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MARKETING A EŠTE RAZ MARKETING KNIŽNÍC

V  minulých dňoch som zažila naraz dve 
prekvapenia. Neboli to zabalené darčeky 
s mašľou, ale boli to návštevy dvoch ľudí, 
ktorí spolupracovali so Slovenskou asociá-
ciou knižníc pri propagácii Týždňa sloven-
ských knižníc.
Prvá návšteva prišla neohlásene. Bol to 

človek z komerčnej fi rmy, ktorá lepila bus-
boardy v rámci našej kampane. Ako dôvod 
návštevy uviedol zvedavosť na ľudí, ktorí 
pracujú v  knižniciach s  takým zaniete-
ním a  entuziazmom. Úprimne sa priznal, 
že netušil, čo všetko knižnice robia, aké 
služby ponúkajú, kým ich fi rma nezískala 
zákazku k celoslovenskej kampani. Bolo to 
prekvapujúce stretnutie, plné otázok a zau-
jímavých konštatácií človeka, ktorý knižni-
cu nenavštevuje. Tak som ho využila aj na 
propagáciu knižníc, ako to vlastne robím 
stále, keď sa stretnem s  ľuďmi neznalými 
významu a niekedy aj existencie knižníc.
Druhá návšteva bola ohlásená. Navštívil 

ma známy redaktor z regionálneho štúdia 
RTVS, ktorého sme oslovili v rámci kam-
pane TSK a  ktorý bol natoľko ústretový, 
že sám prišiel s  ponukou hodinovej be-
sedy v  rozhlase. Teraz bol zvedavý, ako 
kampaň dopadla. Čísla, ktoré sme získali 
zo 166 knižníc na Slovensku, ho doslova 
ohúrili (1 421 podujatí, 44 155 návštevní-
kov podujatí, 9 458 nových registrovaných 
čitateľov a  používateľov). Dohodli sme sa 
na ďalšej spolupráci – knižnice opäť budú 
mať vyhradený priestor v  rozhlase a  opäť 
budú propagovať svoju prácu. Tentokrát 
na tému čítanie a komunitné aktivity kniž-

níc. Tak som sa zamyslela nad významom 
slova čítanie. Hovorí sa, že čítanie zvyšuje 
inteligenciu. Okrem toho - s knihou v ruke 
sme aj o stupienok viac zaujímaví. Ako 
som sa však dočítala v literatúre, prospeš-
ných účinkov čítania je oveľa viac. Čítanie 
znižuje riziko Alzheimerovej choroby. Čí-
taním sa učíme novým veciam. Ľudia, kto-
rí čítajú, žijú aktívnejšie. Čítanie redukuje 
stres a navodzuje dobrú náladu. Čítanie je 
terapiou. Čítanie zlepšuje pamäť. Čítanie je 
sexy. Čítanie zlepšuje analytické myslenie. 
Čítanie rozširuje slovník. Čítanie z nás 
robí lepšieho spisovateľa. Čítanie zlepšuje 
ľudskú empatiu.
Som úprimne rada, že druhé číslo Bulletinu 

SAK je venované príspevkom, ktoré hod-
notia spoločnú kampaň za knižnice a  pre 
knižnice. Čas pokročil, a  preto začíname 
s  prípravou Týždňa slovenských knižníc 
2015. Budeme opäť inovatívni a  budeme 
Vás opäť pozývať k  spolupráci. Privítame 
však aj Vaše návrhy, nápady či kritiku, aby 
sme mohli pripraviť kampaň aj v roku 2015 
zaujímavú, inšpirujúcu a dôstojnú zároveň. 
Aby zaujala všetkých tých, ktorí do knižníc 
nechodili a  nechodia, netušia, čo všetko 
knižnice pre svojich čitateľov, používateľov 
a návštevníkov pripravujú.
A  keď sme pri tom marketingu, iste si 

nenecháte ujsť príspevok A. Dohovičo-
vej o  Tlačovej agentúre knižníc, ktorá je 
pútavým marketingovým nástrojom pre 
knižnice.
Pravidelné rubriky Z našich vydaní a Za-

hraničná spolupráca predstavujú ďalšie za-
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ujímavosti, ktoré sa oplatí prečítať.
Rozhovorom na diaľku Vám predstavuje-

me jubilantku, členku správnej rady SAK 
Zuzanu Martinkovičovú z  Univerzitnej 
knižnice Trnavskej univerzity a pripájame 
sa ku gratulantom.

Úvodník druhého čísla Bulletinu SAK 
ukončím skvelým návodom na investície 
v roku 2014. Pri čítaní Hospodárskych no-
vín som sa pousmiala nad titulkom „Kráľ 
slovenských sladkostí by investoval do 
kníh“. Predseda Dozornej rady I.D.C. Hol-
ding Štefan Kassay na otázku Ako tento rok 
najlepšie zhodnotiť tisíc eur? odpovedal na-
sledovne. „To je akurátna čiastka na dopl-
nenie mojej odbornej knižnice. Aj keď sa to 
nemusí javiť ako dobrá investícia, urobilo 
by mi to radosť. Doprial by som si pohodu 
a začítal sa do toho, čo ma zaujme najviac. 
Vždy, keď som to tak urobil, vírili mi hla-
vou nové impulzy a  inšpirácie, nachádzal 
som analógie na vyriešenie konkrétnych 
problémov alebo nedotiahnutých detailov 
v  našom podniku.“ Ja som mala preňho 
hneď aj odpoveď. My knihovníci si myslí-
me, že nákup kníh je tá najlepšia investícia. 
Hádajte prečo?

PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka SAK

daniela.dzuganova@upjs.sk
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Prvopočiatky snáh a  záujem o zriadenie 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici boli už 
v čase existencie Mestskej verejnej knižni-
ce, ktorá vznikla v roku 1926. Prvým profe-
sionálnym knihovníkom bol Karol Kiszely, 
bývalý profesor gymnázia a  kustód mest-
ského múzea. Ako vzdelaný orientalista sa 
mimoriadne usiloval rozšíriť počiatočný 
knižný fond, získať čitáreň, zodpovedajúcu 
požičovňu a  vybudovať tiež vedeckú kniž-
nicu. Dlhodobejšie sa o to usilovali ústred-
né štátne orgány a knihovnícke organizácie. 
V priebehu rokov bolo podaných niekoľko 
návrhov.
Knižničná rada pri Mestskej verejnej kniž-

nici v  Banskej Bystrici žiadala 5. januára 
1929 mestskú radu o  zriadenie vedeckej 
knižnice. Mesto Banská Bystrica so záme-
rom súhlasilo a listom z 3.júna 1929 požia-
dalo Krajinský úrad v Bratislave o  súhlas 
zriadiť vedeckú knižnicu. Dôvod, prečo sa 
tak nestalo, nie je známy. V roku 1951 bola 
v zmysle mnohých premien verejnej správy 
a  rozhodnutím Krajského národného vý-
boru v Banskej Bystrici zriadená z Mestskej 
verejnej knižnice Krajská ľudová knižnica 
v Banskej Bystrici. V roku 1957 získala naj-

vyššie rezortné vyznamenanie, titul Vzorná 
ľudová knižnica.1
Problematikou pretvorenia Krajskej kniž-

nice v Banskej Bystrici na štátnu vedeckú 
knižnicu sa zaoberala 10. júna 1957 Ústred-
ná knižničná rada v  Prahe a  zaujala k  nej 
kladné stanovisko. Neskôr 19. februára 
1959 sa uskutočnilo rokovanie so zástup-
cami Krajského národného výboru v Ban-
skej Bystrici a  predsedníctvom Slovenskej 
knižničnej rady. Na jeho podnet Povereníc-
tvo školstva a kultúry 24. októbra 1959 pí-
somne predložilo tento prerokovaný návrh 
Krajskému národnému výboru v  Banskej 
Bystrici. Slovenská knižničná rada 26.- 
27. apríla 1961 prerokovala, koncipovala 
a schválila aj návrh štatútu budúcej Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Predpokladom pre pretvorenie bolo zvý-

šenie hodnoty knižnice: Vďaka dlhoročnej 
cieľavedomej činnosti získala knižnica od 
1. júla 1963 právo povinného výtlačku čes-
1  Sýkora, Jozef. Od Mestskej verejnej ku 
Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici In: 
Od Mestskej verejnej ku Štátnej vedeckej knižnici 
v Banskej Bystrici. Stručný náčrt vývoja od roku 
1958.Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici, 1976, s.14.-22.

45 ROKOV ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V BANSKEJ BYSTRICI / 45TH 
ANNIVERSARY OF THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN BANSKÁ BYSTRICA

PhDr. Oľga Doktorová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
olga.doktorova@svkbb.eu

Abstract: Th e State Scientifi c Library in Banská Bystrica commemorates 45th anniversary 
in 2014. The article is dedicated to the history and the present of this cultural institution.
Keywords: Th e State Scientifi c Library in Banská Bystrica, history, anniversary
Kľúčové slová: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, história, jubileum
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koslovenskej knižnej, časopiseckej a  novi-
novej produkcie, čím nastal rast jej knižnič-
ných fondov, začal sa vytvárať fond noriem 
a  patentov a  rozšírili sa priestory pridele-
ním budovy Župného domu, v ktorom sídli 
aj v súčasnosti. No plán sa splnil až 1. júla 
1969, keď po územnej reorganizácii Krajská 
knižnica v Banskej Bystrici prešla pod pria-
me riadenie Ministerstva kultúry SSR, ako 
jediná z krajských knižníc na Slovensku, už 
ako štátna vedecká knižnica. Štatút knižni-
ce bol schválený ministrom kultúry 1. mar-
ca 1970. Prechodom pod správu a priame 
riadenie Ministerstva kultúry SSR sa začala 
ďalšia vývinová etapa jej rozvoja i zvýšenia 
jej spoločenského významu. Knižnica po 
prvý raz získala devízové prostriedky na 
nákup devízovej literatúry. Okrem kníh sa 
v roku 1969 objednalo 40 odborných zahra-
ničných devízových časopisov a začiatkom 
decembra 1969 dostala knižnica mimo-
riadny príspevok 112.000,- Kčs na nákup 
investícií. Z príspevku sa zakúpil nový foto-
dokumentátor, stroj na čítanie mikrofi lmov 
a dva kovobloky na katalógové lístky.
Knižnica si prešla mnohými úskaliami, 

no snahy o pretvorenie na štátnu vedeckú 
knižnicu boli nakoniec úspešné.
V  súčasnosti má Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici v meste, v regióne a tiež 
celoslovensky svoje nezastupiteľné miesto. 
Tvorí odbornú informačnú základňu pre 
študentov a pedagógov stredných a  vyso-
kých škôl v  Banskej Bystrici a  poskytuje 
knižnično-informačné služby všetkým sku-
pinám obyvateľstva bez rozdielu od veku 14 
rokov. Plní ako verejná inštitúcia nenahra-
diteľnú kultúrno-osvetovú funkciu.
Fond knižnice obsahuje takmer 2 mil. 

knižničných jednotiek, z toho približne 600 

000 kníh, ďalej periodickú tlač, hudobniny, 
legislatívne dokumenty, technické normy 
a patenty, mapy a iné druhy dokumentov. 
Knižnica má právo povinného výtlačku, 
zamestnáva takmer 80 pracovníkov a po-
skytuje služby pre približne 800 ľudí denne. 
Celkový počet registrovaných používate-
ľov je okolo 8000. Na vyhľadávanie kníh je 
k  dispozícii on-line katalóg dostupný cez 
internet prostredníctvom webovej strán-
ky. Čitatelia už niekoľko rokov využívajú 
možnosť vrátiť knihy nie len v požičovni, ale 
mimo prevádzkových hodín knižnice, pros-
tredníctvom biblioboxu umiestneného pred 
budovou knižnice, ktorý mala knižnica ako 
prvá na Slovensku zakúpený začiatkom roka 
2009. Jedným z hlavných zdrojov informácií 
sú databázy alebo internet, ktorý je v kniž-
nici k dispozícii vo všetkých študovniach. 
V  rámci celoslovenského projektu Vytvo-
renie siete s  informačným prepojením ve-
deckých, akademických a špeciálnych kniž-
níc, alebo inak nazývaným Informácie pre 
inovácie, pôsobí v  knižnici od roku 2009 
Informačno - vedecké centrum, ktorého 
cieľom je zvyšovať kvalitu špecializovaných 
služieb pre sektor malého a stredného pod-
nikania a zabezpečiť dostupnosť vedeckých, 
technických a ekonomických informácií na 
báze elektronických informačných zdrojov 
prostredníctvom internetu v regióne stred-
ného Slovenska.
Používateľom je k  dispozícii celkovo 14 

špecializovaných študovní, Pracovisko 
pre nevidiacich a slabozrakých a Centrum 
poézie. V Študovni viazaných periodík 
možno študovať staršie ročníky časopisov. 
Špecifi cké zameranie má Stredisko paten-
tových informácií, ktoré bolo zriadené na 
základe dohody s Úradom priemyselného 
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vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici. 
Jeho cieľom je sprostredkovať informačné 
zdroje z oblasti patentových informácií a 
priemyselného vlastníctva. Študovňa špe-
ciálnych dokumentov poskytuje prezenčné 
výpožičky informačných dokumentov, slo-
venských technických noriem, slovenských 
patentových spisov, odborných časopisov z 
odboru normalizácie, metrológie, skúšob-
níctva, patentových vestníkov, vestníkov 
ministerstiev, zbierky zákonov, patenty, ako 
aj databázy.
Najstaršie knižné exempláre vo fonde kniž-

nice od 16. do polovice 20. storočia  sú sprí-
stupňované bádateľom v Študovni starých 
a vzácnych dokumentov. Fond študovne sa 
skladá z dvoch častí: z  vlastného historic-
kého fondu a zo seminárnej knižnice prvé-
ho banskobystrického rímskokatolíckeho 
biskupského seminára, ktorý má knižnica 
v správe. Jeho majiteľom je Rímskokatolíc-
ky biskupský úrad v Banskej Bystrici. Tento 
fond je i dnes živý – sprístupňuje sa čita-
teľom, najmä vedeckým pracovníkom, pro-
fesorom a pedagógom bádateľom ale i štu-
dentom, ktorí vo fonde bádajú a využívajú 
ho pri písaní svojich diplomových prác.
Najväčšia študovňa je Univerzálna štu-

dovňa sa nachádza v zrekonštruovaných 
podkrovných priestoroch. Architektonicky 
je navrhnutá v modernom štýle, zachovaný 
je však zaujímavý historický prvok - starý 
komín. Ním sa v minulosti vykurovala celá 
budova. K  dispozícii je útulný priestor na 
posedenie s knihou alebo časopisom. Na-
chádza sa tu okolo 10 000 kníh určených 
na prezenčné štúdium od veľkých encyk-
lopédií v rôznych jazykoch, cez príručky z 
najrôznejších oblastí po učebnice a regio-
nálnu literatúru. Moderná počítačová tech-

nika umožňuje prístup do online katalógu 
knižnice, do databáz knižnice a internetu. 
V  Študovni odborných periodík je k dis-
pozícii približne 1300 titulov časopisov, a 
to čísla z aktuálneho roku. Bibliografi cko 
– informačné a  databázové centrum vy-
užívajú najmä študenti. Centrum posky-
tuje bibliografi cké,  rešeršné a  informačné 
služby. K dispozícii je viac ako 20 000 za-
hraničných elektronických kníh z data-
bázy Ebrary, takmer 500 digitalizovaných 
starých a  vzácnych tlačí z  fondu knižnice 
a ďalšie početné časopisecké štúdie a e-kni-
hy v rámci databáz projektu Naviga.
V rámci projektu Informácie pre verejnosť 

získala Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici ako jedna z osemnástich knižníc 
v Slovenskej republike štatút Partnerskej 
knižnice Národnej rady Slovenskej repub-
liky, ktorá sprístupňuje informačné doku-
menty  a materiály o činnosti NR SR.
V  ostatnom období knižnica rozširuje 

svoje služby a  vytvára pohodlné priestory 
pre používateľov. V knižnici bol vytvorený 
priestor Tvorivého centra, kde majú pou-
žívatelia možnosť študovať v  skupinkách, 
spoločne so spolužiakmi pripravovať pro-
jekty na vyučovanie a pritom aj diskutovať, 
čo v iných študovniach nie je dovolené.
V  roku 2012 bolo pre návštevníkov sprí-

stupnené Hudobné átrium, ktoré slúži záu-
jemcom o modernú aj klasickú hudbu, po-
skytuje im možnosť štúdia muzikologickej 
literatúry, prezenčné výpožičky notového 
materiálu s možnosťou prehratia na klaví-
ri, počúvanie hudby prostredníctvom sa-
moobslužného audiosystému, prehrávanie 
gramofónových platní, hudobných fi lmov, 
možnosť individuálnej práce s hudbou 
v oddelenom priestore .
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Pilotným projektom je Digitalizačné cen-
trum, keďže generácia dnešných čitateľov 
očakáva, že si všetky informácie vyhľadá 
prostredníctvom internetu zo svojho po-
čítača. Digitalizáciou sa zaoberá  ŠVK od 
roku 2013, keď boli vytvorené podmienky 
na jeho zariadenie, ktoré zabezpečuje vytvá-
ranie digitálnych kópií starých a  vzácnych 
tlačí z  fondu knižnice ako aj digitalizáciu 
vlastných publikácií a  ich sprístupňovanie 
online.
Významnú pomoc poskytujú používate-

ľom najmä z radov študentov a pedagógov 
jazykové centrá a  študovne. Sú výsledkom 
dlhoročnej medzinárodnej spolupráce ako 
sieť piatich jazykových centier, ktorých 
služby môžu návštevníci knižnice využí-
vať. Najstaršou je Nemecká študovňa, kto-
rá bola zriadená v spolupráci s Goetheho 
inštitútom a vyvíja rôzne aktivity pre štu-
dentov ako aj učiteľov nemeckého jazyka zo 
všetkých stupňov škôl. Spočiatku Centrum 
ruských štúdií, dnes Centrum slovanských 
štúdií, slúži na podporu vzdelávania a spo-
znávania slovanských jazykov a  kultúry. 
Centrum InfoUSA, ktoré vzniklo s  pod-
porou veľvyslanectva USA na Slovensku 
poskytuje informácie o USA a pomáha or-
ganizovať americké kultúrne a informačné 
programy v regióne stredného Slovenska. 
Britské centrum bolo zriadené v  spoluprá-
ci s British Council a  svojou činnosťou sa 
zameriava na podporu vzdelávania v an-
glickom jazyku a poskytovanie informácií 
o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Se-
verného Írska z vlastných zdrojov a z inter-
netu. Najnovším centrom je Window of 
Shanghai, ktoré bolo verejnosti sprístupne-
né v roku 2010. Bolo založené v spolupráci 
so Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudo-

vej republike a s Veľvyslanectvom Čínskej 
ľudovej republiky na Slovensku. Centrum 
nadväzuje na odkaz významného architek-
ta Ladislava E. Hudeca, rodáka z Banskej 
Bystrice, ktorého stavby sa stali kultúrnymi 
pamiatkami ďalekého Šanghaja. Centrum 
poskytuje informácie o vede, kultúre a po-
litickom systéme Čínskej ľudovej republiky, 
podporuje vzájomné kultúrne vzťahy me-
dzi Čínskou ľudovou republikou a Sloven-
skou republikou.
Knižnica poskytuje niekoľko ďalších špe-

cializovaných služieb, napríklad Stredisko 
európskych informácií pomáha vyhľadávať 
informácie s tematikou EU na internete, 
alebo umožňuje prezenčné štúdium takto 
zameraných kníh, periodík a informačných 
materiálov. Centrum poézie poskytuje po-
užívateľom knižnice diela súčasnej moder-
nej poézie slovenských a zahraničných au-
torov, zbierky poézie, zborníky z festivalov 
poézie, antológie poézie a iné. V knižnici sa 
nachádza Vzdelávacie centrum, ktoré po-
núka moderne vybavenú počítačovú učeb-
ňu a prednáškovú sálu s príručným fondom 
z oblasti informačnej výchovy. Vyhľadávané 
je seniormi, pre ktorých knižnica organi-
zuje piaty rok obľúbené Kurzy počítačovej 
gramotnosti pre seniorov.
Do Štátnej vedeckej knižnice je organi-

začne začlenené aj Literárne a hudobné 
múzeum, ktoré oslavuje tento rok 45. výro-
čie. Vzniklo v roku 1969 a v roku 2001 sa 
stalo súčasťou knižnice ako špecializovaný 
útvar. Dokumentuje literárnu a hudobnú 
kultúru,  osobnosti regiónu Banská Bystri-
ca a Brezno. Zbiera a uchováva pamiatky 
dokumentujúce život a tvorbu spisovateľov, 
skladateľov, divadelných umelcov, ale aj 
činnosť  umeleckých súborov, spolkov a iné 
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významné podujatia. Zabezpečuje celoslo-
venskú dokumentáciu výroby a používania 
slovenských ľudových hudobných nástro-
jov. Veľmi príťažlivá je zbierka vyše 250 ľu-
dových hudobných nástrojov a niekoľkých 
historických hudobných nástrojov. Deti 
aj dospelých návštevníkov očaria v bábky 
Bábkarskom salóne, ktorý bol  sprístup-
nený verejnosti v roku 2010. Slúži najmä 
najmladším návštevníkom. Dokumentuje 
dejiny bábkarského umenia v  našom re-
gióne. Zbierkový fond múzea zahŕňa okolo 
50 tisíc kusov predmetov a  dokumentov. 
K  najvzácnejším a najstarším exponátom 
patria staré tlače, napríklad Lutherova 
Biblia z roku 1555 a kniha Notície od vý-
znamného slovenského učenca Mateja Bela 
z roku 1736.
Jednou z  významných aktivít knižnice je 

výstavná činnosť. S  výtvarným umením, 
dielami slovenských a zahraničných umel-
cov sa môžu naši návštevníci zoznámiť pro-
stredníctvom zaujímavých výstav v Galérii 
v podkroví.
Návštevníci so záujmom o malé divadel-

né formy si môžu pravidelne pozrieť v Di-
vadle D44 divadelné predstavenia v podaní 
študentov a pedagógov Akadémie umení 
v Banskej Bystrici. Štátna vedecká knižnica 
je multifunkčné centrum, ktoré pravidelne 
pre svojich návštevníkov usporadúva vý-
stavy, koncerty, prezentácie významných 
osobností Slovenska v rámci cyklu Osob-
nosti, prezentácie vydavateľstiev spojené 
s  besedami s autormi a výstavkami kníh 
z  ich produkcie. Knižnica organizuje pod-
ujatia celoslovenského a regionálneho výz-
namu, prezentuje sa mnohými kultúrnymi 
aktivitami v zahraničí. Všetky tieto pod-
ujatia majú svojich stálych návštevníkov 

