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NERADA POZERÁM DO TMY ...

C

elkom nedávno (koncom
júna) som bola na návšteve
nemenovaného európskeho
štátu, kde som s obdivom
pozorovala nielen pokojný
pracovný týždeň, ale hlavne životnú úroveň bežných ľudí. V domoch s veľkými
oknami bez záclon, s výhľadom na ulicu
a trávniky plné kvetov. Ich potreby v obchodoch, vrátane plných kníhkupectiev.
Srdečné privítanie v mestskej knižnici,
kam ma zaviedla úplná náhoda pri mojom
blúdení v neznámom meste. Knižnica na
hlavnej ulici bola neveľká, hneď pri vstupe
som mala na chvíľu pocit, že som v antikvariáte, toľko tam bolo kníh. Ľudia stáli
pri regáloch vedľa seba a čítali, sedeli v pohodlných leňoškách a čítali. Čítali starší,
mladší, ale najviac bolo čitateľov strednej
generácie. V otvorenom priestore vôbec
neboli počítače pre verejnosť, len regály
s knihami a čítajúci ľudia. Jeden počítač
som tam predsa len objavila! Patril knihovníčke, ktorú som si spočiatku ani nevšimla,
kým sa mi sama neprihovorila. Ten skvelý
pocit, keď som sa priznala, že patrím tiež
do „fachu“, bol na nezaplatenie.
Aj v tejto súvislosti som si spomenula na
mnohé slovenské verejné knižnice a ich
úroveň. Tou úrovňou myslím všetko, od
priestorov cez vybavenie, otváracie hodiny,
otvorený priestor, dostatok kníh, starých
i nových rokom vydania, vľúdnu a priateľskú atmosféru, ale aj dostatočne viditeľný
názov pri označení ulíc v mestách, mestečkách i obciach. Mnohé naše knižnice sú
presne takéto a my sme všetci na ne právom
hrdí. Avšak pri nedávnom sčítaní ľudu som
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

si pomyslela, že dobré by bolo „sčítať“ aj
naše verejné knižnice (keďže v oficiálnych
štatistikách ich vykazujeme rádovo tisíce).
Iste mnohí z Vás si položia otázku prečo.
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Všetci sme
platení z verejných financií a skôr či neskôr
dôjde aj na nás. Či sme potrební, či sme
dostatočne efektívni, či máme tie správne
výkony, či je o nás ešte stále rovnaký záujem, či nie sme nahraditeľní, či sa dá merať
vplyv práce knižníc na spoločnosť, odlišujú
sa čitatelia knižníc od bežných obyvateľov,
majú napr. vďaka knižnici vyššie vzdelanie,
lepšiu prácu? A podobne a podobne. Ak
nás samotných napadajú takéto otázky, iste
časom napadnú aj našich zriaďovateľov.
A preto nemôžeme prešľapovať na jednom
mieste a zakladať si na tradíciách. Kultúrne
a vzdelávacie funkcie dnes už plnia aj iné
inštitúcie, dokonca komerčného charakteru. Tradičné online katalógy knižníc už nie
sú popri portáloch, ktoré Vám zodpovedajú na konkrétnu otázku a ešte Vám napovedia o problematike omnoho viac, ničím
výnimočné. Služby ponúkané do 16-tej
hodiny nie sú službami. Knihy a časopisy
na čítanie už nájdeme aj v kaviarňach či
čajovniach. Internet je už prakticky všade okolo nás. A preto by sme mali rýchlo
začať konať. Napríklad knižnice by mali
chcieť vedieť, ako skutočne sú spokojní ich
čitatelia či používatelia. Zistenia by mohli
byť odrazovým mostíkom pre kvalitatívne
zmeny. Ak by sme k tomu „pribalili“ kritické myslenie nás, knihovníkov, snáď by
sme sa nemuseli obávať budúcnosti. Ale
to by bolo možné len vtedy, ak by to chceli
naozaj. Spoluprácou, žičlivým prostredím,
vážiac si prácu toho druhého.
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A že to ide, o tom svedčí článok K.Šušoliakovej, ktorá hodnotí aktivity verejných
knižníc na Slovensku počas Týždňa slovenských knižníc v našom bulletine. S hodnotením Mestskej knižnice v Bratislave sa ku
nej pridala aj E. Šulajová.
O tom tradičnom, ale i novom v ochrane
dokumentov napovedá článok V. Bukovského. V pravidelnej rubrike predstavíme
nového člena SAK, ktorým je Knižnica
Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. V ankete Pohľad na profesiu knihovníka nám prezradia svoje predstavy, či
postrehy seniori J. Novotná a Ľ. Kováčik.
Zaujímavé sú aj publikované výsledky zo
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súťaží kníh, či už celoslovenských alebo regionálnych. V tomto čísle bulletinu nechýbajú ani príspevky o zahraničnej spolupráci či pozdravy našim vzácnym jubilantkám.
Na záver už len pozitívna konštatácia.
Našu novú webovú stránku SAK navštívilo
do polovice júna 1678 návštevníkov. Toto
číslo ma potešilo z viacerých dôvodov,
ale ten jeden stojí za to. Bola to pozitívna
zmena. Verím preto, že všetci chceme tých
zmien čo najviac.

Vaša predsedníčka
daniela.dzuganova@upjs.sk
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ČLÁNKY / MAIN ARTICLES
OCHRANA DOKUMENTOV V SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI / PRESERVATION
OF DOCUMENTS AT THE PRESENT TIME AND IN THE FUTURE
Doc. Ing. Vladimír Bukovský, PhD., Slovenská národná knižnica v Martine
bukovsky@snk.sk
Abstract: Contemporary immense increase in information as well as development of new
information and communication technologies raise the question of preserving information
on traditional carriers. Libraries and other archiving institutions have responsibility for preserving information resources – documents and their physical entity. Four main kinds of
preservation or restoration activities are presented, namely preventive preservation of documents, conservation, restoration and transfer of the content to other carriers (by the reason
of preservation or in consequence of damage or destruction of original documents). Indepth
analysis of all kinds of the activities is provided.
Keywords: preservation of documents; preventive preservation; conservation; restoration;
microfilming; digitization
Kľúčové slová: ochrana dokumentov; preventívna ochrana; konzervovanie; reštaurovanie;
mikrofilmovanie; digitalizácia
V dobe veľkých zmien, ktoré sú spojené
s rýchlou premenou nám dobre známeho
analógového sveta na virtuálny, sa stále
naliehavejšie vynára otázka čo s tým starým. Jedno je isté, že ten starý svet tu bol
odjakživa, nie je ho málo ani teraz a stále
je základom kultúrneho povedomia každej
rozvíjajúcej sa ľudskej spoločnosti. Navyše nie je ani možné sa ho len tak ľahko
zbaviť. Obrovskú verejnú kritiku pred časom zožala napr. Kongresová knižnica vo
Washingtone, ktorá je svetovým lídrom
v ochrane papierových dokumentov, keď
vyšlo najavo, že sa zbavuje nadbytočných
a duplikátnych periodík. Celý proces nebol zameraný na likvidáciu kultúrneho
dedičstva, len sa robilo miesto pre nové
dokumenty a všetky dokumenty boli už
dávno zmikrofilmované. Nakoniec sa
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

všetko vysvetlilo. Tento obrovský záujem
verejnosti o tradičné formy sprostredkovania informácií je tiež nepodceniteľným
obrazom súčasného diania.
Všetky nové technológie ochrany a šírenia informácií zákonite vychádzajú z toho,
čo tu máme a našou úlohou je tento pôvodný zdroj informácií zachovať v originálnej
podobe, pokiaľ sa prirodzeným starnutím
nestane nepoužiteľným. Prirodzené starnutie je deštrukčný proces, ktorému v prírode podliehajú všetky materiály. Niektoré
rýchlejšie, iné pomalšie. Našou úlohou,
resp. úlohou zbierkotvorných inštitúcií je
zabezpečiť, aby tento proces bol čo najpomalší. Všetky naše nevhodné zásahy
do tohto deja označujeme ako urýchlené
starnutie. Vieme veľmi dobre, aké sú opti-
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málne podmienky pre prežívanie papierových dokumentov a poznáme veľmi dobre
aj podmienky, resp. vonkajšie faktory, ktoré tento proces urýchľujú. Ochrana, ktorú by mali zabezpečovať knižnice, súvisí
s ochranou samotného papiera, nech sa
nachádza v akejkoľvek podobe (kniha, periodikum, archívny materiál a iné výrobky
s obsahom papiera). Ak sa stane nepoužiteľným papierový nosič informácie, tak sa
stratí aj samotná informácia.
Ochranné aktivity v knižniciach možno
zaradiť do štyroch hlavných smerov. Najčastejšie sa využíva preventívna ochrana.
Tento typ ochrany sa praktizuje nielen
v depozitoch, ale aj v študovniach, počas
výstav a vo výpožičnom procese, prakticky
všade, kde sa dokument nachádza. Je v počiatkoch náročný na vybudovanie vhodných priestorov a predovšetkým zabezpečenie vhodnej a efektívnej klimatizácie.
Druhou stránkou preventívnej ochrany
je sledovanie troch rozhodujúcich parametrov, ktoré výrazne urýchľujú starnutie
papierových materiálov. Len celoročné
meranie teploty, relatívnej vlhkosti a intenzity osvetlenia dáva obraz nielen o kvalite preventívnej ochrany, ale aj o kvalite
napr. nášho depozitu. Okrem toho tieto
merania umožňujú operatívne zasahovať
do podmienok, v ktorých sa knižné dokumenty dočasne alebo trvale nachádzajú.
Tieto merania umožňujú správcovi fondu
objektívne posúdiť stav depozitu a s takýmto dôkazným materiálom sa môže obrátiť na ľudí, ktorí sú v inštitúcii za tieto
fondy zodpovední z pozície riadenia. Ak
sú papierové dokumenty uložené v dobrých depozitoch (odolných voči zmenám
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vo vonkajších podmienkach), preventívna
ochrana sa dá robiť aj s celkom prijateľnými finančnými nákladmi. Aj keď náklady
na klimatizáciu sú často relatívne veľké vo
vzťahu k rozpočtu organizácie, ide stále
o najlacnejší spôsob dlhodobej ochrany.
Samotné merania prostredia sú finančne
relatívne málo nákladné.
Druhým smerom ochrany, ktorú praktizujú všetky významné knižnice v zmysle
zákonov o záchrane a uchovávaní nášho
kultúrneho dedičstva, je konzervovanie.
Základným atribútom tohto procesu je
fakt, že kniha, resp. iný dokument ako
celok sa podrobuje konzervačnému procesu s cieľom niečo v tomto dokumente
pozitívne urobiť pre jeho prirodzené (optimálne) starnutie. Konzervačný zásah by
sa nemal viditeľne podpísať na dokumente, ale v dokumente by sa mali zabezpečiť
požadované zmeny. Medzi konzervačné
procesy zaraďujeme predovšetkým dezinfekciu, sterilizáciu, čistenie, neutralizáciu kyslého papiera v knižnom bloku. Za
mimoriadnych udalostí, ako je napr. zatečenie alebo povodeň, sem priraďujeme
viaceré sušiace procesy. Z povahy týchto
procesov vyplýva, že je možné ich použiť
aj v masovom meradle, t.j. podrobiť konzervačnému procesu naraz väčšie množstvo dokumentov. Aby inštitúcia mohla
robiť konzervačné zásahy v dostatočne
veľkom rozsahu, musí mať vybudované
špecializované pracovisko a vyškolených
pracovníkov ochrany.
V tomto okamihu nutne narážame na
ďalší problém, ktorý je úzko spojený
s konzervačnými, hlavne masovými techBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

nológiami. Ak má byť ochrana dokumentov efektívna, t.j. v prospech samotného
dokumentu, tak musíme poznať povahu
poškodenia, resp. faktory ktoré znižujú
životnosť dokumentov. Vo svete je dostatok údajov a praktických skúseností ako
sa dá určitým špecifickým konzervačným
zásahom efektívne zvýšiť životnosť papierového dokumentu, t.j. zabrániť jeho
urýchlenému starnutiu. Ak tieto faktory
nepoznáme, tak naša ochrana je laická
a často končí len pri snahe „niečo“ urobiť,
čo je vždy výhodnejšie, ako nesprávnym
zvolením technologického postupu zapríčiniť nevratné poškodenia veľkého množstva dokumentov. Odstránenie následkov
takéhoto zásahu je veľmi náročné, nielen
na financie, ale aj na pracovnú silu.
Z tohto pohľadu je potrebné poznať, čo
vo fonde vlastne máme, v akom stave sa
momentálne nachádza a z povahy papiera
(predovšetkým jeho kyslosti) predpovedať, čo sa bude diať s papierovými dokumentmi v budúcnosti. Tieto poznatky by
mali umožniť kategorizáciu dokumentov
a následne umožniť aj cielené plánovanie
ich ochrany, resp. záchrany. Pre masové
konzervačné procesy sú dôležité aj kvantitatívne ukazovatele veľkosti jednotlivých
kategórií dokumentov. Z toho vyplýva, že
urobiť materiálové bilancie v rámci plánovania konzervačných zásahov je nevyhnutné a k tomu je potrebné poznať relatívne veľa ďalších údajov o stave fondu.
Tretím smerom ochrany je klasické
reštaurovanie. Na špecializovanom pracovisku sú vyškolení odborníci schopní
zachrániť aj tie najviac poškodené knižBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

né dokumenty. Klasické reštaurovanie je
ručná činnosť a zvýšenie jeho kapacity sa
dá dosiahnuť len extenzívnym nasadením
pracovníkov aj napriek tomu, že niektoré
technológie sú už čiastočne zmechanizované. Reštaurovanie sa orientuje predovšetkým na knižné dokumenty v ktorých
je knižný blok vyrobený z ručného – handrového papiera. Poškodenie býva často
veľmi rozsiahle, lebo hlavným cieľom je
záchrana najstarších papierových dokumentov, ako sú prvotlače a tlače 16. storočia. Za dobu existencie týchto tlačí sa na
ich stave podpísali veľmi rôznorodé vplyvy a rozsah poškodenia je úmerný tomu,
v akom prostredí sa tieto knihy vyskytovali a ako sa s nimi zaobchodilo (našťastie
boli vyrobené z veľmi dobrých materiálov
a s poctivou remeselnou zručnosťou).
Keďže ide o najvzácnejšie naše písomné
pamiatky, je na začiatku reštaurovania
veľmi dôležitá fáza rozhodovania, ako
k reštaurátorskému zásahu pristupovať. Aj
tu platí zásada, že ak máme niečo zachrániť, tak musíme mať dostatok informácií
o objekte nášho záujmu a dostatok znalostí, ako tento zásah urobiť. Ak prijmeme
myšlienku, že originálom je dokument,
ktorý reštaurátor dostane na stôl, tak je
veľmi dôležité rozhodnúť, o čo daný dokument v žiadnom prípade počas reštaurovania nemá prísť a čo sa očakáva od
reštaurátora, aby na dokumente urobil. Tu
si treba uvedomiť, že reštaurátorský proces
je veľmi náročný a temer vždy sa okrem
požadovaných zmien (napr. funkčnosť) na
ňom vyskytnú väčšie alebo menšie stopy
aj po reštaurátorskom zásahu. Už v tejto
prípravnej fáze je potrebná spolupráca
medzi reštaurátorom, správcom pamiatky
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a ďalšími odborníkmi, aby sa vypracoval
vhodný reštaurátorský zámer, ktorý
zohľadní všetky požiadavky na zachovanie
originality dokumentu.
Štvrtým smerom záchrany, resp. ochrany
je záchrana informácie, resp. obrazu
z daného dokumentu tak, že sa prenesie
určitými procesmi na iný nosič. Do úvahy
prichádza predovšetkým mikrofilmovanie
a digitalizácia. Napriek veľmi kvalitným
technológiám sa nutne v zázname stráca
hmotná podstata originálu. Pri tomto
procese dochádza k oddeleniu informácie od originálneho dokumentu a refor-

mátovaná informácia začína „žiť“ svojím
vlastným životom a tak ako iné materiály
aj tento materiál podlieha prirodzenému
starnutiu. To znamená, že naše preventívno-konzervátorské a reštaurátorské
aktivity ani v budúcnosti nestratia svoje
opodstatnenie a navyše k požadovanej
a nevyhnutnej starostlivosti o pôvodné
knižné a ďalšie analógové dokumenty
v klasickej knižnici sa pridajú aj starosti
o ďalšie novodobé typy nosičov informácií. Rýchle a masívne šírenie informácií
v digitálnom svete nič nezmení na prirodzenom starnutí ich materiálovej (analógovej?) podstaty.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2011 / THE WEEK OF THE SLOVAK
LIBRARIES 2011
Na základe informácií, príspevkov a hodnotení z jednotlivých knižníc zostavila
Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Abstract:The Week of the Slovak Libraries (WSL) is a national event organized with an aim
to present libraries as cultural, educational and informational institutions to the general public. In 2011, the 12th year of the event took place. Various types of libraries participate in
the WSL and among a wide range of events organized by public libraries, „A Night with
Andersen“ is a stable part of the programme for children. An outline of activities of different
types of libraries, namely public, research, academic, schol libraries as well as some special
libraries is presented.
Keywords: Slovak libraries; The Week of the Slovak Libraries
Kľúčové slová: knižnice slovenské; Týždeň slovenských knižníc
V tomto roku vyhlásila Slovenská asociácia knižníc už 12. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc
(TSK). V týždni od 28. marca do 3. apríla
sa knižnice v ešte väčšej miere a intenzite
snažili prostredníctvom množstva naj-
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rozmanitejších podujatí upriamiť na seba
pozornosť verejnosti s cieľom propagácie
svojich inštitúcií a poskytovaných služieb,
s cieľom ukázať, že aj napriek množstvu
problémov a nedostatku finančných zdrojov ponúkajú svojim používateľom a návBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

števníkom veľa zaujímavého. Na základe
informácií, príspevkov a hodnotení TSK
z jednotlivých knižníc, z ktorých bol zostavený tento pomerne rozsiahly, ale verím,
že pre knižnice veľmi inšpiratívny článok,
možno konštatovať, že naše významné slovenské podujatie knižníc sa opäť vydarilo.
Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc
bol slávnostne otvorený v Univerzitnej
knižnici v Bratislave (UKB) sprístupnením
netradičnej výstavy pod názvom Humor –
tá vzácna kvetina, ktorej sa vždycky dobre
v Klariseu darilo alebo dejiny „Univerzitky“ trochu inak, predstavujúcej súbor historických karikatúr našich predchodcov, za
účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR,
predsedníčky Slovenskej asociácie knižníc
a predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov. Ďalšou výstavou sprístupnenou
v UKB počas TSK bola výstava Rómovia na
Slovensku po roku 1989, ktorú otvoril Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre
rómske komunity. Jej cieľom bolo priniesť
informácie o najdôležitejších politicko-spoločenských zmenách súvisiacich s Rómami po roku 1989. Tieto zahrnovali osem
oblastí: politiku, menšinovú kultúru a politiku, sociálnu oblasť a zdravie, vzdelávanie,
bývanie, neziskový sektor a cirkvi, diskrimináciu a rodovú rovnosť, a obraz Rómov
na verejnosti. Koncert mladých rómskych
talentov, bratov Karola Daniša, husľového
virtuóza a prvého slovenského víťaza
nemeckého Weimaru a klaviristu Norberta
Daniša, odznel v Klariskách. V reprezentačných priestoroch UKB sa uskutočnila
slávnosť darovania nových kníh do Celosvetovej PEN knižnice pod názvom
Kniha ako dar. Tento rok bolo hlavným
darcom kníh izraelské veľvyslanectvo na
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

Slovensku, vďaka osobnej podpore veľvyslanca Alexandra Ben-Zviho. Predseda
Slovenského PEN centra Gustáv Murín
odovzdal Poďakovanie za mimoriadny
prínos k úspešnému vybudovaniu celoslovenskej knižnice PEN Dušanovi Lechnerovi a Daniele Gondovej. V Bratislave sa
konala aj spoločná prezentácia najnovších
publikácií Slovenskej národnej knižnice v
Martine a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Z výstavy Humor – tá vzácna kvetina, ktorej sa
vždycky dobre v Klariseu darilo alebo dejiny
„Univerzitky“ trochu inak v Univerzitnej knižnici
v Bratislave
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Množstvo zaujímavých podujatí pripravili počas TSK verejné knižnice. V Tribečskej knižnici v Topoľčanoch si deti
materských škôl overili svoje recitačné
skúsenosti už v 15. ročníku regionálnej
súťaže v prednese poézie Mám básničku
na jazýčku. Žiakom 1. stupňa základných
škôl bola určená dramatizácia rozprávky
Ježko Jožko a Krtko Rudko a zážitkové
čítanie Hľadá sa Dobšinský. Pod názvom
Môj anjel sa vie biť sa uskutočnilo stretnutie žiakov so spisovateľom Romanom Bratom. Žiaci 2. stupňa základných škôl sa
v knižnici stretli s členom Únie slabozrakých a nevidiacich p. Goralom na veľmi
zaujímavej besede Deň očami nevidiaceho. Pre študentov stredných škôl bolo
určené stretnutie s cestovateľom, pedagógom a spisovateľom Otom Malým pod
názvom Cesty po štyroch kontinentoch.
V knižnici tiež vyhodnotili literárno-vedomostný kvíz O Šalamúnov poklad. Na
regionálnu osobnosť, tetu Kolníkovú, si
zaspomínali tí skôr narodení používatelia prostredníctvom literárno-hudobného
pásma Spomíname na Katarínu Kolníkovú v Dome opatrovateľskej služby. S veľkým úspechom sa stretlo podujatie LITE-

