová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
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Roky s knihou 

So šálkou kávy v ruke sedím v tichej izbe, ktorá množstvom políc s knihami pôsobí 
skôr ako knižnica. Vlastne knihy sú takmer všade, po celom dome. Je to rodinná kniž
nica, ktorá rástla desaťročia a nesie pečať svojich „budovateľov". So záujmom si pre
zerám knihy z beletrie, poézie a najmä publikácie o histórii a o výtvarnom umení. 
Nechýba obľúbená literatúra z detstva súčasnej majiteľky knižnice (verneovky, Bambi, 
či časopis Slniečko zo 40. rokov minulého storočia), vedľa je modlitebná knižka sta
rej mamy, ďalej vzácne knihy a noviny (Pressburger Zeitung z r. 1800), ako aj zbier
ka knižných miniatúr, ktorá dokumentuje hobby z mladosti Heleny Pangrácovej. 

Možno si poviete, načo taký dlhý úvod? Preto, lebo chcem aspoň trochu priblížiť 
atmosféru rozhovoru, či skôr spomienok, niekoľkých poohliadnuti na uplynulé roky, 
ktoré „naša Hela" (ako ju priatelia volajú) prežila nerozlučne späté s knihou. 

Takéto poohíiadnutia sa robia pri zlomových či životných udalostiach a odchod do 
dôchodku rozhodne takou udalosťou je. PhDr. Helena Pangrácová (*1948) odišla z 
významného postu riaditeľky Slovenskej pedagogickej knižnice k 31. marcu 2007 a 
pri tejto príležitosti sme sa porozprávali. 

Prezraď, čo ťa ovplyvnilo po skončení základnej školy pri výbere knihovníckej profesie? 

Bolo to už tak dávno, dávno. Ani neuveríš, bolo to pred vyše štyridsiatimi rokmi. V 
mojej škole (terajšie gymnázium na Grôsslingovej ulici v Bratislave) sídlila aj 
Osvetová škola, ktorá bola predchodkyňou Strednej knihovníckej školy. Vyznie to 
neskutočne, ale pri výbere budúcej profesie rozhodol akýsi pubertálny vzdor a sku
točnosť, že som veľmi rada čítala. Môj otec chcel, aby som po skončení základnej 
školy pokračovala v štúdiu na „dvanásťročenke". No a j a  som vtedy zo zásady chce
la niečo iné. Nečudo, veď som vtedy mala 15 rokov. „Objavila" som Strednú knihov
nícku školu (SKŠ). Vtedy som si určite neuvedomovala, k akému dôležitému rozhod
nutiu som dospela. Nemuselo byť správne. Dnes ani jeden z uvedených podnetov 
(vzdor, radosť z čítania) nepovažujem pri výbere budúceho „knihovníckeho" povola
nia za rozhodujúci a správny. Skúsenosti z mojej pedagogickej praxe ukázali, že deti, 
ktoré si vybrali knihovnícku školu preto, že rady čítali, bolí často sklamané a po jej 
skončení ani nepracovali v knižniciach. Ale ako vidieť, nebolo to pravidlo - rodičia 
nakoniec akceptovali moje želanie - som im za to vďačná. Takže dnes som - spolu 
so štúdiom - už 44 rokov v slovenskom knihovníctve. 

Splnilo sa tvoje rozhodnutie, vyštudovala si SKŠ (1967). Ako sa uberala ďalej tvoja 
životná cesta? 

Moju cestu možno rozdeliť do dvoch základných etáp. Prvá etapa sa spája so 
Strednou knihovníckou školou. Študovala som tam štyri roky, potom som rok praco
vala v Univerzitnej knižnici, od roku 1968 som študovala na Katedre knihovníctva a 
vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Po roku materskej 
dovolenky som sa vrátila opäť do SKŠ - už ako učiteľka. Moji bývalí učitelia sa stali 
mojimi kolegami. Vyučovala som tam 22 rokov. Podarilo sa mi spojiť s knihovníctvom 
aj môj vzťah k deťom, i keď v stredoškolskom veku. Bolo to asi najkrajšie obdobie 
môjho života. Spolu 26 rokov spojených so školou zanechalo vo mne nezabudnuteľ
né spomienky na žiakov, kolegov. Dnes sa mi často vracajú, keď stretnem svoje žiač
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ky (chlapcov bolo v škole málo) v knižniciach, na rôznych odborných podujatiach, ale 
aj inde, alebo mi posielajú pozdravy - napríklad celkom nedávno aj básnickú zbierku. 
Je to aj kúsok nostalgie za rokmi, ktoré prešli. 