a významnou mierou prispievajú ku kul-
túrnemu rozvoju mesta Banská Bystrica. 
Svoju činnosť a služby prezentuje knižnica aj 
prostredníctvom Knižničných novín, ktoré 
sú jej čitateľom a návštevníkom k dispozícii 
zdarma. Trvalo rozvíja a udržiava partner-
ské vzťahy s knižnicami v zahraničí, o čom 
svedčia rámcové dohody o  spolupráci so 
Študijnou a  vedeckou knižnicou v  Hradci 
Králové v  Českej republike, s  Vojvodskou 
verejnou knižnicou I. Smolki v  Opole 
v Poľsku, s Centrálnou univerzálnou vedec-
kou knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve, 
Ruská federácia, so Šanghajskou knižnicou 
v  Číne, so Štátnym múzeom divadelnej 
a  hudobnej kultúry a  Štátnym literárnym 
múzeom Janka Kupalu v  Minsku v  Bielo-
rusku ako aj s ďalšími kultúrnymi inštitú-
ciami na Slovensku a v zahraničí.
Počas rokov činnosti sa rozšírili aktivity 

knižnice o  mnohé úlohy, týkajúce sa za-
vedenia inovácií do pracovných procesov 
a  do knižnično-informačných služieb. 
Zvýšila sa úroveň vybavenosti knižnice a s 
tým súvisiace plnenie náročných úloh, naj-
mä v oblasti múzejnej a výstavnej činnosti, 
akreditácie knižnice získaním Osvedčenia 
vykonávať vedu a  výskum, ktoré udelilo 
v  roku 2010 Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. To 
si vynútilo zmeny v  organizačnej štruktú-
re,  vznik odborov a ako aj vyššie nároky 
na výkon činnosti. Knižnica zorganizovala 
doposiaľ 14. ročníkov odborného seminára 
pre pracovníkov knižníc. Zameriava sa na 
poskytovanie elektronických služieb a digi-
talizáciu dokumentov, na  ďalšie vzdeláva-
nie knižnično-informačných pracovníkov. 
V múzejnej a expozičnej oblasti sa postup-
ne realizuje modernizácia expozície Mú-
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zeum –domov múz a digitalizáciu zbierok, 
vo výstavnej a prezentačnej oblasti získava 
významné diela domácich a  zahraničných 
umelcov a prezentuje ich verejnosti, vydá-
vaním edičných titulov, medzinárodnou 
spoluprácou a  prezentáciou na zahranič-
ných fórach, vedecko-výskumnou činnos-
ťou, propagačnou činnosťou a  marketin-
gom sa Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici neustále udržiava v  povedomí 
verejnosti ako multifunkčnú, kreatívnu 
a dynamickú inštitúcia, ktorá refl ektuje na 
požiadavky doby. Pracovníci prezentovali 
v  ostatných rokoch  výsledky svojej práce 
na významných medzinárodných odbor-
ných fórach ako SILF- Šanghajské medzi-
národné knižničné fórum a na konferencii 
Knižnice a informačné zdroje v modernom 
svete vedy, kultúry, vzdelávania a biznisu na 
Kryme, ktoré sa organizovali pod záštitou 
IFLA.
V  procese rozvoja sa knižnica pretrans-

formovala na multifunkčné vedecko-vý-
skumné pracovisko uznávané na Slovensku 

i v zahraničí. Dostáva sa jej uznanie a pozi-
tívne ohlasy z odborného prostredia a tiež 
od používateľov a  návštevníkov, čo svedčí 
o  tom, že verejnosť vníma Štátnu vedeckú 
knižnicu ako významný subjekt, ktorého 
úloha je dôležitá pre kultúrny život mesta 
i regiónu. Pri príležitosti 45. výročia získa-
nia štatútu vedeckej knižnice a za šírenie 
dobrého mena mesta Banská Bystrica v ka-
tegórii kolektív prevzala Cenu primátora 
za rok 2013 za Štátnu vedeckú knižnicu 
v  Banskej Bystrici riaditeľka ŠVK PhDr. 
Oľga Lauková, PhD.
Na základe úspešných výsledkov Štátnej 

vedeckej knižnice v  Banskej Bystrici, po-
skytovaním moderných a kvalitných kniž-
nično-informačných služieb, zavádzaním 
nových trendov do praxe knižnice a so zá-
ujmom o používateľské požiadavky a nové 
služby, vytvorením kvalitného knižničného 
prostredia je prínosná pre všetkých pou-
žívateľov, ktorým ako vedecká knižnica už 
45 rokov otvára dvere do sveta informácií 
dokorán.

Kolektív ŠVK v Banskej Bystrici, fotoarchív ŠVKBB
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„Beriem to tak, že SAKAČIK je prvým 
darčekom v  tomto roku, ktorý dostáva-
me k  90. výročiu vzniku našej knižnice“ 
– týmito slovami poďakovala PhDr. Klára 
Kernerová, riaditeľka Verejnej knižnice 
Jána Bocatia v Košiciach za ocenenie, kto-
ré knižnica dostala za realizáciu projektu 
Máme radi čítanie.
Odovzdávanie SAKÁČIKA nebolo jedi-

nou príjemnou udalosťou otvorenia jubi-
lejného 15. ročníka Týždňa slovenských 
knižníc (ďalej len TSK), ktoré sa uskutoč-
nilo 31. marca práve vo Verejnej knižnici 
Jána Bocatia v  Košiciach. Dnes by to asi 
nikto správnej rade SAK neuveril, že pri 
tajnom hlasovaní o  Aktívny Čin Knižni-
ce (SAKAČIK) za rok 2013, si členovia 
neuvedomili, že cena poputuje do mesta 
otváracieho ceremoniálu TSK. Minulo-
ročného víťaza SAKAČIKA Turčiansku 
knižnicu v Martine tak v držaní ocenenia, 
a  to nielen morálneho, ale aj fi nančného, 
vystriedala knižnica s krajskou pôsobnos-
ťou a navyše deväťdesiatročná jubilantka.
Ďalšou príjemnou udalosťou bolo, že 

účasť na otvorení TSK prijali obe pred-
sedníčky našich stavovských organizácií, 
predsedníčka SAK PhDr. Daniela Džu-
ganová a  predsedníčka SSKK Ing. Silvia 

Stasselová, vzácni hostia – primátor Mes-
ta Košice Richard Raši s viceprimátorkou 
Renátou Lenártovou, zástupcovia Košic-
kého samosprávneho kraja, Správna rada 
SAK a  početne zastúpené knihovníčky 
a knihovníci nielen z Košického a Prešov-
ského kraja, ale z celého Slovenska. Je nám 
všetkým úprimne ľúto, že na takejto, pre 
knižnice mimoriadne dôležitej udalosti, sa 
nezúčastnili žiadni zástupcovia Minister-
stva kultúry SR ani Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR, dokonca ani 
nikto zo Slovenskej národnej knižnice!
Tohtoročný program otvorenia bol výni-

močný aj tým, že jeho konferencierom bol 
ambasádor TSK Ján Gallovič, člen činohry 
SND v Bratislave. Úlohu ambasádora pri-
jal veľmi zodpovedne a očaril nielen hla-
som, ktorý všetci dôverne poznáme, ale aj 
fundovaným prejavom, z ktorého bolo jas-
né, že si veľmi ľahko obľúbil „knihovníc-
ku obec“. Príjemné prostredie, príhovory 
hostí aj oboch predsedníčok, ocenenie aj 
poďakovania umocnila sila poetického 
pásma venovaného nedožitým narodeni-
nám košického rodáka Joža Urbana pod 
vedením režiséra a herca Petra Vilhana.
Slávnostné otvorenie TSK zároveň spusti-

lo maratón podujatí pre všetky vekové ka-

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2014 SME OTVORILI V KOŠICIACH / 2014 
WEEK OF LIBRARIES IN SLOVAKIA WAS OPENED IN KOSICE

Emília Antolíková, Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou
antolikova@slovanet.sk

Abstract: 15th Annual Week of Libraries in Slovakia had again the motto: “Libraries for all”. 
It was accompanied with new activities and records.
Keywords: Week of Libraries 2014, evaluation, opening ceremony
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc 2014, vyhodnotenie, slávnostné otvorenie
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tegórie čitateľov, čím bolo doslovne napl-
nené tradičné motto Týždňa slovenských 
knižníc: „Knižnice pre všetkých!“ Tohto-
ročný týždeň vrcholil v  piatok 4. apríla 
Nocou s Andersenom, do ktorej sa zapojilo 
221 verejných a školských knižníc.
TSK je zaujímavý tým, že sa doň zapájajú 

nielen členské knižnice stavovských orga-
nizácií, ale aj nečlenské knižnice. Správy so 
základnými štatistikami o  realizovaných 
podujatiach, počte návštevníkov a  počte 
nových zapísaných používateľov poslalo 
v tomto roku 164 knižníc všetkých typov, 
od školských cez obecné, mestské, verejné 
regionálne a krajské, ale aj vedecké, uni-
verzitné a špecializované. Vo vyhodno-
tení sú najpočetnejšie zastúpené mestské 
a  obecné knižnice, z  ktorých hodnotenie 
zaslalo 113 knižníc. Knižnice na Slovensku 
uskutočnili počas TSK 1 421 podujatí, čo 
je o 540 viac ako v roku 2013. Na poduja-
tiach sa zúčastnilo 44 155 účastníkov, čo je 
o 16996 viac oproti minulému roku a do 
našich knižníc sme zapísali 9  458 nových 
používateľov, kým v  minulom roku ich 
bolo 6 646. Z týchto čísel je jasné, že akti-
vity TSK z roka na rok narastajú a priamo 
úmerne   rastie počet návštevníkov a  no-
vých čitateľov, čo môžeme hodnotiť veľmi 
pozitívne.
V hodnotiacich správach, ktoré knižnice 

poslali, dominujú v  tomto roku aktivity 
na podporu čítania, najmä stretnutia so 
spisovateľmi, bezplatné zápisy, prednášky, 
odborné semináre pre študentov, podu-
jatia pre deti, stretnutia s  regionálnymi 
autormi, so spisovateľmi a  ich rodinnými 
príslušníkmi a ďalšie. Medzi spisovateľmi, 
ktorí navštívili knižnice a uskutočnili bese-
dy, bola Gabriela Futová, Peter Karpinský, 

Adela Banášová, Valentín Ševčík, Anton 
Lauček, Eva Wilson, Štefan Zaťukanský, P. 
H. Baričák, Milka Zimková, Rudolf Dobi-
áš, E. Groch, Michal Hvorecký, Peter Hol-
ka a mnohí ďalší. Zo zaslaných správ sa dá 
vyčítať pestrosť ponuky podujatí najmä vo 
verejných knižniciach. Knižnice najviac 
uvádzali Noc s Andersenom, besedy so 
spisovateľmi, pasovanie prvákov za čitate-
ľov knižnice, literárne súťaže, oceňovanie 
najlepších čitateľov z radov detí, zážitkové 
čítania atď. Akademické a vedecké knižni-
ce pripravili odborné semináre, prednášky, 
kampane a  pod. Najviac sa zamerali na 
prácu s databázami, rešeršovanie, prezen-
tácie kníh a výstavy.
Napríklad Liptovská knižnica G. Fejér-

patakyho-Belopotockého v  Liptovskom 
Mikuláši predstavila KNIHU LIPTOVA, 
aby propagovala knižnú produkciu spätú 
s  Liptovom; v  Obecnej knižnici v  Ivan-
ke pri Dunaji deti vyrábali vlastnú knihu 
básní a rozprávok, v Univerzitnej knižnici 
UPJŠ v Košiciach zaujal odborný semi-
nár pre študentov „Citácie – ako na ne?“. 
V  Krajskej knižnici v  Žiline fungovala 
KNIŽNÁ HLIADKA, ktorej cieľom bolo 
prichytiť čítajúcich v  uliciach, v Horno-
zemplínskej knižnici vo Vranove nad Top-
ľou ocenili Najlepšiu čitateľskú rodinu za 
rok 2013, vo verejných knižniciach v hlav-
nom meste (Mestská knižnica, Staromest-
ská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica 
Bratislava - Nové Mesto a  Miestna kniž-
nica Petržalka) a  Malokarpatskej knižni-
ci v  Pezinku sa „bežal“ 8. ročník Jarného 
maratónu s knihou, kde počas celého TSK, 
každý deň v  niektorej inej knižnici, čítali 
Kláru a  iglu Petry Nagyovej-Džerengovej 
za účasti samotnej autorky. A takto by sme 
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mohli pokračovať vo vymenúvaní knižníc 
a ich NAJ podujatí...
Vieme, že webové stránky našich knižníc 

sú plné podrobných správ, čísel a  foto-
grafi í, ktoré dokumentujú každé poduja-
tie. Z pestrej palety je ťažké vybrať; nie je 
možné spomenúť všetkých, a tak sa opie-
rame o  ťažko zozbierané čísla. Pritom si 
veľmi dobre uvedomujeme, že TSK nie je 
len o číslach a  štatistikách, pretože každé 
jedno podujatie je dôležité, za každým sa 
skrýva naša „mravenčia práca“ a nie vždy 
je na podujatí podstatná hojná účasť. Sa-
mozrejme, že záujem návštevníkov nás ne-
smierne teší, ale naše skúsenosti hovoria 
o  tom, že komorne ladené podujatia idú 
čitateľom „pod kožu“ a nám knihovníkom 
nejde len o kvantitu, ale aj o kvalitu podu-
jatí. Uvedomujeme si všetky tieto dôležité 
javy, a  práve preto obdivujeme tých, kto-
rým sa podarilo pripraviť najviac podujatí, 
osloviť najväčší počet účastníkov a zapísať 
najviac nových čitateľov.
Najviac aktivít vo vyhodnotení tohto-

ročného TSK uviedla Tríbečská knižnica 
v Topoľčanoch, ktorá pripravila 56 poduja-
tí. Z veľkého počtu realizovaných podujatí 
vyberáme stretnutie so spevákom a spiso-
vateľom Branislavom Jóbusom. Hneď za 
touto knižnicou nasleduje Knižnica pre 
mládež mesta Košice s  počtom podujatí 
52 a  trojicu najlepších uzatvára Turčian-
ska knižnica v  Martine, ktorá uskutočni-
la 51 podujatí. Najväčší počet účastníkov 
na podujatiach (1  688) vykázala Knižni-
ca Jána Kollára v  Kremnici. V  štatistike 
hneď za nimi nasleduje Slovenská národná 
knižnica v Martine, ktorá mala na pod-
ujatiach 1 620 účastníkov a  Zemplínska 
knižnica v  Trebišove s  1 441 účastníkmi. 

Najviac nových používateľov počas týždňa 
zapísala Staromestská knižnica v Bratisla-
ve - 662. Za nimi nasleduje Knižnica Jána 
Kollára v Kremnici s počtom 630 nových 
čitateľov. Tretie miesto v počte zapísaných 
čitateľov obsadili dve knižnice Knižnica P. 
O. Hviezdoslava v Prešove a Kysucká kniž-
nica v Čadci, v ktorých sa zapísal rovnaký 
počet čitateľov - 617.
Dovoľujeme si aj touto cestou poďakovať 

všetkým knihovníkom, ktorí pripravovali 
zaujímavé podujatia, vítali spisovateľov aj 
knihy, uvarili nespočítané množstvo ča-
jov a káv, obetovali svoj voľný čas a získa-
li krásne spomienky na nezabudnuteľnú 
rozprávkovú noc. Naša vďaka patrí okrem 
knihovníkov aj spisovateľom, pre ktorých 
znamená TSK riadny maratón besied. Je 
chvályhodné, ako sa dokážeme my kni-
hovníci zorganizovať a pripraviť spisovate-
ľom turné po knižniciach tak, aby to bolo 
fi nančne efektívne a časovo zvládnuteľné. 
Pre spisovateľov alebo ilustrátorov to nie je 
vždy také jednoduché, ale zrejme si uvedo-
mujú, že sme dúhou, ktorá spája spisovate-
ľov s čitateľmi. Jedni chcú poznať druhých 
a  knižnica je tým najlepším miestom pre 
stretnutia.
Za vydareným TSK, ktorý sa v tomto roku 

podarilo pripraviť, stojí aj úspešný projekt 
SAK, ktorý podporilo Ministerstvo kultú-
ry Slovenskej republiky. Hlavným cieľom 
projektu bola realizácia masívnej kampane 
na podporu činnosti všetkých typov kniž-
níc na Slovensku a využívania ich služieb 
používateľmi. Projekt zahŕňal propagáciu 
činnosti knižníc, ktorú sme realizovali 
prostredníctvom busboardov (plagá-
tov) v prostriedkoch mestskej hromadnej 
dopravy vo všetkých krajských mestách 
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na Slovensku a  ktorá trvala 1 mesiac (od 
6.3.2014 do 6.4.2014), prostredníctvom 
plagátov v tlačenej i elektronickej verzii vo 
všetkých knižniciach na Slovensku, nále-
piek na autá s nápisom Idem z knižnice, 
propagácie v masovokomunikačných pro-
striedkoch, na portáli Infolib, webových 
stránkach knižníc a  ich zriaďovateľov, 
stránke MK SR. Práve vďaka tomuto pro-
jektu sa podarilo organizačne zabezpečiť 
všetko potrebné pre spoločný úspech nás 
všetkých. Za úspechom sa skrýva množ-
stvo neviditeľnej práce predsedníčky SAK 
PhDr. Danky Džuganovej a celej správnej 
rady, z  ktorej výnimočné poďakovanie 
patrí PhDr. Judite Kopáčikovej za spraco-
vanie strategického marketingového plánu 
TSK. Navyše „objavila“ a  pre náš týždeň 
získala ambasádora Jána Galloviča a vyvi-
nula množstvo energie, aby bol náš TSK 
úspešný.
Zber čísel a vyhodnotenie aktivít také ide-

álne nebolo. Napriek tomu, že sme zbierali 
rovnaké štatistické ukazovatele ako v mi-
nulom roku, napriek tomu, že sme vopred 
avizovali termín zasielania veľmi struč-
ného vyhodnotenia (tri čísla !!! a  stručná 
anotácia aspoň jedného najvýznamnej-
šieho podujatia), stálo nás nemalé úsilie 
zozbierať tieto „vzácne“ informácie. Pri-
pomínam, že vyhodnotenie je súčasťou 
marketingu a malo by slúžiť predovšetkým 
nám, aby sme si cez silu čísel uvedomili, 
čo všetko sa skrýva v  našich aktivitách, 
koľko knižníc na Slovensku dokáže dať 
o  sebe vedieť. Množstvo rôznych aktivít, 
ktoré sú „nahustené“ v jednom týždni nás 
dokáže zviditeľniť nielen pred našimi pou-
žívateľmi, alebo zriaďovateľmi ale aj pred 
médiami. Dovoľujeme si aj touto cestou 

Busboard v Košiciach

Ján Gallovič – ambasádor TSK 2014
foto: Miro Vacula

Cena SAKAČIK 2013, foto: Miro Vacula

Otvorenie TSK 2014, foto: Miro Vacula
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v budúcom roku poprosiť o zodpovednejší 
prístup k štatistikám z TSK a tiež o dodr-
žanie termínu zaslania správ.
Možno by sme mali uvažovať o  zbere 

pripravovaných podujatí pred otvorením 
TSK a najmä pred tlačovou konferenciou, 
ktorú každoročne pred TSK organizuje-
me. Možno sme príliš skromní a  zdá sa 
nám, že nič také zvláštne nerobíme, preto 
nie je dôležité dávať o sebe vedieť. Možno 
máme mnoho iných dôvodov, aby sme 
čísla a realizované podujatia do záverečné-
ho hodnotenia nezaslali, ale bolo by nám 
dobre každoročne vedieť aspoň to, koľko 
knižníc sa do TSK zapája. Nech máme 
dôvody a  výhovorky akékoľvek, dajme si 
malé jubilejné predsavzatie, že v roku 2015 

budeme dôslednejší a zašleme aspoň infor-
máciu, že sme sa do TSK zapojili, aby sme 
mohli vyhodnotiť celkový počet knižníc.
Jubilejný TSK je za nami. Aktivity v  na-

šich knižniciach však realizujeme nielen 
počas TSK, ale po celý rok. Ambasádor 
TSK Ján Gallovič končil svoje modero-
vanie na otvorení v Košiciach po skladbe 
Voda, čo ma drží nad vodou myšlienkou, 
aby knižnice a  knihy držali ľudí nad vo-
dou. Je dôležité, aby sme našich čitateľov, 
návštevníkov, používateľov dokázali aj ak-
tivitami počas TSK pritiahnuť ku knihám, 
k čítaniu a tým ich vedeli podržať... Nech 
sa nám spoločne darí.

Nech žije TSK 2015!

Ešte stále existujú v  radoch verejnosti 
názory, že čo vlastne taký knihovník v  tej 
knižnici robí, na čo tam vlastne „sedí“; že 
knižnice sú zbytočné, pretože všetko je na 
webe a klasická kniha pomaly končí. Z po-
vedaného potom logicky vyplýva, že do 
takého knižničného systému, ktorý „odu-
miera“, nie je potrebné investovať fi nančné 
prostriedky, pretože  je to neefektívne, ne-
hospodárne a neperspektívne.

Dosť rozšírený je i obludný a dekadentný 
názor, že peniaze vložené do knižníc nepri-
nesú ďalšie peniaze, a preto je to nesprávna 
investícia. Za tento stav si môžeme čias-
točne sami, pretože napriek neradostnej 
a  nelichotivej situácii a  podhodnotenému 
mzdovému systému v knihovníctve (v tom 
verejnom určite), knižnice a knihovníci – 
pretože stavovská česť a  morálka im tak 
velí - statočne plnia svoje úlohy, ba čo viac, 

AKO NÁM KNIHOVNÍCKA NOC V KNIŽNICI OTVORILA OČI / HOW DID  
THE LIBRARY NIGHT OPENED OUR EYES

Mgr. Peter Kuzma, Knižnica Ružinov, Bratislava
kuzma@kniznica-ruzinov.sk

Abstract: Some notes on the librarian profession in present times on the basis of experiences 
from the night in library.
Keywords: A Night with Andersen, events, the role of librarian in society, profession of li-
brarian
Kľúčové slová: Noc s Andersenom, podujatia, postavenie knihovníka v spoločnosti, profesia  
knihovník
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tvorivo prichádzajú s  ďalšími nápadmi, 
iniciatívami a  predkladajú ďalšie a  ďalšie 
projekty, ktoré realizujú za viac než skrom-
ných podmienok.
Je na mieste otázka, či napriek statoč-

nému a  poctivému plnenie pracovných 
povinností, nie je našou povinnosťou 
aj dožadovať sa zvýšenia prostriedkov 
v  materiálno-technickom, fi nančnom, 
mzdovom i  personálnom zabezpečovaní 
činnosti knižníc.
Ale kvôli čomu vlastne takýto úvod? 