LITERATOUR 2011 v Tribečskej knižnici
v Topoľčanoch
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RATOUR 2011 – hudobno-literárne soaré
so speváčkou Katarínou Koščovou, poetkou Maruškou Kožlejovou a klaviristom
Danielom Špinerom. Protagonisti podujatia prejavili kvalitné znalosti z literatúry, spropagovali a odporučili prítomným
diela našich i svetových autorov. Toto zaujímavé podujatie komorného charakteru,
tematicky zamerané pre knižnice, odporúča Tribečská knižnica v Topoľčanoch aj
ostatným knižniciam.
Hudobno-literárne stretnutie s Katarínou
Koščovou pozitívne zhodnotila aj Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
(VKMR), ktorá okrem tohto zaujímavého
podujatia zorganizovala aj 5. stretnutie
spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom
k Trenčianskemu kraju. Pod Matúšov hrad
zavítalo 22 osobností, ktoré strávili v Trenčíne celý deň. Predpoludním ich prijal
predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja a popoludní sa stretli s verejnosťou.
Úlohy hostiteľov sa ujali spisovatelia Margita Ivaničková a Rudolf Dobiáš. Medzi
hosťami rôzneho žánrového zamerania
nechýbali Mária Bátorová, Peter Bulík, Juraj Čelko, Anna Černochová, Pavel Hamžík, Katarína Hudecová, Milan Húževka
a ďalší. Spoločné krédo za všetkých vyslovil
jazykovedec prof. Ivor Ripka: „Usilujme sa
zdôrazňovať, že slovenčina je skvelý jazyk! Sú to dobré husle, len na nich treba
vedieť hrať.“ V rámci už šiesty rok prebiehajúceho cyklu Poznávame Trenčanov
knižnica v Trenčíne predstavila verejnosti
regionálnu, „do šuflíka“ píšucu poetku
Máriu Rehákovú a osobnosť významného trenčianskeho kultúrneho pracovníka,
recitátora a filatelistu Iva Velikého a jeho
literárnu a publicistickú činnosť. Zostavila
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

jeho personálnu bibliografiu a usporiadala
jej prezentáciu. Pre žiakov ZŠ, ktorí pri
výučbe používajú publikáciu Školienkine
dobrodružstvá, zorganizovali stretnutie
s jej autorkami Silviou Havelkovou a Denisou Križanovou. V Roku dobrovoľníctva
aj VKMR privítala prvé lastovičky v podobe Priateľov knižnice. Tak nazvali skupinu
10 žiakov piaristického gymnázia, ktorí
spontánne vytvorili zoskupenie a už druhý
rok takmer denne navštevujú oddelenie literatúry pre deti a mládež. Po prvýkrát ich
oficiálne pasovali za dobrovoľníkov, priateľov knižnice. Pomáhajú knihovníčkam
pri mnohých činnostiach, napr. balia a zakladajú knihy, pomáhajú deťom pri výbere
literatúry, aktívne sa zúčastňujú na organizačnom zabezpečení niektorých podujatí.
Hudobno-literárne soaré LITERATOUR
2011 zorganizovala aj Mestská knižnica
v Piešťanoch. Tu pripravili aj prezentáciu
kníh dotýkajúcich sa slovenského športu
a výstavu fotografií a výsledkov najúspešnejších športovcov za účasti Martiny Moravcovej, Márie Mračnovej, Jána Filca,
Jozefa Vengloša, Jána Riapoša, Jakuba
Kraku, Veroniky Vadovičovej, Aleny Kánovej, Františka Keleho, Kataríny Ráczovej – Lokšovej a ďalších. Pre piešťanské
deti knižnica pripravila prezentáciu
detskej knihy Oči plné oblohy o živote M.
R. Štefánika, spojenú s besedou s jej autormi Jaroslavom Rezníkom a Martinom
Kellenbergerom, predstavenie na motívy
knihy Rudyarda Kiplinga O zvedavom sloníkovi a ďalšie.
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
počas TSK rozbehla službu Dobrovoľníci
v knižnici, zameranú na donášku imobilným používateľom, ako aj pomoc knižnici
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

pri podujatiach a nárazových prácach. Na
výzvu zareagovalo 15 dobrovoľníkov.
V Novohradskej knižnici v Lučenci sprístupnili verejnosti zaujímavú výstavu
kníh BIBIANA – Okolo sveta s obrázkovými knižkami z BIB, na ktorej bola prezentovaná kolekcia detských kníh z celého sveta, ktorých ilustrácie boli ocenené
na Bienále ilustrácii Bratislava.
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi
v rámci cyklu Stretnutie s poéziou realizovala podujatie venované Jánovi Bottovi
pri príležitosti 130. výročia jeho úmrtia, spojené s prezentáciou a umeleckým
prednesom z jeho tvorby. Obyvatelia
miestneho domova dôchodcov absolvovali v knižnici exkurziu. Pre deti a mládež
zorganizovali 2. ročník Maratónu čítania,
hlasné čítanie pod názvom Príď medzi nás
a prines si svoju najobľúbenejšiu knihu,
vyhodnotenie tematickej výtvarnej súťaže
Pinochiáda, zážitkové čítanie z tvorby J.
Cígera Hronského a ďalšie.
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila podujatie
Krajina Zázračno, stretnutie s tvorbou
Daniela Heviera. V knižnici sa pri tejto
príležitosti stretli tri generácie: deti, ich
rodičia a starí rodičia, aby sa spoločne
preniesli do krajiny Zázračno, do tvorby
Daniel Heviera a započúvali sa do jeho
diela plného fantázie a detskej hry. Okrem
toho zorganizovali súťaž v recitácii poézie
a prózy detí z detského domova Aj my
vieme básničku, ďalej súťažno-zábavný
súboj o titul Kráľ čitateľov a tvorivé dielne
Vítanie jari.
Liptovská knižnica Gašpara Fejerpataky
– Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
realizovala informačné prípravy pred-
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školákov, slávnostné zápisy žiakov prvých
ročníkov, hlasné čítanie pre žiakov 2. a 3.
ročníkov ZŠ s cieľom skvalitniť techniku
čítania, rozvoj jazykovej kultúry a komunikačných schopností. Žiaci 5. ročníkov si
zopakovali a upevnili svoje vedomosti z literárnej výchovy v súťažnom kvíze Rodáci
Liptova. Mimoriadny ohlas medzi čitateľmi má cyklus podujatí s názvom Miesto
pre vašu obľúbenú báseň, neformálne
stretnutie básnikov, recitátorov a čitateľov,
v živote ktorých má poézia trvalé miesto.
Na stretnutí priaznivcov poézie, už treťom
v poradí, sa čítalo z diel francúzskych autorov. Počas TSK bola tiež v priestoroch
knižnice výstava kníh súťažiacich o titul
Kniha Liptova 2010; návštevníci knižnice
si mohli pozrieť 81 nominovaných publikácií a zároveň sa osobne zapojiť do hlasovania. Na všetkých oddeleniach sa konal
Knižničný jarmok – predaj antikvárnych
kníh, pre pracovníkov knižnice sa uskutočnila prednáška na tému Efektívna komunikácia – uľahčenie prístupu k informáciám v rámci Európskeho sociálneho
fondu.
Knižnica Jána Kollára v Kremnici pripravila okrem Dňa otvorených dverí aj Dni
tvorivosti, v rámci ktorých deti pracovali
s cestovinami, drevom, papierom, alobalom, krepovým papierom, zorganizovala
literárne pásmo pre seniorov Život a tvorba Fraňa Kráľa, stretnutie so spisovateľkou Evou Bacigalovou, výstavu Kultúrne
pamiatky Slovenska zaradené do UNESCO, Noc s Andersenom a iné.
Úvod do TSK v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne patril
stretnutiu detí a mládeže s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sani-
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gom, ktorému zúčastnené deti a pedagógovia prichystali milé prekvapenie,
divadelné predstavenie inšpirované jeho
životom a krásnym vzťahom k prírode.
Pre priaznivcov literatúry v zariadení pre
seniorov a Domove sociálnych služieb pre
dospelých v Dolnom Kubíne pripravila
knižnica besedu s regionálnym autorom
Ivanom Daudom, ktorého krátke prózy si okamžite po vydaní získali srdcia
čitateľov. Študenti gymnázia besedovali
so spisovateľom Antonom Laučekom.
K tradičným podujatiam patril slávnostný
bezplatný zápis nových čitateľov, žiakov
1. ročníka ZŠ a ich pasovanie za rytierov
pekného slova kráľom Ríše rozprávok.
Bezplatne zapísaní boli i všetci zúčastnení
v projekte na podporu čítania a rozvíjania
čitateľských zručností Už som prvák, už si
čítam sám. Ďalšie aktivity tvorili tematické podujatia, súťaže, exkurzie, informačná
výchova pre deti materských a základných
škôl a Deň otvorených dverí. Návštevníci
knižnice mali možnosť prezrieť si výstavy: 60 rokov Oravskej knižnice A. Habovštiaka, Kniha Oravy 2010 a To sme my
– výtvarné práce detí z materských škôl.
Týždeň ukončila obľúbená Noc s Andersenom.
Do TSK sa aj v tomto roku zapojila
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne.
Pripravili tu vernisáž výstavy prác klientov ZSS Dafné s veľkonočnou tematikou,
stretnutie so spisovateľkou Adou Žigovou
O snehuliakovi s horúcim srdcom, pre deti
materských škôl dramatizáciu rozprávky O dvanástich mesiačikoch, koncert
žiakov Základnej umeleckej školy Veľký
mág Mozart, vedomostnú súťaž Ukáž čo
vieš, prednášku publicistu Györgya Battu
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Svätá koruna maďarská, slávnostný zápis
prvákov a ďalšie. Pre mládež a dospelých
v Komárne zorganizovali stretnutie s historikom Mihályom Máczom Dejiny Komárna, besedu s autorom knihy Szechenyiho život a smrť Péterom Taricsom. I tu
bola zavŕšením TSK Noc s Andersenom.
TSK patrí každoročne k významnému
obdobiu činnosti i v Krajskej knižnici
Karola Kmeťka v Nitre, na ktoré sa knihovníčky aj napriek zvýšenému, často až
hektickému pracovnému nasadeniu veľmi tešia. Pripravili tu stretnutie so spisovateľom Stanislavom Háberom Oskár
ide do neba a besedu so študentom Thanakon Tiwawong z Thajska pod názvom
Thajsko – krajina známa i neznáma,
o živote študentov v tejto krajine,
o ich možnostiach štúdia v zahraničí,
o kultúrnom a náboženskom živote
i prírodných podmienkach Thajska.
Zaujímavé bolo aj autorské stretnutie so
spisovateľkou Evou Stanovou pod názvom
Cestovinky á la Európa. Pekné besedy so
zaujímavými osobnosťami zorganizovali
v Nitre aj pre deti a mládež. Bola to
beseda s Ladislavom Šaškom, amatérskym
modelárom, pod názvom Lietame si
pre zábavu alebo Najprv práca, potom
odmena. L. Šaško na besedu priniesol aj
modely lietadiel, čo sa veľmi páčilo najmä
chlapcom. Pozornosť detí zaujala tiež interaktívna prednáška s Miroslavom Duchoňom o šikanovaní s názvom Neubližuj
svojim spolužiakom a veľký úspech mala
beseda s regionálnou autorkou Ruženou
Smatanovou pod názvom Spomienky na
prázdniny u starej mamy. Deti zaujala aj
beseda na tému fantasy literatúry Mariotovi dediči, s mladou nitrianskou
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autorkou Máriou Holécyovou. Pre zrakovo znevýhodnených knižnica uskutočnila hudobno-slovné pásmo Béla Bartók
– zberateľ ľudových piesní, spojené so
spomienkami p. Godárovej z Drážoviec
pri Nitre na tohto hudobného skladateľa.
P. Godárová zaspievala aj niekoľko jeho
piesní. Hudobno-dramatické pásmo pod
názvom Príďte sa s nami zabaviť pre
návštevníkov knižnice pripravili klienti
Mestského denného stacionára pre ťažko

Stretnutie s Petrom Karpinským v Slovenskej knižnici
pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči

zdravotne postihnutých v Nitre. Recitovali básne Lenky Podhradskej, nitrianskej
poetky, ktorá je tiež zdravotne postihnutá,
hrali na niekoľkých hudobných nástrojoch a s veľkým zanietením spievali. Pripravili všetkým nezabudnuteľné zážitky
a postarali sa o to, že v knižnici bolo živo
a veselo. Pod názvom Čo všetko my dokážeme pripravili výstavku svojich ručných
prác, spojenú s predajom.
V Slovenskej knižnici pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoči zorganizovali besedu detí s Petrom Karpinským a pripomenuli si tiež 100. výročie
narodenia Jozefa Vrábla, zakladateľa slepeckej tlačiarne v Levoči seminárom Od
prvých krôčikov po súčasnosť.
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Tak ako každý rok, konal sa TSK aj v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Pripravili
tu besedu so spisovateľkou pre deti a mládež Martinou Solčanskou, s veľmi pozitívnym ohlasom sa uskutočnilo stretnutie
s novinárom, moderátorom a šéfredaktorom časopisu .týždeň, pod názvom Štefan
Hríb pod lampou v knižnici. Knižnica
tiež zorganizovala besedu s Jánom Uličianskym, spojenú s vyhodnotením literárnych prác, ktoré pezinské deti napísali
a poslali spisovateľovi k jeho okrúhlym
narodeninám. V tomto týždni bola slávnostne vyhodnotená aj celoročná Literárna a výtvarná súťaž za rok 2010. K 200.
výročiu úmrtia Juraja Fándlyho, významného bernolákovca a osvietenca, pripravila knižnica v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom a základnými školami Spomienkový čitateľský maratón pod
názvom Juraj Fándly – zelinkár a piľní domajší hospodár. V posledný marcový deň
sa uskutočnila beseda so známym ilustrátorom detských kníh žijúcim v Pezinku
Petrom Uchnárom, spojená s výstavkou
kníh ktoré ilustroval.
V Bratislave sa konal 5. ročník Jarného
maratónu s knihou, spoločného podujatia verejných knižníc Bratislavy (Mestská
knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové
Mesto, Miestna knižnica Petržalka).Tento ročník bol venovaný mladej, trinásťročnej autorke Stele Brix a jej trilógii
dobrodružných príbehov Noc na kopci
strašidiel, V hrobke bohov a Štôlňa dvoch
tvárí. Autorka bola na podujatiach aj
osobne prítomná. Stela Brix prekvapila
všetkých svojou kultivovanosťou, skromnosťou, zmyslom pre humor i fantáziou a
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„predviedla“ deťom, ako má vyzerať nefalšovaný a úprimný ústny prejav sršiaci zvonivou a čistou slovenčinou. A tak vlastne
všetkým deťom ukázala, že aj malí môžu
byť veľkými. Miestna knižnica Petržalka
okrem toho pripravila premiéru predstavenia Divadielka ATRAPA Malý Muk
v Prešporku, prednášku Slávne osobnosti
v živote Bratislavy i Noc s Andersenom
na motívy rozprávok Tisíc a jednej noci.
Staromestská knižnica v Bratislave realizovala slávnostné zápisy pre deti základných
a materských škôl, aj deti sluchovo znevýhodnené. Vyhodnotili tu tiež 6. ročník
veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame, do ktorej sa zapojilo 602 detí (spolu
prečítali 4634 kníh). Absolútni víťazi reprezentovali Staromestskú knižnicu na
Noci s Andersenom v Knižnici Ružinov.

13-ročná Stela Brix v Miestnej knižnici Petržalka

Hontiansko-novohradská knižnica Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši
pripravila pre deti materských škôl rozBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