Druhá etapa je  spojená so Slovenskou pedagogickou knižnicou (spočiatku súčasť 
Ústavu informácií a prognóz školstva). Pôsobila som tu od roku 1996, čiže vyše 10 
rokov. Podstatne menej ako v škole, ale zdá sa, že čas nie je  rozhodujúci. Pôvodne 
som si myslela, ž e  tu budem robiť „tichú, pokojnú knihovnícku prácu", ale osud roz
hodol, ž e  to celkom tak nebude. Bolo to obdobie veľkých výziev pre mňa nielen po 
odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Riadiaca funkcia priniesla so sebou zodpovednosť 
- z a  inštitúciu, z a  ľudí. Cítila som aj zodpovednosť pred tými, ktorí knižnicu zakladali 
a pracovali v nej od jej založenia. Moje zlyhanie by zasiahlo aj ich, i keď mnohí z nich 
už nežijú. Prišla som do knižnice, ktorá pomaly „odchádzala" z knihovníckeho sveta. 
Dnes ale odchádzam z knižnice, ktorá na to ani nepomyslí. Počas rokov, keď som tu 
pôsobila, sa vyriešili všetky jej existenčné problémy - dôstojné umiestnenie, zaostá
vanie v oblasti elektronizácie, metodiky školských knižníc, zviditeľnenie knižnice 
v tlači, na verejnosti atď. Samozrejme, bez podpory mojich kolegýň, kolegov a celej 
profesijnej komunity, najmä Slovenskej asociácie knižníc, by som to nedokázala. 
Preto im patrí teraz moja vďaka. 

Spomenula si, že najkrajším obdobím bola pedagogická činnosť v škole. Ak sa zamy
slíš, ktoré obdobie bolo podľa teba pracovne najúspešnejšie? 

Nedá sa povedať, ktorá etapa bola pracovne najúspešnejšia. Veď ako merať úspech 
mojej prvej životnej etapy? Žiakmi, ktorí ostali v knihovníctve? Žiakmi, ktorí si na mňa 
spomenú? Kolegami, s ktorými sa rada stretávam aj po toľkých rokoch? A úspech dru
hej etapy? „Oživotvorením", či osamostatnením Slovenskej pedagogickej knižnice? 
Spokojnosťou používateľov? Nadradených? Kolegov z knižnice a z iných knižníc? 
Počtom vydaných materiálov, publikovaných článkov? Snáď len ten vnútorný pocit, ž e  
tie roky v škole i v knižnici som nežila zbytočne. A ten je  rovnaký v oboch prípadoch. 
Všade som - dúfam - zanechala stopu v ľuďoch. To je ten úspech, v ktorý verím. 

Za tie desaťročia sa iste všeličo nevydarilo podľa predstáv, alebo by si riešila s odstu
pom času niektoré veci inak? 

Samozrejme, že sa niečo nepodarilo tak, ako som si to predstavovala. Neúspech je  
súčasťou života, i pracovného. Treba sa s ním vyrovnať. Dôležité je, aby nezanechal 
trpkosť, aby sme dokázali naň spomínať s odstupom času v pohode, bez pocitu neja
kej osobnej tragédie. Niekedy môže byť neúspech aj základom úspechu. Tak to bolo 
aj v mojom prípade. Ak sa zamýšľam nad tým, či by som niečo urobila inak, môžem 
povedať, ž e  všetko by som riešila rovnako. Rovnako by som si vybrala povolanie, 
školu i knižnicu. Možno nejaké drobné kroky by som upravila, ale tie by nemali pod
statný význam. A preto ich ani netreba spomínať. 

Už sme spomenuli úspechy, či neúspechy, ale priznaj sa, nechcela si niekedy opustiť 
knihovnícku profesiu? 

Nemôžem tvrdiť, ž e  by som na to nikdy nemyslela. Prvý raz to bolo, keď som sa roz
hodovala, či budem študovať knihovníctvo aj na vysokej škole. A potom - možno dva 
alebo tri razy. Ale to je  asi normálne. Takže, knihovníctvo bolo mojím osudom. 
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Odchod do dôchodku je zlomovou etapou v živote každého. Ako si sa „pripravila" na 
túto zmenu? 