Už jedenásty raz  sme pripravili pre deti 
u nás v Knižnici Ružinov v Bratislave Noc 
v knižnici. Tentokrát bolo podujatia veno-
vané knižnici, knihovníkom a všetkému, 
čo s tým súvisí. „Knižničná noc“ bola dlhá, 
vyčerpávajúca - nielen pre deti, ale i pre or-
ganizátorov a pedagogický dozor,  ale záro-
veň i radostná, poučná a zábavná.
Ako neskôr vysvitlo, „detská noc“ dala aj 

nám dospelým podnet k hľadaniu súvislos-
tí a  pootvorila dvierka trinástej komnaty, 
umožnila pozrieť sa do zrkadla a  uvidieť 
samých seba. A  tak pre tety knihovníčky 
a jedného uja knihovníka bola noc – sym-
bolicky vzaté – príležitosťou k  novému 
ránu, ktoré pripomenulo notoricky známe 
skutočnosti.
Ale aspoň stručne, čo bolo obsahom noci 

samotnej? Začalo to lesom. Áno, v prípade 
knižníc je na počiatku les, ktorý je zdrojom 
všetkého potrebného... Poskytuje nám dre-
vo na výrobu papiera. Z toho možno vytla-
čiť a vyrobiť všakovaké knihy -  tak sa majú 
deti v škole z čoho učiť a čítanie sa stáva pre 
ne nielen nevyhnutnosťou pre celý život, 
ale i ušľachtilým trávením voľného času 
a zdrojom poučenia. Všimnite si, ekológia 
v spätosti s výchovou a vzdelávaním.

No, ale kým vznikne taká kniha - trochu 
sa „potrápia“ spisovatelia, ilustrátori, re-
daktori a tlačiari. A keď je kniha už hoto-
vá, „trápia“ sa knihovníci, pretože knihu 
v knižnicu - kým sa dostane medzi ľudí 
- treba správne „ošetriť“, t.j. zaevidovať, 
označiť, zabaliť a uložiť na miesto, ktoré je 
pre ňu určené. To je kniha ako produkt 
celospoločenského záujmu a v centre po-
zornosti viacerých profesií.
A tak deti za pomoci pozvaných účinku-

júcich hľadali odpovede na otázky ako to 
všetko prebieha a čo všetko vlastne musí 
taký knihovník urobiť a ktorých päť P musí 
mať, aby to dobre dopadlo.
Dostávame sa tak vlastne k tomu, čo nazý-

vame kódexom, teda (pomôžme si Wikipé-
diou) „súborom všeobecne uznávaných 
a  všeobecne uplatňovaných morálnych 
noriem, ideálov a princípov spoločnosti, 
pre ktorú je určený, ktoré idú nad rámec 
legislatívne upravených zákonov.“ Kódexy 
existovali a  existujú rôzne, pripomeňme 
napríklad taký rytiersky kódex ešte zo 
stredoveku, z tých súčasných by sme mali 
venovať pozornosť najmä Etickému kó-
dexu IFLA pre knihovníkov a informač-
ných pracovníkov a v  nadväznosti na to 
ďalším materiálom IFLA, napríklad Smer-
nici IFLA pre služby verejných knižníc, 
existuje tiež Etický kódex zamestnanca 
(výkon práce vo verejnom záujme), ktorý 
vypracoval magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy a podobne.
Poďme ale k  tým päť P. Knihovník – pre 

účely toho, čo chcem povedať, uvažujme 
o  knihovníkovi ako o  odbornom pracov-
níkovi knižnice, teda nemám na mysli len 
výpožičnú službu - by mal byť pracovitý. 
Trochu to zjednoduším. Ani nemôže byť 
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iný než pracovitý, pretože komplex prác, 
úloh a  povinností, ktoré vyplývajú z  pra-
covného zaradenia drvivej väčšiny kni-
hovníkov (ide častokrát o  kumulované 
funkcie), je taký obsiahly, že pokiaľ by kni-
hovník nepracoval s patričným nasadením, 
to znamená pracoval nedostatočne, určite 
by to spôsobovalo ďalšie problémy v  jeho 
okolí. A to treba ešte vziať do úvahy, že pod 
pracovitosťou si možno predstaviť všeličo 
v rôznych podmienkach a situáciách.
Knihovník má dobrú pamäť. Znamená 

to, že musí samostatne nachádzať a vyme-
dzovať súvislosti, ktoré prináša kolobeh 
pracovných povinností. Musí sa vedieť vo 
všetkom zorientovať, optimálne posúdiť 
a  zatriediť fakty a  nastoliť postupy a  rie-
šenia. Ide teda o  viac než bežné pracov-
né postupy, ide v  podstate o  manažérske 
schopnosti a  zručnosti. Pretože sám – vo 
svojom rajóne a v okruhu svojej pôsobnos-
ti – musí analyzovať a v nadväznosti na to 
i rozhodovať.
Knihovník pekne číta. Táto vlastnosť 

okrem iného predstavuje schopnosť kni-
hovníka pracovať s  textom. Nielenže vie 
pekne, plynule a patrične dramaticky pre-
čítať úryvok z knihy, zarecitovať báseň, ale 
vie i rozobrať obsah čítaného textu, pozná 
a „vie čítať“ bibliografi cko-informačný 
aparát knihy (obsah, úvod, text na záložke, 
vysvetlivky, odkazy na použitú literatúru 
a pod.)
To, že knihovník rýchlo počíta, zabez-

pečuje plynulosť a  systémovosť jeho kaž-
dodenných aktivít. Musí si vedieť rozvrh-
núť prácu, úlohy, odhadnúť ich množstvo 

a  charakter, materiálovú i  časovú nároč-
nosť. Mal by vedieť odhadnú kapacitné 
možnosti knižnice a  svojho pracoviska, 
vďaka čomu možno stanoviť termíny a do-
siahnutie cieľov.
Je pohotový a pozorný. V tejto vlastnosti 

je skĺbený celý arzenál možností a  pros-
triedkov, ktoré sú potrebné v  každoden-
nej komunikácii s  čitateľmi a  návštevník-
mi knižnice, s  kolegyňami a  kolegami na 
pracovisku, so stránkami z iných inštitúcií 
a  organizácií, s  pracovníkmi zriaďovate-
ľa a  nadriadených orgánov, s  poslancami 
a  verejnými činiteľmi, zástupcami médií 
a pod. Nazval by som to etikou a estetikou 
sociálnej komunikácie, v rámci ktorej by 
mal knihovník vystupovať uvážlivo, dôs-
tojne, ale fundovane, s prehľadom a erudí-
ciou zaujať stanovisko, postoj, formulovať 
názor.
Takých je teda päť P knihovníka. Je to 

málo alebo veľa? Z vyššie uvedeného vid-
no, že knihovník musí byť nielen odborne 
kvalifi kovaný, ale musí byť i manažérom 
a organizátorom, producentom, hercom 
i  moderátorom, ale i  psychológom, so-
ciológom a pedagógom. Od nás všetkých, 
ktorí sme pri tom, záleží, aby sme našu 
profesiu vedeli nielen vykonávať- to sme už 
dokázali a  neustále dokazujeme – ale aby 
sme ju vedeli aj „predať“ a posunúť v spo-
ločenskom rebríčku o nejaký ten stupienok 
vyššie.
Nás teda knihovnícka noc v knižnici zo 

spánku prebudila. Prebudia sa aj tí na 
druhej strane barikády? Pomôžme tomu 
trochu!
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Konfl iktami sú defi nované udalosti, resp. 
procesy, v ktorých sa jednotlivci alebo sku-
piny snažia dosiahnuť vlastné ciele, uspoko-
jujú si svoje potreby, realizujú svoje záujmy 
eliminovaním si iného jednotlivca alebo 
určitej skupiny (Wikipédia 2014). Pracov-
níci knižníc pri vykonávaní svojej práce sa 
s konfl iktnými situáciami stretávajú takmer 
každodenne. Sú to pre nich nepríjemné, 
a  mnohokrát veľmi stresové situácie, do 
ktorých sa v komunikácii s niektorými po-
užívateľmi dostávajú. Zdrojom konfl iktných 
situácií môže byť naozaj čokoľvek. Je preto 
veľmi užitočné, aby bol pracovník na také-
to situácie pripravený a vedel, ako v takýto 
situáciách postupovať, ako ich čo najlepšie 
riešiť.
Na pôde Slovenskej národnej knižnice sa 

dňa 26. 3. 2014 konal seminár „Riešenie 
konfl iktných a záťažových situácií pri komu-
nikácii s problémovými čitateľmi“. Seminár 
organizoval Odbor služieb Slovenskej ná-
rodnej knižnice. V naplnenej Konferenčnej 
sále si účastníci vypočuli príspevky odbor-
níkov, ktorí im prezentovali rôzne pohľady 
na vznik konfl iktných situácií a  hlavne ich 
možné riešenie.
Prvý príspevok predniesla PhDr. Štefánia 

Petercová zo Štátnej vedeckej knižnice v Ko-
šiciach. Svoj príspevok nazvala „Bez konfl ik-
tov to nejde. Konfl ikty, ich vznik a riešenie“. 
V úvode sa venovala defi novaniu konfl iktu, 
popisu prežívania konfl iktov u jednotlivcov 
a jednotlivým danostiam konfl iktov. Po-
kračovala kategorizáciou problematických 
zákazníkov knižnice, ktorí konfl ikty podne-
cujú. Nastolila otázku, prečo vlastne konfl ikt 
vzniká, kde sú jeho príčiny. V  druhej časti 
vystúpenia sa autorka príspevku venovala 
riešeniu konfl iktov, postupom a  odporúča-
niam ako konfl iktom predísť, resp. ako ich 
čo najviac eliminovať. Každý typ konfl iktu 
je iný a  je potrebné ho riešiť individuálne. 
Každá sťažnosť, hoci aj notorických sťažo-
vateľov, by sa mala riešiť pokojne a s rozva-
hou. Dr. Petercová v závere svojho príspevku 
konštatovala, že za žiadnych okolností ne-
treba konfl iktným používateľom ustupovať, 
ale zároveň im je potrebné dokázať, že nám 
na riešení vzniknutých sporov záleží.
Ďalším príspevkom bol príspevok „Ako si 

vieme v  knižnici poradiť s  neprispôsobivým, 
agresívnym a  manipulatívnym čitateľom“, 
ktorý prednášala prof. PhDr. Beáta Balo-
gová, PhD. z  Inštitútu edukológie a  sociál-
nej práce FF PU V Prešove. V úvode svoj-

RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH A ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ PRI KOMUNIKÁCII 
S PROBLÉMOVÝMI ČITATEĽMI / MANAGING  CONFLICT  AND STRESS 
SITUATION IN COMMUNICATION WITH DIFFICULT USERS

PhDr. Eleonóra Janšová, Slovenská národná knižnica, Martin
eleonora.jansova@snk.sk

Abstract: Library staff  deals with diffi  cult library users. Th e seminar, which took place on 26 
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Keywords: confl icts, confl ict user, library, confl ict resolution
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ho vystúpenia nastolila a ďalej aj rozobrala 
problém, prečo sa v spoločnosti stretávame 
s neprispôsobivým, agresívnym a manipu-
latívnym jedincom, aké sú príčiny výskytu 
týchto problémov, či sa môžeme cítiť pri 
práci v knižniciach bezpečne. Vo svojom vy-
stúpení pokračovala charakterizovaním rôz-
nych typov konfl iktných čitateľov. Podrobne 
charakterizovala neprispôsobivého čitate-
ľa – čitateľa v  odpore, agresívneho čitateľa, 
manipulatívneho čitateľa a zároveň popísala 
možný spôsob, ako by mali pracovníci, ktorí 
prídu s  takýmito používateľmi knižníc do 
kontaktu, postupovať. S každým z týchto ty-
pov je potrebné jednať inak, aby sa konfl ikt 
s ním ešte viac nevystupňoval a nebol tým 
ešte viac ohrozený pracovník knižnice.
Program seminára pokračoval zaujíma-

vým príspevkom por. PhDr. Ľudmily Hús-
kovej z Okresného riaditeľstva PZ v Marti-
ne „Prevencia sociálno-patologických javov 
v  knižničnom prostredí“. V  úvode autorka 
defi novala charakteristiky pojmov sociálno-
-patologických jav a  kriminality vo vzťahu 
k spoločnosti. Za najzávažnejší sociálno-pa-
tologický jav pre spoločnosť považuje práve 
kriminalitu. Kriminálne správanie je hodno-
tené ako neprijateľné, pretože vedie k ujme 
alebo škode ľudí. Vo svojom vystúpení ďalej 
hovorila o  trestných činoch, priestupkoch 
proti občianskemu spolužitiu, priestupkoch 
voči majetku. Konfl iktné a  násilné správa-
nie čitateľov spadá pod kategóriu viacerých 
trestných činov, čo si málokedy aktéri uve-
domujú. Ide hlavne o vydieranie, nátlak, 
ublíženie na zdraví,  krádež, neoprávnené 
užívanie cudzej veci, nebezpečné vyhráža-
nie a výtržníctvo. Všetky tieto trestné činy 
autorka priblížila, popísala a konkretizovala 
na možných príkladoch v  knižniciach. Zá-

ver jej vystúpenia bol venovaný základným 
opatreniam na obmedzenie vzniku a rozší-
renia sociálno-patologických javov.
Ing. Petra Procházková z Národní technické 

knihovny v Prahe predstavila poznatky ako 
ich knižnica rieši problém s  konfl iktným 
používateľom v príspevku „Řešení konfl iktu 
s problémovými zákazníky Národní technické 
knihovny“. V  prvej časti svojho vystúpenia 
predstavila Národní technickú knihovnu 
ako najstaršiu a najväčšiu knižnicu technic-
kej literatúry v  Českej republike. Hovorila 
o jej činnosti, službách, priestoroch, použí-
vateľoch. Používatelia a návštevníci knižni-
ce musia dodržiavať základné dokumenty 
– Knižničný poriadok a Domový poriadok, 
ktoré pre nich určujú podmienky a pravidlá 
používania a  správania sa v  priestoroch 
knižnice. Druhá časť jej prezentácie patrila 
porušovaniu pravidiel a povinností používa-
teľov a návštevníkov knižnice. Jednak poru-
šovanie stanovených pravidiel pri používaní 
výpočtovej techniky v priestoroch knižnice 
a  študovniach a  taktiež porušovanie po-
vinností zo strany používateľov a  návštev-
níkov v  priestoroch knižnice. Knižnica má 
za účelom ochrany zdravia a majetku osôb 
monitorované priestory kamerovým systé-
mom. Používatelia, ktorí porušujú Knižnič-
ný poriadok a  Domový poriadok a  ďalšie 
interné opatrenia, môžu byť z  priestorov 
knižnice vykázaní, resp. im môže byť zablo-
kovaný vstup do knižnice. V závere svojho 
vystúpenia Ing. Procházková konkretizovala 
jednotlivé porušenia  vo voľnom výbere, štu-
dovniach, pri PC termináloch a aj v nočnej 
študovni, ktorá je pre používateľov k dispo-
zícii. Skonštatovala, že aj pri pomerne veľkej 
návštevnosti knižnice je problémových pou-
žívateľov a návštevníkov minimum.



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 2/201420

Posledným príspevkom, ktorý odznel na 
seminári, bol príspevok Mgr. et Mgr. Ivety 
Hurnej z Knižnice pre mládež mesta Košice. 
Vo svojom príspevku „Aktivity knižnice pre 
mládež mesta Košice na Luníku IX“ predsta-
vila spoluprácu  knižnice s rómskymi spolu-
občanmi. V príspevku, ktorý bol trocha iný 
ako predošlé, vyvrátila myslenie mnohých 
ľudí a  konštatovala, že keď je dobrá vôľa, 
ochota a hlavne veľké srdce, je možné nájsť 
si cestu aj k  tejto komunite. Ako poveda-
la, ich spolupráca tiež nebola jednoduchá. 
Potrebovali nájsť pomoc u partnerov, ktorí 
mali skúsenosti práce s  touto komunitou. 
Pomohli im Saleziáni don Bosca, ktorí v tom 
čase dostavovali na tomto sídlisku pasto-
račné centrum, ktorého súčasťou sa stala aj 
knižnica. V  nej potom organizovali rôzne 

podujatia. Ďalším nie menej dôležitým part-
nerom sa pre nich stalo osemročné rómske 
gymnázium. V ďalšej časti svojho vystúpe-
nia Mgr. Hurná predstavila niekoľko spoloč-
ných a zaujímavých projektov a aktivít, ktoré 
realizovali, ale aj tie, ktoré ešte pripravujú. 
Konštatovala, že táto spolupráca určite ne-
bola zbytočná, hlavne keď bolo vidieť a cítiť 
vďačnosť týchto detí a mladých ľudí.
Seminár pokračoval bohatou diskusiou na 

prednesené príspevky. Všetky príspevky 
budú zverejnené v  pripravovanom elektro-
nickom zborníku.

Použitá literatúra:
Wikipédia [online]. 2014. [cit. 2014-05-05]. 

Dostupné z: http://sk.wikipedia.org/wiki/
Konfl ikt

Dagerotypia patrí k  najstarším fotogra-
fi ckým technikám. Jej objaviteľom bol 
francúzsky maliar a vedec Louis Jacques 
Mandé Daguerre (dlhé roky spolupracoval 
s  krajanom, vynálezcom Josephom Nicé-
phorom Niépceom). Patentoval ju v  roku 
1839. Pre vznik dagerotypie sa používala 
vysokoleštená postriebrená doštička. Vďa-

ka tejto technike bola vytvorená kvalitná 
fotografi a so zrkadlovým leskom, preto 
sa aj v  čase svojho objavu nazývala „zr-
kadlo s pamäťou“. Dagerotypia si pre svo-
je vlastnosti, špecifi ckú technickú kvalitu 
a jedinečnosť nesporne zasluhuje patričnú 
pozornosť. S cieľom zviditeľniť túto vzácnu 
historickú fotografi ckú techniku bol z ini-

OBRAZ MINULOSTI, ODRAZ SÚČASNOSTI  / IMAGE OF THE PAST, 
REFLECTION OF THE PRESENT

Mgr. Mária Valová, Literárny  archív Slovenskej národnej knižnice v Martine
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Abstract: Th e article gives information on the international conference in Prague dedicated 
to Th e Daguerreobase which aim is to present daguerreotype - one of the earliest photograph-
ic processes and present daguerreotypes from diff erent collections of European museums, ar-
chives and galleries.
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ciatívy múzea fotografi e v Antverpách a v 
Rotterdame na jeseň roku 2012 zahájený 
unikátny projekt Daguerreobase, ktoré-
ho úlohou je vytvoriť rozsiahlu databázu 
dagerotypií, dagerotypických prístrojov, 
dobových reprodukcií, publikácií i ďalšie-
ho súvisiaceho historického materiálu vo 
verejných i súkromných zbierkach v Euró-
pe. Na projekte sa podieľajú inštitúcie, sú-
kromní zberatelia a konzervátori fotografi í 
z  trinástich európskych krajín (Belgicko, 
Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúz-
sko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, 
Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, 
Veľká Británia). Vymenujeme aspoň nie-
ktoré významné inštitúcie: Ateliér reštau-
rovania a  konzervovania v  Paríži, Fínske 
múzeum fotografi e Helsinki, FotoMuseum 
Antverpy, Národná knižnica v Oslo, Mest-
ské múzeum v Bergene, Kráľovská knižni-
ca v Kodani, Národné technické múzeum 
v  Prahe, Múzeum Ludwig v  Kolíne nad 
Rýnom a iné.
Národné technické múzeum (NTM) 

v  Prahe je partnerom projektu za Českú 
republiku. Práve na pôde tejto inštitúcie sa 
v dňoch 22. – 23. januára 2014 konala me-
dzinárodná konferencia s  názvom Obraz 
minulosti, odraz súčasnosti – Images of the 
Past, Refl ections of the Present. Jej hlavným 
zameraním bola prezentácia projektu Da-
guerreobase a  ukážok dagerotypií nachá-
dzajúcich sa v  zbierkach múzeí, archívov 
a galérií v Českej republike, Slovenskej re-
publike, Poľsku, Maďarsku a Srbsku. Prvý 
deň sa konala konferencia, na  druhý deň 
bola naplánovaná návšteva depozitu NTM 
v Čelákoviciach pri Prahe.
Moderovania konferencie sa ujal vedúci 

oddelenia fotografi ckej a fi lmovej techniky 

NTM Petr Kliment. V úvodnej časti účast-
níkov konferencie privítal generálny riadi-
teľ Národného technického múzea Karel 
Ksandr.
Prvý príspevok predniesla Tamara Ber-

ghmans, kurátorka   Oddelenia zbierok 
v  Múzeu fotografi e provincie Antverpy 
(FoMu) z Belgicka. Venovala sa problema-
tike projektu Daguerreobase, ktorého hlav-
ným cieľom je vytvoriť spoločnú databázu 
a súčasne šíriť najlepší možný prístup na 
poli zhromažďovania a šírenia informácií 
o európskych dagerotypiách. Upozornila 
na skutočnosť, že projekt Daguerreobase 
vytvára štandardy pre popis a digitalizáciu 
dagerotypií za účelom uľahčenia jednot-
ného prístupu k  mnohým aspektom da-
gerotypických objektov. Databáza by mala 
v marci roku 2015 obsahovať vyše 25000 
záznamov o predmetoch v rôznych európ-
skych zbierkach a bude prístupná záujem-
com z radov odbornej i širšej verejnosti na 
stránke www.daguerreobase.org.
Zaujímavé ukážky dagerotypií zo zbierok 