právkové dopoludnie, v rámci ktorého
deti po prečítaní veršovanej rozprávky
Samuila Maršaka V šírom poli zámoček
zdramatizovali prečítanú rozprávku. Žiaci
ZŠ sa stretli s najznámejším regionálnym
spisovateľom žijúcim v Modrom Kameni
Jánom Feketem a na Netradičnej hodine
vlastivedy v knižnici vyhľadávali v primárnych aj sekundárnych zdrojoch informácie
o hlavnom meste, tieto následne spracovali
v skupinách do projektu a najodvážnejší
z nich ho prezentovali. Pod názvom Babička číta deťom sa skrývalo stretnutie detí
s bývalou dlhoročnou pracovníčkou knižnice Ankou Králikovou, ktorá rozprávala
deťom o svojom rozprávkovom svete detstva bez televízie, internetu, ale s celkom
inou atmosférou. Cukríkmi deti pokrstili
knihu Jána Mäsiara Hontiansko-novohradské príhody a zbojnícke piesne. Krst bol
spojený s dramatizáciou povesti Šiša Pišta
členmi Divadla bez groša.
V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa konal 11. ročník Dňa knihovníkov
Banskobystrického kraja, ktorý v spolupráci s knižnicou organizovala Krajská
pobočka Spolku slovenských knihovníkov
Banskobystrického kraja a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pod záštitou
predsedu BBSK. Predseda BBSK odovzdal
ôsmim zástupcom knižníc kraja Pamätné listy a finančné ocenenie. Pre deti
pripravili vo Zvolene Korunováciu kráľa
a kráľovnej detských čitateľov, pri ktorej
boli ocenení najaktívnejší detskí čitatelia
v roku 2010 (dvaja najlepší si vypožičali
218 titulov kníh), besedu so spisovateľom
a cestovateľom Otom Malým, spojenú
s prezentáciou jeho kníh, a mnoho ďalších
zaujímavých podujatí.
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V Turčianskej knižnici v Martine pripravili pre deti vyhodnotenie najlepších detských čitateľov za rok 2010 pod názvom
Vzorný čitateľ, stretnutie a rozprávanie
čitateľov o najobľúbenejších knihách Čítanie je naša vášeň, besedu s amatérskou
poetkou spojenú s tvorivými dielňami
Rozkvitnuté veršíky, rozprávanie o slovenských ilustrátoroch a ich práci Čo sa
skrýva v ceruzke, besedu so spisovateľom
Jánom Cígerom Moja naj kniha, pre stredoškolákov besedu s Ondrejom Nagajom,
Petrom Mišákom a Michalom Badínom
nazvanú 200. výročie narodenia Michala
Miloslava Hodžu i stretnutie členov
literárneho klubu Duria s jeho priateľmi
a priaznivcami. Pre dospelých to bolo
autorské čítanie debutanta Michala Badína
Rieka a tieň a pre všetky vekové skupiny
Crazy music zábavno-poučné popoludnie,
kedy knihovníčka prehrávala skladby
z minulosti hudobného žánru, ktorý si
vybrali návštevníci. Nechýbala ani Noc
s Andersenom. Pre knihovníkov obecných
knižníc pripravili v Martine slávnostné
vyhodnotenie súťaže o najlepšiu obecnú
knižnicu Turca Knižnica roka 2010.
V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
pripravili v rámci TSK slávnostný zápis
prváčikov, podujatie Knihafón, na ktorom si deti vyskúšali čítanie do mikrofónu, stretnutie s Vandou Rozenbergovou
a Ondrejom Čiliakom. Veľmi zaujímavé
bolo stretnutie zdravotne znevýhodnených detí zo Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prievidzi a ich rodičov
s canisterapeutkou Luciou Petrželovou
a jej dvoma psíkmi Dorotkou a Vilkom
(alebo Vilsonom), nazvané Čítame psíkom rozprávky pre malých i veľkých. Pr-
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votné obavy knihovníčok i detí zo stretnutia s psíkmi boli veľmi rýchlo prekonané
a nadšenie a radosť detí presvedčili knihovníčky, že toto čítanie psíkom nemôže
byť posledné a plánujú ho zopakovať aj
pre ďalšie skupiny detí. V Prievidzi tiež
vyhodnotili literárnu súťaž Píšem, píšeš,
píšeme, ktorou knižnica dala mladým
talentovaným ľuďom šancu prezentovať
svoje literárne schopnosti nielen medzi
rovesníkmi, ale aj medzi širokou verejnosťou.
Pestrý program podujatí s bohatou návštevnosťou pripravila počas TSK aj Podtatranská knižnica v Poprade. I tu ocenili
najlepších detských čitateľov za rok 2010
a víťazov výtvarnej súťaže Veľkí Slováci
a Česi malými očami. Deti v Poprade sa
tiež stretli so spisovateľom Petrom Gajdošíkom, čitateľky ženských románov so súčasnou slovenskou autorkou Martou Fartelovou a publicistkou Dášou Čejkovou,
miestny odbor Matice slovenskej pripravil
podujatie venované nevidiacemu šíriteľovi knižnej kultúry Matejovi Hrebendovi,
spisovateľka Ildikó Csölleová priblížila
záujemcom systém odblokovania energetických zón a prácu s tarotom. Knižnicu
navštívila i regionálna redaktorka Slovenskej televízie Ivana Ratkovská so svojím
kameramanom, ktorí spolu priblížili publiku každodennú prácu v médiách.
Krajská knižnica v Žiline začala slávnostný týždeň medzinárodne a slávnostne.
Dopoludňajší program prvého dňa bol venovaný mládeži a začal sa tvorivými dielňami študentov s českým spisovateľom
Milanom Šťastným a českou ilustrátorkou
Lenkou Koncierzovou. Tvorivým dielňam
predchádzal seminár detských knihovní-
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kov, ktorého sa zúčastnilo 50 knihovníkov
zo Žilinského a Moravskosliezskeho kraja.
Interaktívne podujatie prezentovalo aktivity knižníc pre deti na podporu čítania
a aktiváciu detského čitateľa. Slávnostným
zavŕšením TSK bola v Žiline vernisáž výstavy Renesančný človek Jozef G. Cincík,
autorsky pripravená Petrom Cabadajom
a venovaná životu a dielu tejto vo svete
známej osobnosti, ktorú totalitný systém
u nás pochoval na mnohé roky. Širokú
verejnosť pozvala knižnica do svojich
priestorov na deň otvorených dverí, na
besedu pod názvom Strážca divočiny
s Erikom Balážom z lesoochranárskeho
združenia Vlk a na autorskú besedu s Ildikó Csőlleovou. Najväčšia časť programu
bola venovaná deťom, pre ktoré boli pripravené besedy a tvorivé dielne a na záver
týždňa Noc s Andersenom.
Zlatá krajina v organizačnom zabezpečení Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej
Sobote po 19-ty krát otvorila svoje brány
malým tvorcom poézie a prózy zo základných škôl a osemročných gymnázií regiónu Rimavská Sobota a Revúca. Stretnutie
malých tvorcov spestrila dramatizácia
básne Jána Navrátila O princeznej, čo
uniesla draka, v podaní detského divadelného súboru ZUŠ v Rimavskej Sobote.
Literárne prvotiny hodnotila spisovateľka
Marta Hlušíková, autorka viac ako desiatky kníh pre deti i dospelých. Tvorivé
dopoludnie naplnené rozhovormi, recitáciou vlastných prác i výmenou skúseností
medzi pedagógmi patrilo k neobyčajným
dňom pre 23 autorov zo 14 základných
škôl a osemročných gymnázií regiónu.
Literárne práce všetkých prispievateľov
vydala knižnica v zborníku Zlatá krajina.
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I Tekovská knižnica v Leviciach pripravila počas TSK podujatia pre všetky vekové
kategórie používateľov. Už tradične zorganizovala najviac podujatí pre najmenších.
Levické deti boli nadšené zo stretnutia
s Branislavom Jobusom, autorom čarovných rozprávkových kníh a okrem toho
aj svojráznym muzikantom a šoumenom.
Branislav Jobus je členom viacerých originálnych hudobných zoskupení a tiež skvelým moderátorom. Deti dokáže zabaviť
svojím jedinečným a spontánnym prejavom a vtiahnuť do diania celé auditórium.
Nielen čítaním ukážok zo svojich kníh
tak trochu vrbovským dialektom, ale aj
neopakovateľnou hudobnou produkciou,
v Leviciach hrou na krompáči, z ktorého
si spravil basovú gitaru. Podobne nadšené, aj keď trochu inak, boli deti zo stretnutia s ilustrátorom, maliarom a grafickým
dizajnérom Jánom Vrabcom. Nemenej
zaujímavým a výnimočným bol aj ďalší
autor kníh pre deti Peter Gajdošík. Napriek všednej téme pod názvom Zákon vo
vrecku pripravila knižnica veľmi živý a zaujímavý workshop pre študentov s Petrom
Polákom z policajného zboru v Leviciach.
Išlo o interaktívne podujatie so zameraním na prevenciu kriminality. Podujatím
z celkom iného súdka bola Dobrovoľnícka
práca a pomoc ľuďom v núdzi. Knižnica
pripravila na túto tému stretnutie študentov s členmi rehole Menších bratov františkánov. Pre dospelých v Leviciach už
tradične pripravili na úvod TSK hudobné
podujatie Filmová hudba – Od kinematografu po digitálnu éru filmu, v spolupráci
s verným čitateľom a milovníkom hudby
pánom Ladislavom Némethom, ktorý
pripravil textovú časť v podobe ukážok
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zo starých filmov. Tento typ podujatí má
v knižnici tradíciu a okruh záujemcov sa
neustále rozširuje. Verní čitatelia Tekovskej knižnice si nenechali ujsť stretnutie
s literátom a publicistom Jozefom Leikertom, ktorý poslucháčov zaujal najmä spomienkami na 17. november 1939 a 1989
a spomienkami na Ladislava Mňačka.
Knižnica pripravila aj mimoriadne atraktívne podujatie pre seniorov Tréningy
pamäti a vitality. Je to séria desiatich
podujatí pre uzatvorenú skupinu seniorov, trvajúca 10 týždňov. Ide o program
zameraný na aktivizáciu a trénovanie pamäti a kognitívnych schopností seniorov.
Tekovská knižnica v Leviciach ako jediná knižnica na Slovensku vyškolila svoju
vlastnú pracovníčku, pani Evu Bajanovú,
ktorá absolvovala už 2 moduly akreditovaného vzdelávacieho kurzu v centre Memory, s ktorým knižnica spolupracuje.
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
pripravila stretnutie s Jozefom Banášom,
na ktorom bol prezentovaný bestseller
Kód 9 i jeho ďalšie knihy, stretnutie s regionálnou autorkou Máriou Turokovou,
košický spisovateľ a cestovateľ Ján Fifík
rozprával najmä o svojich cestovateľských
zážitkoch z cesty po Číne a Vietname, česká autorka Eda Kriseová hovorila o svojej
tvorbe a prezentovala ukážky z najnovšej
knihy Necestou slečny H. a dnešní Afrikou. V Košiciach tiež zorganizovali besedy o živote a diele Ivana Kraska i besedu
o najčítanejších slovenských autorkách
Čo čítajú ženy, a veľmi zaujímavé výstavy:
Slovo v obraze – obraz slovom – prezentácia fotografických ilustrácií v literatúre; V tieni Tretej ríše – výstava fotografií
a beseda o rovnomennej knihe z obdobia
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Slovenského štátu 1939 – 1945, za účasti
autorky Bohunky Koklesovej; Košický hokej 1921 – 1945 – výstava kópií dobových
fotografií a textov, ktoré knižnica pripravila k svetovému šampionátu v Košiciach.
Ďalej to boli výstavy Staré Košice – výstava pohľadníc a Krása farieb – výstava obrazov amatérskych maliarov. So záujmom
sa stretla aj výstava čitateľských denníkov
Čo sme čítali, kreslených záložiek Najkrajšie záložky i Zabudnuté kuriózne záložky
v knihách. Deti zaujal čitateľský minimaratón z kníh Romana Brata Čítam, čítaš,
čítame, literárny kvíz Krížom krážom
po knižnici a mnohé ďalšie. Mladých
i skôr narodených oslovila elektronická
prezentácia
dobových
pohľadníc
Nostalgické Košice i portrétovanie
návštevníkov Maliari v knižnici.
Na túto knihu nikdy nezabudnem je
podujatie, ktoré sa v Gemerskej knižnici
Pavla Dobšinského v Rožňave rozhodli po
niekoľkých rokoch úspešného verejného
čítania rôznych rozprávok pre deti, trošku
vynoviť a zmeniť. V živote ľudí sú totiž
situácie, ktoré sú rozhodujúce či v oblasti
povolania alebo rozličných záľub a koníčkov. V Rožňave preto v rámci TSK pripravili stretnutie so známymi osobnosťami
regiónu, ktoré rozprávali na tému, ako
ich „posunula kniha vpred“, teda ako im
kniha ukázala cestu k povolaniu či celoživotným koníčkom. Nezabudli tu ani na
najmenších. Deťom materských škôl čítali
tie najkrajšie rozprávky, ktoré v detstve
nesmú chýbať a sú tou najlepšou cestou
k vnímavosti čítania, budúcej komunikácii a vylepšeniu momentálneho stavu čitateľskej gramotnosti.
Mnoho verejných knižníc na Slovensku
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sa počas Týždňa slovenských knižníc zapojilo do medzinárodného podujatia na
podporu čítania Noc s Andersenom. Táto
netradičná akcia pre deti, ktorú pred 11
rokmi vyhlásila Knižnica B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti, si získava čoraz
viac priaznivcov. Pracovníci knižníc sa
snažia, aby toto podujatie bolo pre deti čo
najatraktívnejšie. V Knižnici pre mládež
mesta Košice ju tento rok realizovali dokonca za účasti vedenia mesta, primátora
i jeho viceprimátorov a zavŕšili ňou celý
rad podujatí organizovaných pre školy
základné, štátne, cirkevné, špeciálne, pre
nadané deti i pre deti s telesným a mentálnym hendikepom.
Knižnica Ružinov bola prvá v Bratislave,
ktorá sa zapojila do Noci s Andersenom.
Bolo to v roku 2004 a pracovníci knižnice si dali záležať na tom, aby ôsmy ročník
bol trochu iný ako predchádzajúce. Pomenovali ho Čo dokáže osmička alebo Magická osmička. Okrem Stely Brix vlastnú
knižku Hamko Mňamko spevom i slovom
predstavila speváčka Marcela Molnárová.
Súťaž o najkrajšie namaľovanú rozprávkovú postavičku viedol a o víťazovi rozhodol mladý umelec Ferko Bohunický.
V historickom šerme sa deti preniesli do
ďalekej histórie a noc sa neobišla ani bez
komisára Rexa a jeho mladšieho brata.
Okrem toho si deti vypočuli aj strašidelné bratislavské príbehy a do spacákov deti
“uložili“ roztancované písmenká v podaní
sestier Tyralových – Anky a Jarky. Čo by
to bolo za noc v knižnici, keby sa na ňu
a deti neprišiel pozrieť richtár – starosta
mestskej časti Ružinov.
Po prvýkrát Noc s Andersenom realizovala aj Slovenská knižnica pre nevidiacich
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Mateja Hrebendu v Levoči. Pripravila pre
deti kvíz Rekordy z ríše zvierat, rôzne súťaže, v ktorých napr. mladšie deti hádali
názvy rozprávok podľa kreslených a hmatových obrázkov, lúštili hádanky vo zväčšenej čiernotlači v kombinácii s Braillovým písmom, staršie deti hádali rozprávky
podľa opisu udalostí, prípadne hlavných
postáv, riešili rôzne slovné hlavolamy,
prešmyčky, hádanky. Prekvapením pre
deti boli dve živé myšky Degu čílskeho,
ktoré mohli pohladkať, zisťovali čím sa
kŕmia, kedy spia a odkiaľ pochádzajú.
Nevidiaca redaktorka Želka nahrávala
s deťmi rozhovory o čítaní do zvukového
periodika Prameň.
V Novohradskej knižnici v Lučenci sa deti
počas noci učili vyrábať ozdoby z drôtikov
a perličiek, kníhviazač Jozef Buksa ich zasvätil do tajomstva liečenia chorých kníh.
O tom, čo zažili záchranári od Samaritánov
na Haiti, ktoré vlani v januári postihlo
ničivé zemetrasenie, rozprával a ukázal
aj obrazovú dokumentáciu MUDr. Zaher
Mahmoud, chirurg lučeneckej nemocnice. Pedagóg Akadémie umení a fakulty
výtvarných umení v Banskej Bystrici Ján
Adamove deťom rozprával o svojej práci na
škole a premietol výsledky prác študentov
jeho ročníka, deti navštívila i bývalá čitateľka lučeneckej knižnice Martina Pilcerová, ilustrátorka a maliarka fantastických
obrázkov, ktorú poznajú aj za oceánom,
a ďalší vzácni hostia.
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach knihovníčky detského oddelenia taktiež pripravili pre
„spáčov“ v knižnici zaujímavý program:
besedu s kúzelníkom, večerný lampiónový sprievod mestom, návštevu nádvoria
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Zemplínskeho múzea, hádanky, čítanie
rozprávok, strašidelnú cestu odvahy a nakoniec i „spánok“.
Večer s Andersenom (nie noc, keďže
v knižnici nemajú deti možnosť prespať)
s mottom Kniha, hudba, zábava – u nás
sa dnes podáva, bol zavŕšením TSK aj
v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.
Čítanie rozprávky Svetská krása v podaní
riaditeľa Divadla Andreja Bagara Jána
Grešša bolo spestrené rozprávkovými
postavami Pán kráľ, Žobrák, Kráľovič,
Slnko, Vietor, Mesiac a nakoniec Svetská
krása, v nádherných kostýmoch, ktoré
knižnici zapožičalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Následne deti putovali troma
rozprávkovými dolinami – pesničkovou,
športovou, farbičkovou, kde ich čakal zaujímavý program spojený s rôznymi súťažami, sladkosťami, drobnými pozornosťami a občerstvením. Večer končil paródiou
na rozprávku Červená čiapočka a súťažou
Knižnica má talent.
Tohtoročná Noc s Andersenom vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne
v sebe niesla príchuť prvoaprílových žartov. Zúčastnilo sa jej 93 detí a dospelých,
ktorí boli ochotní oželieť spánok a stráviť
neopakovateľné chvíle vo svete rozprávkových bytostí. Privítali na nej spisovateľku Silviu Havelkovú. Pre deti knižnica
zorganizovala v rôznych lokalitách mesta
viacero aktivít, napr. návštevu knihárskej
dielne, Jarný budíček – básne a príbehy
o jari, Všade dobre, doma najlepšie –
príslovia a porekadlá, Minitalent, alebo
aj škôlkári už veľa dokážu – prehliadku
talentov a rôzne súťaže, napr. Poznáme
mená politikov, spisovateľov a ich literárne diela? Prváci, kto vie najlepšie čítať?,
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Recitujeme a spievame v knižnici a ďalšie.
Noc plnú rozprávok, tajomstiev a súťaží prežili aj deti vo Zvolene. Najskôr cestovali s Mechúrikom Koščúrikom a ich
večerná prechádzka mestom končila
na zvolenskom zámockom nádvorí,
kde ich čakal Rytier Martin Trubadúr
s hrôzostrašnou povesťou o Pustom hrade.
Hansa Christiana Andersena si pripomenuli rozprávkou Dievčatko so zápalkami.
Záchranárka potom deti oboznámila s nebezpečenstvami, ktoré im hrozia pri používaní otvoreného ohňa a poradila im, ako
poskytnúť pomoc v prípade popálenia. Na
záver jej návštevy si všetci mohli pozrieť
ako vyzerá zvnútra sanitka Záchrannej
a dopravnej zdravotnej služby v Banskej
Bystrici. Na deti čakalo ešte jedno veľké
prekvapenie v podobe tajného hosťa, ktorým bol moderátor TV Markíza Patrik
Herman s Petrom Hajnalom (bývalým
moderátorom TA3, súčasným hovorcom
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja). Deťom pripravili veľa zábavných súťaží. Patrik Herman priniesol aj
svojho čerstvého OTA (cenu v kategórii

Noc s Andersenom v organizačnom zabezpečení
Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene.
Na Zvolenskom zámku privítal deti Rytier Martin
Trubadúr
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Osobnosť televíznej publicistiky), a tak si
aj prítomní vyskúšali, aké je to mať OTA.
Noc s Andersenom absolvovali aj deti
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi.
Prievidzské deti sa dozvedeli, čo robia
knihy počas noci a či ožívajú v noci ich hrdinovia a okrem rôznych súťaží, karnevalu, hľadania pokladu, sadenia stromčekov,
modlitby za Andersena, vypustenia lampiónu šťastia za dušičky detí v Japonsku,
čítania, sa stretli s hosťami: s primátorkou
Mesta Prievidza, od ktorej sa dozvedeli čo
čítala keď bola v ich veku i čo číta teraz,
so Štefanom Myšiakom, majstrom Európy
a Slovenska, víťazom európskeho pohára
a množstva iných slovenských aj zahraničných súťaží v 3D lukostreľbe, ktorý deti
zaujal svojím rozprávaním a hlavne tým,
že si mohli streľbu odskúšať.
Tohtoročnú Noc s Andersenom, čo do
počtu detí ale aj pestrosti podujatí, hodnotia knihovníci v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom
Krtíši ako najvydarenejšiu. V knižnici
spalo 22 detí, z kapacitných dôvodov ďalších okolo 100 detí „nocovalo“ v jednej
zo základných škôl. Deti si v rámci
Medzinárodného roka lesov zasadili
sadeničky smrekov do kvetináčov a okrem
množstva zaujímavých podujatí, tvorivých
dielní a dobrého jedla sa vo Veľkom Krtíši
tancovalo, spievalo, recitovalo. Hľadal
sa poklad a spomedzi tmavých regálov
kníh vychádzali knižničné strašidlá.
Predtým ako sa deti uložili spať, sa na
chvíľku spojili prostredníctvom skypu
s nocľažníkmi z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, odkiaľ ich pozdravil
Patrik Herman.
Do Noci s Andersenom sa zapojila aj
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Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej
Sobote. Bola naplnená predstavovaním
sa detí, odovzdávaním preukazov spáča,
stavaním chodníka slávy z diel svetových
rozprávkarov, kreslením pozdravu Noci
s Andersenom, stretnutím s Pipi Dlhou
pančuchou. Nasledovala večera, kde sa
podávala výborná pizza. Zlatým klincom
bola návšteva rimavskosobotskej herečky Stanky Pázmányovej, ktorá každému
účastníkovi podarovala vlastnoručne
vyrobený darček – zvieratko z balóna.
Potom sa deti oblečené v rozprávkových
kostýmoch vybrali na návštevu pani riaditeľky, ktorá im dovolila, aby si vyskúšali
riaditeľské kreslo aj so všetkými právomocami. Napokon sa všetci roztancovali
v modernom rytme. Rozprávkové buchty
od babičky zmizli skôr ako narátaš do päť.
V hodine duchov sa všetci vychystali na
lampiónový sprievod hlavným námestím.
Zvedavé pohľady nočných hostí na skupinu detí vyvolávali salvy smiechu. Malí
spáči pri rozprávke zaspávali prví, tí starší
prišli na rad o 01.00 hod. Ráno pri horúcej čokoláde všetci účastníci konštatovali,
že im televízia ani počítače vôbec nechýbali a deti by boli ochotné takto tráviť každý týždeň.
Záver TSK patril už tradične Noci s Andersenom aj v Tekovskej knižnici v Leviciach. Na deti čakala noc plná rozprávok,
dobrodružstiev a prekvapení. Deti hneď
od vstupu do knižnice plnili rôzne náročné aj menej náročné úlohy, čítali a počúvali
rozprávky, riešili rébusy, hádali hádanky
a učili sa ozdobovať medovníčky. Zapojili
sa aj do súťaže vydavateľstva Slovart. A potom ich už čakal fakľový sprievod, ktorým
sa presunuli do hradného areálu Levického
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hradu. Tam na nich čakala hradná stráž
a levická biela pani Šeba (postava z levickej
povesti), ktorá im porozprávala zaujímavé
a tak trochu aj strašidelné príbehy. Deti jej
potom čítali z povestí o Leviciach a hrade.
A ako by to bolo, aby sa na hrade nenašiel
poklad? Deti ho veľmi rýchlo podľa indícií odhalili a pretože to bol sladký poklad,
hneď ho aj zjedli.
Do Týždňa slovenských knižníc sa zapojili nielen verejné knižnice, ale aj knižnice
akademické, vedecké, školské i špeciálne.
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) pripravila
nielen pre svojich používateľov – vedeckých a pedagogických zamestnancov,
doktorandov a študentov TUKE, ale aj
pre širokú odbornú verejnosť podujatie s názvom TUKE Research Day 2011.
Hlavnými hosťami akcie boli zástupcovia spoločnosti Thomson Reuters, David
Horký a Małgorzata Krasowska, ktorá vo
svojej prezentácii predstavila novinky vo
vyhľadávaní spolu s praktickými ukážkami v databázach Web of Knowledge. Ďalej
nasledovali prezentácie Nový vyhľadávací
portál pre vedu a výskum scientia.sk, E-zdroje prístupné na TUKE a ich využívanie a Citácie a ich registrácia v Univerzitnej knižnici TUKE. Účastníci podujatia
TUKE Research Day si okrem hlavného
programu mohli vychutnať sprievodné
podujatia, a to výstavu kníh vydavateľstva
Elfa s prezentáciou najnovších trendov
vo vedeckej a odbornej literatúre a predstavili sa aj jednotlivé fakultné vedecké
tímy, ktoré prezentovali vedu a techniku
na TUKE.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
vo Zvolene v spolupráci s ďalšími inštitú-
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ciami pripravila Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine
na Slovensku, ktorého hlavným cieľom
bolo informovať odbornú a laickú verejnosť o stave implementácie dohovoru
a prezentovať nominované projekty na
Cenu Slovenskej republiky 2010 za krajinu, ich pozitívnosť vo vzťahu k mestskej,
prímestskej a sídelnej krajine. Okrem
informačného dňa sa vo Zvolene s veľkým záujmom stretla odborná prednáška
Rozmanitosť ekosystémov Venezuely, zameraná na prírodné ekosystémy a ďalšie
zaujímavosti Venezuely, prezentovaná
prednášateľmi z Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí
strávili vo Venezuele a Brazílii 2 mesiace. Pripravili tu aj Prezentáciu štipendijných ponúk SAIA, Metodické konzultácie
s pracovníkmi čiastkových knižníc Technickej univerzity i Nové vyhľadávacie prostredie databáz ProQuest.
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
v Žiline (UK ŽU) pripravila počas TSK
dva odborné semináre: Moderné nástroje pre prácu s EIZ (Pozadie moderných
služieb a nástrojov pre efektívnu prácu
s elektronickými informačnými zdrojmi)
a seminár Scientia.sk, vyhľadávací portál
pre vedu a výskum (Súbežné vyhľadávanie z viacerých elektronických zdrojov).
Keďže v tomto roku si UK ŽU pripomína 50-ročné jubileum svojej existencie,
TSK tu sprevádzala výstava Výber z fondu
knižnice 1961-2011.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri
SPU v Nitre pripravila okrem Modrého
pondelka (bezplatný zápis a predĺženie
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registrácie, odpustenie sankčných poplatkov) Deň otvorených dverí, Deň dobrých
rád – konzultácie k správnemu citovaniu
a odkazovaniu na literatúru v bakalárskych a diplomových prácach, Deň kníh –
prezentácia kníh získaných darom v roku
2010, Deň s elektronickými informačnými zdrojmi a iné podujatia.
Slovenská pedagogická knižnica (SPK)
pripravila tvorivé stretnutie so spisovateľom a pedagógom Danielom Hevierom a jeho hosťom, progresívnym
učiteľom Dávidom Králikom na tému
Aby z pedagogiky nebola BEDAgogika,
ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom verejnosti. Taktiež tu pripravili výstavu Literatúra pre deti a mládež (18. a 19. storočie)
v Historickom fonde SPK.
Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave – Slovenská lekárska
knižnica (SlLK) zrealizovala pre svojich
používateľov a širokú verejnosť Deň otvorených dverí, výstavu História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK –
medicínsky odbor urológia a nefrológia,
výstavu knižničných dokumentov a vydaných správ o zdraví vo svete z fondu SlLK
a študovne WHO i bezplatnú ponuku
vyradených knižničných dokumentov
SlLK. – Slovenská lekárska knižnica si
v roku 2011 pripomína 60. výročie svojho
založenia. V rámci tohto jubilea pripravuje počas celého roka viaceré propagačné aktivity a odborné podujatia. Jedným
z prvých podujatí, ktoré organizovala
v spolupráci s Občianskym združením
MEDLIB, bolo konané v rámci TSK pod
záštitou Kancelárie WHO na Slovensku
a bolo venované Svetovému dňu zdravia.
Riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
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MUDr. Darina Sedláková, MPh. a vedecká tajomníčka Slovenskej lekárskej
spoločnosti MUDr. Irina Šebová, CSc. vo
svojej prednáške objasnili príčiny vzniku
antimikrobiálnej rezistencie a vysvetlili,
prečo je v súčasnosti pre ľudstvo globálnou hrozbou. Účastníci podujatia si na
základe podaných odborných informácií
plne uvedomili význam tohtoročného
hesla Svetového dňa zdravia: Ak nezasiahneme dnes, zajtra nebude čím liečiť. Pre
účastníkov boli spracované aj informačné materiály Antimikrobiálna rezistencia
a Ako správne užívať antibiotiká.
Do 12. ročníka TSK sa tradične zapojila
Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK).
Zorganizovala besedu na tému Drogy –
morálna devastácia spoločnosti, spojenú
s výstavou z knižničného fondu ŠVK,
prednášku a besedu k vybraným témam
cirkevných dejín a dejín knižnej kultúry
Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska, prezentáciu
edičnej činnosti bibliografického oddelenia ŠVK za r. 2009-2010. Počas celého
týždňa realizovali v knižnici exkurzie
zamerané na knižničný systém, služby,
techniky citovania, vyhľadávanie informácií v elektronických informačných
zdrojoch, licencované a voľne dostupné
databázy ŠVK, podujatia nazvané Bibliografická hodinka o technikách a etike,
Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch, Naučme sa rešeršovať
a spracovať si vlastnú rešerš. Z knižničného fondu ŠVK bola zostavená aj výstava Ochrana ľudských práv.
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave, školská knižnica vyzvala svojich študentov pripraviť si
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prezentácie svojich obľúbených kníh spojené s čítaním úryvkov z nich. 1. apríla sa
na podujatí Kniha v hrsti nie je proti srsti
vzájomne podelili o svoje čitateľské zážitky.
Pútavé bolo rozprávanie o knihách mladých slovenských spisovateľov, ale aj o slovenskej literárnej klasike či fantasy príbehoch, o knihách s kriminálnou zápletkou.
Okrem iného žiaci predstavili prvý digitálny román na svete preložený do slovenčiny.
Diskusiou o svojich obľúbených knihách
a spisovateľoch vzájomne podnietili svoj
záujem o čítanie a aj učiteľom poskytli viaceré zaujímavé čitateľské tipy.
Počas TSK niektoré z knižníc umožnili
záujemcom o svoje služby bezplatnú, príp.
zvýhodnenú registráciu za používateľa,
v iných knižniciach však zastávajú názor,
že z takto zapísaných sa nestanú pravidelní používatelia, prípadne, že majú záujem
o kvalitných používateľov, ktorí využívajú
služby knižnice z vlastného záujmu, preto
im túto možnosť neponúkli. Niekde sa odpúšťali sankčné poplatky, bezplatne predlžovalo členstvo v knižnici, inde, z dôvodu
zlej finančnej situácie, k takýmto výhodám
pre používateľov nepristúpili. Dňom či
týždňom otvorených dverí sa knižnice
snažili prezentovať svoje služby verejnosti
a umožnili nazrieť i do svojho zákulisia,
predovšetkým odborných pracovísk.
Knihovníci všetkých knižníc, ktoré sa zapojili do tohtoročného TSK sa viac-menej
zhodli, že to bol pracovne veľmi náročný,
ale zaujímavý, poučný a v mnohých knižniciach i zábavný, súťažný a veselý týždeň.
Knižnice napriek svojim problémom a nedostatku finančných zdrojov opäť dokázali
svoju životaschopnosť a dôležitosť postavenia v živote súčasného človeka.
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICI
V MARTINE / THE WEEK OF THE SLOVAK LIBRARIES AT THE SLOVAK
NATIONAL LIBRARY IN MARTIN
Mgr. Jarmila Majerová, Slovenská národná knižnica v Martine
majerova@snk.sk
Abstract: Information on activities of the Slovak National Library within the Week of the
Slovak Libraries is provided.
Keywords: The Week of the Slovak Libraries; Slovak National Library in Martin
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc; Slovenská národná knižnica v Martine
Slovenská národná knižnica (SNK) počas
12. ročníka Týždňa slovenských knižníc
(TSK) pripravila pre svojich používateľov
a návštevníkov množstvo podujatí a tradičných aktivít. K tým najobľúbenejším
z pohľadu čitateľov patrilo odpustenie
poplatkov za registráciu nových čitateľov,
odpustenie sankčných poplatkov, bezplatné poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb a prezentácia elektronických služieb knižnice. SNK
ponúkla svojim návštevníkom rad zaujímavých i poučných stretnutí, odborných
prezentácií, prednášok a výstavných projektov, ktoré boli určené všetkým vekovým
kategóriám – od žiakov základných škôl po
seniorov.
Novinkou tohtoročného TSK bolo, že SNK
sa pri realizácii podujatí neviazala výlučne na svoje „budovy“ situované v Martine
a v Brodzanoch, ale pracovníci – gestori za
podujatia vycestovali do viacerých miest
a obcí blízkeho i vzdialeného okolia. Medzi
takéto akcie patrila vernisáž výstavy Jozef
G. Cincík – renesančný človek (Krajská
knižnica v Žiline), Historické geografické
pohľadnice regiónu Kysuce, Vývoj učebníc
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a Ukážky vývoja kníh od hlinených tabuliek po digitálnu formu knihy (Základná
škola v Makove) a Prezentácia výberu najnovších publikácií z produkcie SNK (Univerzitná knižnica v Bratislave).
Z domácich podujatí treba spomenúť výstavu Martin Kukučín – spisovateľ, humanista a svetobežník, ktorá bola otvorená
v Slovenskom národnom literárnom múzeu
a v pravidelných intervaloch ju sprevádzalo
premietanie filmov nakrútených na motívy
Kukučínových diel, ako aj o živote a diele
tohto velikána slovenskej literatúry a kultúry.
Odborné podujatia boli zamerané na priblíženie života a diela Jána Levoslava Bellu
(75. výročie úmrtia), na prezentáciu zaujímavých úloh ktoré SNK rieši – prednáška o
katalogizácii dokumentov, názorné ukážky
reštaurovania a konzervovania priamo na
pracoviskách.
Jedným z najpríťažlivejších počinov, ktorý sa
dočkal odozvy aj po ukončení TSK, bola netradičná živá výstava pod názvom Slovensko
– krajina hradov. Počas zastavení pri hradoch
Turca a okolia (Sklabiňa, Blatnica, Zniev,
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Strečno, Budatín a Oravský hrad) ožívali
historické postavy v stvárnení pracovníčok
SNK a vyrozprávali životné osudy svoje
i hradov v ktorých žili (Žofia Bosniaková,
dojka Matúša Čáka Trenčianskho, kastelán
Jána Zápoľského, Alžbeta Turzová a iní).
Seniori – bývalí pracovníci SNK sa počas