V prvom rade chcem dohnať to zameškané aj v oddychovej či náučnej literatúre. 
Chcem študovať, čítať, stretnúť sa s kamarátkami, ktoré som ozaj dlhodobo zaned
bávala, a predovšetkým získať viac času pre svoju rodinu, pre seba. Prihlásila som sa 
už aj na Univerzitu tretieho veku. Moja nevesta povedala, že ako ma pozná, neosta
nem dlho doma. As i  má pravdu. Chcela by som ešte trocha pracovať - pravdepo
dobne opäť v knižnici, lebo stále sa mi v mysli vynára tá predstava „pokojnej knihov
níckej práce". V najbližšom období organizujem 40. výročie maturitnej skúšky. Uvidím, 
čo ešte prinesie čas, veď neviem, koľko ho mám ešte pred sebou. 

Čo ešte dodať na záver? Vari len želanie, aby si „naša Hela" užila zaslúžené voľno a 
mohla zrealizovať svoje nové plány. Patrí jej však aj poďakovanie za všetko, čím obo
hatila svoj odbor, svojich žiakov, za kolegiálnu spoluprácu, láskavé priateľstvo, nezišt
nú pomoc, ktorú rozdávala dlhých 44 rokov. 

PhDr. Ľudmila Čelková, Ústredná knižnica S/W/ v Bratislave 

Mgr. Peter Klinec 

18. mája 2007 oslávil svoje 55. narodeniny riaditeľ Verejnej knižnice Mikuláša Kováča 
v Banskej Bystrici Mgr. Peter Klinec. Je to síce iba polookrúhle jubileum, ale treba si 
ho pripomenúť, pretože to, čo jubilant stihol od okrúhlej päťdesiatky, si zaslúži našu 
pozornosť. 

Narodil sa 18. 5.1952 v Podbrezovej. Po ukončení stredoškolského štúdia absolvoval 
vysokoškolské štúdium na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia pôsobil ďalej ako asistent na tejto 
katedre v rokoch 1975 - 1978 a v r. 1979 na odbore kultúrny Okresného národného 
výboru v Banskej Bystrici. Roku 1980 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresnej 
knižnice, terajšej Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. 

Svoje odborné knihovnícke a výborné jazykové vzdelanie a predpoklady osvedčoval 
v rokoch 1991 - 1999 účasťou na konferenciách a seminároch IFLA, UNESCO a 
Rady Európy vo viacerých európskych krajinách a v USA. V rokoch 1989 - 1997 bol 
členom Stáleho výboru sekcie verejných knižníc IFLA, kde počas dvoch funkčných 
období zastupoval Slovensko. 

V rokoch 1998 - 2000 bol aktívnym členom komisie Ministerstva kultúry S R  pre prí
pravu nového knižničného zákona. Je členom Spolku slovenských knihovníkov (SSK) 
od roku 1992 a od r. 2002 členom Predstavenstva SSK. Zastupuje svoju organizáciu 
v Slovenskej asociácii knižníc (SAK) v sekcii verejných knižníc. V rokoch 1992 až 
1994, 2000 a ž  2003 bol členom správnej rady SAK. Od r. 1999 je  členom Ústrednej 
knižničnej rady S R  pri Ministerstve kultúry SR. 

V domácej a zahraničnej odbornej tlači publikoval články a štúdie z oblasti organizá
cie a riadenia verejných knižníc v SR, reformy verejnej správy a knižníc, o skúsenos
tiach a činnosti zahraničných verejných knižníc. 

Bulletin S A K ,  ročník 15, 2007, číslo 2 73 



Bol a je  aktívnym iniciátorom systému budovania verejných knižnic v regióne, auto
matizácie a elektronizácie knižničných procesov a služieb vo Verejnej knižnici 
Mikuláša Kováča a v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Odrazom úrovne jeho 
riadiacich a odborných schopností sú aj mimoriadne výsledky riadeného kolektívu 
v práci s deťmi a mládežou v zložitých podmienkach Banskej Bystrice. V neposled
nom rade o tom svedčí aj obsah webovej stránky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. 