inštitúcií v Českej republike predstavila 
Petra Trnková, kurátorka fotografi ckých 
zbierok v  Ústave dejín umenia Akadémie 
vied ČR v Prahe. V príspevku sa venova-
la stručnému prehľadu začiatkov dagero-
typie v  Čechách, na Morave a  v  Sliezsku. 
Účastníci mali možnosť vidieť snímky od 
významných českých dagerotypistov, aký-
mi boli Bedřich Franz, autor najstaršej 
dochovanej českej fotografi e Ignác Florek 
Stašek, Wilhelm Horn, Jan Maloch a ďalší, 
ale zoznámili sa aj s výberom dagerotypií 
ostatnej európskej proveniencie v českých 
zbierkach. P. Trnková uviedla, že najväčšie 
zbierky dagerotypií sa nachádzajú v Ume-
leckopriemyselnom múzeu, Národnom 
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technickom múzeu a  Pamiatkovom ústa-
ve v Prahe. Zaujímavé exponáty sú ucho-
vávané aj v  múzeách a galériách v Brne, 
Litomyšli, Jihlave, Písku a  podobne. Na 
zámku Kynžvart v  západných Čechách je 
vzácna dagerotypia od Louisa J. M. Dagu-
erra (Zátišie v ateliéri z roku 1839), ktorú 
autor venoval kancelárovi Klemensovi 
von Metternichovi. Dagerotypia je v  sú-
časnosti zapožičaná ako exponát výstavy 
s  názvom Fotografi cký ateliér inštalovanej 
v priestoroch Národného technického mú-
zea. Zaujímavá expozícia predstavuje vývoj 
fotografi ckej techniky v celej klasickej ére 
až k digitálnej fotografi i. Počas konferen-
cie ju účastníci konferencie mali možnosť 
navštíviť. Komentár k  výstave poskytli už 
spomínaný Petr Kliment a kurátor zbierok 
oddelenia fotografi ckej a fi lmovej techniky 
Múzea elektrotechniky a  médií NTM To-
máš Štanzel.
Zbierky vzácnych dagerotypií nachádza-

júcich sa na území Slovenska prezentovala 
Bohunka Koklesová z Vysokej školy výtvar-
ných umení z  Bratislavy. V  prvom rade 
informovala o prebiehajúcom projekte na-
zvanom Renesancia historických fotogra-
fi ckých techník 19. storočia (Renaissance 
of Historical Techniques of the 19th centu-
ry), ktorého cieľom je výskum slovenských 
historických fotografi í vyhotovených v ro-
koch 1839 – 1918. Projekt (2012 – 2014) 
je zameraný na praktické cvičenia v  kon-
zervovaní fotografi í pre študentov magis-
terského programu, umelecko-historický 
výskum fotografi ckej tvorby na Slovensku 
a  tiež začlenenie starých fotografi ckých 
techník do študijného programu. Rieši-
teľkami projektu sú okrem prednášajúcej, 
Jana Hojstričová a  Jana Križanová, kole-

gyne z  VŠVU v  Bratislave. B. Koklesová 
v ďalšej časti predstavila 26 dagerotypií zo 
Slovenska. K vzácnym exponátom nespor-
ne patrí šesť dagerotypií zo zbierky Lite-
rárneho archívu Slovenskej národnej kniž-
nice v  Martine. Najvýznamnejšou z  nich 
je dagerotypia zachytávajúca členov slo-
venského vyslanstva k  panovníkovi Fran-
tiškovi Jozefovi I. v  roku 1849. Účastníci 
konferencie mali možnosť vidieť aj cenný 
portrét J. M. Hurbana zo zbierok Histo-
rického múzea Slovenského národného 
múzea v Bratislave. Ďalšia pozornosť bola 
venovaná dagerotypiám uchovávaným 
v  zbierkach Východoslovenského múzea 
a Slovenského technického múzea v Koši-
ciach, Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej, 
Tatranského múzea v Poprade, Považského 
múzea v  Žiline a  Slovenského národného 
múzea v  Martine. Mnohé pochádzajú od 
neznámych autorov, ale niektoré vyhoto-
vili významní dagerotypisti pôsobiaci na 
Slovensku, ako napríklad Wilhelm Berg 
a Imrich Emanuel Roth. Všetky boli kon-
com minulého roka zapožičané na výstavu 
Zrkadlo s pamäťou, prezentovanú na Brati-
slavskom hrade.
Ďalší príspevok predniesla Malgorzata 

Maria Grabczewska z  Poľska. V  rokoch 
2005 – 2011 pracovala v  Poľskej knižni-
ci v Paríži, kde založila zbierku fotografi í. 
Predstavila niekoľko ukážok dagerotypií 
(portréty rodiny Mickiewiczovcov). Ne-
skôr pracovala v  Národnej knižnici vo 
Varšave. Poukázala na skutočnosť, že do 
Poľska sa dagerotypia dostala cez Francúz-
sko a Nemecko. Tento dvojaký pôvod za-
príčinil rozmanitosť techník a materiálov. 
Vysvetlila špecifi cké rysy dagerotypií vy-
tvorených v najväčších poľských mestách. 
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Prezentovala aj niekoľko poľských článkov 
a publikácií o dagerotypii (príspevok Joze-
fa Félixa Zielinskeho o dagerotypii z roku 
1844, publikácia od Wandy Mossakowskej: 
Dagerotypy v  poľských zbierkach vydaná 
Poľskou akadémiou vied z roku 1989 a po-
dobne).
V prednáške pokračovala historička a ku-

rátorka Oddelenia historickej fotografi e 
v  Maďarskom národnom múzeu v  Bu-
dapešti Katalin Bognár, ktorá zhodnotila 
zbierku dagerotypií nachádzajúcich sa na 
území Maďarska. Predstavila najdôležitej-
ších dagerotypistov pôsobiacich v  40. ro-
koch 19. storočia v Pešti, ako Lipót Strelis-
ky, Jakab Marastoni, Lajos Kawalky a Adolf 
Gola (pôsobilo tu asi štyridsať profesionál-
nych dagerotypistov). Prvé dagerotypie v 
Maďarsku pravdepodobne vytvoril Károly 
Skolnik v meste Arad (dnešné Rumun-
sko) na jar roku 1840 a Antal Vállas v Pešti 
v auguste 1840. Uviedla, že v Maďarskom 
národnom múzeu sa nachádza 230 dage-
rotypií, v ďalších zbierkach asi okolo 100. 
Okrem dagerotypií preukázateľne vyhoto-
vených v Maďarsku sa v zbierkach múzea 
nachádzajú aj dagerotypie z iných zemí, 
Rakúska, USA i Francúzska.
Histórii dagerotypií v Srbsku sa venovala 

Milanka Todić, ktorá vyučuje dejiny ume-
nia na Fakulte aplikovaných umení v  Be-
lehrade. Jej oborom je história a teória fo-
tografi e a  umenia avantgardy. Spomenula 
prvého srbského dagerotypistu Dimitrija 
Novakovića, ktorý tvoril v roku 1840 v Za-
hrebe, ale jeho dagerotypie sa nezachovali. 
Ďalej predstavila dielo významného srb-
ského dagerotypistu Anastasa Jovanovića, 
o ktorom v nedávnej dobe vyšla aj biogra-
fi a. Zároveň zverejnila zoznam ďalších da-

gerotypistov v Srbsku (Josif Kappileri, Josip 
Kallein, Milorad Medaković, Milija Mar-
ković a  iní). K najväčším zbierkam dage-
rotypií patrí virtuálne súkromné Múzeum 
fotografi e a zbierka právnika Aleksandra 
Trbovića. Konzervovaním a ochranou da-
gerotypií v súčasnosti sa zaoberal Andreas 
Gruber, konzervátor z Inštitútu konzervo-
vania papiera vo Viedni. Je reštaurátorom 
so špecializáciou na papier a  fotografi u, 
pracoval aj pre viedenskú galériu umenia 
Albertina, ktorá vlastní jednu z najväčších 
zbierok dagerotypií. Predstavil niektoré za-
ujímavé ukážky od bratov Johanna a Josefa 
Nattererovcov, Andreasa von Ettingshause-
na, viedenského fyzika, ktorý významnou 
mierou prispel k  znalostiam o vynáleze 
dagerotypie aj v Čechách a podobne. Počas 
prípravných prác na výstave Priekopníci 
dagerotypie v Rakúsku boli mnohé z  nich 
vedecky preskúmané a konzervované. 
A.  Gruber uviedol, že v rámci konzervo-
vania bola venovaná mimoriadna pozor-
nosť nezvyčajnej historickej konzervačnej 
metóde spočívajúcej v aplikácii ochrannej 
vrstvy - zaponového laku z nitrátu celu-
lózy, ktorý bol v tejto zbierke používaný 
pred štyridsiatimi rokmi. Cieľom priesku-
mu jednotlivých exponátov a celej zbierky 
bola identifi kácia materiálov použitých pri 
predchádzajúcich konzervačných zása-
hoch a zistenie aktuálneho stavu fotografi í. 
Odstránenie vrstvy laku prebehlo úspešne 
a ukázalo, že tlače sú pod náterom dobre 
chránené pred vplyvom prostredia.
Po jednotlivých prednáškach prebiehali 

plodné diskusie, v  ktorých účastníci pre-
javili svoj záujem participovať na projekte 
Daguerreobase a prezentovať svoje vzácne 
zbierky dagerotypií.
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Záverečný referát predniesol Ondřej Při-
byl, český fotograf, absolvent ateliéru fo-
tografi e Pavla Štechu a Ivana Pinkavu na 
VŠUP v  Prahe. Hovoril o  úskaliach, kto-
rým musí čeliť súčasný fotograf, ktorý za-
svätil život dagerotypii v moderných pod-
mienkach. Sám sa venuje tejto historickej 
fotografi ckej technike, preto svoje poznat-
ky čerpal z osobných skúseností. Prezento-
val ukážky zo svojej produkcie – zaujímavé 
snímky detí a  tiež dagerotypie, ktoré boli 
súčasťou výstavy Znaky příčinnosti prezen-
tovanej na pražskej Vysokej škole umelec-
ko-priemyslovej (VŠUP).
Druhý deň konferencie bol venovaný náv-

števe depozitu Národného technického 
múzea v Čelákoviciach pri Prahe, ktorej 
súčasťou bola najmä prehliadka dagero-
typií a ich uloženie. Podrobné informá-
cie predniesli už spomínaní organizátori 
konferencie Petr Kliment a Tomáš Štanzel. 
Dagerotypie (nachádza sa tu vyše 90 vzác-
nych exponátov) sú uchované vo vhod-
ných ochranných obaloch v klimatizova-
nom a zabezpečenom depozite. Klimatické 
podmienky v depozite sú  pravidelne mo-
nitorované. Teplota vzduchu sa pohybuje 
v  rozmedzí 12-13 °C a  relatívna vlhkosť 
vzduchu je 25%. Účastníci mali možnosť 
navštíviť aj menšie konzervátorské praco-
visko, kde pracovníci vykonávajú očistu 
exponátov. S veľkým záujmom si prezreli aj 
ďalšie vzácne zbierky NTM, či už z oblasti 
kinematografi e, automobilovej, či strojá-

renskej techniky a  podobne. Dôležitým 
faktom je, že všetky zbierky NTM majú 
zaručenú maximálnu bezpečnosť a kvalitu 
uloženia, ako aj možnosti ďalšej manipu-
lácie.
Literárny archív SNK prejavil záujem 

participovať na projekte Daguerreobase 
a  prezentovať vzácne dagerotypie, ktoré 
uchováva vo svojej zbierke. Nemôžeme ne-
spomenúť aj ich veľkú historickú hodnotu, 
nakoľko na nich nachádzame portréty vý-
znamných osobností slovenského národ-
ného i kultúrneho života. Veríme, že naše 
snahy budú úspešné – práve v  jubilejnom 
roku 175. výročia vynálezu dagerotypie, 
ktorý pripadá na rok 2014. Výstupom pro-
jektu Daguerreobase bude virtuálna výsta-
va majstrovských dagerotypií na portále 
Europeana.eu, ktorá bude zároveň príspev-
kom k tomuto významnému výročiu.

Tomáš Štanzel (druhý zľava) a účastníci 
konferencie pri prehliadke dagerotypií 
v depozite NTM v Čelákoviciach pri Prahe 
(foto: autorka príspevku)
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Kostolná ulica v  Bratislave je krátka 
a  uzučká ulička, ktorá spája Primaciálne 
námestie s  Hlavným námestím. Na tejto 
ulici, v dome číslo 1, sídli Fakultná knižni-
ca Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. 
Tento dom má veľmi bohatú históriu. Po-
stavili ho pred rokom 1656 pravdepodobne 
v súvislosti so stavbou susediaceho, v tom 
čase, evanjelického kostola (1638). Dnes je 
to kostol Spoločnosti Ježišovej, tzv. jezuit-
ský.
Pôvodne prízemnú budovu rozšírili o  tri 

podlažia a zriadili v nej školu pre deti ne-
meckých evanjelikov. Tým však budova 
slúžila pomerne krátko, pretože už v roku 
1673 v  nej umiestnili katolícke gymná-
zium, ktoré viedli jezuiti. Aj po zrušení 
rádu v  roku 1773 sa v  budove vyučovalo. 
Do 90-tych rokov 19. storočia tu pôsobila 
Uhorská reálna škola.
Dnes je objekt znovu sídlom Spoločnosti 

Ježišovej. Od roku 1997 v  ňom sídli Teo-
logická fakulta Trnavskej univerzity, kto-
rá vznikla transformáciou Teologického 
inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej 
pri Trnavskej univerzite.  „Aloisianum“  je 
historický názov pre stredné školy, ktoré 
vychovávali  katechétov a  učiteľov nábo-
ženstva.
Fakultná knižnica Teologickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave bola zria-
dená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je 
akademickou knižnicou, ktorá poskytuje 
svoje služby najmä vedecko-pedagogickým 
pracovníkom TFTU, študentom všetkých 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

foriem štúdia na TFTU, ako aj odbornej 
verejnosti. Knižničný fond je majetkom 
Spoločnosti Ježišovej, Teologická fakulta 
TU je jeho správcom.
V knižnici pracujú dve pracovníčky. Cen-

né informácie o  knižnici mi poskytla jej 
vedúca pani Iveta Zmeková. Zdôraznila, že 
profi lácia knižničného fondu súvisí s výuč-
bovými predmetmi TFTU a  jeho hlavnú 
časť tvorí literatúra z oblasti fi lozofi e a te-
ológie, s dôrazom na kresťanskú fi lozofi u, 
biblickú teológiu a  patristiku, ale aj bioe-
tiku. Vo fonde majú však svoje zastúpenie 
aj knihy z oblasti práva, dejín, umenia i ja-
zykovedy.
V  súčasnosti knižničný fond predstavu-

je viac ako 37 tisíc kn. j. V minulom roku 
pribudlo do knižničného fondu 1 843 do-
kumentov, dochádzalo 38 titulov periodík, 
z  toho 20 titulov zahraničných. Knižnica 
spracúva a sprístupňuje dokumenty v kniž-
nično-informačnom systéme Dawinci. 
Knižnica dopĺňa svoj fond dopĺňa formou 
kúpy, darmi i výmenou publikácií. V rám-
ci výmeny spolupracuje najmä s  inými 
školami a  seminármi na Slovensku, v Če-
chách i Poľsku. Najdôležitejším výmenným 
artiklom sú dve periodiká, ktoré vydáva 
TFTU – Studia theologica a Teologický ča-
sopis a vlastné učebné materiály.
K  základným službám knižnice patria 

výpožičné služby (absenčné i  prezenčné) 
a  informačné služby z  pomerne veľkého 
množstva elektronických databáz.
Vďaka projektu NISPEZ má aj Teologická 

AKADEMICKÁ KNIŽNICA TEOLOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ 
UNIVERZITY / ACADEMIC LIBRARY OD THE FACULTY OF THEOLOGY OF 
TRNAVA UNIVERSITY
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fakulta TU prístup k  databázam Knovel, 
ProQuest Central, Scopus, SpringerLink, 
Web of Knowledge, Wiley InterScience. 
V rámci národnej licencie je zabezpečený 
prístup aj do databáz Ebsco a  na základe 
predplatného Univerzitnej knižnice TU 
v Trnave aj ku kolekciám Ebrary Academic 
Complete a JSTOR.
Knižnica poskytuje svoje služby každý 

pracovný deň nasledovne: 
• pondelok – štvrtok od 8.00 – 17.00
• piatok – od 8.00 – 12.00
Pre externistov je otvorená aj v niektoré 

(vopred stanovené) soboty.
Informácie o knižnici, jej fonde a jeho no-

vinkách, prístupu k  on-line katalógu, ako 
aj k elektronickým databázam a celkovo jej  
službách nájdete na webovej adrese: www.
tft u.sk.
Súčasťou vyhľadávania v on-line katalógu 

je aj prístup ku katalógu Univerzitnej kniž-

nice Trnavskej univerzity, katalógu Centra 
spirituality Východ – Západ Michala Lac-
ka, katalógu publikačnej činnosti TU v Tr-
nave a tiež do centrálneho registra eviden-
cie publikačnej činnosti.
V  rámci informácie o  akademickej kniž-

nici TF TU je nutné sa v  neposlednom 
rade zmieniť aj o  priestoroch, v  ktorých 
knižnica pôsobí. Teologická fakulta TU 
vytvorila akademickej knižnici vo svo-
jej budove na 3. poschodí v horizontálne 
predelenom priestore s  na mieru vyrobe-
ným mobiliárom dôstojné prostredie pre 
knižničný fond a  príjemné prostredie pre 
návštevníkov knižnice. Takmer 350-ročné 
Aloisianum má v  Teologickej fakulte TU 
a jej akademickej knižnici dôstojného po-
kračovateľa.

Knižnicu navštívila PhDr. Marcela 
Horváthová

Tieto slová výstižne charakterizujú zanie-
teného vedeckého pracovníka Ing. Zbyška 
Šusteka, CSc. z Ústavu zoológie SAV, kto-
rý sa venuje ekológii hmyzu a bioindikácii 
zmien životného prostredia. Jeho druhou – 
rovnocennou – špecializáciou je numizma-
tika. Obe uvedené oblasti záujmu Z. Šuste-
ka sa úzko prelínajú s knihou a knižnicami, 
čo bolo impulzom k nášmu rozhovoru.

• Spomínate si ešte, aké bolo vaše prvé 
stretnutie s knihou?

Samozrejme, bola to nezabudnuteľná kni-
ha Ondřeja Sekoru s jeho slávnymi príbeh-
mi Ferda Mravca. Môžem zodpovedne po-
vedať, že práve táto knižka výrazne zasiahla 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

do môjho detského sveta, prebudila u mňa 
záujem o živú prírodu a následne ovplyvni-
la aj výber môjho povolania. Vyrastal som 
v prostredí, kde boli knihy samozrejmosťou, 
a keď som sa naučil čítať, otvorili sa mi nové 
obzory. Začal som navštevovať aj verejnú 
knižnicu, ale tam som nachádzal iba málo 
kníh, ktoré ma upútali. S podporou rodičov 
som si začal budovať svoju knižnicu, neskôr 
som vyhľadával knihy v antikvariátoch, ale 
doslova „zlatou baňou“ na nové poznatky 
i darované duplikáty bola pre mňa knižnica 
katedry zoológie Vysokej školy zemědělskej 
v Brne a jej pracovníkov. Tú som navštevo-
val (vďaka otcovým kontaktom) ešte pred 

„VEDEC, ALE AJ KNIHOVNÍK Z NÚDZE“ / SCIENTIST BUT ALSO LIBRARIAN 
FROM NECESSITY
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skončením základnej školy. Neskôr ma pri-
lákala aj knižnica oddelenia entomológie 
Moravského zemského múzea.

• Vaše pevné puto s knihou pokračovalo 
aj počas vysokoškolského štúdia. Po 
nástupe do zamestnania sa toto puto 
neprerušilo?

Veru, nie. Po absolvovaní Vysokej školy 
zemědělskej v Brne som nastúpil do Ústavu 
lesného hospodárstva a poľovníctva v Pra-
he. Hneď v prvých dňoch ma vzhľadom na 
moje jazykové znalosti prizvali, aby som 
pomohol pri záchrane tamojšej knižnice, 
ktorú pod strechou vytopilo a  celý fond 
bolo treba prebrať. Využil som aj znalosť 
nemčiny a knihy v švabachu a fraktúre som 
obsahovo triedil. Boli so mnou tak spokoj-
ní, že som  dokonca mohol „rozhodovať“, 
čo má ostať v knižnici. To bola moja prvá 
skutočná knihovnícka skúška, ktorá mi 
ukázala knižnicu z  opačnej strany, ako ju 
vidia čitatelia.

• Kedy ste prišli na Slovensko?
Zo spomínaného pražského ústavu som 

prišiel na študijný pobyt do SAV v  apríli 
roku 1981 do vtedajšieho Ústavu experi-
mentálnej biológie a ekológie Centra bio-
logicko-ekologických vied. Práve tam som 
opäť v začiatkoch našiel zázemie v knižnici, 
kde sa ma ujala mimoriadne ústretová kni-
hovníčka Katalin Kis-Csáji a Zuzana Paško-
vá. V Bratislave som už zostal a pôsobím tu 
vyše 30 rokov - v ústave, ktorý v uplynulých 
desaťročiach menil názvy, prešiel rôznymi 
delimitáciami a  dnes sa volá Ústav zooló-
gie SAV. Na tomto pracovisku som 16 ro-
kov z  titulu funkcie vedeckého tajomníka 
mal na starosti knižnicu ústavu. „Preská-
kal“ som s ňou všetky organizačné zmeny, 
trampoty s budovaním knižničného fondu 

(vrátane delimitácie kníh a periodík zo zru-
šených ústavov, ktoré boli profi lovo blízke 
ústavu), sťahovaním i zabezpečovaním slu-
žieb v súlade s požiadavkami výskumných 
úloh. Samozrejme, vtedy som úzko spolu-
pracoval aj s pracovníkmi Ústrednej kniž-
nice SAV. Moje kontakty s touto knižnicou 
však sú staršieho dáta. Pravdu povediac, 
prvé kontakty nadviazal môj kocúr Muro, 
ktorého omylom zavreli do dnes už neexis-
tujúceho knižničného skladu na Líštinách, 
kde vtedy sídlil aj náš ústav. Do skladu sa 
nechodilo každý deň a  tak som musel zo-
hnať niekoho, kto v piatok poobede prices-
tuje. Záchrancom bol skladník Vlado Gre-
gor. Odvtedy sme sa stali priateľmi a vďaka 
nemu som si našiel medzi knihovníkmi 
ďalších priateľov. „Vycítim“ totiž ľudí, ktorí 
majú úprimne radi svoju prácu.
Musím ale priznať, že v našich knižniciach 

nenachádzam vždy to, čo potrebujem. Rie-
šim to jednoducho – kúpou. Stále ešte zve-
ľaďujem svoju knižnicu, hoci to stojí veľa 
peňazí. Je to však efektívne riešenie, lebo 
kniha je potom kedykoľvek po ruke. Via-
cero titulov dostávam aj na recenzie a  zo 
zahraničných ciest sa vraciam vždy s kni-
hami, resp. práve nákup kníh je niekedy 
hlavným cieľom mojich ciest. Samozrejme, 
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čosi sa dá získať aj prostredníctvom inter-
netu.