TSK pravidelne stretávajú a spomínajú na
svoje pôsobenie v tejto inštitúcii. Ani rok
2011 nebol v tomto smere výnimkou.
Týždeň slovenských knižníc v SNK vyvrcholil prezentáciou diela pracovníkov SNK
Klenoty knižnej kultúry, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Martin.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V MESTSKEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE
/ THE WEEK OF THE SLOVAK LIBRARIES AT THE MUNICIPAL LIBRARY OF
BRATISLAVA
Mgr. Eva Šulajová, Mestská knižnica v Bratislave
eva.sulajova@mestskakniznica.sk
Abstract:The Municipal Library of Bratislava, the biggest public library in the capital of Slovakia, regularly participates in the Week of the Slovak Libraries. This year, several events were
organized (for children, adult visitors, users with disabilities), some of them in cooperation
with other public libraries in Bratislava (Spring Marathon with Books, A Night with Andersen). The events are presented.
Keywords: The Week of the Slovak Libraries; The Municipal Library of Bratislava
Kľúčové slová:Týždeň slovenských knižníc; Mestská knižnica v Bratislave
Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len
knižnica) sa, tak ako po iné roky, i tento
rok zapojila do celoslovenského Týždňa
slovenských knižníc (TSK), ktorého 12.
ročník sa konal pod taktovkou Slovenskej
asociácie knižníc v týždni od 28. marca do
1. apríla 2011. Týždeň slovenských knižníc
mal tradične svoj základný cieľ – zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie
inštitúcie prostredníctvom rôznorodých
aktivít a podujatí.
Knižnica počas TSK síce pre čitateľov
a návštevníkov nepripravila bezplatnú
registráciu ani odpúšťanie pokút, tieto
tromfy si nechala na projekt samosprávy
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mesta v polovici apríla – Bratislava pre
všetkých 2011, ale napriek tomu prilákala do svojich priestorov množstvo návštevníkov – predovšetkým detí. Konalo
sa stretnutie spojené s besedou s populárnym českým spisovateľom Michalom
Vieweghom, Kino pre slabozrakých
a nevidiacich, aj Čítanie pre najmenších
s Františkom Kovárom. Knižnica k najväčším akciám organizovaným v spolupráci s ďalšími štyrmi bratislavskými verejnými knižnicami pripravila 24. marca
2011 v galérii Artotéka tlačovú konferenciu – stretnutie predstaviteľov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, riaditeľov bratislavských verejných knižníc,
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predstaviteľov Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc
a novinárov. Jej náplň tvoril najmä Jarný
maratón s knihou a Noc s Andersenom.

František Kovár číta deťom

V rámci projektu Čítanie pre najmenších, ktorý už niekoľko rokov podporuje
Ministerstvo kultúry SR, malým školákom pútavo čítal František Kovár ukážku
z knihy Roalda Dahla Charlie a továreň
na čokoládu. Herec čítanie spestroval interaktívnymi vstupmi a živou komunikáciou s deťmi, ktoré rozprávku v hereckom
podaní počúvali v maximálnej pohode
a uvoľnení.
Netradičné Kino pre nevidiacich a slabozrakých vychádza v ústrety nevidiacim
a slabozrakým obyvateľom Bratislavy, ako
aj čitateľom Oddelenia pre nevidiacich
a slabozrakých našej knižnice. V stredu 30.
marca 2011 sa v kine premietala vojnová
dráma Tobruk. Po premietaní nasledovala
diskusia s Karolom Trnkom, tvorcom slovenských hlasových komentárov k filmom.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci
s Magic Box Slovakia.
Vo štvrtok 31. marca 2011 sa uskutočnilo
stretnutie s populárnym českým spisovateľom Michalom Vieweghom a besedovalo
sa s ním o jeho románovej tvorbe, napr.
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o dielach Báječná léta pod psa, Román pro
muže či Biomanželka. Podujatie, pripravené v spolupráci s Českým centrom v Bratislave šarmantne moderovala Zuzana
Belková. Konalo sa v galérii Artotéka na
Kapucínskej ul. č. 1.
5. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý organizujú spoločne verejné knižnice
v Bratislave (Mestská knižnica v Bratislave,
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov,
Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna
knižnica Petržalka), bol tento rok venovaný tvorbe najmladšej slovenskej detskej autorky Stely Brix a čítaniu z jej trilógie Noc
na kopci strašidiel, V hrobke bohov, Štôlňa
dvoch tvárí. Autorka sa osobne spolu s rodičmi zúčastňovala každý deň na maratóne v inej knižnici a odpovedala deťom na
otázky spojené s jej tvorbou.

Stela Brix

Maratón prebiehal podľa harmonogramu:
28.3.2011 o 14 hod. Mestská knižnica
v Bratislave, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
29.3.2011 o 11 hod. Staromestská knižnica,
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania,
Školská 14
30.3.2011 o 14 hod. Knižnica Ružinov,
Dom kultúry Ružinov
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31.3.2011 o 10 hod. Knižnica Bratislava –
Nové Mesto, Pionierska 12
1.4.2011 o 10 hod. Miestna knižnica Petržalka, CC Centrum, Jiráskova 3.
Týždeň slovenských knižníc vyvrcholil Nocou s Andersenom, ktorá sa dobrodružne prežívala v našej knižnici,
v Knižnici Ružinov, v Knižnici Bratislava
– Nové Mesto a v Miestnej knižnici Petržalka. V našej knižnici, konkrétne v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ul. č. 3, absolvovalo noc 19 detí.
Niesla sa v duchu dobrodružného hľadania strateného pokladu v priestoroch
knižnice. Aby sa deťom „tajomná komnata“ s pokladom otvorila, museli preukázať
svoju šikovnosť, nápaditosť a rozprávkovú rozhľadenosť pri riešení jednotlivých
úloh. Počas rozprávkovej noci sa deti
prostredníctvom dramatizovaného čítania, výtvarných dielní a zábavných hier
dozvedeli veľa o životných cestách Hansa
Christiana Andersena, o krajine jeho pôvodu a rozprávkových postavách, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou detského čítania.
Nezabudli sme ani na slovenské rozprávky, ktoré boli nápomocné pri hľadaní
strateného pokladu. Deti sa stali malými
dánskymi cestovateľmi, kreatívne pracovali s dejom rozprávok, spoznali a objavili rozprávkové postavy z tvorby H. Ch.
Andersena, precvičovali svoju zručnosť
a prostredníctvom hier sa premenili aj
na rozprávkových hrdinov podľa vlastnej
fantázie počas programu, ktorý sa skončil
až po polnoci:
1. Malí dánski objavitelia (deti – cestovatelia sa hravou formou oboznámili s rodnou
krajinou H. Ch. Andersena. Spoznali jej
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špecifiká, zaujímavosti a zoznámili sa aj s
mestom Odense, rodiskom H. Ch. Andersena).
2. Spoznávame Hansa Christiana Andersena (deti sa pomocou hry zoznámili so
životom autora).
3. Staň sa rozprávkovým hrdinom (malí
účastníci si pri premene na rozprávkové
bytosti podľa vlastnej fantázie vyskúšali
svoje herecké schopnosti).
4. Z rozprávky do rozprávky (malí „rozprávkoví cestovatelia“ sa zaspomínali na
príbehy z rôznych rozprávok, s ktorými
pracovali prostredníctvom ilustrácií a hry).
5. Dievčatko so zápalkami (naši hľadači pokladu si vyskúšali svoju zručnosť pri výrobe obrázkov z farebných zápaliek nielen na
motívy slávnej Andersenovej rozprávky).
6. Cesta rozprávkami (deti sa zábavnou
hrou spojenou s hádankami a hľadaním
„Andersenových truhličiek“ zoznámili
s rozprávkami a postavami H. Ch. Andersena).
7. Dramatizované čítanie (čítanie, ktoré nie
je len čítaním, ale zároveň aj hrou a komunikáciou s detským poslucháčom, bolo súčasťou hľadania dávno strateného pokladu
H. Ch. Andersena).
8. Poklad Hansa Christiana Andersena (všetky aktivity počas Noci s Andersenom smerovali k stratenému pokladu, ktorý sa ukrýval
v našej knižnici. Deti ho prostredníctvom
postupne získaných indícií hľadali. V závere
pomocou zašifrovaných odkazov a tajomnej mapy museli zistiť, kde presne sa poklad
ukrýva a za ich šikovnosť a vytrvalosť ich neminula zaslúžená odmena.)
Po objavení pokladu v starom kufri, ktorým nebolo nič iné iba dávno stratené
knihy s rozprávkami H. Ch. Andersena,
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vypukla radosť z objavu vzácnych príbehov. Prečítaním jednej z rozprávok
na dobrú noc sa noc plná hier, zábavy,
dobrodružstva a dobrej nálady ukončila
okolo jednej hodiny po polnoci. Stálo
to za to – pre nás i pre deti, ktoré ráno
s odmenami spokojné odchádzali domov.
– Rovnako za to stál celý tohtoročný
Týždeň slovenských knižníc.

Noc s Andersenom

MÁG SLOVA JÁN STACHO / JÁN STACHO, MAGICIAN WITH WORDS
Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
bjakubacova@kniznicatrnava.sk
Abstract:The Library of Juraj Fándly in Trnava plays an important part among public libraries of Trnava Self-Governing Region. The library organized numerous events during the
Week of the Slovak Libraries this year. The top event of the week was devoted to a significant
Slovak poet Ján Stacho. The paper provides information on the event and an outline of activities of the library within the Week of the Slovak Libraries.
Keywords: The Week of the Slovak Libraries; The Library of Juraj Fándly in Trnava
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc; Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Nás knihovníkov veľmi potešilo, že dvanásty ročník celoslovenskej kampane
Týždeň slovenských knižníc u trnavskej
čitateľskej i nečitateľskej verejnosti zarezonoval. Pozvanie do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pri tejto príležitosti prijalo
veľa výnimočných hostí a podujatia boli
naozaj rôznorodé a v intenciách motta:
„Knižnica pre všetkých“.
Úvodným podujatím bolo spomienkové
stretnutie
venované
výnimočnému
básnikovi Jánovi Stachovi, ktoré sme nazvali Mág slova Ján Stacho. Štefan Moravčík raz povedal: „ Stachom by sa mal začínať každý výklad o modernej slovenskej
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poézii.“ A preto sme aj my začali týždeň
literatúry práve spomienkou na básnika,
redaktora, prekladateľa Jána Stacha, ktorý
by sa bol 1. januára 2011 dožil 75 rokov.
Ján Stacho bol členom tzv. Trnavskej skupiny. Na svojho priateľa si prišli do knižnice
zaspomínať spisovatelia Ľubomír Feldek,
Jozef Mihalkovič, Tomáš Janovic, Ján Buzássy, akademický maliar Miroslav Cipár
i obdivovateľ a nasledovník poézie konkretistov, básnik a epigramatik Erik Ondrejička. Hostia nielenže prečítali básne Jána
Stacha, pridali aj spomienku a príhodu.
Publikum v čitárni, ktoré tvorili najmä mladí ľudia, si tak vypočulo básne – prvotiny,
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básne plné erotiky, básne oslavujúce slovo.
Tomáš Janovic nezaprel v sebe humoristu
a prečítal študentom báseň Vladimíra Reisela z čias budovania socializmu. Báseň
priblížila dobu a schematizmus vtedajšej
poézie. Naozaj názorne ukázala, že poézia
konkretistov bola revolučná, silná a originálna. Erik Ondrejička otvoril rodinnú
truhlicu a prečítal osobný list Jána Stacha výtvarníkovi Albínovi Brunovskému
z roku 1961.
V toto pondelkové dopoludnie si účastníci podujatia mohli vypočuť nielen fascinujúce verše mága slova Jána Stacha, ale
i spomienky na výnimočného priateľa.
Prekvapením bola aj zvuková nahrávka,
v ktorej Ján Stacho recitoval vlastné verše. Nahrávku sme získali zapožičaním
z RTVS – Slovenského rozhlasu.
V podaní Stanislava Šurina (klávesy)
a Barbory Bazsovej (spev) si účastníci
vypočuli aj zhudobnené básne Miroslava
Válka. Autorom hudby je Stanislav Šurin.
Trnavčan Miroslav Válek neznel náhodne.
Bol inšpirátorom, starším priateľom členov Trnavskej skupiny.
Zároveň bola prezentovaná a vypravená
na cestu medzi čitateľov publikácia Ján
Stacho: výberová personálna bibliografia.
Bibliografia obsahuje 573 bibliografických
záznamov s menným registrom. Knižnica
Juraja Fándlyho v Trnave týmto edičným
titulom chce prispieť k ďalšiemu bádaniu
o Jánovi Stachovi a jeho diele.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
pripravila počas Týždňa slovenských
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knižníc spolu 43 podujatí, ktoré zaujali
1434
návštevníkov.
Najvzácnejším
hosťom počas tohto týždňa bol úspešný
český spisovateľ Michal Viewegh. Do
kresla pre hosťa v čitárni zasadli aj Jozef
Banáš, Rasťo Piško a Erik Ondrejička. Títo
traja hostia sa predstavili aj odsúdeným
v Ústave pre výkon trestu odňatia
slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Pre milovníkov prírody a turistiky sme
prezentovali v našej knižnici výstavu
s názvom 90 rokov časopisu Krásy
Slovenska, vesmírom sme putovali
spoločne s vedeckými kapacitami Pavlom
Paľušom a Petrom Verešom.
Aj deti mali možnosť stretnúť sa s významnými tvorcami umenia pre deti.
Konkrétne spomeniem stretnutia detí
so spisovateľmi Jánom Beňom, Evou Kopúnkovou, Danušou Dragulovou-Faktorovou, ilustrátormi Jozefom Cesnakom
a Oksanou Lukomskou. Deti besedovali
s nevidiacim knihovníkom, aby spoznávali svet hendikepovaných ľudí. Ďalej to
boli exkurzie, hodiny literárnej či hudobnej výchovy, hodiny informačnej prípravy, rôzne súťaže, stretnutia s mamičkami
najmenších čitateľov. Vyvrcholením celého týždňa bol už 11. ročník medzinárodného podujatia na podporu čítania
detí Noc s Andersenom. Knižnica J. Fándlyho v Trnave bola prvou slovenskou
knižnicou, ktorá sa do medzinárodného
projektu zapojila. Bolo to už v druhom
ročníku, teda v roku 2002. Odvtedy
každým rokom rozširujeme spacie
miesta – aj na pobočky. Tohto roku
nás bolo spolu 135 detí a 16 dospelých.
Nocovalo sa až na troch miestach.
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Na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc v trnavskom kraji sme
verejnosti predložili výzvu na zapojenie
sa do súťaže vo vlastnej tvorbe pod názvom Literárny salón Trnava 2011. Je tu
opäť príležitosť vyjadriť svoj talent, prezentovať sa a konfrontovať sa s ostatnými. Príspevky očakávame do 20. augusta
2011. Práce bude posudzovať odborná
porota v zložení Dana Podracká, Eva
Kopúnková a Peter Andruška. Zároveň
sme vyhlásili anketu Najkrajšia kniha.
Deti môžu až do septembra hlasovať,

ktorá knižka vydaná v roku 2010 je tá
najkrajšia, najvtipnejšia, najkrajšie ilustrovaná.

Pohľad do auditória

Ľubomír Feldek, Ján Buzássy, Tomáš Janovic, Jozef
Mihalkovič, Miroslav Cipár

Týždeň slovenských knižníc bol príležitosťou pre tých čitateľov, ktorí pozabudli
na plynúci čas a nevrátili vypožičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nevymáhala od nich pokutu za prekročenie výpožičnej lehoty, ak v tomto týždni vrátili
knihy v poriadku. Túto šancu využilo 449
čitateľov. Do fondu sa nám vrátilo 1162
kníh.

Ľubomír Feldek vyjadruje želania na cestu novej publikácie
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV SAK
TRADIČNÉ REMESLÁ A ĽUDOVÉ UMENIE V KNIŽNICI ÚSTREDIA ĽUDOVEJ
UMELECKEJ VÝROBY V BRATISLAVE
Keď sa povie ÚĽUV, v mnohých ľuďoch
to vyvolá jednoznačnú asociáciu: krásne
kroje, vyšívané obrusy, šúpoľové bábiky
a mnoho ďalších výsledkov šikovných rúk
predchádzajúcich i súčasných generácií.
Kto z nás nemá doma či na chate podobné
dekoračné či úžitkové predmety? Byť obklopený krásou aj na pracovisku je želanie
nejedného knihovníka. Nám bolo toto želanie splnené.
Niečo z histórie
Špecializovaná knižnica ÚĽUV vznikala
od roku 1945, spočiatku z darovaných
publikácií z rôznych spolkov a z Obchodnej
komory. V tom čase budovanie knižnice
nebolo cielené, knihy sa nenakupovali
a neevidovali. O budovaní odbornej
knižnice možno hovoriť až od roku 1954,
keď bola organizácia pričlenená do rezortu
kultúry. Začlenenie ÚĽUV do tohto rezortu a zákon SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej
umeleckej výrobe a umeleckých remeslách
umožnili dlhodobú a systematickú starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu.
Knižnica až do začiatku deväťdesiatych
rokov slúžila predovšetkým vlastným zamestnancom, ľudovoumeleckým výrobcom, pedagógom a výtvarníkom. V tomto období organizácia pristúpila k zmene
koncepcie svojej činnosti aj na rozširovanie teoretických a praktických znalostí
medzi širokou verejnosťou a rozvoj informačných, propagačných, vzdelávacích,
poradenských a ďalších služieb súvisiacich s tradičnými remeslami pre všetkých
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záujemcov. S tým súvisí aj rozšírenie pôsobnosti knižnice. Od roku 2005 sa buduje
aj pobočka knižnice pri Regionálnom centre remesiel v Banskej Bystrici.
Koncom roku 2009 sa začali uskutočňovať veľké zmeny v zameraní knižnice aj
jej pôsobnosti. Účasťou ÚĽUV na projekte
Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) a zavedením systému Virtua sa výrazne rozšíril okruh používateľov
knižničných služieb. S tým súvisí aj vytvorenie nového dizajnu čitateľských preukazov a využitie čiarového kódu v evidencii
fondu a čitateľov.
Základné údaje o knižnici
Počet knižničných jednotiek

5000

Prepočítaný počet zamestnancov v r. 2010

1,28

Počet pobočiek

1

Počet dochádzajúcich
titulov periodík

25

Ročný prírastok knižničných jednotiek v r. 2010

563

Výpožičky za r. 2010

1182

Od začiatku roku 2011 je knižnica samostatnou organizačnou jednotkou inštitúcie
a knižničná činnosť patrí medzi hlavné
činnosti organizácie, čo je veľkou výzvou
na neustále skvalitňovanie a rozširovanie
poskytovaných služieb. Stratégia ďalšieho
rozvoja bola stanovená v strednodobom
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výhľade činnosti do roku 2015. Na základe analýzy priestorových podmienok bola
vypracovaná aj architektonická štúdia rekonštrukcie priestorov. Návrh investičného projektu čaká na schválenie.
Zameranie a zloženie fondov
Knižničný fond predstavuje približne
5000 zväzkov kníh a viazaných ročníkov
odborných periodík. Medzi zaujímavé
tituly patria napríklad súbory časopisov
o tradičných a umeleckých remeslách: Remeslo_Umenie_Dizajn, Tvar, Věci a lidé,
Umění a řemesla. V ostatných rokoch
priťahujú záujem čitateľov aj periodiká
zo severských krajín. V tomto roku evidujeme 25 titulov dochádzajúcich periodík
z celého sveta. Okrem slovenských a českých publikácií možno v knižnici nájsť samozrejme aj dokumenty vydané v ďalších
jazykoch.