Uviedol som len základné faktografické a životopisné údaje, ktoré možno stručne 
zhrnúť tak, že kolega Mgr. Peter Klinec je  zároveň osobitne schopný riadiaci pracov
ník, odborník v knižničnej teórii i praxi a príma kamarát. Boli sme spolu dlhoročnými 
a stálymi účastníkmi INFOS-ov. 

Dňa 20. júna t. r. sa dožíva významného životného jubilea PhDr. Ľubomír Kucka - kni
hovnícka osobnosť, náš kolega a riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR. 

Ako len ten čas letí! Osobne si spomínam na jeho profesijné začiatky a zdá sa mi, 
akoby to bolo len včera, keď sme medzi sebou privítali nového, mladého kolegu, ktorý 
ako čerstvý úspešný absolvent Katedry knihovníctva a vedeckých informácií 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil roku 1982 do 
Slovenskej technickej knižnice, do oddelenia patentovej literatúry, kde začal pracovať 
ako patentový rešeršér. Zavčasu prejavil svoje mimoriadne schopnosti a po niekoľ
koročnom úspešnom pôsobení v tomto oddelení sa stal v roku 1988 jeho vedúcim. 
Neskôr sa zaslúžil o vytvorenie koncepcie oddelenia patentovej literatúry, ktoré plnilo 
celoslovenskú úlohu v oblasti poskytovania patentových služieb. 

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, v rámci inštitucionálnych zmien súvisia
cich s rozdelením bývalej ČSFR, odišiel nakrátko pracovať do novovytvoreného 
Úradu priemyselného vlastníctva SR. Po presťahovaní Úradu z Bratislavy do Banskej 
Bystrice sa zaslúžil o to, aby adekvátne patentové služby mohli využívať aj používa
telia v Bratislave. A tak sa v r. 1996 vrátil do Slovenskej technickej knižnice - Centra 
vedecko-technických informácií, ale už do funkcie vedúceho odboru obchodných 
a priemyselných informácií. 
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V roku 1998 bol poverený riadením Centra vedecko-technických informácií S R  a v 
roku 1999 sa stal jeho riaditeľom. Uznanie si zaslúži nielen kvôli tomu, že dokáže 
zvládnuť riadenie celej organizácie, ale navyše aj úlohy, povinnosti a potrebnú diplo
maciu pri dostavbe novej reprezentatívnej budovy Centra V T I  SR. S nadhľadom rieši 
mnohé odborné a prevádzkové, ako aj medziľudské problémy, a to so značnou dáv
kou profesionality, ale aj ľudskosti. 

Jeho zásluhou sa v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva S R  a Európskym 
patentovým úradom v roku 2003 zriadilo v CVTI  S R  Stredisko patentových informácií 
ako súčasť siete európskych patentových knižníc. Osobne sa tiež zaslúžil o pridele
nie CVTI  S R  štatútu depozitných knižníc OECD, EBOR a EÚ. Významnou mierou pri
spel k rozvoju automatizácie knižničných činností a služieb CVTI  SR. 

Popri mnohých náročných pracovných povinnostiach si dokázal nájsť čas i na prácu 
v Slovenskej asociácii knižníc, kde pôsobil ako člen správnej rady a vedúci odbornej 
skupiny pre edičnú činnosť a propagáciu, či v Spolku slovenských knihovníkov. 
Pravidelne prednáša na kurze „Duševné vlastníctvo", ktorý usporadúva Úrad priemy
selného vlastníctva S R  v Banskej Bystrici, a zapája sa do mnohých iných odborných 
aktivít. 

Takže vitaj, milý Ľuboš, v galaxii päťdesiatnikov, v ktorej sa už skvie i Tvoja hviezda. 
Kiež jej svetlo ešte po dlhé roky dopadá okrem Tvojich blízkych i na Tvoje CVTI SR 
- inštitúciu, ktorej si zasvätil najlepšie roky svojho profesijného života. Našla v Tebe 
dobrého, erudovaného, zodpovedného riaditeľa. A my, Tvoji kolegovia, srdečného, 
vtipného a korektného priateľa. Prajeme Ti preto všetko najlepšie a najkrajšie do ďal
ších, ešte mnohých rokov! Veď „čože je to päťdesiatka .../"Päťdesiatnik je ako zrelé 
vino. A to tiež potrebuje svoj čas, aby získalo tú správnu kvalitu. 

Mgr. Darina Bónová, CVTI SR v Bratislave 
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