• Vašim druhým bádateľským odborom 
je numizmatika. Ako ste sa k tomuto 
špeciálnemu odboru dostali?

Opäť to bola inšpirácia z detstva. Rodičia 
mali odložené peniaze spred menovej re-
formy, ktoré som si spočiatku rád prezeral, 
ale potom si začal podrobnejšie všímať aj 
iné bankovky a mince. Bol to nový podnet, 
ktorý ma lákal a  pobádal k  ďalšiemu štú-
diu. Pôvodná záľuba prerástla do hlbokého 
záujmu, priviedla ma k  serióznemu štú-
diu, systematickému sledovaniu literatúry, 
práci v  archívoch, kontaktom so zberateľ-
mi aj profesionálmi. Tiež v  tomto odbore 
som bol odkázaný na fondy knižníc, ale 
,žiaľ, u  nás možno nájsť z  tejto problema-
tiky iba „omrvinky“. Nedajú sa porovnávať 
s  knižnicami numizmatických spoločností 
vo Varšave, Budapešti, alebo s nepredsta-
viteľne rozsiahlou knižnicou v  špecializo-
vanom ústave Dejín peňazí na univerzite 
vo Viedni. Tam som ocenil mimoriadne 
zodpovedný a  obetavý prístup pracovní-
kov k bádateľom, ktorý zodpovedal mojim 
predstavám o kvalitných službách v knižni-
ci. K nezabudnuteľným zážitkom z knižníc 
patrí aj návšteva oddelenia periodík mos-
kovskej Leninovej štátnej knižnice, kde 
som študoval Torgsin - sovietsku obdobu 
Tuzexu. Ochotne mi nosili Izvestija a ďal-
šie časopisy z  30-tych rokov 20. stor. na 
vetchom, kyslom, drevitom papieri, ale tie 
sa nesmeli xeroxovať, iba objednať na mik-
rofi lmoch (žiaľ, s dlhou dodacou lehotou). 
„Dežurnaja“ však bola „človek a  knihov-
níčka“ v jednej osobe – dal som jej peniaze 
vopred a skutočne za krátky čas som dostal 
škatuľku mikrofi lmov. Ale to listovanie 

v  novinách! Až do vraždy Kirova pútavý 
a  plastický obraz života v  rokoch hladu... 
a potom, ako keď utne. Šeď a nuda.  
Cieľavedomé štúdium numizmatiky ma 

priviedlo neskôr k  špecializácii -  zame-
ral som sa na dejiny peňazí vo východnej 
a  strednej Európe. Dnes mám za sebou 
okrem príspevkov a štúdií v  periodikách 
a  zborníkoch i  niekoľko knižných publi-
kácií (napr.  Kronika peňazí na Slovensku, 
Platidlá na Slovensku – Money in Slovakia, 
Vzostupy  a  pády mien- menové reformy 
,odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí), 
za ktorými stojí o. i. aj pomoc knihovníkov. 
Nezostal som v  oblasti numizmatiky len 
v rovine bádateľskej, ale venujem sa aj or-
ganizačnej práci -  od roku 2008 zastávam 
funkciu predsedu Slovenskej numizmatic-
kej spoločnosti  pri SAV a  zodpovedného 
redaktora časopisu Numizmatika a  člena 
redakčnej rady Buletinul Societăţi Nu-
mismatice Române.

• Predstavili ste svoje vedeckovýskumné 
zameranie, stretnutia s knihou, kniž-
nicami, knihovníckou profesiou, záľu-
bami... a teraz už chýba len prezradiť, 
o čom ešte snívate?

Viete, chcem pokračovať vo výskumnej 
činnosti v oblasti zoológie aj numizmatiky, 
ale mám taký malý knihovnícky sen. Rád 
by som dosiahol, aby Slovenská numizma-
tická spoločnosť pri SAV vybudovala takú 
odbornú knižnicu, ktorá by dosiahla úro-
veň už spomínaných zahraničných knižníc. 
Bol by som rád, keby sa stala raz „silným“ 
výmenným partnerom a  propagovala vý-
sledky bádania v  oblasti numizmatiky na 
Slovensku. Snáď sa to v budúcnosti podarí 
a môj sen sa stane skutočnosťou.

Rozprávala sa Ľudmila Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION

Byť schopný postaviť sa skrytému tlaku 
médií, odhaľovať ich zámernú manipulá-
ciu, pestovať kritický prístup k prijímaným 
informáciám, naučiť sa vyhýbať automa-
tickým reakciám v kontakte s médiami, 
to bolo cieľom podujatia Image knižnice 
a  knihovníka alebo ako spolupracovať 
s médiami.
Odborný seminár, ktorý zorganizovala 

Univerzitná knižnica UPJŠ v  Košiciach 
za podpory Slovenskej asociácie knižníc 
v  rámci programu Partnerstvo alebo spoj-
me svoje sily, bol určený knihovníkom 
z Košického a Prešovského kraja.
Bežnou súčasťou nášho života sú médiá. 

Veľká časť informácií je verejnosti  
sprostredkovaná práve prostredníctvom 
nich. Dennodenne nás ovplyvňujú správy 
z novín, televízie, rozhlasu, internetu. I keď 
knižnice nepatria medzi nováčikov v styku 
s  médiami, napriek tomu či práve preto, 
pociťujú dôležitosť a potrebu vzdelávať sa 
v tomto smere.
Seminár venovaný mediálnej výchove 

bol rozdelený do dvoch častí – teoretic-
kých prednášok a praktického workshopu. 
V rámci teoretickej časti vystúpili PhDr. D. 
Džuganová, riaditeľka Univerzitnej knižni-
ce UPJŠ a  RNDr. J. Oravcová, hovorkyňa 
Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.
Ako prvá vystúpila PhDr. D. Džuganová. 

Účastníkov semináru zorientovala v  zák-
ladnej terminológii ako mediálna gramot-
nosť, mediálna kultúra, mediálna kritika, 
komunikačné modely. Defi novala (podľa 

W. Jamesa Pottera) štyri hlavné problémy, 
ktoré vznikajú pri kontakte s  médiami: 
informačná presýtenosť, falošný dojem 
informovanosti, falošný dojem kontroly, 
falošné presvedčenia. Problematika medi-
álnej výchovy je celoživotný, systematický 
a  cieľavedomý proces získavania mediál-
nych kompetencií a pre knihovníkov veľmi 
potrebný. Na záver jej prezentácie odznela 
myšlienka, ktorá vystihla možné riziká pri 
komunikácii s médiami „sledujme vlastné 
ciele, nie ciele vlastníkov médií“.
RNDr. J. Oravcová v svojej prednáške vy-

jadrila pohľad na dôvody a spôsob komu-
nikácie s  verejnosťou a  médiami. Vzťahy 
s  verejnosťou siahajú do dávnej histórie 
ľudstva. Napr. v USA v rozvoji týchto vzťa-
hov má preukázateľné miesto tzv. „bar-
numská reklama“, ktorej zakladateľ vsadil 
na ľudskú zvedavosť a naivitu. Všeobecne 
možno povedať, že zmyslom vzťahov s ve-
rejnosťou je  ovplyvniť myslenie, cítenie 
a  správanie ľudí. A  dôležitým aspektom 
je obojstranná komunikácia. Dnes nik 
nepochybuje o  tom, že médiá majú veľký 
vplyv; v krátkom čase dokážu osloviť veľké 
skupiny ľudí. Lektorka rozdelila médiá do 
niekoľkých skupín: tlačové agentúry, prin-
tové, elektronické, internetové a iné médiá. 
Podčiarkla, že v každej forme komunikácie 
musí byť jasne a  zreteľné defi nované „kto 
– čo – kedy - kde“. Dôležité je médiá za-
ujať, použiť správnu formu komunikácie, 
poskytnúť dostatok zrozumiteľných infor-
mácií, budovať osobné kontakty, možnosť 

IMAGE KNIŽNICE A KNIHOVNÍKA ALEBO AKO SPOLUPRACOVAŤ 
S MÉDIAMI / IMAGE OF  THE  LIBRARY AND LIBRARIAN OR HOW TO WORK 
WITH MEDIA
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Ak medzi knihovníckou komunitou čas-
tejšie rezonujú slová „tlačová beseda“, zna-
mená to, že Týždeň slovenských knižníc 
klope na dvere. Nebolo to inak ani tento 
rok. 27. marca 2014 pôda regionálnej or-
ganizácie Slovenského syndikátu novinárov 
v Košiciach privítala zástupcov médií a kni-
hovníkov na tlačovej besede venovanej TSK 
2014. Knihovnícku obec reprezentovali obe 
predsedníčky knihovníckych združení - 
PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka 
SAK a Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka 
SSK. Z riaditeľov knižníc Košického a Pre-

šovského samosprávneho kraja prijali účasť 
PhDr. Klára Kernerová (riaditeľka VKJB 
Košice), Mgr. at Mgr. Iveta Hurná (riadi-
teľka KMK v Košiciach), Ing. Ondrej Látka 
(riaditeľ UK TUKE v Košiciach), PhDr. Šte-
fánia Petercová (ŠVK v Košiciach), MVDr. 
Monika Garčárová (Ústav vedeckých in-
formácií a  knižnica UVLF v  Košiciach), 
Mgr. Iveta Kyseľová (riaditeľka Gemerskej 
knižnice v Rožňave), Mgr. Marta Skalková 
(riaditeľka KPOH v Prešove), Mgr. Emília 
Antolíková (riaditeľka Hornozemplínskej 
knižnice vo Vranove n/Topľou).

TLAČOVÁ BESEDA – TSK 2014 ZAČÍNA / PRESS CONFERENCE – WEEK OF 
LIBRARIES IN SLOVAKIA BEGINS

spraviť si ilustračnú snímku (často jedna 
fotografi a vypovie viac ako sto slov). RNDr. 
Oravcová upozornila na niektoré veci, pri 
ktorých je potrebné byť obozretný. Prvot-
nou snahou médií je zarobiť, nie dôklad-
ne informovať. Reálny priestor v médiách 
býva kratší ako človek poskytol. Je dôležité 
nedať sa dotlačiť médiami k  vypovedaniu 
toho, čo chcú  počuť, namiesto toho, aby 
si vypočuli vás. Vypovedané slovo sa vziať 
už späť nedá. V závere vystúpenia p. Orav-
cová odporučila podmieniť poskytnutie 
rozhovoru autorizáciou  svojho vyjadrenia, 
najlepšie emailom.
Po teoretických informáciách účastníci 

pristúpili k  druhej, praktickej časti 
seminára. Túto časť viedla (koučovala) 
RNDr. J. Oravcová.
Knihovníci sa rozdelili do  dvojčlenných 

skupín. Každá skupina si vylosovala jednu 
úlohu, ktorú mala spracovať. Jednotlivé 
tímy sa prezentovali ako si poradili s kon-
krétnym zadaním - tlačovými správami, 
pozvánkami na zaujímavé podujatie spo-

jené s  významnou návštevou, privítanie 
médií a uvedenie prednášateľov na tlačovej 
konferencii, telefonické oslovenie a presa-
denie článku v denníku, PR správami. Pani 
Oravcová ku každej problematike pridala 
pár dobrých rád: ako marketingovo zau-
jať médiá, zlepšiť komunikáciu s nimi, ako 
rovnocenne spolupracovať.
Zhodnotenie seminára bolo veľmi pozitív-

ne ako na strane účastníkov tak i na strane 
prednášateliek. Podobné vzdelávanie vrelo 
odporúčajú ďalším kolegyniam.
Vytvorenie pozitívneho imidžu, správnej 

komunikácie je dôležitou zručnosťou pre 
každú inštitúciu, ktorá chce širšej verejnos-
ti, alebo presne určenej cieľovej skupine 
ľudí sprostredkovať potrebné informácie. 
Správne vybrané médiá dokážu v súčas-
nosti efektívne spropagovať rôzne myšlien-
ky, podujatia, služby, vytvoriť obraz o danej 
inštitúcii. Knižnice si to plne uvedomujú...

Ing. Eva Matušovičová,
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 2/2014 31

Predsedníčky knihovníckych združení 
zľava Ing. Silvia Stasselová (SSKK), Daniela 
Džuganová (SAK)

Tlačová konferencia TSK2014

pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne 
a  vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom 
rozmanitých aktivít a  podujatí. Upozor-
nila najmä na novinky tohoročného TSK: 
vytvorenie funkcie ambasádora (Ján Gallo-
vič, člen Činohry SND), masívna reklamná 
kampaň v prostriedkoch MHD vo všetkých 
krajských mestách v SR (busboardy), nové 
plagáty a nálepky s logom „idem z knižni-
ce“. Ing. S. Stasselová zase pozornosť prí-
tomných upriamila predovšetkým na Noc 
s Andersenom – medzinárodné podujatie, 
ktorého ďalší ročník už teraz prekoná re-
kord z  uplynulých rokov v  počte  prihlá-
sených knižníc a škôl. Prítomní zástupco-
via knižníc potom v stručnosti predstavili 
hlavné aktivity vo svojich knižniciach.

Záver besedy patril osobným rozhovorom 
zástupcov médií s  jednotlivými účastník-
mi.

PhDr. Zuzana Babicová,
UK UPJŠ v Košiciach

zuzana.babicova@upjs.sk

Všetci prítomní zástupcovia médií obdr-
žali tlačovú správu k TSK 2014 ako aj ma-
teriály, ktoré poskytli jednotlivé knižnice. 
PhDr. D. Džuganová vyzdvihla hlavný cieľ: 

Staromestská knižnica je nováčikom 
v organizovaní Noci s Andersenom. Ten-
to rok spali u nás deti iba druhýkrát. Vla-
ni sme pristupovali k organizovaniu tejto 
nočnej akcie s  veľkým rešpektom. Čo to 
bude? Ako to zvládneme? Aké budú deti? 
Ale bola to super akcia a  dobrý pocit 
nám zostal nadlho. Presvedčili sme sa, 
že najdôležitejšia je spolupráca. Na Noci 
s  Andersenom 2014 sa partnersky po-
dieľala fi rma Dell, s.r.o., vydavateľstvo 
TRIO Publishing a Bibiana Dom umenia 

pre deti. Firma Dell s.r.o. zabezpečila pre 
všetkých rovnaké tričká s  logom akcie, 
vyrobili sme menovky pre všetkých účast-
níkov, a tak sme sa hneď všetci poznali po 
mene. Tento rok sa niesol v znamení témy 
Zvieratká v knižnici a bol plný zvierat, fa-
rieb a tvorivej činnosti.  Najskôr nás pri-
šiel pozdraviť vicestarosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pán Peter Osuský. 
Odovzdal deťom preukazy spáčov a všetci 
sme spoločne s deťmi zložili sľub Ander-
seňáka.

ULETENÁ NOC V STAROMESTSKEJ KNIŽNICI / FUNNY NIGHT IN 
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA
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Sľubujem, že budem mať knižky rád,
veď knižka je môj najlepší kamarát.
V knižnici sa dobre mám,
chodím si tam čítať rád.
Nájdem si tu knižky krásne,
Rozprávky, povesti aj básne.
Dnes v knižnici budem spať,
lebo sa Anderseňákom chcem stať.

Program začala Janka z  fi rmy Dell s.r.o. 
čítaním Andersenovej rozprávky. Potom 
sme sa presunuli do blízkej budovy uve-
denej fi rmy, kde nás už čakal  kuchár s na-
chystanými bochníkmi na pizzu. Každému 
rozvaľkal cesto a deti si samy naložili to, čo 
majú radi.
Keď sme si posilnili telá, vrátili sme sa do 

knižnice, kde  na nás čakali spisovatelia 
a  ilustrátori s vydavateľkou TRIO Publis-
hing pani Magdou Fazekašovou. Najskôr 
nám Ľubo Paľo porozprával o svojej knihe 
„Kde je Afrika“ a deti v skupinkách vytvá-
rali svoje predstavy o Afrike.
Potom prišiel medzi nás spisovateľ Dano 

Hevier a porozprával nám o svojom psíkovi 
Konorovi, o ktorom napísal aj knihu. Donie-
sol so sebou aj xylofón a africký bubon a na-
učil nás pesničku Dnes je taký uletený deň.
Aby sme sa trochu rozhýbali, bolo ďal-
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šou úlohou hľadanie plyšových zvieratiek, 
ktoré sa ukryli v knižnici medzi knižka-
mi. Toto je mimoriadne veselá a  zábav-
ná úloha. Každé družstvo detí (označené 
boli farebnými menovkami) dostalo svoj 
košík a rozbehli sa po knižnici. Tento rok 
nás prišli posilniť ešte ďalší traja ilustrá-
tori. S Vladom Králom vyrábali jednotlivé 
družstvá rozprávkové postavy a zvieratká 
z  povystrihovaných písmeniek. Vytvorili 
úžasné bytosti.  Prišli aj ilustrátorky Dan-
ka Zacharová a Martinka Matlovičová, 
ktoré nám porozprávali o psíkovi, ktorý 
mal chlapca a o kocúrovi Leonardovi spi-
sovateľa Janka Uličianského. Pani Danka 
Zacharová nám porozprávala o  snoch a 
pred polnocou si každý vyrobil svoj vlastný 
snový vankúš.
... a potom rýchlo umyť zúbky a  zaliezť  

do spacákov... Aké by to však bolo spanie 
v  knižnici bez rozprávky? Emmka nám 
prečítala jednu na dobrú noc a  okolo pol 

druhej sa knižnica premenila na turistickú 
nocľaháreň. Ráno bolo trochu prirýchlo, 
ale už sme sa z toho vyspali.
Deti sa už tešia na budúci rok. Spali u nás 

víťazi detskej čitateľskej súťaže „Čítam, čítaš 
– čítame“, ktorá trvá 5 mesiacov od októbra 
do februára a organizujeme ju už 9 rokov. 
Kamaráti detí sa pýtajú, či by aj oni mohli 
prísť budúci rok spať do knižnice, tak ich 
motivujeme, aby sa v jeseni prihlásili do či-
tateľskej súťaže a ak budú usilovní, budú sa 
môcť zúčastniť  Noci s Andersenom.
Počas noci sa o deti staralo 6 pracovníčok 

knižnice, zdravotníčka, 3 zástupkyne z fi rmy 
Dell s.r.o a spolu 7 hostí. Mali sme 20 detí, 
takže pomer deti: dospelí bol takmer 1:1.
Doteraz sme mali vždy milé deti a keďže 

všetky milujú knihy, práca s nimi bola na-
ozaj radosťou.

PhDr. Jaroslava Lesayová,
Staromestská knižnica Bratislava

lesayova@starlib.sk

Rozprávky majú rady deti i dospelí. Mi-
lujú, keď s  hrdinami prekonajú množstvo 
prekážok, zažívajú veľa dobrodružných 
príhod, veľa zlého, ale nakoniec všetko 
dobre dopadne. Dospelí pri nich môžu na 
chvíľu zabudnúť na starosti, keď sa spo-
lu s  deťmi či vnúčatami vydajú na cestu 
plnú fantázie hľadať draka, stratenú sestru 
či poklad. Rozprávka je posolstvom o lás-
ke a  dobre. Milan Rúfus kedysi povedal, 
že rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou 
uspávali deti, ale vznikla preto, aby prebú-
dzala dospelých.
4.4.2014 si priatelia rozprávok mohli ne-

tradičným spôsobom pripomenúť roz-

PRINCEZNÉ NA HRÁŠKU V HORNONITRIANSKEJ KNIŽNICI V PRIEVIDZI / 
THE PRINCESSES AND THE PEA IN HORNONITRIANSKA KNIŽNICA IN PRIEVIDZA

právku H. Ch. Andersena Princezná na 
hrášku. V našej knižnici bolo od začiatku, 
po údere varešky na hrniec, počuť šušťanie 
šiat, občas vŕzganie postele, „aukanie“, cva-
kanie fotoaparátov a samozrejme, smiech. 
Niekedy tlmený, inokedy výbuchy smie-
chu. Maratón obliekania, nasadzovania 
koruniek na hlavy, líhania na „kráľovskú“ 
posteľ, „aukania“, pretože hrášok na posteli 
poriadne tlačil, trval celých 120 minút.
O čo vlastne išlo? Pekne po poriadku... Na 

návšteve v  Mestskej knižnici v  Šumperku 
sme počuli, ako knihovníčky zanietene 
rozprávali o svojom rekorde. Oči zablýskali 
aj nám a už sme si to predstavovali v našej 
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knižnici. Pani riaditeľka súhlasila s našim 
nápadom. To sme však netušili, čo všetko 
nás čaká.
Prišiel deň D. Keď na prievidzskej veži ho-

diny odbili 10:00 hod., úderom varešky na 
hrniec sa všetko začal boj o nový ustano-
vujúci slovenský rekord v líhaní princezien 
do postele s  hráškom. Za stolíkom neďa-
leko „kráľovskej“ postele sedeli svedkovia 
rekordu s hárkami, kde sa všetci účastníci 
podpisovali. Oblečení museli mať šaty ako 
princezné, na hlave nesmela chýbať korun-
ka a po ľahnutí do „kráľovskej“ postele vy-
kríkli „AU!“
Rozhodli sme sa nielen vytvoriť nový 

slovenský rekord a  zapísať sa do Knihy 
slovenských rekordov, ale aj prekonať 
rekord našich kolegýň v Šumperku. Poda-
rilo sa nám to! Do našej „kráľovskej“ po-
stele si ľahlo 277 princezien. Pomohli nám 

k  tomu dievčatá a  chlapci zo základných 
škôl v  Prievidzi, ich pani učiteľky, redak-
torka a redaktori z médií, naše knihovníčky 
a kolega, mamičky na materskej dovolenke 
s  deťmi, návštevníci knižnice. Jeden hosť, 
pán Zakuťanský, bol až z Bardejova. Prišiel 
do našej knižnice služobne. Bol v  správ-
nom čase na správnom mieste. Veríme, že 
domov odchádzal s  peknými zážitkami. 
Kráľovskej posteli neodolali ani svedko-
via rekordu. Najmladšou princeznou bola 
malá Vikinka, ktorá nemala ešte ani dva 
roky. Odvážne si ľahla na posteľ a slabúčko 
zašepkala AU! Najstaršou účastníčkou re-
kordu bola pani Ambrózová, ktorá v tomto 
roku oslávila pekných sedemdesiat rokov.
Všetkým patrí srdečná vďaka.