Webové sídlo
Od konca minulého roka je rozsiahle
spektrum informácií o zameraní a službách knižnice zverejnené na webovom
sídle www.kniznicauluv.sk, ktoré je relatívne samostatnou súčasťou stránky www.
uluv.sk. Účasť na projekte KIS3G umožňuje prístup do online katalógu nielen
z webovej stránky knižnice, ale tiež prostredníctvom portálu Slovenská knižnica,
kde sa nachádza súborný katalóg knižníc
Slovenskej republiky.

Pri dopĺňaní fondu sa zohľadňujú potreby
už spomínanej pobočky pri Regionálnom
centre remesiel v Banskej Bystrici, ale aj
budúcej pobočky pri pripravovanom Regionálnom centre remesiel v Košiciach
a príručné knižnice pri novovzniknutom
Múzeu ľudovej výroby v Stupave a Regionálnom centre remesiel v Bratislave.

Stránka pravidelne informuje čitateľov
o všetkých novinkách, základných dokumentoch, prírastkoch vo fonde, pravidlách
poskytovania služieb a zároveň umožňuje
adresovať
otázky
prostredníctvom
aplikácie
Spýtajte
sa
knižnice.
Registrovaní čitatelia majú nielen prístup
do online katalógu, ale aj možnosť zadania
žiadanky cez web a získania informácie
o rezervovaní žiadanej publikácie. S tým
súvisí aj možnosť predlžovania výpožičiek
z vlastného pracoviska. Pre čitateľov bez
vlastného prístupu na internet je k dispozícii pracovisko v priestoroch knižnice. Potenciálni záujemcovia sa môžu oboznámiť
s priestormi knižnice aj prostredníctvom
virtuálnej prehliadky a fotogalérie.

Funkcia knižnice so svojím špeciﬁckým
zameraním na ľudovú výrobu, remeslá,
ľudové a užité umenie má neodmysliteľný
význam pre uchovanie kultúrneho a hmotného dedičstva slovenského ľudu pre súčasné i budúce generácie. – Knižnica je
so svojím projektom súčasťou systému
manažérstva podľa normy STN EN ISO
9001:2009/EN ISO 9001:2008.

Služby
Súčasne s výrazným nárastom knižničného fondu za obdobie posledných
dvoch rokov knižnica adekvátne k tomu
rozširuje aj rozsah služieb. Vzhľadom na
obmedzený počet exemplárov publikácií
sa absenčné výpožičky umožňujú takmer
výlučne iba zamestnancom ÚĽUV. Ostatným čitateľom je k dispozícii študovňa
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s možnosťou samoobslužného kopírovania
a skenovania vybraných častí dokumentov.
Výnimku tvoria takmer všetky publikácie
vydávané Vydavateľstvom ÚĽUV, ktoré
sa požičiavajú všetkým typom čitateľov
aj absenčne. Medziknižničná výpožičná
služba sa poskytuje v rámci zásad platných
pre Slovenskú republiku.
Pre potreby kurzov a tvorby publikácií o tradičných remeslách poskytujeme
konzultačné a rešeršné služby. Knižnica
ÚĽUV poskytuje aj vzdialený prístup do
informačných zdrojov prostredníctvom
informačného portálu Elektronické infor-
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mačné zdroje na stránkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vzdialený prístup môžu registrovaní čitatelia využívať
bezplatne po obdobie jedného roka.
Táto rozsahom neveľká knižnica kladie
dôraz na poskytovanie moderných knižničných služieb v záujme zachovania
hmotného i nehmotného dedičstva pre
ďalšie generácie. Že sa jej to darí, o tom
svedčí aj pomerne vysoké percento výpožičiek vzhľadom na rozsah fondu.
PhDr. Zorka Wagner, Ústredie ľudovej
umeleckej výroby v Bratislave
kniznica@uluv.sk
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ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
KNIŽNICA VYSOKEJ ŠKOLY MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM
SLOVAKIA V PREŠOVE
Súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je
zahraničnou pobočkou siete ISM biznis
škôl, ktoré v počte viac ako sto založil v
Nemecku Pierre Semidei, a je zároveň
prvou súkromnou vysokou školou v Prešovskom kraji. Majitelia špičkovej vysokej
školy International School of Management
v Dortmunde podporili záujem aplikovať nemecké know-how v slovenskom
prostredí a tak škola začala písať svoju
históriu v roku 2005. Odvtedy jej brány
opustilo 356 absolventov a v súčasnosti
má vyše 1000 študentov, ktorí sa snažia
získať vzdelanie v študijných programoch
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný
protokol
(magisterský
program),
Hospodárska a podnikateľská etika,
Medzinárodné podnikanie v obchode
a službách a Sociálne služby a poradenstvo
(bakalárske programy). Päť rokov je v živote inštitúcie ešte príliš krátky čas na jej hodnotenie, ale škola si postupne získava svoje
miesto a snaží sa profilovať ako moderná
vysoká škola a byť atraktívnou pre študentov aj pedagógov.
Žiadna akademická pôda, ako sa zvykne
hovoriť prostrediu vysokej školy, sa
nezaobíde bez svojej knižnice. Vlastne už
od čias starovekej Alexandrijskej knižnice,
ktorá slúžila nemenej slávnej vedeckej
a kultúrnej inštitúcii Múseion (akýsi predchodca dnešných univerzít), stredoveké a novoveké univerzity a vysoké školy
sa v rámci svojich možností vždy snažili
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o vytvorenie miesta s dostatočnou študijnou a informačnou bázou na podporu
študijného a vzdelávacieho procesu. Dnes
je to priam ich povinnosť, keďže v zmysle
zákona o vysokých školách akademická
knižnica patrí medzi dôležité informačné
pracoviská, ktorých postavenie a úlohy
upravuje zákon o knižniciach. Práve pedagógovia a študenti vysokých škôl najviac
chápu dôležitosť kvalitných a relevantných
informačných zdrojov potrebných k štúdiu
alebo vedeckej práci.
Knižnica VŠMP ISM Slovakia je mladá
tak ako je mladá samotná vysoká škola a je
organizačnou súčasťou vysokej školy, ktorej vedenie si uvedomuje fakt, že potrebuje
zabezpečiť do knižnice dostatok študijného
materiálu – odbornej a vedeckej literatúry
či elektronických informačných zdrojov,
ale zároveň aj poskytovať a rozširovať výpožičné a iné knižnično-informačné služby.
Ako uvádza štatút knižnice, jej poslaním
je „vytvárať priaznivé prostredie pre používateľov, aktívne podporovať vzdelávanie,
štúdium a vedecké bádanie na VŠMP ISM
Slovakia v Prešove a byť tvorivým partnerom v tomto procese.“ Táto vysokoškolská
knižnica má v súčasnosti v knižničnom
fonde cca 2600 knižničných jednotiek
a ročný prírastok sa pohybuje asi okolo
400 zväzkov. Knižničný fond tvoria najmä
knižné, ale aj iné dokumenty (periodiká,
CD ...), a to najmä z oblasti vednoodboBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

rovej profilácie školy. Okrem toho ponúka prístup k elektronickým informačným
zdrojom, napr. k plnotextovým databázam
(ISM Dortmund, elektronická forma časopisu Trend, Web of Knowledge, Scientia),
ktoré ponúkajú kolekcie elektronických
kníh. Na odborné spracovanie knižnica
používa knižničný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK) a online katalóg
má vystavený na internete od minulého
roka.
Knižnica síce nie je veľká, ale ako každá
knižnica v zmysle zákona o knižniciach
poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podľa spracovaného
knižničného poriadku. Svojich registrovaných používateľov rozdeľuje do troch
kategórií, ktoré tvoria študenti dennej
formy štúdia, študenti externej formy štúdia a zamestnanci vysokej školy. Knižnica
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prevádzkuje aj študovňu s 27 študijnými
miestami, počítačovým vybavením (1+22),
ktorú študenti často využívajú, a práve na
základe ich podnetov je počas akademického roka otvorená 5x do týždňa od 8 do
16 hod.
Knižnica okrem základného poslania budovať knižničný fond a sprístupňovať ho
svojim používateľom poskytovaním výpožičných a rešeršných služieb má aj iné plány, ktorými chce pritiahnuť používateľov
a návštevníkov do svojich priestorov, ako
je organizácia kultúrnych podujatí, napr.
koncertov začínajúcich hudobníkov, výstavy študentských prác začínajúcich výtvarníkov, predajné výstavy kníh.
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká
knižnica v Prešove
Valeria.Zavadska@svkpo.gov.sk
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
POSTREHY ČITATEĽKY O STAROMESTSKEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE
Ešte som nikdy nepísala do novín a dalo
mi to dosť odvahy, aby som sadla k stroju
a napísala svoje postrehy o Staromestskej
knižnici v Bratislave, ktorú často a už
dlhé roky navštevujem. Mám 79 rokov
a mám za sebou vyštudovaných niekoľko odborov na Univerzite tretieho veku
Univerzity Komenského v Bratislave.
K odprednášaným témam bolo potrebné
štúdium odbornej literatúry a napísanie
semestrálnych prác. Nemohla som si
dovoliť kupovať odporúčanú literatúru
a tak som začala chodiť do Staromestskej
knižnice na Blumentálsku a Panenskú
ulicu a požičiavala som si potrebné knihy ku štúdiu. Vždy mali všetko, čo som
potrebovala. Stretla som sa s nevšednou
ochotou pracovníčok knižníc, vyšli mi
v ústrety vo vyhľadávaní kníh, rady mi
poskytli študijnú miestnosť na prvom
poschodí na Panenskej a tak som si
z množstva daných tém mohla vybrať tú
najvhodnejšiu knihu alebo viac kníh. Je
to úžasné, keď i v starobe môžem študovať z kníh, na ktoré som v predchádzajúcom období nemala čas a úžasné, keď si
tieto knihy môžem požičať domov a nemusím zo svojho dôchodku kupovať.
To je však len jedna z činností, ktoré
poskytuje Staromestská knižnica, pretože som sa zúčastňovala rôznych podujatí, ktoré knižnica ponúkla a ešte stále
ponúka. Tak napríklad som sa viackrát
zúčastnila odborných prednášok v letnej
čitárni, v Medickej záhrade a pri zabez-
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pečených odborných prednáškach som
sa veľa vecí dozvedela o histórii starej
Bratislavy, ktoré som doteraz ani nevedela. Poznáte históriu Klepáča – mlyna na
výletnom mieste Bratislavčanov cestou
na Železnú studničku? Poznáte históriu
vinohradníkov a vinárov Palugyayovcov,
ktorí zo svojich vínnych pivníc na Pražskej ulici potrubím na hlavnú železničnú stanicu plnili víno do sudov pre španielskeho kráľa? To som sa dozvedela na
prednáškach v letnej čitárni, ktoré zabezpečovala Staromestská knižnica.
A nesmiem opomenúť počítačové kurzy
pre seniorov, ktorých som sa s kamarátkou
Boženkou tiež dvakrát zúčastnila. Príjemnú atmosféru a odborný výklad pre mňa,
čo som nikdy do počítača ani neťukla,
môžem vysoko hodnotiť. Zo strany pracovníčok knižnice bolo perfektne o všetko
postarané a keby som to mala bodovať, tak
by odo mňa dostali najvyšší počet bodov.
Vážení čitatelia, nemohla som do tohto
krátkeho článku popísať všetko, čo knižnice zabezpečujú, skúste sa o tom presvedčiť sami. Majú širokú škálu knižničného
fondu, zoberte svoje deti, lebo majú i rozprávky pre najmenších čitateľov. Vy si medzitým môžete prečítať dennú tlač. Rôzne
odborné a iné časopisy. To by bolo z mojej
strany asi všetko, čo som Vám chcela povedať o Staromestskej knižnici.
Vaša čitateľka Júlia Novotná
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MÔJ POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
Vyrastal som v prostredí rodiny, kde kniha bola vždy na poprednom mieste. Kniha
patrila vždy medzi najvďačnejšie darčeky
pri každej príležitosti. Dodnes si uchovávam knižku o slávnom polárnom bádateľovi Roaldovi Amundsenovi, ktorú som dostal k dvanástym narodeninám, hoci dnes
už mám šesťkrát viac.
Nastal čas, kedy vlastná knižnica nestačila
a tak už ako dieťa, neskôr študent a potom
človek v praxi som sa začal obracať na knižnice, aby som mohol zvládnuť požiadavky
na získavanie potrebných informácií. Ťažiskovo som najviac času strávil v technických knižniciach a dnes siahnem po dobrej
beletrii a tiež rád sprevádzam malú vnučku
do knižnice za detskou literatúrou.
Od veľkých knižníc som prešiel na tie
„menšie“, ktoré však svojou schopnosťou
plne uspokojujú záujem záujemcov o dobrú knihu. Významne sa v tom najlepšom
svetle prezentujú pracovníci knižníc, ako
hovorí moja malá vnučka Zuzanka – tety
knihovníčky. Tieto tety, pretože ujov tam
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prakticky nevidieť, veľmi fundovane a s porozumením vychádzajú v ústrety všetkým
návštevníkom. Mnohé z týchto knižníc
organizujú rad podujatí pre deti, seniorov,
burzy kníh a podobne – všetko preto, aby
sa spopularizovali čo najširšiemu okruhu
obyvateľov nášho mesta.
Možno povedať, že popri napríklad učiteľskom povolaní, profesia knihovníka patrí
medzi najdôležitejšie pri orientácii na získavanie potrebných informácií a zvyšovanie úrovne vzdelanosti občanov všeobecne.
Pôsobenie knižníc je určite významná verejnoprospešná činnosť, ktorá si vyžaduje
podporu kompetentných inštitúcií. Hlavne
miestna samospráva by mala zbilancovať pôsobenie knižníc vo svojom okrsku
a hľadať zdroje na lepšie odmeňovanie
pracovníkov knižníc a tiež prostriedky na
investičnú a materiálovú podporu. Nemalo by sa stávať, aby napríklad do priestorov
knižnice po viac rokov zatekalo z deravej
strechy.
Ľubo Kováčik (senior)
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INFORMÁCIE
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2010
A CENY UDELENÉ V SÚŤAŽI NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2010
a)Vedecká a odborná literatúra
Haľko, Jozef – Komorný, Štefan: Dóm.
Fot. Štefan Komorný, graf. úprava Barbara
Neumannová. Bratislava: Lúč.
Hyža, Alan – Kubínyi, P.: Misia = Mission.
Fot. Alan Hyža, graf. úprava Juraj Martiška. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco.
b) Krásna literatúra
Biblia. Bratislava; Trnava: Ikar; Spolok sv.
Vojtecha.
Švantner, J.: List básnikovi. Ilustr. Mikuláš Galanda, graf. úprava Ľubomír Krátky.
Bratislava: PROGLAS.
Ondrejička, Erik.: Oči a rýmy. Ilustr. Peter
Uchnár a Juraj Vitek, graf. úprava Pergamen, Trnava. Trnava: PROKAT.
Rúfus, Milan: Štyri epištoly k ľuďom. Ilustr. Vladimír Gažovič, graf. úprava Róbert
Brož. Banská Bystrica: PRO.
Janovic, Tomáš – Lasica, Milan – Vilikovský, Pavol: Tri lásky. Ilustr. a graf. úprava
Marek Ormandík. Bratislava: Marenčin PT.
c) Literatúra pre deti a mládež
Sloboda, Rudo: Ako som sa stal mudrcom.
Ilustr. Tomáš Klepoch, graf. úprava Palo
Bálik. Bratislava: Slovart.
Drevený zámoček. Ilustr. Peter Uchnár,
graf. úprava Svetozár Mydlo. Bratislava:
Buvik.
Šurinová, M.: Krajinka s koníkom. Ilustr.
Juraj Martiška a Maximka Martišková, graf.
úprava Juraj Martiška. Bratislava: Perfekt.
Ferko, Milan: Rodinný výlet. Ilustr. a graf.
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úprava Martin Kellenberger. Bratislava:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Nui, S.: Tonino, pieskový šaško. Ilustr. Peter
Uchnár, graf. úprava Braňo Gajdoš. Bratislava: Perfekt.
d) Učebnice
Langsteinová, E. – Felix, B.: Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl. Ilustr.
Ľubica Suchalová, graf. úprava DTP Štúdio
SPN – Mladé letá. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá.
e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové
publikácie
Born, Adolf: Autobornografie. Ilustr. Adolf
Born, fot. Roman Maleček, Šimon Blabla
a archív, graf. úprava Šimon Blabla. Praha:
Slovart.
Michalovič, P.: Ivan Csudai – vita brevis,
ars longa. Ilustr. a graf. úprava Ivan Csudai,
fot. Ivan Csudai, Martin Marenčin a archív.
Bratislava: Slovart.
Velička, Jaroslav: Kysuce. Fot. a graf. úprava Jaroslav Velička. Svrčinovec: Magma.
Brunovský, Daniel – Gura Doričová, Denisa: Slovenské ateliéry. Fot. Daniel Brunovský, graf. úprava Daniel Brunovský
a Denisa Gura Doričová. Zohor: Daniel
Brunovský.
Nižňanská, Andrea – Chovanová, I.:
Štiavnické interiéry. Fot. Andrea Nižňanská, graf. úprava Alterego. Bratislava: Marenčin PT.
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Melicherčík, Ivan: Tvar ducha. Fot. kol.,
graf. úprava Tomáš Vicen. Bratislava: Neomedia.
f) Bibliofilské tlače
Pieseň piesní. Ilustr. Miroslav Cipár, graf.
úprava Peter Ďurík. Martin: Peter Ďurík.
g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl
Cina, Marek: Havran III/VII. Ilustr. a graf.
úprava Marek Cina. Bratislava: Vysoká
škola výtvarných umení.
La Fontaine, Jean de: Najkrajšie bájky. Ilustr. a graf. úprava Kristína Teplanová. Bratislava: SOŠ polygrafická.
Oslíkova stratégia. Ilustr. Michal Miškovec, Alexandra Gubelová a Michaela Bombilajová, graf. úprava Michal Miškovec.
Bratislava: SOŠ polygrafická.
Prefíkaná myška. Ilustr. Rastislav Sopúšek, Patrik Emerich, Kristína Mikócziová
a Gabriela Foltanovičová, graf. úprava Rastislav Sopúšek. Bratislava . SOŠ polygrafická.
Nerádová, Mária: Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti. Ilustr.
a graf. úprava Mária Nerádová. Stará Turá:
Mária Nerádová.
Mlynárčiková, Zuzana: Žabí princ. Ilustr.
a graf. úprava Zuzana Mlynárčiková. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení.
Ceny udelené v súťaži Najkrajšie knihy
Slovenska 2010
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú
kvalitu knihy: Vydavateľstvo Marenčin
PT a Občianske združenie KRUH za knihu Nižňanská, Andrea – Chovanová, I.:
Štiavnické interiéry.
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za
vynikajúce ilustrácie: Peter Uchnár a Juraj Vitek za knihu Ondrejička, Erik: Oči
a rýmy.
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za
vynikajúcu grafickú úpravu: Barbara Neumannová za knihu Haľko, Jozef – Komorný, Štefan: Dóm.
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie: Peter Ďurík,
Martin za knihu Pieseň piesní.
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo –
Mladé letá, s.r.o. za knihu Langsteinová, E.
– Felix, B.: Hudobná výchova pre 3. ročník
základných škôl.
Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie: Tlačiarne BB, s.r.o. Banská Bystrica
za knihu Born, Adolf: Autobornografie.
Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu: Vydavateľstvo Buvik,
Bratislava za knihu Drevený zámoček.
Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu:
Marek Cina za prácu Havran III/VII
Mária Nerádová za prácu Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre
deti
Zuzana Mlynárčiková za prácu Žabí princ
Michal Miškovec za prácu Oslíkova stratégia
Kristína Teplanová za prácu La Fontaine,
Jean de: Najkrajšie bájky
Rastislav Sopúšek za prácu Prefíkaná myška.
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KNIHA TURCA 2010
Redakcia MY Turčianske noviny zorganizovala v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine a Žilinským samosprávnym
krajom anketu Kniha Turca 2010, ktorú
vyhlásili začiatkom roka. Podmienkou pre
zaradenie knižného titulu do ankety bolo,
aby sa jej obsah, autor či vydavateľstvo spájali s naším regiónom. Nominovať knihu
mohla čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci či
distribútori kníh.
Do 1. februára, kedy bola uzávierka prihlasovania, do ankety prišlo 37 prihlášok.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: a) beletria
pre deti a dospelých – 14 kníh, b) odborná
literatúra pre deti a dospelých – 23 kníh.
Tu sa na chvíľku zastavím, pretože boli
nominované určitým spôsobom aj „naše“
publikácie:
Maťovčík, Augustín: Anton Augustín Baník. (Životný príbeh od školských čias, vysokoškolské štúdiá až po vedeckú činnosť,
spolu s hudobnými aktivitami a filozoficko-literárnymi úvahami A. A. Baníka.)
Parenička, Pavol a kol.: Stanislav Mečiar.
(Život a dielo literárneho vedca a kritika,
redaktora, tajomníka Matice slovenskej S.
Mečiara nie je našej verejnosti príliš známe. Po Mečiarovi zostal tucet knižných
monografií, stovky štúdií a tisícky článkov
v slovenskej i svetovej tlači, záslužné pôsobenie v Matici slovenskej i Zahraničnej
Matici slovenskej, myšlienkovo priebojný literárny aj kultúrny odkaz. Na druhej
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strane nemožno zatajiť ani politické postoje tejto osobnosti, ktoré jej roky dodávajú
negatívny nádych. Všetky uvedené aspekty
rezonujú aj v tejto publikácii.)
Kovačka, Miloš – Augustínová, Eva – Mačuha, Maroš: Rod Révai v slovenských dejinách: (zborník prác z interdisciplinárnej
konferencie).(Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie o šľachtickom rode
Révaiovcov, ktorý má v dejinách Turca
nezastupiteľné miesto. Vlastnili dva najvýznamnejšie turčianske hrady (Sklabiňu
a Blatnicu), vystavali viaceré renesančné
a barokové rezidencie a asi tretina obyvateľov Turca žila bezprostredne na ich majetkoch.)
Novák, Jozef – Roháč, Juraj: Heraldik
bez erbu. (Životný príbeh popredného
slovenského heraldika, vrútockého rodáka,
univerzitného profesora Jozefa Nováka
jeho vlastnými očami a očami jedného
z jeho žiakov. Dielo vyšlo pri príležitosti
80. výročia narodenia autora s kompletnou
bibliografiou jeho prác, na ktorej významne spolupracoval Milan Šišmiš.)
Adamová, Beata: PhDr. Peter Mišák: výberová personálna bibliografia. (Výberová
personálna bibliografia slovenského básnika, prozaika, prekladateľa, publicistu
a šéfredaktora Slovenských národných novín. Vyšla pri príležitosti 60. výročia jeho
narodenia.)
V tomto ročníku prišlo do redakcie počas
piatich hlasovacích kôl spolu 2312 hlasov,
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z toho v kategórii beletria 1359 hlasov
a v kategórii odborná literatúra 953 hlasov.
Víťazmi sa stali:
v kategórii beletria pre deti a dospelých
autori Jozef Novák a Juraj Roháč s knihou
Heraldik bez erbu, ktorú vydala Slovenská
genealogicko-heraldická spoločnosť,
v kategórii odborná literatúra pre deti
a dospelých Mária Zjavková s titulom Torty
a múčniky, ktorý vydalo martinské Vydavateľstvo Matice slovenskej.

Pred dvoma rokmi ani samotní knihovníci netušili, aké knihy v ich regióne vychádzajú, pretože vydavatelia a vydavateľstvá nemusia povinný výtlačok zasielať do
regionálnej knižnice. Vďaka súťaži Kniha
roka už tomu tak nie je.
Ing. Ivana Poláková, Slovenská národná
knižnica v Martine
polakova@snk.sk

Novinkou súťaže je, že uvedení víťazi
môžu svoje publikácie prezentovať na 19.
ročníku medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, ktorý sa bude
konať v dňoch 3.-6. novembra 2011.
Na vyhlásení výsledkov sa zúčastnili aj
samotní víťazi. Dovolím si spomenúť pána
profesora Jozefa Nováka. Povedal, že Heraldik bez erbu je kniha, ktorá je bodkou
za súborom jeho odborných kníh. Dopĺňa
v nej to, čo chcel zdôrazniť zo svojej bohatej vedeckej a pedagogickej práce. Poznamenal, že vždy mal na pamäti čitateľov,
nikdy nerobil rozdiely, či už písal populárny článok alebo vedeckú štúdiu. Jazyk bol
rovnaký, rozdiel bol len v tom, že v štúdii
bol poznámkový aparát a vždy sa snažil,
aby forma bola záživná a prijateľná. To ešte
pán profesor netušil, že kniha získa aj Cenu
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV,
v kategórii kníh z oblasti pomocných vied
historických. Je to naozaj kniha, ktorá je
príbehom doby, ale aj zlomkom životného
príbehu človeka, ktorý do nej vložil svoje
vedomosti, no najmä kus duše ...
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NAJKRAJŠIE ČESKÉ A SLOVENSKÉ DETSKÉ KNIHY
V spolupráci s Památníkom národního písemnictví v Prahe sme pripravili unikátny
projekt – putovnú výstavu Najkrajšie české
a slovenské detské knihy. Ide o prvú spoločnú výstavu tohto druhu po dlhoročnej
spolupráci BIBIANY a Památníku. Predstavujeme na nej 100 slovenských a 100
českých kníh pre deti a mládež, ktoré vyšli
za posledných desať rokov.
Vernisáž prvej zastávky bola v priestoroch
Slovenského inštitútu v Prahe, kde si ju
návštevníci mohli pozrieť od 10. februára
do 7. marca 2011. Výstavu otvoril riaditeľ
Slovenského inštitútu Vladimír Valovič,
riaditeľ BIBIANY Peter Tvrdoň a riaditeľ
Památníku národního písmenictví Zdeněk Freisleben. Komisárkou českej časti je

Vladimíra Hoštová, komisárkou slovenskej
časti expozície je Eva Cíferská.
V priebehu roka 2011 výstava putuje po
hajtmanstvách v Českej republike (8.-24.4.
bola v Mestskom múzeu v Moravskej Třebovej, 3.-31.5. v Krajskej knižnici v Pardubiciach). Do konca roka si ju budú môcť
pozrieť záujemcovia v Plzni, Karlových Varoch, Liberci, Hradci Králové a Olomouci. Na budúci rok výstavu presunieme na
Slovensko a podľa záujmu kultúrnych inštitúcií počítame s jej reinštaláciami v slovenských župách.
Mgr. Eva Cíferská, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave
ciferska@bibiana.sk

DIGITÁLNY VEK – VIRTUÁLNE KNIŽNICE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
pravidelne sleduje najnovšie trendy vo
vývoji čitateľských návykov, ako aj vo vývoji
komunikačných technológií. Vychádzajúc
zo svojich analýz, rozhodli sa organizátori 11. ročníka odborného seminára pre
pracovníkov knižníc zamerať tohtoročné
podujatie na problematiku budovania virtuálnych knižníc. Všetko totiž nasvedčuje
tomu, že virtuálna knižnica je záležitosťou
nielen zajtrajších, ale už aj dnešných dní.
Amazon, najznámejší svetový internetový predajca kníh vo svojej tlačovej správe
informoval, že po prvýkrát v histórii predáva od konca minulého roku mesačne
viac elektronických ako klasických kníh.
Súvislosť s obrovským nárastom predaja
e-čítačiek, ktoré sa najmä v USA stali top
darčekom Vianoc 2010, je neodškriepiteľ-
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ná. Otvorene sa hovorí o začiatku konca
papierových kníh. Konkurentom kamenných knižníc sa v najbližších mesiacoch
stanú požičovne e-kníh, zriaďované jednotlivými vydavateľstvami.
Odborný seminár s názvom Virtuálna
knižnica – knižnica tretieho tisícročia sa
uskutočnil 22. marca 2011 pod odbornou
záštitou generálneho riaditeľa Slovenskej
národnej knižnice v Martine, prof. PhDr.
Dušana Katuščáka, PhD. Odznelo na ňom
10 odborných príspevkov, z toho 6 od zahraničných účastníkov. V úvodnom príspevku predstavil prof. Katuščák národný
projekt Digitálna knižnica a digitálny archív. Program prvého bloku príspevkov
pokračoval vystúpeniami zahraničných
účastníkov.
Mgr. Lenka Málková prezentovala na príBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

klade Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové v Českej republike (SVK HK)
súčasný stav virtualizácie služieb a prístupu ku knižničným fondom, skúsenosti so
vzdialeným prístupom k databázam a načrtla perspektívy ďalšieho rozvoja virtuálnej knižnice v podmienkach SVK HK.
Pozornosť venovala najmä obohacovaniu
online katalógu knižnice o naskenované
obálky a obsahy dokumentov a o prvky
webu 2.0.
Mgr. Krzysztof Kutyla, poverený prevádzkovaním Opolskej digitálnej knižnice
(Opolska Biblioteka Cyfrowa), informoval
účastníkov o zavádzaní digitálnych technológií do praxe vo Vojvodskej verejnej
knižnici v Opole (Wojewodzka biblioteka
publiczna) v Poľsku.
Od Karla Čapka po Sherlocka Holmesa –
e-publikovanie v Mestskej knižnici v Prahe
– takto nazvala svoj príspevok Bc. Kateřina
Vojířová, vedúca oddelenia digitalizácie,
ktoré sa podieľa na príprave a realizácii
e-projektov. Predstavila projekty elektronického publikovania Mestskej knižnice
v Prahe, otázky tvorby a získavania textov,
náležitosti e-publikovania a problematiku
sprístupňovania e-kníh.
Marcus Rahm, vedúci elektronickej knižnice eBIBO z Mestských knižníc v Drážďanoch (Nemecko) informoval o skúsenostiach s technickými zvláštnosťami, so
správaním používateľov, ako aj o konkrétnej práci s virtuálnou ponukou Mestských
knižníc v Drážďanoch. Zameral sa na
elektronické výpožičky, platformu elektronického vzdelávania, ako aj na databanky
Munzinger a mediálny portál Genios.
Ing. Martin Vojnar z Prahy vo svojom príspevku Jednotné rozhranie: kľúč k úspechu
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vyhľadávania novej generácie objasnil uvedenú problematiku z pohľadu koncových
používateľov knižníc, poskytol aktuálny
prehľad o dostupných systémoch novej generácie vyhľadávania a uviedol jedinečné
vlastnosti na príklade jedného z nich.
Ing. Danica Zendulková, vedúca Oddelenia
správy a prevádzky Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie
CVTI v Bratislave prezentovala fungovanie
portálu, jeho históriu a úlohy v oblasti sprístupňovania vedeckých informácií. Venovala sa počinom realizovaným v rámci aktivity 4.1 projektu NISPEZ, charakterizovala
zámery v oblasti prípravy nového informačného systému SK CRIS a priblížila aktivity
asociácie euroCRIS v oblasti rozvoja informačných systémov o vede.
Mgr. Katarína Pekařová, PhD. predstavila experimentálny projekt Pramene k dejinám vedy na Slovensku v Univerzitnej
knižnici v Bratislave. V príspevku priniesla krátky prehľad projektov bratislavskej
Univerzitnej knižnice v rámci budovania
virtuálnej knižnice. Ťažiskom jej vystúpenia bola prezentácia experimentálnej plnotextovej databázy, ktorá vznikla v spolupráci Kabinetu retrospektívnej bibliografie
a Odboru digitalizácie.
Mgr. Denisa Krajčírová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine vo svojom príspevku Knižnica vo virtuálnom priestore
sociálnej siete Facebook charakterizovala
možnosti propagácie, ktoré táto sociálna
sieť poskytuje knižniciam. Zdôraznila informačné výhody, ktoré ponúka členstvo
vo virtuálnej komunite. Jej prezentácia
bola doplnená praktickými ukážkami facebookových stránok niektorých slovenských a svetových knižníc.
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Digitálnu knižnicu štátu Georgia v USA
(DLG), jej vznik a vývin celého projektu od
roku 2005 priblížila účastníkom podujatia
prostredníctvom videomostu Sheila McAlister, poverená riaditeľka pre celoštátnu
spoluprácu v rámci projektu budovania
digitálnej knižnice. Katalóg tejto knižnice
obsahuje metadáta k viac ako 90 000 knižničným jednotkám zo 60 inštitúcií a 100
vládnych agentúr. Počas ostatných troch
rokov zdigitalizovali viac ako 277 000 strán
historických časopiseckých fondov. DLG
získala viaceré významné štátne ocenenia,
okrem iných napr. cenu Národnej akadémie televíznych umení a vied (National
Academy of Television Arts and Sciences) a Poradného výboru pre spracovanie
starých tlačí štátu Georgia (Historical Records Advisory Board).
Sheila McAlister vo svojom vystúpení citovala dielo Daniela Greensteina a Suzanne
E. Thorin The Digital Library: A Biography
z roku 2002, v ktorom autori identifikovali tri stupne vývoja digitálnej knižnice
– mladosť, zrelosť a dospelosť. V tejto sú-

vislosti zaželajme knižniciam na Slovensku
úspešné zvládnutie prvých krokov k zrodu
„mladej“ digitálnej a virtuálnej knižnice
Slovenskej republiky – knižnice tretieho
tisícročia. Nech jej vznik sprevádza úzka
spolupráca slovenských odborníkov pri
príprave a realizácii projektov, vytvorenie
pružnej webovej platformy pre výmenu
skúseností a názorov na danú tému, ako aj
využitie zahraničných skúseností pri budovaní „zrelých a dospelých“ virtuálnych
knižníc.
Príspevky, ktoré na seminári odzneli,
budú v plnom znení publikované v elektronickom zborníku. Úprimné poďakovanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici patrí spoluorganizátorom – Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej
národnej knižnici v Martine a Goetheho
inštitútu v Bratislave, ako aj sponzorovi
podujatia – spoločnosti MULTIDATA,
s.r.o. v Prahe.
PhDr. Blanka Snopková, Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici
blanka.snopkova@svkbb.eu

Virtuálna knižnica
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PETRA BRAUNOVÁ MÁ RADA AJ „SLOVENSKÉ KNIHOVNÍČKY
Z PRIEVIDZE“
„Milujem čary a kúzla, milujem knihy,
milujem deti a milujem knihovníčky. Všetky – české, moravské, sliezske (a my sme
si dovolili doplniť i slovenské). Milujem aj
knihovníkov, ale tých je bohužiaľ ako šafranu ... nakoniec, je to pochopiteľné, ktorý
muž má pochopenie pre iracionálne šialenstvo? – Knihovníčkou či knihovníkom
sa nemôže stať každý. Je to povolanie pre
vyvolených – pre tých ktorí pochopili, že je
pre nich práca s knihou a čitateľom – poslaním!“
Autorkou týchto krásnych viet o knihovníčkach je Petra Braunová z Prahy, ktorá
hosťovala v našej knižnici a mali sme ju
pre seba celé tri dni. Ale ako sa to vlastne
začalo? Veľmi živo si ju predstavujem na
besede s deťmi v českom Jičíne, kde sme
boli s kolegyňou Silviou Kupcovou na
oslavách Jičín –město pohádky. Keďže sme
chceli veľa vidieť za krátky čas, zistili sme
si, kde Petra Braunová beseduje. Otvorili
sme dvere a tam bolo ticho, deti s otvorenými ústami počúvali pani spisovateľku.
Tá práve čítala úryvok z knihy o Eme. Tak
sme aj my počúvali a na tele sme pociťovali
zimomriavky. Práve keď začala zlá Iveta trhať stránky z knihy, ktorej dorastajú stránky, sme museli, aj keď nerady, odísť. Mali
sme stretnutie s pani riaditeľkou knižnice
a tam sa nedalo meškať. Slovenský preklad o Eme - Ema a čarovná kniha sme
nechali českým knihovníčkam, aby nám ju
dali podpísať. Niesli sme ju až z Prievidze,
a odísť bez podpisu domov? Ani náhodou!
Ako krásne to bolo všetko naplánované!
Celkom náhodou sme sa s Petrou streBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

tli v detskom oddelení Knihovny Václava
Čtvrtka. Bolo to v skutočnosti kratučké
stretnutie: pozdrav, naša knižka bola už
podpísaná, a najdôležitejšie – pozvánka do
Hornonitrianskej knižnice. Ostatné už dotiahla kolegyňa doma na facebooku.
Neubehol ani rok, Petra Braunová sľub
dodržala. Opäť nesklamala. Ani deti ani
nás. Zaujímavé rozprávanie, zaujímavé čítanie ukážok z knihy a opäť tie zimomriavky po chrbte ... Tak od 2. do 4. mája 2011
si ju doslova užili deti i dospelí v Prievidzi,
v Bojniciach i v Handlovej. Na besedách
odpovedala s humorom na všetky otázky
a dozvedeli sme sa: hlavnou postavou jej
prvej knihy Rošťák Oliver je syn Oliver,
ktorý ako malý nechcel čítať. Má tri deti –
Olivera, Johanku a Máriu, dcéra Johanka
sa dostala do knihy Kubko nechce čítať ako
dievčatko, ktoré bolo za svoju usilovnosť
odmenené. Písať začala ešte v školskom
veku. Keďže sa jej nepáčilo ako niektoré
knihy končia, písala k nim pokračovanie.
Napríklad sa jej nepáčilo, že Winnetou
zomrel, tak ho vyliečila bylinkami.
Píše zo svojho života, ale i pozorovania
a počúvania ľudí, napríklad v metre. Zaujímavá bola jej spolupráca s ilustrátorom
knihy Ema a čarovná kniha Tomášom Řízkom. Kvôli nemu menila farbu očí hlavnej
hrdinke. Teraz píše knihu pre deti Tramvaj
plná strašidel. Zaujímavý bol aj príbeh jej
nového psychotrileru Klub radostí dnešního dne, ktorý má vyjsť pre dospelých čitateľov. Knihu napísala na základe vlastnej
skúsenosti s facebookom. Vytvorila päť
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fiktívnych osôb, pod menami ktorých vystupovala. Jedným z nich bol aj 15-ročný
Lukáš z Karlových Varov. Jeho prostredníctvom komunikovala so svojou dcérou,
ktorá si, tak ako väčšina detí, neuvedomila
nebezpečenstvo sociálnych sietí. Tak sa
dozvedela, že jej jedenásťročná dcéra bez
problémov poskytla „Lukášovi“ adresu,
vďaka čomu sa jej podarilo zinscenovať
imaginárnu návštevu Lukáša. Dcére ho
predstavila v izbe na svojom počítači.
Pre dieťa to bol obrovský šok, nakoľko
o aktivitách svojej mamy ani vo sne netušila
a spamätávala sa z toho dosť dlho. V knižke
Kubko nechce čítať sa deti dozvedeli, že vedomosti a čítanie potrebujú k budúcemu
povolaniu, že knihy rozvíjajú fantáziu.
Čítanie je potrebné dokonca aj k počítačovej hre. Dozvedeli sme sa ešte mnoho
iných zaujímavostí, hlavne na stretnutí
s knihovníčkami – čarodejnicami. V čarodejníckych kostýmoch sme jej poďakovali
za krásne vyznanie českým knihovníčkam, dovolili sme si doň dopísať, že Petra
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Braunová miluje aj slovenské knihovníčky,
hlavne z Prievidze. Svojím podpisom nám
to potvrdila.
Počas svojej „misie“ v Prievidzi si Petra
Braunová prezrela nielen našu knižnicu,
ale i Bojnický zámok a kúpele. Za tri dni
sme chceli stihnúť veľa, aby sa s naším hosťom stretlo čo najviac detí. A to sa nám
podarilo. Predstavili sme našim čitateľom
človeka, ktorý má vrelý vzťah ku knihám
i knižniciam. Vie zaujímavo rozprávať
a upútať všetkých poslucháčov. A nesklamali ani naše deti, ktoré veľmi dobre rozumeli cudziemu jazyku – češtine.
Petra Braunová očarila všetkých: deti, študentov, dospelých i – prievidzské knihovníčky. Ďakujeme!

Božena Blaháčová,
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
hnkpd@mail.t-com.sk
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LES SA SKRÝVA AJ V KNIHÁCH
Rok 2011 bol Organizáciou spojených
národov vyhlásený za Medzinárodný rok
lesov. Najdôležitejšou myšlienkou tohto
činu bolo vyzdvihnutie úzkej a trvalej spätosti človeka s lesom a zdôraznenie úlohy spoločnosti pri ochrane a zveľaďovaní
nášho zeleného bohatstva.
Hlavný slogan „Forest for People“ („Les
pre ľudí“) chce informovať verejnosť o význame a funkciách lesa pre spoločnosť,
vyzdvihnúť dôležitosť lesa a drevín pre
život človeka a priblížiť prácu lesníkov
a úlohy lesného hospodárstva.
Celoslovenskú kampaň s názvom Les
ukrytý v knihe, s posolstvami Medzinárodného roka lesov 2011 a s množstvom
podujatí a aktivít zameraných na podporu
ekologického vzdelávania pripravilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene spolu
so svojimi partnermi. Zapojila sa do nej
aj Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Mestom Piešťany, ProPolisom
a Slovenským centrom pre komunikáciu
a rozvoj.
Environmentálne podujatia prebiehali
v piešťanskej knižnici od 12. do 19. apríla
a zapojili sa do nich škôlkari a žiaci základných i stredných škôl. V prednáške
Pre čistý les boli školáci poučení o tom,
ako triediť odpad i o tom, aké sú možnosti jeho ďalšieho využitia. Do knižnice zavítal aj lesný pedagóg, ktorý cez
„šiškofón“ referoval deťom o práci lesníka, o význame a funkciách lesa a nevyhnutnosti jeho ochrany. Deti si vypočuli
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jednu z tatranských rozprávok a vzápätí
vypĺňali zábavný kvíz v ktorom odpovedali na otázky súvisiace s rozprávkou,
vypĺňali doplňovačku a určovali listy
stromov.
V ekologickej rozprávke O Červenej
čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi, v podaní divadla Dunajská vlnka, sa škôlkari
dozvedeli, že les je domovom rastlín, živočíchov i človeka a že oddych v lese je
tou správnou voľbou pre voľný čas. Na
workshope s názvom O strome, ktorý bol
na ceste, ktorý viedol ilustrátor Bystrík
Vančo, deti vytrhávali pinzetami z kociek
molitanu obrazce podľa motívov rovnomennej knihy Jany Bodnárovej. Do knižnice zavítala aj česká záhradná architektka
Drahomíra Kolmanová z asociácie Entente Florale (porozumenie prostredníctvom
rastlín), ktorá sa zaoberá zveľaďovaním
miest a obcí, ich zelene i pamätihodností.
Na druhý deň viedla prednášku o českých
parkoch a úpravách mestskej zelene a inšpirovala ňou i študentov Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch, ktorí
môžu tieto poznatky využiť pri ďalšom
štúdiu. Prednášku o mŕtvom dreve v lese,
o problematike biodiverzity a význame
lesného hospodárstva, spojenú s premietaním filmu, viedol Andy Popovič.
Podujatia projektu Les ukrytý v knihe
boli obohatené aj o výstavu beletrie i odbornej literatúry s tematikou ochrany
životného prostredia i výstavu plagátov
Ako zmeniť svet – o malých zmenách,
ktoré môžu mať veľký vplyv na život na
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našej planéte. Návštevníci mohli vidieť
aj putovnú výstavu Tajomstvá života vážok – o vážkach žijúcich na Slovensku,
o ich pôvode, druhoch, stavbe tela, vývine
a prostredí, v ktorom žijú.
V knižnici si čitatelia so záujmom pozreli
aj veľkoformátové fotografie autorov Petra
Paška, Pala Luka, Petra Flynna Nižňanského a Jula Nagya z fotocesty po Južnej
Amerike, kde navštívili Chile, Argentínu
a Bolíviu a ponúkli štyri pohľady na exotickú krajinu a civilizáciu. V Piešťanskom
informačnom centre zasa upútala výstava
s názvom Rytmus divočiny – nádherné fotografie divo žijúcich zvierat v safari fotografov Lenky Gondovej a Štefana Kardoša.
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Bodkou za podujatiami súvisiacimi s témou ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja bolo celodenné premietanie
filmov Premeny krajiny a filmu Príbehy
starého lesa (o zásahoch človeka do rovnováhy, fungujúcej v lese) z 27. ročníka
medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2010. Podujatia, ktoré nadviazali
na tradíciu mesiaca lesov – apríla i Deň
Zeme (22. apríla), boli zamerané na budovanie vzťahu mladej generácie k prírode
a poukázali i na „pôvod“ knihy ako jedného z lesných produktov.
Simona Ďurdíková, Mestská knižnica
mesta Piešťany
info@kniznica.sk
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MLADÝ LITERÁRNY KRITIK: LITERÁRNA SÚŤAŽ V PÍSANÍ RECENZIÍ PRE
ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ
Knihovníci Okresnej knižnice Dávida
Gutgesela v Bardejove v snahe priblížiť sa
detskej a mládežníckej duši a zároveň urobiť istý čitateľský prieskum, vytvorili projekt na podporu čítania s názvom Mladý
literárny kritik. Projekt bol finančne podporený Komunitnou nadáciou Bardejov
a prebiehal v mesiacoch september – november 2010.
Cieľom nášho projektu Mladý literárny
kritik bolo podnietiť v deťoch a mládeži
záujem o čítanie. Je dôležité viesť s deťmi
dialóg, od detstva pestovať kultúrnu komunikáciu o prečítanom a počutom. Stále
platí, že kniha predstavuje zdroj poznania,
prináša zábavu i poučenie, rozširuje slovnú
zásobu, posilňuje predstavivosť i podnecuje fantáziu. Knižnica je miesto, kde detský
čitateľ nachádza množstvo nových informácií sústredených na jednom mieste.
Kladieme si otázku: Vieme čo dnešné deti
zaujíma, po akom literárnom žánri rady
siahajú a rozumie dieťa tomu, čo číta?
Postupnou a cielenou prácou sme rozvíjali v deťoch vnímavosť pri čítaní, schopnosť stotožniť sa s textom, prijať z neho
čo najviac podnetov a skúseností a tak
mu porozumieť. Žiaci vo veku 11 – 15 rokov v rozmedzí troch mesiacov, teda od
2. septembra do 30. novembra 2010 mali
za úlohu prečítať tri knihy ľubovoľného
literárneho žánru. K prečítaným knihám
mladí čitatelia vyjadrili svoj názor, či už záporný alebo kladný. Do súťaže sa prihlásilo
64 detí zo 6 základných škôl a cirkevného
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gymnázia v meste a regióne Bardejov. Na
zapisovanie svojich dojmov našim čitateľom poslúžil čitateľský denník recenzií.
Zmyslom nebolo urobiť klasický obsah, ale
napísať recenziu, teda kritický rozbor umeleckého, odborného alebo vedeckého diela,
ktorý obsahuje jeho odôvodnené hodnotenie. A to je práve to, čo nás posunulo viac
k detskej duši. Na základe získaných informácií sa v budúcnosti budeme vedieť lepšie
orientovať aj pri samotnom nákupe literatúry a tým prispejeme k väčšiemu záujmu
mládeže o literatúru a čítanie samotné.
Získali sme dôležitú informáciu, čo dnešné
deti napĺňa, čo ich oslovuje a aký žáner v literatúre uprednostňujú. Počas trvania čitateľskej súťaže sa uskutočnili priebežne dve
konzultačné stretnutia a besedy v knižnici
so spisovateľmi a deťmi prihlásenými do
projektu a jedno vyhodnocovacie stretnutie. Spisovateľky, riaditeľka knižnice a knihovníci boli zároveň členmi poroty, ktorá
vyhodnocovala súťažné recenzie.
Na prvom konzultačnom stretnutí 28.
septembra 2010 sme súťažiacich oboznámili s podmienkami súťaže. Vysvetlili
sme im čo je to recenzia, pravidlá jej tvorby a použili názorné príklady. Prečítali
sme si rozprávku Oscara Wilda Šťastný
princ a aj názornú recenziu na ňu. Každý
účastník súťaže dostal nami vypracovaný
náučný leták s odborným vysvetlením, čo
to recenzia je. Zároveň sme súťažiacim
rozdali denníky recenzií, ktoré sme cielene na túto súťaž vypracovali. Druhú časť
stretnutia vyplnila beseda s bardejovskou