Božena Blaháčová,
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

bozena.blahacova@hnkpd.tsk.sk

... K detstvu patria princezné, draky, bo-
sorky, piráti, strašidlá, kráľ, škriatkovia, 
riekanky i hádanky ...

- „Či sme malí a či veľkí, na rozprávku nik-
dy nie sme starí“ – zneli námestím slová na 
úvod podujatia „Nerušte ma, čítam!“, kto-
ré pod záštitou primátora mesta Rožňava 
Pavla Burdigu, v  spolupráci s Odborom 
školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ 
a  Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského 
v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košické-
ho samosprávneho kraja otvoril na malom 
pódiu 11.apríla 2014 zástupca primátora 
Peter Marko a riaditeľka knižnice Iveta Ky-
selová.
Pódium pred podujatím pracovníci 

„NERUŠTE MA, ČÍTAM!“ / „DO NOT DISTURBE ME WHILE I AM READING!“

knižnice trochu „upravili a  zariadili“ ako 
izbu, kde nechýbal koberec, kreslá, stolík, 
skrinka s poličkou, lampa či veľký plyšový 
maco. Pred pódiom bolo pripravené ozvu-
čenie a lavičky, na ktorých sa v hodinových 
intervaloch striedalo detské publikum. 
V prvej časti boli pozvané deti základných 
škôl druhých ročníkov, v ďalšej hodine sa 
čítania zúčastnili žiaci tretích ročníkov 
a v poslednej časti prišli štvrtáci.
Naše pozvanie na čítanie rozprávok z ra-

dov dospelých prijali Janka Mičudová - ve-
dúca Odboru školstva, kultúry, mládeže, 
športu a ZPOZ, Peter Szollos - herec Di-
vadla Actores, Izabela Hurajtová - riadi-
teľka Centra voľného času, Renáta Palme 
- dlhoročná recitátorka a členka literárne-
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ho klubu, Ivan Kuhn – poslanec mestské-
ho zastupiteľstva. Každý z nich si doniesol 
svoju obľúbenú rozprávku, aby ju krátkym 
úryvkom deťom prečítal. A aby to „dospe-
láci“ nemali také ľahké, ešte sme im polo-
žili pár otázok, ktoré sa týkali ich detstva 
a čítania kníh.
Čítanie dospelých striedalo čítanie detí. 

Napriek obavám, že možno deti budú ostý-
chavé, opak bol pravdou. Deti rožňavských 
škôl dali vedieť, že čítanie ich baví. Počas 
takmer štyroch hodín odznelo do mikro-
fónu množstvo krátkych úryvkov, ako na-
príklad Lekvárová Božena, O medvedíkovi 
bez mena, Mikulášove prestávky, Tajomstvo 
ostrova kostier, Babkin slávny útek, Roz-
právky utáranej myšky, Keby som bola bo-
sorka, Maťo a Klinček, Janko Hraško a iné.
Po predchádzajúcom daždivom dni sa 

ráno predsa len ukázalo slniečko. Bolo 
však  studené dopoludnie. Potešilo nás, že 
nepršalo a že sa nám podujatie podarilo 
zrealizovať. V  neposlednom rade  nás po-
tešil fakt, že deti prejavili záujem o čítanie 
na verejnosti pred zrakmi iných detí, či ná-
hodných okoloidúcich. Veď „ísť s kožou na 
trh“  nie je až také jednoduché!
Je dokázané, že komunikácia s deťmi pro-

stredníctvom hlasného čítania je potrebná. 
Dieťa, ktoré od útleho veku číta so svoji-
mi rodičmi, dosahuje optimálny duševný 
vývin ako aj lepšie výsledky počas školy. 
Týmto podujatím, ktoré bolo organizované 
počas Týždňa detskej knihy, sme chceli deti 
motivovať k pravidelnému čítaniu a  záuj-
mu ku knihám. Veď doba, v ktorej momen-
tálne žijeme, je plná tabletov, smartfónov, 
o internete ani nehovoriac. Nie, nechceme 
zabrzdiť čas, ani vývoj. Chceme len, aby 
dospelí nezabúdali na to, že k detstvu pat-
ria aj princezné, draky, dinosaury, víly, 
čarodejník, poklad, bosorky, piráti, stra-
šidlá, kráľ a kráľovstvo, škriatkovia, rie-
kanky, hádanky...
Na podujatí sa podieľali zamestnanci 

mesta, miestni podnikatelia, vedenia škôl 
a priebeh mali na starosti pracovníci kniž-
nice. Dobrá spolupráca všetkých zaintere-
sovaných priniesla nové poznatky i zážitky, 
hlavne u detí. Preto sa budeme snažiť o to, 
aby sa takéto podujatie stalo v našom mes-
te  tradíciou.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica 
Pavla Dobšinského v Rožňave

kniznica@kniznica-rv.sk

Knihovnícke povolanie patrí k veľmi sta-
rým a  uznávaným profesiám. Knihovník 
v  minulosti bol známy ako chodiaca en-
cyklopédia, predstavoval symbol múdrosti, 
rozhľadenosti, ale tiež skromnosti a záhad-
nosti, ktorého rešpektovala celá spoloč-
nosť, včítane vládnucej vrstvy.
Obetavých a  zanietených knihovníkov je 

veľa, máme ich aj my v Novohradskej kniž-
nici, sú to tí, ktorí povýšili svoje povolanie 
na poslanie a svojou aktivitou a iniciatívou 
sú motiváciou pre ostatných. Kolektív za-
mestnancov knižnice naplánoval a  zorga-
nizoval cyklus podujatí pod názvom „Týž-
deň v knižnici – stretnutie so spisovateľmi, 
veľa podujatí a kopa dobrých kníh“.

TÝŽDEŇ V KNIŽNICI – STRETNUTIE SO SPISOVATEĽMI, VEĽA PODUJATÍ 
A KOPA DOBRÝCH KNÍH / THE  WEEK IN LIBRARY – MEETING WITH 
WRITERS, A LOT OF EVENTS, PILES OF BOOKS
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Bohatý a  zaujímavý program nielen pre 
organizované skupiny detí a  žiakov, ale aj 
pre individuálnych záujemcov, pre všet-
kých, ktorí majú čas a chuť niečo dobré si 
prečítať. Besedy a tvorivé hry práce s kni-
hou pre tých najmenších, stretnutie s  ob-
ľúbenými detskými spisovateľmi, stretnutie 
s  mladou debutujúcou spisovateľkou fan-
tasy, ktorá bola pravidelnou účastníčkou 
celoslovenskej literárnej súťaže, Literárny 
Lučenec. Hlavným zámerom bolo čítanie 
dobrých kníh, besedy a  stretnutia s osob-
nosťami kultúrneho a literárneho života
Cieľ týždňa v  knižnici zábavnou, hravou 

formou práce s knihou podporiť u detí žia-
kov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, knižnici 
a k čítaniu sme splnili. Veríme, že im pozi-
tívny vzťah k čítaniu vydrží po celý život. 
Všetky plánované podujatia sme naplá-
novali a prebehli v knižnici od 31.03.2014 
– 06.04.2014, kedy Týždeň v knižnici sme 
zavŕšili dňa 06.04.2014 „tajomnou Nocou 
s Andersenom“.

Charakteristika podujatí
Kvalitná literatúra je studnicou nášho du-

ševného zdravia. Knihy sú v dnešnej zápla-
ve priemernej televíznej kultúry ako voda 
v  púšti. Používajme ich ako terapiu – pre 
naše telo a dušu, starostlivo si vyberajme, 
čo čítame, ale čítajme. Prvý jarný mesiac 
marec sa nám už akosi automaticky spája 
s  knihou, čítaním, knižnicou a aj tento bol 
v našej knižnici spojený s celoslovenským 
podujatím Týždňom slovenských kniž-
níc (31.3.–6.4.2014) s  mottom „Knižnice 
pre všetkých“, ktorý vyhlasuje Slovenská 
asociácia knižníc a  Spolok slovenských 
spisovateľov. Patrí už k tradícii, že v tento 
týždeň prichádzajú do Novohradskej kniž-

nice autori, spisovatelia, iné osobnosti kul-
túrneho a  spoločenského diania, ktorí tu 
prezentujú svoje knihy a svoje diela. Naj-
dôležitejším účastníkom sú však deti, naši 
pozorní a verní návštevníci a čitatelia, ktorí 
do knižnice chodia za poznaním, vzdela-
ním, niečo nové a pekné sa dozvedieť, ale 
aj za strávením voľného času v  peknom 
a príjemnom prostredí, kde im ponúkame 
okrem tradičného stretnutia s  knihou aj 
tvorivé hry a zábavu.
Novohradská knižnica zrealizovala po-

čas týždňa v  knižnici bohatý a  zaujímavý 
program nielen pre organizované skupiny 
detí a žiakov ale aj pre individuálnych záu-
jemcov, pre všetkých, ktorí majú čas a chuť 
niečo dobré si prečítať.
V  pondelok 31.3.2014 o  10:00 hod. sme 

slávnostne otvorili Týždeň slovenských 
knižníc a  zapísali do knižnice prváčikov 
základných škôl.
Pre týchto najmenších sme si pripravi-

li literárne podujatie pod názvom Klára 
a  iglu – stretnutie s  Klárou. Je to príbeh 
o  malej Kláre, ktorá sa už mátoh nebojí. 
Má predsa psíka Bobíka a aj malú sestrič-
ku Emku, o ktorú by sa rada starala. Emka 
zmenila život celej rodiny a Klára sa občas 
cíti sama. Keď sa Bobík zrazu stratí, zrúti 
sa... Účastníčkou podujatia bola samotná 
autorka Petra Nagyová Džerengová, kto-
rej táto nová kniha “Klára a iglú” v  roku 
2013 vyšla. V  rámci besedy prebiehali 
aj inscenačné situácie, deti si spomedzi 
seba vybrali postavičku Kláry a vymýšľa-
li podobné huncútstva ako . Nasledovala 
autogramiáda kníh, ktoré si deti so sebou 
do knižnice priniesli.
Týždeň v  knižnici pokračoval muzi-

koterapiou s Andreou Havranovou dňa 
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01.04.2014 pod názvom Zaži s Randy ko-
pec srandy. Tanca, zábavy, odreagovania 
sa pomocou hudby sa zúčastnili žiaci zák-
ladných škôl. Do sýtosti sa vybláznili a tak 
odbúravali stres.
V  stredu 02.04.2014 prebehlo podujatie 

Kto je dedko Rýchly šíp? Naša dobre zná-
ma, pani spisovateľka Marta Hlušíková, 
besedovala o jej novej knihe ” Môj dedko 
Rýchly šíp a ja”. Deti pohotovo reagovali a 
pripravili si ukážky a ilustrácie z novej kni-
hy. Záujem detí bol aj o jej autogramiádu. 
Marta Hlušíková je stredoškolská pedago-
gička, spisovateľka a autorka odbornej lite-
ratúry. Literárne tvorí a publikuje od roku 
1989, popri dospelom čitateľovi sa orientu-
je aj na detského čitateľa a poslucháča.
Vo štvrtok 03.04.2014 sme besedovali 

s  Petrom Holkom, slovenským spisovate-
ľom, dramatikom a publicistom, autorom 
literatúry pre deti a mládež. Knižne debu-
toval v roku 1983. Základnou charakteris-
tikou jeho prózy je neustále sa stupňujúce 
rozprávačstvo, dynamický dej a  príťažli-
vý príbeh. Jeho prvé knihy očarili najmä 
mládež, oslovili ju svojou úprimnosťou 
a  nekonformným pohľadom na stretnutie 
otcov a synov s ich rozdielnymi hodnoto-
vými systémami. Časť svojej tvorby adre-

soval aj mládeži - často prezentovanej cez 
obrazy drsnej reality, v akej sa naša mládež 
pohybuje.
Piatok 04.04.2014 sme strávili Noc s  An-

dersenom. Týždeň slovenských knižníc 
už tradične končí Nocou s  Andersenom. 
Odpoludnie a noc plná stretnutí so zaují-
mavými ľuďmi, miestnymi spisovateľmi, 
umelcami, ale aj drobnými remeselníkmi, 
ktorí nás očarili šikovnosťou rúk. V tento 
deň sa veľa čítalo, rozprávalo, prebiehali aj 
tvorivé ukážky a  hry, premietali sme roz-
právky. Náročne strávený deň a  noc sme 
ukončili spánkom detí v knižnici, ktorým 
po prebudení ostali krásne spomienky 
a možnosť tešiť sa na ďalší ročník tohto za-
ujímavého podujatia.
Novohradská knižnica uvedené aktivity 

v rámci Týždňa v knižnici zrealizovala s fi -
nančnou podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky a s fi nančnou podpo-
rou IUVENTA – Národný projekt Kom-
Prax – Kompetencie pre prax/Moderné 
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov 
EU/.

PhDr. Mgr. Daša Filčíková,
Novohradská knižnica

e-mail.: fi lcikova@nklc.sk

História vzniku podujatia sa viaže k roku 
1981, kedy sa podujatie konalo po prvý-
krát, a  to pod názvom Týždeň detskej 
knihy a z organizovala ho vtedajšia Mest-
ská knižnica pre mládež, súčasná Kniž-
nicu pre mládež mesta Košice. Už o  dva 
roky neskôr, v roku 1983, podujatie nado-
budlo celoslovenský charakter a do Košíc 

DNI DETSKEJ KNIHY V KOŠICIACH  / THE DAYS OF CHILDREN´S BOOK IN 
KOSICE

sa opakovane vrátilo v rokoch 1990, 2000 
a  aktuálne v  roku 2014. To však  už pod 
jeho súčasným názvom Dni detskej knihy.
Priebeh a ciele podujatia
Osloviť, prilákať a zaujať malého čitateľa a 

v neposlednom rade aj upriamiť pozornosť 
na samotnú literatúru pre deti a  mládež 
a  jej tvorcov bolo hlavným programovým 
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cieľom týchto dní. V zmysle tohto cieľa bol 
postavený aj bohatý trojdňový program, 
ktorý ponúkol okrem tradičných stretnutí 
s  tvorcami detskej knihy aj medzinárod-
né odborné workshopy na tému Dieťa 
a  čítanie, zamerané na nové trendy práce 
s  detským čitateľom,  spôsoby ako moti-
vovať dieťa k čítaniu a propagáciu návratu 
čítania do rodín, ktoré boli určené pre kni-
hovníci a učiteľov  základných škôl.
Príspevky odborného seminára Dieťa a čí-

tanie:
• Čo pre mňa znamená literárny hrdina? 

Mgr. Timotea Vráblová, PhD., prezi-
dentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej 
únie pre detskú knihu (IBBY)

• Čítanie a literárny hrdina. Gunilla 
Ekman, psychologička a terapeutka pri 
práci s deťmi, Švédsko

• Dieťa a jeho knihy v zrkadle čísel (Ponú-
kame deťom dostatok kníh?) Ing. Ivana 
Poláková, Matica Slovenská, Martin

• Od obrazu k výrazu. Mgr. Eliška Sadíle-
ková, lektorka tvorivej dramatiky

• Tvorivá dielňa   s praktickými ukážkami   
využívania postupov tvorivej dramatiky 
pri čítaní, interpretácii literárneho textu, 
informácia o celoslovenskom čitateľskom 
projekte Čítame s  Osmijankom - pridaj 
sa aj ty!

Pridanou hodnotou osláv detskej knihy 
bol literárny večer s hosťami podujatia, ale 
aj  fi nále čitateľskej olympiády s Timoteou 
Vrábovou, prezidentkou Slovenskej sekcie 
IBBY, či Animačný expres Bienále Ani-
mácie Bratislava s Katarínou Minichovou, 
programovou riaditeľkou festivalu a lek-
tormi animačného workshopu Andrejom 
Gregorčokom a Pavlom Durákom. Tých 
najmenších čitateľov určite potešilo sprí-

stupnenie zábavnej výstavy Osmijankovo 
veľké literárne stopovanie, ktorá hravou 
formou sprostredkúva možnosť stretnúť sa 
s poéziou, prózou, rozprávkou, povesťou aj 
autorským príbehom.

Hostia podujatia
Do Košíc zavítali spisovatelia, ilustrátori 

aj osobnosti, ktorých práca je úzko spätá 
s literatúrou pre deti a mládež. Slávnostné 
privítanie hostí prebiehalo v  historických 
priestoroch košickej Starej radnice na 
Hlavnej ulici za účasti najvyšších predsta-
viteľov mesta  Košice, Richarda Rašiho, 
primátora mesta Košice a Renáty Lenárto-
vej, viceprimátorky mesta Košice. Ich účasť 
na tomto významnom kultúrnom podujatí 
bola zaznamenaná v kronike mesta, ktorá 
zachytáva významné kapitoly z dejín mesta 
a  ktorá je trvalou pripomienkou prestíž-
neho titulu Európskeho hlavného mesta 
kultúry, ktoré mesto získalo pre rok 2013. 
Nádherná kronika je  majstrovským die-
lom košického umeleckého kníhviazača 
Františka Cimboláka, ktorý je tiež autorom 
Kráľovskej kroniky Slovenskej republiky, 
slúžiacej na zápisy vzácnych návštev nášho 
hlavného mesta.
Zástupcovia tvorcov detskej literatúry 

a organizátorov podujatia:
Spisovatelia: Ružena Anďalová, Július Bal-

co, Gabriela Dittelová, Erik Jakub Groch, 
Marta Hlušíková, Peter Holka,  Peter Kar-
pinský, Ján Milčák, Beáta Panáková, Sta-
nislav Rakús, Toňa Revajová, Paula Sabo-
lová, Valentín Šefčík, Ján Uličiansky
Ilustrátori: Peter Čisárik, Martin Kellen-

berger, Martina Matlovičová, Juraj Martiš-
ka, Ľuboslav Paľo, Dana Zacharová
Lektori: Gunilla Ekman, švédska terapeut-
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ka, ktorá sa zaoberá pôsobením literatúry 
a čítania na psychický vývin dieťaťa,  Cecil 
Ekman, študentka žurnalistiky, ktorá sa 
rozhodla na Slovensku natočiť rozhlasový 
fíčer o  tom, čo a  koľko naši mladí ľudia 
čítajú, Ivana Poláková z  Vedného ústre-
dia Matice Slovenskej, Eliška Sadíleková 
z  neziskovej organizácie Osmijanko, Ti-
motea Vráblová, prezidentka Slovenskej 
sekcie IBBY
Organizátori: Ing. Peter Tvrdoň, riaditeľ 

BIBIANY, Timotea Vráblová, prezidentka 
Slovenskej sekcie IBBY
Programoví moderátori: Zuzana Belková, 

redaktorka RTVS, Adriana Čurajová, zá-
stupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež 
mesta Košice
Hudobný program Literárneho večera: Kat-

ka Koščová, Michal Pivovar

Dni detskej knihy 2014 celkovo ponúkli 
60 podujatí sprostredkujúcich poučenie 
i  zábavu a  tiež priestor na neformálne 
stretnutia s  obľúbenými tvorcami detskej 

literatúry. Navštívilo ich cca 3000 účast-
níkov, pričom návštevnosť sa pohybova-
la od 25-80 návštevníkov na podujatie.  
Program prebiehal paralelne vo všetkých 
23 pobočkách Knižnice pre mládež mesta 
Košice umiestnených po celom meste, ale 
aj v  jednotlivých pavilónoch areálu Ka-
sární/Kulturpark, ktorý predstavuje novo-
dobý typ kultúrnej inštitúcie poskytujúcej 
priestor na tvorbu a prezentáciu súčasnej 
kultúry a  umenia. Tento zrekonštruovaný 
areál sa len nedávno stal domovom pre 
najnovšiu a najmodernejšiu pobočku kniž-
nice, ktorá nesie meno LitPark a ktorá pre 
návštevníkov okrem klasických knižnič-
ných služieb poskytuje možnosť nahliad-
nuť do exponátov Múzea detskej knihy.