49

spisovateľkou Janou Nagajovou o jej novej
knihe Huhuluja.

siahajú aj po klasických knihách a väčšina
z nich si vyberá tituly určené ich veku.

Druhé konzultačné stretnutie s kultúrnym programom sa uskutočnilo 23. novembra 2010. Na tomto stretnutí naši súťažiaci mali možnosť prekonzultovať získané
vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli
pri písaní recenzií. Väčšina z nich nám už
aj odovzdala svoje vypracované súťažné
denníky recenzií. Ostatní tak urobili v nasledujúcich dňoch. Toto stretnutie bolo
obohatené o besedu s novou bardejovskou
autorkou poézie a prózy, učiteľkou Margitou Pollákovou.

Pri hodnotení sme vychádzali z jednotlivých častí, ktoré má recenzia obsahovať.
Zaujímala nás informácia o danom diele
a autorovi, vecný a objektívny pohľad na
dej knihy a analýza, teda kladný alebo
záporný názor súťažiaceho na prečítané
umelecké dielo. Dôležitú úlohu zohral aj
čitateľský zážitok z recenzie a tiež vzhľad
denníka – prípadná ilustrácia, ktorá dopĺňala dôležitú informáciu o danom diele.
Takto sme dosiahli cieľ stanovený v projekte, pretože sme prirodzenou a súťažnou formou získali názor súčasných detí
a mládeže na literatúru ktorá sa im ponúka. Presvedčili sme sa, že takouto formou
literárneho prieskumu je možné priblížiť
sa k detskému svetu. Na základe prečítaných kníh a následných recenzií sme
získali dôležitú informáciu, aký literárny
žáner deti uprednostňujú, čím sa budeme
vedieť lepšie orientovať aj pri nákupe literatúry a tak prispejeme k väčšiemu záujmu mládeže o samotné čítanie.

Čas medzi konaním druhého konzultačného stretnutia a tretím stretnutím bol
vyplnený vyhodnocovaním súťažných
recenzií našou odbornou porotou. Porota
ocenila šiestich najlepších súťažiacich
hodnotnými cenami – knihami. Na
poslednom stretnutí naši víťazi predstavili
a odprezentovali svoje recenzie. Zo
súťažných recenzií sme pripravili zborník,
ktorý obdržali základné školy, cirkevné
gymnázium a obecné knižnice.
Súťažiaci sa svojej úlohy zhostili v plnom
nasadení. Nás knihovníkov zasa potešila rozmanitosť prečítaných literárnych
žánrov. Deti čítali rozprávkové príbehy,
fantazijné príbehy a romány, dievčenské
a detektívne romány, príbehy o deťoch,
povesti, ale aj epické básne. Spolu prečítali
147 zväzkov kníh zo 130 knižných titulov,
čo znamená, že viaceré čítali rovnaké tituly. Rozmanitosť literárnych žánrov nám napovedá, že deti nepodliehajú len módnym
trendom knižných noviniek na trhu, ale
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Zistili sme, že dnešné deti oslovuje najmä:
fantazijná literatúra - Harry Potter, Twilight
sága, Eragon, Kroniky Narnie
detektívne príbehy – Traja pátrači
povesti – Bratislavské povesti
príbehy o deťoch – Jakubko, Lepší otec
v hrsti ako holub na streche, Malý princ
rozprávky – Slovenské ľudové rozprávky.
Už počas trvania tejto literárnej súťaže,
ale aj po nej sme zaznamenali v oddelení
literatúry pre deti a mládež nárast čitateľov
celého bardejovského regiónu vo veku od
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11 do 15 rokov. Naši súťažiaci tým, že prečítali tri zaujímavé knihy a donútili sa napísať odbornú prácu, si rozšírili obzor a vedomosti, zvýšili sa ich literárne schopnosti
a literárna tvorivosť. Tu zohral a aj dlho po
skončení súťaže zohráva dôležitú úlohu
i sekundárny element, a to, že deti o projekte komunikovali s inými deťmi a kamarátmi, ktorí sa na projekte nezúčastnili,
ale prostredníctvom nich sa o prieskume
a prečítaných knihách dozvedeli. Ďalším
meračom bol počet vyrobených denníkov
a napísaných recenzií, čo nám poslúžilo na
prípravu zborníka a odborné stretnutie so
spisovateľmi. Deti sa viac oboznámili s literárnou prácou, naučili sa rozoznávať literárne žánre, zistili, že aj ony sa môžu stať
takými spisovateľmi ako sú tí, s ktorými

sa v rámci projektu stretli, čo si vyžaduje
pracovať na sebe a všímať si veci, ktoré sa
nachádzajú v ich okolí.

Stretnutie Mladý literárny kritik

Beseda s Janou Nagajovou

Vyhodnotenie – odovzdávanie cien

Prezentácia najlepších recenzií
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Na súťaž veľmi pozitívne reagovali učitelia slovenského jazyka, ale aj rodičia samotných súťažiacich, pretože deti takýmto dobrovoľným spôsobom vzali do rúk
knihu a prečítali ju celú. Tento literárny
projekt bol jedinečný svojou tematikou
a spôsobom realizácie. Tak ako doteraz, aj
v budúcnosti plánujeme vytvárať literárne projekty pre túto vekovú skupinu detí
a mládeže, ale aj pre deti 1. stupňa základných škôl.
Bc. Alžbeta Kutašovičová,
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
kniznica@gutgesel.sk
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Z NAŠICH VYDANÍ
Z EDIČNEJ ČINNOSTI KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom
samosprávnom kraji. Edičná činnosť je odrazom takpovediac širokospektrálneho zamerania knižnice. Publikácie ktoré knižnica
vydáva sú rozmanité, či už z hľadiska určenia (napr. pre deti, dospelých, knihovníkov,
širokú verejnosť, odbornú verejnosť), formy
(printový alebo elektronický dokument),
periodicity, formátu (iný formát má viazaná
kniha, iný brožúra, metodická príručka či
bibliografický leták).
V nasledovných riadkoch by som rada priblížila najdôležitejšie edičné počiny našej
knižnice v uplynulých dvoch rokoch. Vyjadrené v číslach, v roku 2009 knižnica vydala
19 titulov, v roku 2010 to bolo 22 titulov.
V rôznych rozborových materiáloch, správach o činnosti, ako aj pri plánovaní našej
práce sa osvedčilo orientačné členenie našej
edičnej činnosti na: 1. periodické publikácie, 2. neperiodické publikácie, 3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie,
pričom toto členenie nie je striktné, keďže
niektoré dokumenty vyhovujú kritériám na
zaradenie aj do dvoch uvedených kategórií,
tu záleží najmä na individuálnom posúdení
spracovateľa.
V kategórii periodických publikácií treba
najmä spomenúť náš už tradičný knihovnícky časopis Knižničný spravodajca1,určený verejným knižniciam Trnavského
samosprávneho kraja. Knižnica ho vydáva
1 Knižničný spravodajca: časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: KJF. – Roč. 36, 2009. 2 čísla. Formát A5.
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dvakrát ročne, v roku 2011 je to jeho 38.
ročník. Jednotlivé čísla zostavuje redakčná
rada zložená zo zástupcov verejných knižníc
v kraji. Časopis sa venuje aktuálnemu dianiu
a problémom v knižniciach kraja.
Pre detských čitateľov je určený časopis
Čaruška2. Tento časopis vydáva knižnica
už 16 rokov s periodicitou 2x ročne. Obsahuje informácie o podujatiach pre deti,
priestor dostávajú aj samotní detskí čitatelia,
ale aj rôzne osobnosti – priatelia knižnice.
V úvodníku sa čitateľom tradične prihovára
spisovateľ Ján Navrátil. Obálka je výsledkom
výtvarného návrhu detí, ktorý graficky dotvorila výtvarníčka a ilustrátorka Oksana
Lukomska.
Kalendár výročí osobností trnavského regiónu3 je periodikum, vydávané každoročne
spravidla v decembri a obsahuje zoznam
a stručnú charakteristiku osobností, ktoré
v danom roku budú mať výročie. Slúži ako
podklad pre samosprávu, školy, masmédiá
a ďalších záujemcov o kultúrny život v regióne. Je dostupný na webovej stránke knižnice.
V kategórii neperiodických publikácií
vydávame spravidla výberové personálne
bibliografie, zborníky z podujatí organizovaných knižnicou, či tvorbu regionálnych
autorov. Patrí sem tiež Kultúrno-historický
2 Čaruška: časopis mladých čitateľov. Trnava: KJF. – Roč. 14, č. 1 (2009). 16
s. Formát A5. Náklad 250 výtl.
3 Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2009. Zost. M. Dolníková.
Trnava: KJF, 2009. – Dostupné na internete: <http://www.kniznicatrnava.
sk/files/file/kalendar_2011(2).pdf>
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kalendár Trnavského samosprávneho kraja4.
Prvé vydanie tohto kalendára vyšlo v roku
2007 a obsahovalo údaje jednak o osobnostiach so vzťahom k trnavskému kraju a tiež
o významných udalostiach v kraji. Publikácia vzbudila veľkú pozornosť verejnosti. V roku 2009 sme pristúpili k druhému,
prepracovanému vydaniu tohto kalendára.
Časť venovaná osobnostiam bola rozšírená
o ďalšie záznamy a časť venovaná udalostiam bola naopak vynechaná úplne. Kalendár obsahuje 433 záznamov o významných
regionálnych osobnostiach so stručnými
charakteristikami a biografickými údajmi.
Záznamy sú radené v rámci mesiacov roka,
podľa dátumu narodenia a sú doplnené
portrétmi osobností.
Z výberových personálnych bibliografií
sme v roku 2009 vydali dokument s názvom
Ján Hollý 1785 – 1849: osobnosť trnavského
regiónu5. Bibliografia, ktorá bola zostavená
pri príležitosti 160. výročia úmrtia jednej
z najvýznamnejších osobností regiónu,
dokumentuje na 55 stranách život a dielo
tohto významného národného buditeľa,
píšuceho bernolákovčinou. Z ekonomických
dôvodov sme vydali túto bibliografiu
elektronicky a je dostupná na webovskej
stránke knižnice.
V printovej podobe sme vydali v roku 2010
výberovú personálnu bibliografiu Ján Navrátil6. Tento obľúbený slovenský spisovateľ,
píšuci najmä pre deti, žije a tvorí v trnav4 Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja. 2.
prepracované vydanie. Zodp. red. Lívia Koleková. Trnava: Trnavský
samosprávny kraj; KJF, 2009. 134 s., obr. ISBN 978-80-88695-16-5
5 Ján Hollý 1785 – 1849: osobnosť trnavského regiónu: výberová personálna
bibliografia. Zost. Emília Dolníková. Trnava: KJF, 2009. 55 s. – Dostupné na
internete: <http://www.kniznicatrnava.sl/files/file/holly_jan.pdf>
6 Ján Navrátil: výberová personálna bibliografia. Zost. Iveta Šimčíková,
Emília Dolníková. Trnava: Trnavský samosprávny kraj; KJF, 2010. 102 s.
ISBN 978-80-88695-23-3
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skom regióne - v neďalekej Seredi. K našej
knižnici má obzvlášť srdečný vzťah, je u nás
častým hosťom a aktívnym prispievateľom
do nášho vyššie spomínaného detského časopisu Čaruška. Preto sme si pri príležitosti
jeho 75. narodenín pokladali za česť a povinnosť pripraviť túto bibliografiu. Obsahuje 649 bibliografických záznamov od roku
1963 do 31. marca 2010.
Z kategórie neperiodických publikácií –
zborníkov sme v roku 2009 vydali Zborník
príspevkov zo seminára Súčasná slovenská
literatúra7. Zborník obsahuje na 56 stranách príspevky z podujatia organizovaného
knižnicou. Autormi príspevkov sú Jaroslav
Vlnka, Radoslav Matejov, Ľuboš Sveton,
Alexander Halvoník. - Literárny salón Trnava 20098 je zborník ocenených prác z 1. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe
pre začínajúcich autorov. Súťaž vyhlásila KJF
a zúčastnilo sa jej 111 autorov zo Slovenska
aj zahraničia. Oba tieto zborníky sú sprievodnou aktivitou dokumentujúcou činnosť
našej knižnice. V printovej podobe sme vydali len druhý z nich, ten prvý – zborník zo
seminára je v elektronickej forme.
V roku 2010 sme v printovej, ale i elektronickej podobe vydali Humor_zasináč.sk9,
zborník Fóra humoristov 2010. Pri Knižnici
Juraja Fándlyho v Trnave totiž už dva roky
pôsobí klub humoristov – autorov preferujúcich vo svojej tvorbe humor, písaný ale7 Zborník príspevkov zo seminára Súčasná slovenská literatúra: 21. október
2009. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.Zost. D. Kráľová. Trnava: KJF,
2009. 55 s. – Dostupné na internete: =http://www.kniznicatrnava.sk/files/
file/zbornik.pdf.
8 Literárny salón 2009 : zborník ocenených prác z 1. ročníka celoslovenskej
súťaže vo vlastnej tvorbe pre začínajúcich autorov. Zost. B. Jakubáčová.
Trnava: Trnavský samosprávny kraj; KJF, 2009. 134 s., obr. ISBN 978-8088695-18-9
9 Humor_zasináč.sk: zborník Fóra humoristov 2010. Zost. Benjamína
Jakubáčová. Trnava: Trnavský samosprávny kraj; KJ/, 2010. 79 s. ISBN
978-80-88695-25-7
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bo kreslený. Zborník Humor_zasináč.sk je
akýmsi zhrnutím ich činnosti za dobu, počas ktorej pôsobia pri knižnici. Má 78 strán
a je ilustrovaný prácami karikaturistov Ivana
Košického, Ivana Baja, Mariána Mrvu a Vojtecha Haringa.
Z tvorby regionálnych autorov sme v roku
2009 vydali knihu Kala Uhríka Blednúce spomienky10. Koloman Uhrík je novinár a spisovateľ žijúci v Trnave, člen klubu Fórum
humoristov pri KJF. Verejnosti je možno
známy ako humorista, roky pracoval v známom humoristickom časopise Roháč (ktorý
však už zanikol) a bol jeho šéfredaktorom.
Svoje poviedky – autentické spomienky na
zaujímavé osobnosti Trnavy uverejňoval
v periodiku Župný spravodajca, vydávanom
úradom Trnavského samosprávneho kraja.
Poviedky vzbudili záujem verejnosti a preto ich knižnica v spolupráci s TTSK vydala
knižne.
Z oblasti metodických, propagačných a inštruktážnych publikácií snáď najvýznamnejšia je 16-stránková publikácia Katolícka
moderna11. Publikáciu sme vydali v roku
2010 a zostavovateľky v nej predstavujú 12
najvýznamnejších reprezentantov básnického smeru – katolíckej moderny, z ktorých
niektorí žili a tvorili v trnavskom regióne.
Záznamy obsahujú podrobné informácie
o živote a diele predstavovaných básnikov.
Publikácia je určená pre všetkých záujemcov
o literatúru a slúži tiež ako sprievodný materiál – pomôcka na literárnych hodinách
v našej knižnici.
10 Kalo Uhrík: Blednúce spomienky. Trnavaj: KJF, 2009. 77 s., obr. ISBN97880-88695-19-61
11 Katolícka moderna. Zost. Emília Dolníková. Trnava : Trnavský samosprávny kraj; KJF, 2010. 16 s. ISBN 978-80-88695-24-0
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V tomto príspevku neboli zvlášť spomenuté
metodické a rozborové materiály typu vyhodnotenia činnosti knižnice, vyhodnotenia činnosti regionálnych knižníc, vyhodnotenia činnosti verejných knižníc Trnavského
samosprávneho kraja, ktoré sa vydávajú každoročne a tvoria pomerne početnú skupinu.
Okrem uvedených titulov knižnica vydala
celý rad bibliografických letákov, spravidla
vo forme knižnej záložky k podujatiam. No
a neoddeliteľnou súčasťou edičnej činnosti knižnice sú rôzne propagačné materiály,
skladačky, programové informácie pre čitateľov.
Ako vyplýva z predošlých riadkov, edičná
činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
je veľmi rozmanitá. Obsahuje širokú škálu
vydaní – od jednoduchých letáčikov, cez
brožúry až po viazané knižné tituly. V tomto trende chceme pokračovať aj v ďalších
rokoch. V roku 2011 je zatiaľ najvýznamnejším edičným počinom vydanie výberovej
personálnej bibliografie Ján Stacho12, ktorú
sme vydali k nedožitým 75. narodeninám
tohto významného predstaviteľa trnavskej
skupiny konkretistov.
Jedno majú naše edičné tituly spoločné. Sú
neoddeliteľnou súčasťou činnosti knižnice.
Okrem toho, že dokumentujú jej činnosť,
propagujú jej aktivity pre verejnosť a sú
často odbornou pomôckou nielen pre čitateľov knižnice.
Mgr. Lívia Koleková,
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
livia.kolekova@kniznicatrnava.sk
12 Ján Stacho: výberová personálna bibliografia. Zost. Iveta Šimčíková,
Emília Dolníková. Trnava: Trnavský samosprávny kraj; KJF, 2011. 103 s.
ISBN 978-80-88695-27-1
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
SKÚSENOSTI Z PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCE OBOHACUJÚ / AN ENRICHING
EXPERIENCE OF PARTNERSHIP COOPERATION
Abstract: State Scientific Library in Banská Bystrica cooperates with several libraries abroad.
Partner libraries come from the Czech Republic, Poland, Ukraine, Russian Federation and
the latest partnership was agreed with the Shanghai Library in China. The cooperation is
based on bilateral agreements and it includes book exchange, exchange fellowships and various cultural activities. The library has working connections with more cultural institutions
abroad as well as with foreign authorities in Slovakia. Detailed information on partnership
cooperation is provided.
Keywords: State Scientific Library in Banská Bystrica; cooperation with foreign partners
Kľúčové slová: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici; zahraničná spolupráca

Spolupráca s knižnicami v zahraničí, výmenné stáže a osobné kontakty by mali
byť samozrejmou súčasťou rozširovania
skúseností každej knižnice. Možnosť získavať nové poznatky, poučiť sa z praxe
zahraničných kolegov, porovnávať vlastné možnosti, hodnotiť prístupy a postupy v praxi partnerských knižníc sú
prínosom a často inšpiráciou pre mnoho kvalitatívnych zmien v knižniciach.
Také možnosti a skúsenosti obohacujú
a rozširujú pohľad na riešenie mnohých
problémov a ukazujú mnohé spôsoby ich
vyriešenia.
Aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa niekoľko rokov uskutočňujú v súvislosti s uzatváranými rámcovými
dohodami o spolupráci. Konkrétne aktivity
spolupráce sa každoročne konkretizujú
vykonávacími dohodami s knižnicami
– zahraničnými partnermi. V rámci
spolupráce sa realizuje výmena kníh,

56

výmenné stáže a organizujú sa kultúrne
aktivity.
Niekoľko desiatok rokov sa rozvíja spolupráca so Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové v Českej republike.
V rámci výmennej odbornej stáže sa konajú výmeny pracovníkov. Tohto roku sa
realizovala v ŠVK výmena českých kolegov
zaoberajúcich sa public relations. Súčasťou pobytu bol výskum histórie kontaktov
v 70.-90. rokoch minulého storočia, ktorého výstup bude publikovaný v pripravovanej knihe v partnerskej knižnici. Tento rok
bude spolupráca pokračovať v júni výmennou stážou dvoch našich kolegov v Hradci Králové, v septembri sa zúčastníme
v rámci dohody na konferencii Knihovny
současnosti 2011 v Českých Budějoviciach
a v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti zavíta štvorčlenná partnerská delegácia z Hradca Králové na podujatia do ŠVK v Banskej Bystrici. V rámci
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dohody o spolupráci pokračuje výmena
periodík Český časopis historický a Knižná
revue a výmena vlastných edičných titulov
oboch knižníc.
Wojewodská verejná knižnica I. Smolki
v Opole v Poľskej republike je našou ďalšou
partnerskou knižnicou. Vďaka tejto spolupráci sa vymieňajú publikácie zamerané
na štúdium poľského a slovenského jazyka
a literatúry. V rámci zmluvy sa realizovala
v marci tohto roku návšteva riaditeľa Wojewodskej knižnice Tadeusza Chrobaka
v Banskej Bystrici pri príležitosti osláv 85.
výročia založenia dnešnej Štátnej vedeckej
knižnice a 11. ročníka odborného seminára s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici. Naša delegácia sa zúčastnila v máji na
oslavách 60. výročia Wojewodskej verejnej
knižnice I. Smolki v Opole. Súčasťou spolupráce je tiež vzájomná výmena periodík
Historická revue a Polityka. V septembri sa
uskutoční stáž našich dvoch pracovníkov
v Opole.
S Národnou parlamentnou knižnicou
Ukrajiny v Kyjeve realizujeme v rámci
dohody vzájomnú výmenu publikácií na
tradičných a elektronických nosičoch z oblasti humanitných vied, ktorá podporuje
štúdium ukrajinského jazyka na Fakulte
humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Centrálna univerzálna vedecká knižnica
N. A. Nekrasova v Moskve v Ruskej federácii je naším partnerom najmä v oblasti
výmeny knižničných dokumentov, ktoré
napomáhajú budovanie fondu Centra ruských štúdií v ŠVK. Výmena z našej strany
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obsahuje publikácie podporujúce štúdium
slovenského jazyka na Filologickej fakulte
Lomonosovovej univerzity v Moskve a vydania publikácií oboch knižníc. Na jeseň
sa uskutoční výmenná odborná stáž našich
pracovníkov v Moskve.
Najnovšie sa rozvíja spolupráca so Šanghajskou knižnicou (Shanghai Library)
v Číne. Na základe predchádzajúcich kontaktov so Šanghajským mestským archívom, s Šanghajskou knižnicou a Šanghajskou ľudovou asociáciou pre priateľstvo so
zahraničím sa zo spoločných pracovných
stretnutí, realizácie výstavy venovanej architektovi Ladislavovi Hudecovi, rodákovi z Banskej Bystrice ktorý žil a pracoval
ako architekt v Šanghaji, zrodila spolupráca, ktorá priniesla pozitívny výsledok.
V máji 2010 bolo v ŠVK otvorené v rámci
celosvetového projektu jediné svojho druhu na Slovensku čínske centrum Window
of Shanghai, podporené zo Šanghajskej
knižnice fondom kníh o Číne. V máji
tohto roku bolo podpísané Memorandum
o spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou
a Štátnou vedeckou knižnicou. Obsahom
Memoranda je pokračovanie v projekte
Window of Shanghai a obidve strany sa
dohodli na výmene časopisov, regionálnych publikácií podľa vzájomnej dohody,
ako aj na vyslaní jedného pracovníka na
mesačný študijný pobyt, striedavo ročne
po dobu trvania platnosti Memoranda a na
účasti dvoch pracovníkov na konferencii,
ktorá sa koná v Šanghaji a na konferencii
konanej v Banskej Bystrici.
Ďalšou formou spolupráce sú kontakty
so
zahraničnými
zastupiteľstvami
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a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami
na Slovensku a s kultúrnymi inštitúciami
v zahraničí, ktoré podporujú kultúrne
aktivity ako sú výstavy, besedy, stretnutia
s významnými osobnosťami a podobne.
Sú to Bulharský kultúrny inštitút, Poľský
inštitút, British Council, Ruské centrum
vedy a kultúry v Bratislave, Veľvyslanectvo Kanady, Veľvyslanectvo USA na
Slovensku, Slovenský inštitút v Moskve,
Spoločnosť priateľstva so Slovenskom
v Ruskej federácii, Veľvyslanectvo
Ukrajiny na Slovensku, Veľvyslanectvo
Chorvátskej republiky.
Pri tejto činnosti, ktorá prináša množstvo skúseností a spoločných možností spolupráce sa rozvíjajú medziľudské
vzťahy, realizujú sa projekty ktorých
konkrétne výsledky sa sprístupňujú používateľom našej knižnice, podporuje
sa vzájomná tolerancia medzi národmi,
partnerské knižnice sa obohacujú a pomáhajú si vzájomne sa spoznávať a hľa-

dať spoločné záujmy, ktoré prinášajú
obojstrannú prosperitu.
PhDr. Oľga Doktorová, Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici
olga.doktorova@ svkbb.eu

Spoločná fotografia s partnermi v ŠVK

Otvorenie Centra Window of Shanghai v ŠVK

7. KNIHOVNÍCKE FÓRUM V BIELSKO-BIAŁEJ / 7TH LIBRARIANS‘ FORUM IN
BIELSKO-BIAŁA
Abstract: In Silesia, Poland, an event called Forum bibliotekarzy takes place annually. The
meetings have been organized from 2005 and they are assigned for librarians from the pedagogical and schol libraries. This year slogan of the forum was Library in Common Living Environment. Librarians from the Slovak National Library in Martin are among regular visitors
to the event. Information on the meeting is provided.
Keywords: Forum bibliotekarzy (event); pedagogical libraries; schol libraries
Kľúčové slová: Forum bibliotekarzy (podujatie); pedagogické knižnice; školské knižnice
Bielsko-Biała je 180-tisícové mesto
v južnom Poľsku, v Sliezskom vojvodstve, kde v dvadsiatych rokoch 17. storo-
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čia pôsobil aj Juraj Tranovský. 24. marca
2011 tu prebiehalo 7. knihovnícke fórum
Sliezskeho vojvodstva za účasti asi 300
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

knihovníkov z pedagogických knižníc
vojvodstva.
Pedagogické knižnice predstavujú v Poľsku
sieť špeciálnych knižníc s cieľom poskytovať
služby učiteľom, študentom a žiakom, ale
i rodičom a širšej verejnosti, teda všetkým,
ktorí sú spojení s vyučovaním a výchovou
– a zároveň poskytovať i metodickú pomoc
školským knihovníkom. Ich zamestnanci
majú dvojitú odbornú kvalifikáciu – pedagogickú a knihovnícku. Jednou z foriem
propagácie ich činnosti, ale i metodickej
pomoci pri rozvíjaní informačných a vzdelávacích služieb sú odborné podujatia v rámci
regiónu, kde medzi najvýznamnejšie patrí
Knihovnícke fórum (Forum bibliotekarzy)
Sliezskeho vojvodstva. S jeho organizovaním začala nadšená knihovníčka pani Renata Sowada v roku 2005 a odvtedy sa fórum
koná každý rok v polovici marca, zakaždým
v inom meste Sliezskeho vojvodstva. Ide
o jedno z najvýznamnejších podujatí regiónu pod čestným patronátom maršálka Sliezskeho vojvodstva, sliezskeho kurátora osvety
a primátora príslušného mesta. Na podujatí
nechýbajú médiá, regionálna i odborná tlač,
rozhovory s významnými osobnosťami knihovníctva, prítomní sú vystavovatelia knižničných systémov a sponzori.
Tohtoročné fórum sa konalo pod heslom
„Knižnica v spoločnom životnom prostredí“.
Úvodné prednášky o úlohe školských knižníc pri formovaní čitateľskej a informačnej
kultúry používateľov a o ich propagácii prostredníctvom internetu predniesli predstavitelia Inštitútu knihovníctva a vedeckých informácií. K rôznym čiastkovým problémom
spolupráce knižnice a školy, k povinnostiam
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učiteľa knihovníka, k potrebám dnešných
používateľov knižníc a podobným témam
vystúpili knihovníci z knižníc celého vojvodstva. Niektorí sa dotkli i medzinárodnej spolupráce, napríklad s Turčianskou knižnicou
v Martine alebo Krajskou knižnicou v Žiline.
Knihovnícke fórum je síce prednostne
zamerané na problematiku pedagogických a školských knižníc, ale vždy býva
príležitosťou i pre verejné knižnice, najmä
tie, ktoré pôsobia v dedinskom prostredí,
predstaviť svoje zaujímavé akcie, činnosť
a moderné formy práce s čitateľom.
Na knihovnícke fórum bývajú už niekoľko
rokov prizývaní aj zástupcovia Regionálnej
knižnice v Karvinej a Slovenskej národnej
knižnice (SNK) v Martine. SNK zastupoval
Mgr. Tomasz Trancygier, ktorý predstavil
časopis Knižnica a PhDr. Darina Janovská
s príspevkom a prezentáciou slovenských
knihovníckych periodík. Ich príspevky
nadväzovali na prezentácie vydavateľov
poľskej tlače pre potreby školských a pedagogických knižníc.
Odborný program je vždy spojený s návštevou niektorej významnej knižnice. Tentoraz to bola Beskydská knižnica v Bielsko-Białej, ktorú predstavil jej riaditeľ Mgr.
Bogdan Kocurek v príspevku Beskydská
knižnica ako kultúrne a vzdelávacie pracovisko. – Tešíme sa na ďalšie stretnutie,
ktoré sa bude konať v roku 2012 v poľskom
Cieszyne.
PhDr. Darina Janovská, Slovenská národná knižnica v Martine
janovska@snk.sk
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PERSONÁLIE
K JUBILEU DOC. GABRIELY ŽIBRITOVEJ
Výraznou osobnosťou slovenskej knihovedy
je nepochybne doc. Gabriela Žibritová, PhD.
Pri príležitosti jej významného životného jubilea by sme chceli v tomto medailóne zhrnúť
jej aktivity a najmä publikačnú činnosť z oblasti dejín knižnej kultúry.
Celoživotné odborné pôsobenie doc. G. Žibritovej je úzko spojené s Katedrou knižničnej
a informačnej vedy na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej
KKIV FiFUK). V období rokov 1963-2006
tu vyvíjala pedagogickú a vedeckovýskumnú
činnosť.1 Jej súčasťou bolo i zadávanie a následné odborné vedenie diplomových a dizertačných prác. Prezentujú výsledky aktuálnych
výskumov venovaných rozmanitým aspektom pôsobenia knihy v spoločnosti. Tieto práce tematicky pokrývajú pôsobenie viacerých
typografov na území Slovenska, analyzujú
tlačiarenskú produkciu, vydavateľské pozadie,
dobovú cenzúrnu prax. Približujú čitateľské
záujmy súdobého recipienta, umožňujú nahliadnuť do súkromných aj inštitucionálnych
knižníc.2
Výsledkom rozmanitých výskumných aktivít
doc. G. Žibritovej je séria štúdií v domácich
i zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, recenzií, metodických materiálov, hesiel v odborných slovníkoch,3 správ
1 Podrobnejšie o pôsobení doc. G. Žibritovej na KKIV FiFUK pozri
v zborníku Knižničná a informačná veda. XXI. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2007. 139 s. ISBN 978-80-223-2380-2.
2 Výber z obhájených diplomových a dizertačných prác je dostupný na
stránke KKIV FiFUK <http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=3807>
3 Napr. Informačná výchova: terminologický výkladový slovník. Bratislava:
SPN, 1998. 375 s.; Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české
terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Praha: VŠCHT; NK
2006. 161 s.
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z domácich i medzinárodných seminárov.
Dominujúcim prvkom jej profesionálneho
záujmu sa stala problematika dejín knižnej
kultúry. V rámci nej sa venovala praktickým
i teoretickým otázkam disciplíny. Na stránkach zborníka Kniha ´85 - ´86 koncepčne rozpracovala komplex zložiek dejín knižnej kultúry. Táto štúdia predstavuje už viac ako dve
desaťročia teoretické východisko výskumov
v tejto sfére. Spolupracovala na príprave metodických materiálov pre prácu so starými tlačami, upozorňovala na aktuálne problémy profesie a pravidelne informovala o najnovších
výstupoch výskumov doma v i zahraničí.
Vo svojich štúdiách analyzovala rozmanité
relácie medzi zložkami vydavateľského procesu v priebehu 16.-20. storočia. Ťažiskovou
témou príspevkov sa stala problematika slovacikálnej typografickej produkcie, prevažne
17. storočia. Bližšie sa napr. venovala vydávaniu diel evanjelického kňaza a spisovateľa
J. Lániho, či básnika a diplomata J. Bocatia.
Svoju pozornosť upriamila aj na vydávanie
drobných tlačí a špecifického typu dokumentov, akými sú katechizmy. V príspevkoch
odkrývala zákulisie spletitých vzťahov medzi
autorom, tlačiarom, prípadne prekladateľom,
venovala sa aj otázkam mecenátu. Dotkla sa
záujmov a motivácie dobových recipientov,
ako aj formovania a využívania inštitucionálnych knižníc, či zbierok významných
osobností kultúrneho a literárneho života.
Jednou z ďalších oblastí jej výskumov sa stala
problematika jazykového aspektu v dejinách
knižnej kultúry.
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Kľúčový publikačný priestor uverejnených
štúdií predstavujú predovšetkým domáce odborné časopisy a zborníky (Knižnica, Knižnice
a informácie, Čitateľ, Zväzový bulletin, Knižničný zborník, Kniha: zborník o problémoch
a dejinách knižnej kultúry, katedrový zborník Knižničná a informačná veda, Knižničná
a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti, periodikum Slovenská archivistika
a iné.) Výstupy z interdisciplinárnych medzinárodných seminárov a konferencií sú dostupné napr. na stránkach zborníkov Zemianstvo na Slovensku v novoveku (Martin, 2010),
Rod Révai v slovenských dejinách (Martin,
2010), Cithara sanctorum 1636-2006 (Martin,
2007) atď.
Doc. Žibritová pristupuje k témam, ktoré
sa stali predmetom jej profesionálneho záujmu, tvorivo. Kladie dôraz na precíznu prácu

s prameňom, či už primárnym alebo sekundárnym. Neoddeliteľnou súčasťou jej prístupu k bádaniu je neustále uvažovanie o typografickom médiu ako historickom prameni
a komplexné zhodnotenie jeho výpovedného
potenciálu. Prostredníctvom svojich bádaní
často vstupuje do spektra interdisciplinárne
orientovaných výskumov v úsilí o čo najkomplexnejšie uchopenie problematiky knihy a jej
funkcií v spoločnosti.
Do ďalších rokov jej želáme dostatok inšpirácie, zaujímavých námetov a elánu pri odkrývaní tajomstiev knižnej kultúry.
Mgr. Miriam Poriezová, PhD.
Mgr. Petronela Bulková,
Univerzitná knižnica v Bratislave
miriam.poriezova@ulib.sk
petronela.bulkova@ulib.sk

JUBILANTKA DANIELA BIROVÁ
Potrebujete prísť na nové netradičné riešenia? Hľadáte partnera na generovanie
nápadov? Ste prepracovaný a chýba vám
motivácia – potrebujete nakopnúť, zlepšiť náladu, dodať energiu? Stačí byť chvíľu
s PhDr. Danielou Birovou. Naša večne
usmievavá a dobre naladená kolegyňa práve v týchto dňoch oslavuje 50. narodeniny.
Ako pravý slnečný človek sa narodila
s príchodom leta – 17.6.1961 v Bratislave.
Po maturite sa rozhodla pre štúdium knihovníctva. Katedru knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave ukončila v roku
1983. Svoj organizačný talent rozvíjala
po ukončení štúdia v Slovenskej lekárskej
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011
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knižnici v Bratislave, kde pracovala do
roku 1989. Zaoberala sa metodickým riadením lekárskych knižníc na Slovensku,
organizovala semináre a konferencie pre
lekárske knižnice, pre ktoré pripravovala
a uverejňovala rozličné metodické materiály. Práve skúsenosti, ktoré získala spoluprácou s kolegami pri organizovaní vzdelávacích podujatí a príprave publikácií,
využila aj na ďalšom pôsobisku – v Centre
vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR). Vždy sa zaujímala o oblasť vzdelávania v knižniciach a snažila sa organizovať
aktivity, ktoré by mali prínos nielen pre domovskú inštitúciu, ale posunuli ďalej knihovníkov celého Slovenska. Ako optimistický človek, ktorý sa stále pozerá dopredu
a nielen rozmýšľa, čo by sa dalo ešte lepšie
robiť, ale hľadá aj cesty realizácie, neuspokojila sa so zaužívanými prostriedkami
práce a hľadala nové nápady aj ochotných
spolupracovníkov. CVTI SR sa odjakživa
snažilo prinášať informácie zo sveta knižnično-informačných technológií, experimentovať a zavádzať nové technológie
a týmto smerom D. Birová smerovala aj
všetky svoje aktivity.
S menom Daniela Birová si my, knihovníci, automaticky spájame dve silné knihovnícke značky – portál InfoLib a časopis
ITlib Informačné technológie a knižnice.
Nápad vydávať časopis, ktorého čísla sú
tematicky zamerané, dostala Danka Birová v čase, keď okrem Bulletinu CVTI SR,
ktorý sa v tom čase v CVTI SR tvoril, začal
v Slovenskej národnej knižnici v Martine
vychádzať časopis Knižnica. Oba časopisy boli obsahovo veľmi podobné, a tak D.
Birová hľadala formu, ktorá by bola od-
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lišná a zároveň potrebná pre slovenských
knihovníkov. Predložila návrh na časopis
s monotematickými číslami, ktoré by prinášali nielen najnovšie informácie z ponúkanej témy, ale zároveň slúžili ako prehľad
problematiky a zdroj pre inšpiráciu pri
riešení aktuálnych problémov. Cieľavedome obhajovala a propagovala svoj nápad,
získala podporu knihovníkov z domovskej
inštitúcie aj z iných knižníc, a v roku 2001
bolo prvé číslo časopisu na svete.
Pri napĺňaní tematických čísel zistila, že
bolo často nesmierne ťažké získať informácie, čo kto robí, plánuje, predstavuje. Chýbalo jedno miesto, kde by sa knihovníci
o sebe mohli dozvedieť všetko, čo potrebujú
pre svoju prácu a ďalšie napredovanie.
Táto potreba vyústila do nápadu vytvoriť
jednotný virtuálny priestor, kde by boli
sústredené všetky informácie zo života
slovenského knihovníctva, a ktorý by pre
knihovníkov ponúkol možnosť výmeny
názorov a komunikácie bez ohľadu na typ
knižnice, spolkovú príslušnosť, vzdelanie.
A opäť bolo potrebné nadchnúť ľudí okolo
seba, zorganizovať ich, aby v roku 2003 na
konferencii INFOS predstavili spolu s Olegom Cvikom slovenský portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax InfoLib. Portál vznikol v rámci projektu, ktorý finančne
podporila Nadácia otvorenej spoločnosti
NOS-OSF. Riešiteľmi boli okrem CVTI SR
Spolok slovenských knihovníkov a Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK
v Bratislave. Začala nová oblasť práce, neustále podporovanie kolegov a presviedčanie o potrebe portálu a nutnosti osobného
prínosu k napĺňaniu portálu. Veď aby sme
mohli informácie využívať, musíme ich aj
Bulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

vytvárať. Portál InfoLib v roku 2004 získal
dve významné ocenenia: Cenu INFORUM
2004 a čestné uznanie Ceny ITAPA 2004,
za ktoré vďačí veľkou mierou práve Danke
Birovej. Ostala šéfredaktorkou portálu InfoLib, ktorý po skončení projektovej fázy
prešiel pod správu Spolku slovenských
knihovníkov.
Problematika spolupráce, ale aj propagácie knižníc na národnej úrovni je srdcovkou D. Birovej. Okrem tvorby časopisu a organizácie portálu bola prizvaná r.
2008 do pracovnej skupiny pre marketing
a riadenie knižníc, ktorá bola zriadená pri
Oddelení pre knižničný systém Slovenskej
národnej knižnice v Martine na skvalitnenie a zefektívnenie metodickej činnosti
a spolupracovala aj pri tvorbe Stratégie
rozvoja slovenského knihovníctva. Aktívne
sa zúčastňovala aj na činnosti bratislavskej
pobočky Spolku slovenských knihovníkov
(SSK), vo výbore ktorej pracovala v rokoch
2005-2009. Ako šéfredaktorka portálu
InfoLib je zároveň kooptovanou členkou
celoslovenského výboru SSK. V roku 2003
získala ocenenie Knihovník roka a pri
príležitosti 60. výročia založenia Spolku
slovenských knihovníkov v decembri 2006
jej predsedníčka SSK Ing. Silvia Stasselová
odovzdala Pamätný list.
Keď sa v roku 2008 pripravovala implementácia prvého z veľkých národných projektov, ktoré v súčasnosti v CVTI SR bežia,
otvorila sa jej nová možnosť profesijného
rastu. Išlo presne o ten typ projektu, ktorý
sa D. Birová vždy snažila robiť – projekt,
ktorý prinesie úžitok v celonárodnom meradle, podporí a posilní spoluprácu a vzdeBulletin SAK, ročník 19, číslo 2/2011

lávanie knihovníkov a zviditeľní ich. Stala
sa vedúcou projektovej kancelárie v CVTI
SR a v súčasnosti riadi tri projektové tímy
operačného programu Výskum a vývoj,
ktoré spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Hoci sa kvôli novému
pracovnému smeru nemohla naplno venovať vedeniu časopisu ITLIb Informačné
technológie a knižnice, naďalej v ňom pracuje ako členka redakčnej rady. Prednáša
na rekvalifikačnom kurze Knihovnícke
odborné minimum, určenom knižničným
pracovníkom bez knihovníckeho vzdelania
a akreditovanom Ministerstvom školstva
SR. Podporuje vzdelávanie pracovníkov
CVTI SR. A premýšľa ako ďalej, čo by sa
ešte dalo zmeniť, zlepšiť.
Prajeme našej jubilantke veľa zdravia, pracovných úspechov a dobrej nálady, ktorú
stále okolo seba šíri. Ak by sme hľadali námet na darček pre D. Birovú, určite by od
nás, slovenských knihovníkov, s radosťou
prijala viac spolupráce a vzájomnej podpory. Pretože, ako raz povedala v rozhovore
pre časopis Občasník knihovníkov Bratislavského kraja, slovenské knihovníctvo sa
nepohne bez spolupráce pri jeho rozvoji
a ďalšom smerovaní, pri propagácii výsledkov, ani bez spolupráce vo vnútri slovenskej knihovníckej komunity.
Všetko najlepšie!

Mgr. Daniela Tóthová, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
daniela.tothova@cvtisr.sk
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