Ing.Viera Ristvejová,
Knižnica pre mládež mesta Košice

viera.ristvejova@kosicekmk.sk

Dni detskej knihy v Košiciach

Prijatie hostí u primátora mestaKronika mesta Košice
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Divadlo je pozoruhodný záznam okami-
hu. Nikde nezanecháva stopu - len v srdci 
a v duši.
BBSK – Novohradská knižnica, pri príle-

žitosti 25. výročia založenia divadelného 
súboru Jozefa Kármána v spolupráci s Di-
vadlom Jozefa Kármána a mestom Luče-
nec, dňa 28.02.2014 otvorila slávnostnou 
vernisážou spomienkovú výstavu pod 
názvom „Takí sme boli“. Výstava v priesto-
roch knižnice bola sprístupnená školám, 
školským zariadeniam a širokej verejnosti 
do 28.03.2014. Počas trvania výstavy sa 
v dňoch 03.03., 10.03. a 17.03. 2014 usku-
točnili besedy s režisérom, hercami divadla 
spojené s premietaním dokumentu o di-
vadle, ukážok z jednotlivých predstavení, 
kuriozít, ktoré sa odohrali na doskách čo 
znamenajú svet, ale aj „pod“ nimi v záku-
lisí, mimo zraku vnímajúceho obecenstva.
Na výstave boli návštevníkom predsta-

vené fotografi e z doterajších šesťdesiatich 
troch divadelných inscenácií. Vystavenými 
exponátmi boli plagáty, rekvizity, kostýmy, 
mestské a štátne vyznamenania. Témou 
poslednej besedy, ktorá sa konala 17. mar-
ca, bola veselohra, na ktorej sa zúčastnil 
aj režisér z Maďarska Alfonz Krizsik. Di-
vadelníci na besedách pospomínali časy 
minulé, kde nezáležalo na tom, kto hral 
hlavnú úlohu alebo len staval kulisy, všetky 
spomienky boli rovnako krásne.
Nie každá doba je naklonená divadlu, a nad-

šenie ľudí nie vždy prináša úspech. V tomto 
prípade to ale neplatí. Divadlo J. Kármána 
za svojej éry zakúsilo veľa z toho, čo súvisí 
s existenciou každého malého súboru. Dvad-

„TAKÍ SME BOLI“.  25. VÝROČIE ZALOŽENIA DIVADELNÉHO SÚBORU /„THE 
WAY WE WERE“ 25TH ANNIVERSARY OF THE THEATRE COMPANY

saťpäť rokov tohto divadelného súboru je 
dôkazom, že láska k divadelnej múze, ktorej 
obetovali množstvo hodín svojho voľného 
času, túžba a nadšenie, prináša svoje ovocie. 
Vysoký umelecký kredit divadelného súbo-
ru zapĺňa divadelné hľadisko divákmi, ktorí 
sa chcú smiať, ale aj rozmýšľať, a  to nielen 
v Lučenci, ale po celom svete. Dôkazom toho 
je aj množstvo ocenení. Tri hlavné ceny na 
celoštátnej súťaži, dvadsať umeleckých cien, 
a štrnásť za najlepší umelecký výkon. V roku 
2009 získali aj cenu mesta Lučenec a v roku 
2011 v  Maďarsku štátne vyznamenanie 
Laureát Csokonaiho.
Chuť robiť divadlo ich od prvej premiéry, 

ktorá bola v roku 1989, stále neopúšťa Za 
sebou majú viac ako šesťdesiatpäť premiér 
a  rôznych produkcií a  skoro šesťsto vy-
stúpení. Vedúci Štefan Csák považuje za 
najzaujímavejšiu produkciu divadla „So-
nátu príšer“ od Augusta Strindberga, kto-
rú režíroval medzi divadelníkmi obľúbený 
Vlado Sadílek. Za celú históriu divadla sa 
ale môžu pochváliť rôznymi žánrami ako 
napríklad: veselohry, drámy ale aj mno-
hé avantgarné diela. Divadlo vychovalo 
aj množstvo talentov, ktorí sa uplatnili 
v  profesionálnom divadle. Za dvadsaťpäť 
rokov s  nimi spolupracovalo stodvadsať 
ochotníkov. Väčšina z  nich pestovala di-
vadelný kumšt len ako hobby popri rodine 
a zamestnaní, ale tak je to v konečnom dô-
sledku aj dnes.
Potlesk je pre každého divadelníka oce-

nením, ktoré vynahradí všetku námahu. 
V  súčasnosti, keď televízia a  internet vy-
tláča spoločenské záujmy a divadelné sály 
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sa nie vždy podarí zaplniť ako pred rokmi, 
divadelníci nestrácajú entuziazmus. Ako 
tvrdí István Csák - s  divadlom je to ako 
s vínom, čím je staršie, tým je zrelšie, preto 
dúfame, že svojich divákov poteší ešte 
množstvom nových predstavení. Veríme, 
že Divadlo J. Kármána bude milovníkom 
umenia prinášať potešenie ešte veľa rokov, 
lebo šírenie kultúry a vzdelanosti je nápl-

ňou nielen vzdelávacích a kultúrnych inšti-
túcií, ale aj všetkých ušľachtilých ľudí.
Do ďalšieho štvrťstoročia, želáme Divadlu 

Jozefa Kármána veľa úspechov a tvorivých 
síl k stvárneniu ďalších nezabudnuteľných 
príbehov na doskách čo znamenajú svet.

Bc. Monika Albertiová 
Novohradská knižnica v Lučenci

beletria@nklc.sk

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 
zaznamenala v ostanom čase dve zaujíma-
vé a vzácne návštevy zo zahraničia.
28. apríla sme privítali amerického diplo-

mata Paula Hackera, ktorý sa po 20.-tich 
rokoch prišiel pozrieť na Slovensko a pred-
staviť svoju knihu Slovensko 1990-1993. Spo-
mienky amerického diplomata. Paul Hacker 
v roku 1990 otváral na Slovensku americký 
konzulát a  počas svojho pôsobenia 
vybudoval funkčný diplomatický úrad. 
Svoj pobyt opísal v spomínanej publikácii. 
Celú jednu kapitolu venoval aj začiatkom 
Trnavskej univerzity, ktorá prežívala 
turbulentné politické obdobie.Na stretnutí 
so študentmi a  zamestnancami Trnavskej 
univerzity sa prihovoril takmer bezchyb-
nou slovenčinou, ktorú si neustále pestuje. 
Je to zatiaľ jediný diplomat, ktorý vydal pí-
somné svedectvo z obdobia kreovania po-
novembrovej občianskej spoločnosti.
Ďalším významným hosťom, ktorý nás 

poctil svojou návštevou, bol konzul Kó-
rejskej republiky Byeong-ho Lee. Spolu so 
zamestnankyňou kórejského veľvyslanec-
tva Kim Hyungju si prezreli univerzitnú 
knižnicu a odovzdali knižný dar od vlády 
Kórejskej republiky, ktorý obsahuje publi-

ZAHRANIČNÍ DIPLOMATI V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI / FOREIGN 
DIPLOMATS IN THE UNIVERSITY LIBRARY

kácie z  dejín a  reálií Kórei ako aj beletri-
stické diela významných kórejských auto-
rov. Publikácie sú preložené do anglického 
jazyka a sú k dispozícií používateľom uni-
verzitnej knižnice. 

PhDr. Zuzana Martinkovičová,
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

zuzana.martinkovicova@truni.sk

Návšteva kórejského konzula a odovzdanie 
knižného daru

Paul Hacker v UK TRUNI
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Jednoduchá cesta džungľou informácií – 
to je slogan portálu určeného verejnosti, 
ktorý môžete na internete nájsť pod ná-
zvom Tlačová agentúra knižníc. Portál 
bol realizovaný v roku 2012 v rámci prio-
ritného projektu SNK – kampane Do kniž-
nice 2 „Nakazení čítaním“. Autorkou a rea-
lizátorkou projektu je Andrea Dohovičová.
Myšlienka portálu, ktorý by monitoroval 

aktivity knižníc, vznikla dávnejšie a  hlav-
ným podnetom bola absencia takého 
webu, ktorý by bol určený širokej verejnos-
ti. Internet je dnes preplnený množstvom 
informácií, z ktorých sú mnohé povrchné 
a  zavádzajúce. Tlačová agentúra knižníc 
má za úlohu propagovať aktivity sloven-
ských knižníc a dodávať týmto správam 
dôveryhodnosť.  Na jednom mieste zhro-
mažďuje informácie o podujatiach knižníc, 
a to všetko bez informačného balastu. Pre-

POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?

hľadné usporiadanie aktuálnych podujatí, 
podľa krajov okresov a typov, umožňuje 
návštevníkom portálu nájsť to, čo ich práve 
zaujíma a ľahšie sa zorientovať v „džungli 
informácií“.
Verejnosť len veľmi nepatrne registruje, 

ako sa knižnice v priebehu posledných 
rokov zmenili, aké služby poskytujú, ba 
mnohí si doteraz myslia, že knižnice sú 
stále iba požičovňou a vzhľadom na prud-
ko rozvíjajúcu sa informačnú a interne-
tovú spoločnosť sú odsúdené k zániku. 
Opak je pravdou. Hoci knižnice bojujú so 
silnými protivníkmi, sú mimoriadne kon-
kurencieschopné. Ich potenciál je ukrytý 
v ich prispôsobivosti, ľuďoch, tvorivos-
ti, neutrálnosti a univerzálnosti. Okrem 
poskytovania informácií a požičiavania 
dokumentov sú pracovníci knižníc mi-
moriadne zruční a tvoriví v organizovaní 

TLAČOVÁ AGENTÚRA KNIŽNÍC - MARKETINGOVÝ NÁSTROJ PRE 
KNIŽNICE / THE NEWS AGENCY OF LIBRARIES – MARKETING TOOL FOR 
LIBRARIES

Dohovičová Andrea, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,
adadoho@gmail.com

Abstract: Th e News Agency of Libraries is a public internet portal for library readers and 
visitors. It has been created as a response to readers needs with the aim to collect information 
on future activities of Slovak libraries, to draw attention to various events of high quality 
organized by libraries and to point out their competitiveness in the information society. Th e 
priority of the portal is to make simple access to this kind of information. Th e portal serves 
as a marketing tool for simple and free publicity of library activities. Th e portal functions 
provide comprehensible information, interactivity and the possibility of immediate feedback.
Keywords: readers, information, libraries, marketing, marketing tool, library events
Kľúčové slová: čitatelia, informácie, knižnice, marketing, marketingová nástroj, podujatia 
knižníc, prehľadnosť, verejnosť
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rôznych druhov podujatí, ktoré sú naozaj 
hodnotné a práve knižnice sú akousi záru-
kou kvality týchto akcií. Na ich organizáciu 
vynakladajú nemálo námahy a času a je na-
ozaj výhodou, aby sa informácie a výstupy 
z týchto podujatí uchovali v archívoch Tla-
čovej agentúry knižníc. Ročne knižnice na 
Slovensku usporiadajú, s menšími odchýl-
kami cca 30 tisíc podujatí pre takmer 1 mi-
lión návštevníkov. Je to veľa, alebo málo? 
Je o týchto aktivitách verejnosť dostatočne 
informovaná? Sú tieto podujatia iba mar-
ketingovým ťahom dostať do knižníc a ku 
knihám čo najviac ľudí, alebo sú aj jedineč-
ným predmetom záujmu verejnosti?
Preto sme sa začali zaujímať o propagáciu 

takýchto služieb v knižniciach. Väčšina re-
gionálnych, vedeckých, špeciálnych kniž-
níc a niekoľko mestských propaguje svoje 
akcie na vlastných webstránkach. Málo-
ktorá však má v rámci stránok inštalova-
né automatické rozosielače noviniek, tzv. 
newsletterov, ktoré by automaticky chodili 
do emailových stránok každému, kto má 
o ne záujem. Ostatné propagujú svoje akcie 
plošne, vyveseným plagátikom vo svojich 
priestoroch, niektoré aj na iných verej-
ných miestach a ešte snáď prostredníctvom 
emailov. Mnohé si už zvykli posielať tlačo-
vé správy do médií, prípadne usporiadať 
tlačovú konferenciu, čo býva tiež dosť vý-
nimočné a neexistujú záruky, že tieto budú 
verejnosť o podujatí informovať. Nakoniec 
tu máme špeciálne marketingové prostre-
die, sociálnu sieť, v  prípade Slovenska je 
najrozšírenejší facebook, v  rámci ktoré-
ho sa dá činnosť knižnice celkom slušne 
spropagovať. Samozrejme, pokiaľ máte 
dostatočný počet fanúšikov a  pravidelne 
na stránku pridávate avíza. Ani toto však 

z rôznych známych aj neznámych dôvodov 
nezaručí, že sa vaše podujatie dostane do 
pozornosti každému, komu by ste chceli.
Tlačová agentúra knižníc poskytuje všet-

kým knižniciam na Slovensku bezplatný 
priestor pre propagáciu vlastných aktivít. 
Stačí,ak sa zaregistrujú a pozvánky si budú 
môcť knihovníci pridávať sami. Pri regis-
trácii si môžu vytvoriť profi l svojej knižni-
ce, samozrejme nemalo by chýbať ani logo, 
ktoré môžu nastaviť ako avatar – profi lový 
obrázok knižnice. Do svojho článku môžu 
pridať obrázok, tlačovú správu, či dokon-
ca video. Všetky svoje dokumenty si môžu 
jednoducho spravovať cez svoj profi l. 
Ovládanie je intuitívne a  jednoduché;  na 
pomoc správcom je na portáli uverejnený 
podrobný návod aj s  názornými obráz-
kami. Knihovníci tak nie sú odkázaní na 
administrátorov svojich vlastných web-
stránok. Zobrazovanie príspevku nie je ob-
medzované facebookovým kontom, hoci 
čitatelia budú môcť podujatie priamo zdie-
ľať na rôznych sociálnych sieťach vrátane 
google+, tweeteru či pinterestu.
Veľkou výhodou Tlačovej agentúry kniž-

níc je možnosť odoberania noviniek. Náv-
števníci portálu sa môžu prihlásiť na odo-
beranie noviniek z celej stránky alebo len 
z konkrétneho kraja, okresu, či knižnice. 
Odosielanie noviniek z portálu je automa-
tické a oznámenie  záujemcovi príde ihneď 
po publikovaní príspevku. Verejnosť má 
možnosť prehľadne sledovať dianie v kniž-
niciach. Portál tak napomáha pri vytváraní 
celkového obrazu o činnosti, službách a ak-
tivitách slovenských knižníc. Skutočnosť, 
že všetky tieto informácie sú uverejnené na 
jednom mieste, tomuto procesu podstat-
ne pomáha. Ľahký prístup k informáciám 
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nadobudnú aj médiá, ktoré tak získajú pre-
hľad o kultúrnych a knižničných aktivitách 
nielen vo svojom regióne. Udalosti v kniž-
niciach budú pre nich ešte zaujímavejšie.
Veríme, že postavenie slovenských kniž-

níc sa bude zlepšovať, a to nielen v pove-
domí verejnosti, ale aj v očiach mnohých 
zriaďovateľov. Preto nezabudnite adresu 
www.tak.dokniznice.sk odporučiť aj svoj-
im používateľom či návštevníkom.

S mapovaním dejín mesta Prešov sa spája 
aj výskum kultúrneho dedičstva, zaujíma-
vých dokumentov a unikátnych rukopisov. 
Medzi takéto písomné pramene patria aj 
kroniky, obsahujúce spravidla relevantné 
informácie o dejinách danej lokality vo vy-
medzenom časovom období, čím si zaslu-
hujú pozornosť početných bádateľov.

Najstaršiu kroniku mesta pod názvom Pa-
mätná kniha mesta Prešova možno doložiť 
a  zároveň aj datovať do 1. tretiny 20. sto-
ročia. Jej vznik a  vedenie sa viažu k  roku 
1933. V praxi dokumentujú uplatnenie zá-
kona č. 80 z roku 1920 a následne aj vlád-
neho nariadenia z roku 1932 o pamätných 
knihách obecných. Podľa neho bola každá 
politická obec povinná s účinnosťou od 1. 
7. 1933 na vlastné náklady viesť pamätnú 
knihu, v  prípade, že to dosiaľ neurobila. 
To bol aj prípad Prešova. Jej vedením bol 
poverený vtedajší mestský knihovník Belo 
Klein-Tesnoskalský (1853 – 1941), pôvod-
ne riaditeľ pozemkovej knihy vo výslužbe 
a publicista. Kroniku písal retrospektívne, 
zachytávajúc udalosti od raného stredo-
veku až po udalosti 2. svetovej vojny. Za-

Z NAŠICH VYDANÍ

chovala sa nám v origináli – v rukopisnej 
podobe. Je uložená v  MV SR, v  Štátnom 
archíve Prešov – pobočka Prešov zviazaná 
v 4 zväzkoch. Obsahuje 3 zväzky s dejina-
mi mesta do roku 1919.1 Jeden osobitný 
zväzok sa venuje opisu udalostí z  rokov 
1938 – 1940.2 Počas realizovania výskumu 
sa v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove na-
šlo odbornej verejnosti doteraz neznáme 
pokračovanie mestskej kroniky – rok 1941 
(1 zväzok).3

Myšlienku poskytnúť kroniky bádateľom 
v  digitalizovanej podobe, resp. vydať ich 
ako faksimile navrhla riaditeľka MV SR, 
Štátneho archívu Prešov – pobočka Pre-
šov Mgr. Ľubica Kováčová, keďže kroniky 
predstavujú jeden z  dôležitých objektov 
kultúrneho dedičstva mesta. V  roku 2010 
boli zaevidované aj ako pamätihodnosti 
1  V prvom zväzku podáva dejiny mesta od 
najstarších čias do roku 1700, v druhom zväzku 
od roku 1700 do 1867 a v poslednom od roku 
1867 do októbra 1919.
2  MV SR, Štátny archív Prešov – pobočka 
Prešov, fond: Magistrát mesta Prešov; Pamätná 
kniha mesta Prešova, staré inv. č. 66/I. Posledný 
zv. pod č. 33 v škatuli č. 2.
3  Štátna vedecká knižnica v Prešove, osobná 
pozostalosť Jozefa Repčáka, nesignované.

PAMÄTNÁ KNIHA MESTA PREŠOVA I. – III. – ZÁSLUŽNÁ EDÍCIA 
HISTORICKÉHO PRAMEŇA VYDANÁ V ŠVK PREŠOV / COMMEMORATIVE 
BOOK OF THE CITY PREŠOV I.-III. – A REWARDING EDITION OF THE 
HISTORICAL SOURCE PUBLISHED BY THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN 
PREŠOV
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mesta Prešova a pre ich výpovednú hodno-
tu ako aj jazykovú dostupnosť z nich čer-
pali a čerpajú aj viacerí historici pri písaní 
parciálnych dejín mesta. Od tejto pred-
stavy sa idea posunula do iných rozme-
rov, a to smerom k vydaniu kroník tlačou 
nielen ako faksimile pôvodného rukopisu, 
ale ako nového textologického vydania po 
formálnej aj obsahovej stránke. Tejto úlohy 
sa zhostila ŠVK v Prešove.
Redigovaný text rukopisu sa plánoval po-

nechať v pôvodnej podobe, t. j. ako repro-
dukcia (faksimile) pôvodného rukopisu. 
Tá ostala súčasťou priameho dokumentač-
ného vybavenia publikácie. Texty kroniky 
boli doplnené o kritický a odborný výklad, 
vysvetlivky a  poznámkový aparát, ktorý 
prispel ku komplexnosti chápania jed-
notlivých udalostí v historickom kontexte 
našich dejín. Edícia prameňa sa napokon 
doplnila o biografi u autora a odborné štú-
die z dejín mesta. 1. zv. sa venuje dejinám 
mesta od najstarších čias do roku 1700, 2. 
zv. od roku 1700 do 1919 a  3. zv. rokom 

1938 – 1941. Pre lepšiu orientáciu došlo 
v  rukopisnom texte kroník aj k  doplne-
niu o  abecedne radený menný, miestny 
a  výberový predmetový register. Kolektív 
autorov – súčasných historikov, aj editori 
museli realizovať archívny výskum, napr. 
v MV SR v Štátnom archíve Prešov a jeho 
pobočkách, v Archíve literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice v  Martine, 
v  Slovenskom národnom archíve v  Brati-
slave atď.
Realizácia koncepcie však bola náročná 

z  odborného hľadiska i  typografi ckého 
spracovania, a ako možno predpokladať aj 
z časového a fi nančného hľadiska. Náklady 
boli fi nancované nielen z  bežných výdav-
kov knižnice, ale aj v rámci dvoch priorit-
ných projektov v rokoch 2010 – 2012, ktoré 
knižnica predložila zriaďovateľovi – Minis-
terstvu kultúry SR4 a  úspešne ich aj zrea-
lizovala. Aj touto cestou sa chceme poďa-
4  Prioritné projekty v rámci programovej 
štruktúry MK SR (08T0103 Podpora kultúr-
nych aktivít RO a PO).
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knižnica v  Prešove, 2011. 536 s. ISBN 
978-80-85734-94-2.

Knižnici za tento počin v septembri 2012 
odovzdal primátor mesta JUDr. Pavel 
Hagyari Cenu primátora mesta Prešov za 
roky pôsobenia v oblasti kultúry a vzde-
lávania a  za prínos v  oblasti zachovania 
a ochrany kultúrneho dedičstva. Zároveň 
sa počas osláv 60. výročia zriadenia kniž-
nice stal aj krstným otcom publikácií.

Možno ešte spomenúť ďalšie ocenenie. 
V roku 2012 sa realizoval 7. ročník celoštát-
nej súťaže Slovenská kronika. Hlavným 
usporiadateľom a  odborným garantom 
súťaže bolo Národné osvetové centrum, 
príspevková organizácia MK SR. Štátna 
vedecká knižnica v  Prešove do celoštát-
nej súťaže prihlásila prácu Pamätná kniha 
mesta Prešova. Diel I. – III. v kategórii A.3.2 
rodová, rodinná alebo iná historická kro-

kovať v mene kolektívu autorov a redakcie 
vedeniu knižnice, konkrétne jej riaditeľke 
Mgr. Valérii Závadskej za podporu pri  tak 
náročnom projekte.
V  rokoch 2011 – 2012 postupne vydala 

knižnica najstaršiu Pamätnú knihu mesta 
Prešova v logickom členení do troch zväz-
kov. Finálne práce sa ukončili práve v roku 
60. výročia zriadenia ŠVK:
• Pamätná kniha mesta Prešova. Diel I. (do 

roku 1700). Ed. Marcela Domenová. Pre-
šov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
2012. 440 s. ISBN 978-80-85734-96-6.

• Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. 
(1701 – 1919). Ed. Marcela Domenová. 
Prešov: Štátna vedecká knižnica v  Pre-
šove, 2012. 592 s. ISBN 978-80-85734-
97-3.

• Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. 
(1938 – 1941). Eds. Martin Pekár, Mar-
cela Domenová. Prešov: Štátna vedecká 
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nika. Uvedená trojdielna publikácia, resp. 
Belo Klein-Tesnoskalský (1853 – 1941) na 
nej získal tzv. Mimoriadnu cenu – In Me-
moriam za kronikársku činnosť uverejne-
nú v  diele Pamätná kniha mesta Prešova, 
ktorú vydal kolektív autorov. Cena bola 
odovzdaná v SNM v Martine, dňa 21. mar-
ca 2013.
Cieľom knižnice bolo printové vydanie 

najstaršej kroniky mesta Prešov v  troch 
zväzkoch v  rámci mapovania kultúrneho 

dedičstva mesta Prešova a výskumu dejín 
knižnej kultúry Slovenska, čo sa napokon 
aj podarilo. Publikácie sú určené nielen 
odbornej, ale aj laickej verejnosti. Vo svo-
jej komplexnosti posúvajú stav bádania 
nielen dejín mesta, ale aj regiónu. Veríme, 
že si nájdu aj ďalších čitateľov a záujemcov 
o naše dejiny.

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

bo@svkpo.gov.sk
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Základným predpokladom pre život člo-
veka v prostredí presýtenom informačnými 
technológiami a informáciami je schopnosť 
vyhľadávať informácie zo všetkých zdro-
jov, hodnotiť a selektovať ich a tvorivo ich 
využívať v štúdiu, výkone profesie či osob-
nom živote. Doba je rýchla a my musíme 
na jej požiadavky promptne reagovať. Tieto 
schopnosti sú existenčne nevyhnutné pre-
dovšetkým pre deti a mládež.
Knižnica pre mládež mesta Košice je jediná 

knižnica na Slovensku, ktorá sa špecializuje 
na prácu s deťmi. Od svojho vzniku pôsobi-
la ako metodické stredisko pre knižničných 
pracovníkov s deťmi a mládežou. Na skva-
litnenie tejto činnosti vzniklo v r. 1960 me-
todicko-bibliografi cké oddelenie, z ktorého 
sa neskôr vyčlenilo samostatné bibliografi c-

ké oddelenie, spočiatku s  jedným, neskôr 
s viacerými pracovníkmi. Všetky bibliogra-
fi cké materiály, ktoré spracováva naša kniž-
nica, vychádzajú z potrieb našich čitateľov.
Zameriavame sa predovšetkým na tema-

tické bibliografi e k jednotlivým vyučova-
cím predmetom, resp. na niektoré témy, 
vyplývajúce z učebných osnov. Samozrejme, 
bokom nezostávajú ani personálne biblio-
grafi e autorov pre deti a mládež či výberové 
bibliografi e pre pracovníkov s  detskou 
knihou.
V 80-tych rokoch začala Knižnica pre mlá-

dež mesta Košice budovať historickú zbier-
ku detskej literatúry, ktorá sa od r. 2001 
doplňuje iba o pôvodnú slovenskú tvorbu 
pre deti a mládež. Táto práca je pomerne 
náročná hlavne z fi nančného hľadiska, ale 
aj z dôvodu, že pôvodná slovenská tvorba 
dnes vychádza v množstve vydavateľstiev 
často v  minimálnych nákladoch alebo 
vlastným nákladom autora. Niekedy je 
priam nemožné dostať sa aspoň k jednému 
výtlačku. O  mnohých dielach sa dozvieme 
iba z tlače, resp. internetových zdrojov.
To sú niektoré dôvody, ktoré nás viedli 

k  vydávaniu bibliografi e pod názvom Pô-
vodná slovenská tvorba pre deti a mládež 
za rok …1

Prvá bibliografi a vyšla za rok 1990. Od-
vtedy sa snažíme každý rok zmapovať ma-
ximálne množstvo pôvodnej slovenskej 
literatúry určenej mladým čitateľom. Za-
meriavame sa na prvé vydania, čím chceme 
1  Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež 
za rok 2012. Zost. Tatiana Klimková. Košice: 
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2013. 71 s. 
ISBN 978-80-89161-28-7

EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE / PUBLISHING IN 
THE LIBRARY FOR CHILDREN AND YOUNG OF THE CITY OF KOSICE
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predchádzať duplicite záznamov. Každý 
záznam má pripojenú anotáciu a  predme-
tové heslá. Bibliografi a je doplnená autor-
ským, názvovým a predmetovým registrom.
Jedným zo základných predpokladov vy-

tvorenia kvalitnej osobnosti sú dobre zvlád-
nuté čitateľské návyky. Čítanie je činnosť, 
ktorá podmieňuje ostatné, práve od nej sa 
odvíja záujem o vzdelávanie, kultúru a spo-
ločnosť. Všetky dostupné svetové i domáce 
výskumy čítania zhodne konštatujú tenden-
ciu poklesu záujmu o čítanie. Jedným z fak-
torov, ktoré tento jav ovplyvňujú, je rodina. 
V  súčasnej dobe rodičia namiesto čítania 
deťom (alebo s deťmi) uprednostňujú tele-
víziu či počítač.
Snahou Knižnice pre mládež mesta Košice 

je vrátiť čítanie do rodín, a  to aj prostred-
níctvom bulletinu odporúčanej literatúry 
Vianočná knižka sa otvára.2

2  Vianočná knižka sa otvára : bulletin odporú-

Knižnica pre mládež mesta Košice vydala 
tento bulletin odporúčanej literatúry pre 
deti a mládež po prvýkrát v roku 2011. Ide 
o  výber z  diel slovenskej a  svetovej litera-
túry, aktuálne dostupných na slovenskom 
knižnom trhu. Každý záznam je doplnený 
o  anotáciu a  obrázok obálky knihy. Bulle-
tin je členený podľa jednotlivých vekových 
stupňov (pre deti 1-3 r., 4-6 r., 7-9., 10-12 
r., 13-15 r.). Cieľom je pomôcť rodičom vy-
brať vhodnú knihu pre svoje dieťa tak, aby 
zodpovedala jeho veku i  záujmom. Stretol 
sa s veľkým záujmom u knihovníkov, peda-
gógov, kníhkupcov, ale predovšetkým u ši-
rokej verejnosti rodičov a detí, ktorým bol 
určený. Preto sme sa rozhodli v tejto činnos-
ti pokračovať aj v ďalších rokoch.

čanej literatúry pre deti a mládež. Zost. Tatiana 
Klimková, Kamila Prextová a kol. Košice : Kniž-
nica pre mládež mesta Košice, 2013. 24 s. ISBN 
978-80-89161-29-4
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Literárne Košice Jána Štiavnického3 – to je 
názov nielen literárnej súťaže, ktorú organi-
zuje Knižnica pre mládež mesta Košice už 
19 rokov, ale aj názov zborníka ocenených 
prác z tejto súťaže. Zborník bol v začiatkoch 
súťaže vydávaný iba sporadicky (z fi nanč-
ných dôvodov), v  posledných rokoch je 
zostavovaný pravidelne a  dostupný na we-
bovej stránke http://www.k.kosicekmk.sk/.
Práca s  detským čitateľom je obohatením 

na oboch stranách. Deti svojim myslením, 
fantáziou a  kreativitou dospelým často 
otvárajú dvere do krajiny, na ktorú už dávno 
zabudli. Dospelí zas dieťa podnecujú a mo-
tivujú hľadať a nachádzať tie pravé životné 
hodnoty. Práca detského knihovníka je za-
ujímavá, pestrá a  náročná. Na odborných 
3  Literárne Košice Jána Štiavnického. XVIII. 
ročník: zborník ocenených prác. Zost. Kamila 
Prextová, Adriana Čurajová. Košice: Knižnica 
pre mládež mesta Košice, 2013. 83 s. ISBN 978-
80-89161-26-3

seminároch Motivačné aktivity s  detským 
čitateľom4 si detskí knihovníci vymieňali 
poznatky o  svojej práci a  detských čitate-
ľoch. Jednotlivé príspevky Knižnica pre 
mládež mesta Košice vydala v  rovnomen-
ných zborníkoch (najnovší je dostupný na 
webovej stránke http://www.kosicekmk.
sk/.)
Edičnú činnosť Knižnice pre mládež tvo-

ria predovšetkým bibliografi e – personálne 
a  tematické. Každoročne sa snažíme vydať 
personálnu bibliografi u niektorého jubi-
lujúceho autora. Samozrejme, bibliografi a 
mapuje predovšetkým jeho tvorbu pre deti 
a  mládež, knižnú i  časopiseckú, ako aj li-
teratúru o  autorovi. Za posledné roky (od 
roku 2005) sme vydali personálne biblio-
grafi e Petra Glocka5, Ladislava Švihrana6, 
Boženy Mačingovej7, Tomáša Janovica8 
a Oľgy Feldekovej9.
4  Motivačné aktivity s detským čitateľom 3: 
zborník príspevkov zo seminára konaného 
v dňoch 20. – 21. novembra 2013. Zost. Kamila 
Prextová. Košice: Knižnica pre mládež mesta 
Košice, 2013. 51 s. ISBN 978-80-89161-30-0
5  Peter Glocko: o hľadaní živej vody. Výberová 
personálna bibliografi a. Zost. Tatiana Klimko-
vá. Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 
2006. 33 s. ISBN 80-89161-04-9
6  Latislav Švihran – majster literatúry faktu: 
výberová personálna bibliografi a. Zost. Tatiana 
Klimková. Košice: Knižnica pre mládež mesta 
Košice, 2006. 38 s. ISBN 80-89161-05-7
7  Božena Mačingová: výberová personálna 
bibliografi a. Zost. Tatiana Klimková. Košice: 
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2008. 20 s. 
ISBN 978-80-89161-07-2
8  Veselá knižka o Tomášovi Janovicovi: 
výberová personálna bibliografi a. Zost. Tatiana 
Klimková. Košice: Knižnica pre mládež mesta 
Košice, 2012. 56 s. ISBN 978-80-89161-20-1
9  Čo napísala Oľga Feldeková: výberová per-
sonálna bibliografi a. Zost. Tatiana Klimková. 
Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 
2013. 80 s. ISBN 978-80-89161-27-0
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Tematické bibliografi e zostavujeme hlavne 
na základe požiadaviek našich pracovníkov. 
Oni sú v priamom kontakte s čitateľmi, pri-
pravujú pre nich podujatia a tak vedia, čo by 
im v ich práci pomohlo. Z tematických bib-
liografi í môžeme spomenúť napr. Literárnu 
cestu po Európe I.10, II11., III12.
Prvá z nich vznikla v čase vstupu Sloven-

ska do EÚ. Jej cieľom bolo detským čita-
teľom predstaviť jednotlivé členské kra-
jiny EÚ. Ako to spraviť najlepšie? Predsa 
prostredníctvom detských kníh tej ktorej 
krajiny. Keďže členských krajín EÚ je dosť 
a  každá z  nich má svoju detskú literatúru 
(aj v  slovenskom preklade), materiálu na 
spracovanie bolo viac ako dosť, bibliografi u 
sme rozdelili do viacerých častí. V  každej 
z nich si používateľ okrem bibliografi ckých 
záznamov našiel aj niekoľko zaujímavostí 
o  Európskej únii, jej vzniku, inštitúciách 
a  symboloch, ako aj o  jednotlivých člen-
ských štátoch a ich najznámejších autoroch 
pre deti a mládež.
Výberová odporúčajúca bibliografi a Z roz-

právky do rozprávky13 vznikla na podnet 
pedagógov, ktorí si žiadali rozprávkové kni-
hy nových slovenských autorov. Záznamy 
10  Literárna cesta po Európe I.: výberová od-
porúčajúca bibliografi a. Zost. Zuzana Babicová. 
Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 
2004. 49 s.
11  Literárna cesta po Európe II.: výberová 
odporúčajúca bibliografi a. Zost. Tatiana 
Klimková. Košice: Knižnica pre mládež mesta 
Košice, 2005. 40 s.
12  Literárna cesta po Európe III.: výbero-
vá odporúčajúca bibliografi a. Zost. Tatiana 
Klimková. Košice: Knižnica pre mládež mesta 
Košice, 2006. 38 s.
13  Z rozprávky do rozprávky: výberová odpo-
rúčajúca bibliografi a. Zost. Tatiana Klimková. 
Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 
2008. 38 s. ISBN 978-8089161-08-9

sú anotované a niektoré doplnené aj ukáž-
kou textu. Bibliografi a je doplnená zozna-
mom ocenených kníh podľa poroty Bibiany 
a Slovenskej sekcie IBBY – Najlepšia detská 
kniha.
Rozprávky pre dospelých a dospievajúcich 

– aj takto môžeme označiť fantastickú lite-
ratúru. Má veľa priaznivcov aj medzi našimi 
čitateľmi, ktorým je určená bibliografi a Svet 
fantázie14.
Povesťovú mapu regiónu východného 

Slovenska15 si opäť vyžiadali pedagógovia, 
ktorí každoročne hľadajú vhodné texty na 

14  Svet fantázie: výberová odporúčajúca 
bibliografi a. Zost. Tatiana Klimková. Košice: 
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2009. 32 s. 
ISBN 978-80-89161-09-6
15  Povesťová mapa regiónu východného 
Slovenska: výberová odporúčajúca bibliografi a. 
Zost. Tatiana Klimková.  Košice: Knižnica pre 
mládež mesta Košice, 2013. 72 s. ISBN 978-80-
89161-25-6
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Najvýznamnejším podujatím Sliezskeho 
vojvodstva v Poľsku je konferencia Forum 
knihovníkov (Forum bibliotekarzy), ktorej 
jubilejný, 10. ročník, sa konal v prednáško-
vej sieni Akadémie Jana Dlugosza v Čensto-
chovej. Organizátorkou konferencie je od 
začiatku pani Renata Sowada, predsedníč-
ka regionálnej Knihovníckej sekcie Spolku 
poľských knihovníkov v Katoviciach a Kni-
hovníckej sekcie Spolku učiteľov - knihov-
níkov poľských škôl v Čenstochovej.
Od 1. ročníka, ktorý sa takisto konal 

v  Čenstochovej (2005), sa konferencia 
konala každý rok v inom meste vojvod-
stva: v  Bielsko-Bialej (2006), Katowiciach 
(2007), Rybniku (2008), Čenstochovej 
(2009), Katowiciach (2010), Bielsko-Bialej 

(2011), Cieszyne (2012) a Sosnovci (2013), 
a  to pod patronátom najvyšších predsta-
viteľov Sliezskeho vojvodstva - maršalka 
(župana), vojvodu (krajského prednostu), 
osvetového kurátora a  primátora mesta, 
v ktorom sa konala konferencia. Podujatie 
sa vždy tešilo i  obrovskej mediálnej po-
zornosti. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú 
šéfredaktori najvýznamnejších poľských 
periodík Poradnik bibliotekarza a Glos na-
uczycielski i regionálnych periodík a regio-
nálnej televízie. 
Konferencia mala od začiatku 3 aspek-

ty – odborný, regionálny i  medzinárodný. 
Odborný aspekt tvorili prednášky význam-
ných odborníkov knihovníctva zo Sliezskej 
a  Jagiellonskej univerzity k zvolenej tema-

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

JUBILEJNÉ FÓRUM KNIHOVNÍKOV SLIEZSKEHO VOJVODSTVA / 
ANNIVERSARY FORUM OF  SILESIAN VOIVODESHIP LIBRARIANS

PhDr. Darina Janovská, Slovenská národná knižnica, Martin
darina.janovska@snk.sk

Abstract: Information on the Silesian Voivodeship Librarians event „Forum of Librarians“   
which took place for the tenth time. The event is supported by the participation of the rep-
resentatives of the Slovak National Library. 
Keywords: Silesian Voivodeship, library events, international participation, Slovak National 
Library
Kľúčové slová: Sliezske vojvodstvo, knihovnícke podujatie, medzinárodná účasť, slovenská 
národná knižnica

recitačnú súťaž Šaliansky Maťko, a  to pre-
dovšetkým zo svojho regiónu. Povesti tak 
podporia aj záujem detí o poznanie histórie, 
geografi e a často aj o prírodné vedy.
Všetky edičné tituly, ktoré vydávame, sú 

k dispozícii na oddelení odbornej činnosti 

v printovej podobe (tituly od roku 2010 aj 
v elektronickej) odbornej i širokej verejnos-
ti.

Mgr. Tatiana Klimková,
Knižnica pre mládež mesta Košice

tatiana.klimkova@kosicekmk.sk
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tike prezentovanej mottom konferencie, 
regionálny zas účasť knihovníkov z celého 
vojvodstva vrátane malých dedinských 
knižníc, ktorí tak mali možnosť stretnúť sa, 
predstaviť a propagovať svoje aktivity. Me-
dzinárodný rozmer prezentovali príspevky 
z  Česka a  zo Slovenska. Kým z  Českej re-
publiky sa na konferencii pravidelne zú-
častňovala Regionálna knižnica v Karvinej 
prezentovaním  činnosti oddelenia poľskej 
literatúry i  ďalších aktivít tejto knižnice 
a niekedy i Sliezska univerzita v Opave, zo 
Slovenska reagovala na pozvanie iba Slo-
venská národná knižnica.
Tohtoročný 10. ročník sa konal pod hes-

lom Knižnica bližšie k čitateľom. Opäť sa 
na nej zišlo vyše 200 knihovníkov, učite-
ľov – knihovníkov, riaditeľov knižníc aj ich 
zriaďovateľov zo všetkých oblastí sliezske-
ho vojvodstva s  cieľom získať informácie 
o  činnosti školských, pedagogických, ve-
rejných a vedeckých knižníc, ale i výmeny 
skúseností a  spolupráce pri riešení odbor-
ných problémov.
V duchu zvoleného motta Knižnica bliž-

šie k čitateľom sa niesli najmä dve úvodné 
prednášky teoretického charakteru - Kniž-
nica a vlastní i ďalší čitatelia, ktorú prednie-
sol prof. Jan Malicki zo Sliezskej knižnice 
(Biblioteka slaska), a Emócie a  používateľ, 
v ktorej Dr. Monika Krakowska z Jagiellon-
skej univerzity prezentovala rôzne prejavy 
emocionálnej interakcie vo vzťahu použí-
vateľ a knižnica.
Aj keď uvedená konferencia je fórom pre 

prezentáciu akcií širokej knihovníckej 
obce, hlavná pozornosť je každoročne ve-
novaná školským a  pedagogickým kniž-
niciam. Školské knižnice sú určené pre 
žiakov a  pedagogické s  fondom učebníc 

a učebných pomôcok pre učiteľov, pričom 
v  školách existujú oba typy knižníc buď 
vedľa seba alebo  oddelene. Nedávno v Poľ-
sku prebehla reforma zameraná na zlučo-
vanie školských a verejných knižníc, ktorá 
však v zainteresovaných knižniciach nebola 
jednoznačne prijatá. Danuta Pobudkiewicz 
z  TNBSP v  Bielsko-Bialej predstavila čin-
nosť školskej knižnice pred reformou i po 
reforme, pričom ako pozitívum spomenula 
najmä komputerizáciu školských knižníc 
a  proces digitalizácie. Prezentovaný bol 
i Národný program rozvoja čítania na roky 
2014-2020 ako výraz kultúrnej politiky štá-
tu (Dr. Margorzata Gwadera zo Sliezskej 
univerzity), ktorý by mal priniesť zvýšenie 
fi nancovania verejných knižníc a tým pod-
statné zlepšenie ich vybavenia a činnosti.
Slovenská národná knižnica sa na kon-

ferencii zúčastňovala takmer od začiatku 
a  postupne na nej predstavila všetky svo-
je služby. Medzi najúspešnejšie príspevky 
patril príspevok Typológia čitateľov SNK 
v  KIS Virtua prednesený na 6. fóre v  Ka-
toviciach (2010). Vzhľadom na to, že KIS 
Virtua je jedným z najpoužívanejších systé-
mov v poľských akademických knižniciach, 
o  jeho publikovanie prejavili v  roku 2011 
záujem i  2 významné poľské odborné pe-
riodiká (Bibliotekarz a Bibliotheca nostra). 
Tak ako vlani, i  na tohtoročnom fóre od-
zneli z SNK až 2 príspevky: Digitálne kniž-
nice na Slovensku a  digitálne služby SNK 
(Dr. Darina Janovská) a Slovenský časopis 
Knižnica – z  mesačníka štvrťročník (Mgr. 
Tomasz Trancygier).
Fórum knihovníkov Sliezskeho vojvod-

stva je najväčším knihovníckym poduja-
tím v  kraji a  jedným z  najvýznamnejších 
v Poľsku. Ako tvrdí jeho hlavná organizá-
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torka pani Renata Sowada, ide o podujatie 
prakticky bez rozpočtu, ktoré sa zakladá 
na obrovskej angažovanosti organizátorov, 
ústretovosti prednášateľov a  spolupráci 
s knižnicami mesta, v ktorom sa podujatie 

koná. Pre účastníkov je bohatým zdrojom 
nápadov, ktoré uplatňujú v svojej každo-
dennej práci a zároveň platformou pre vzá-
jomné spoznávanie sa a  získavanie infor-
mácií o smerovaní knižníc.

Rok 2014 je štedrý k všetkým ľuďom, kto-
rí uzrelo svetlo sveta v roku 1964. Jednou 
z  vyvolených je aj PhDr. Zuzana Martin-
kovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice 
Trnavskej univerzity v Trnave.

• Pri mojej nedávnej návšteve Múzea 
detskej knihy v Košiciach  pohľad 
na Môjho Macíka od M. Rázusovej 
Martákovej či iné vystavené knihy 
ma automaticky preniesol do  detstva 
i ranej mladosti. Čo sa tebe vynorí 
v mysli, keď sa spomenie detstvo?

Pri myšlienke na detstvo u mňa spoľahlivo 
funguje spomienkový optimizmus. Naozaj 
si nepomínam na nič, čo by ma vyrušilo či 
rozľútostilo. S láskou spomínam na bezsta-
rostný pokojný život na našej Michalskej 
ulici v  Hlohovci, kde sme v  lete do bez-
vedomia hrávali bedminton a  vybíjanú. 
V zime nám zase školník na školskom ih-
risku zriadil provizórne klzisko. Do školy 
som chodila rada, milovala som všetky uči-
teľky a učiteľov bez rozdielu. Navštevovala 
som všetky krúžky, ktoré boli k dispozícií, 
recitovala som, hrala divadlo. Takmer idy-
lické, však?

• Kde nastal ten impulz, ktorý Ťa na-
smeroval do knižnice?

Najskôr treba povedať, že ako malá som sa 
rada hrávala na predavačky alebo čašníčky. 

PERSONÁLIE

Čiže už v tom čase som inklinovala k po-
zitívnemu vzťahu k „službám“. Ale teraz 
vážne. Knižnica v Hlohovci bol naozaj môj 
druhý domov. Strávila som tam veľa času. 
Spočiatku ako detský čitateľ a neskôr, počas 
gymnaziálnych štúdií, ako členka divadiel-
ka malých javiskových foriem. Približne 
v  tomto čase vo mne pomaly dozrievalo 
rozhodnutie, že môj budúci život určite 
nepôjde smerom prísne racionálnych tech-
nických výpočtov a  konštrukcií. Naopak. 
Páčilo sa mi  pokojné prostredie knižnice, 
tvorivá kultúra slova a napokon všetko to 
zdieľanie informácií, ako by sme to pove-
dali dnešným jazykom. No a  keď som sa 
dozvedela o Katedre knihovníctva a vedec-
kých informácií pôsobiacej na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského, nemala 
som už nad čím rozmýšľať.

• Prostredie akademickej knižnice for-
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muje nielen jej používateľov, ale aj jej 
pracovníkov. Je to prostredie, kde slo-
vá „permanentné vzdelávanie“ platia 

doslova a do písmena. 
Ako ty vidíš budúc-

nosť svojho 
povolania?

Z d a n -
livo jed-
noduchá 
o t á z k a , 
ale trocha 
náročnejšia 
odpoveď. Sú-
hlasím s prof. Ja-
roslavom Šušolom, 
ktorý na podobnú 

otázku v bulletine SAK č. 4/2013 odpove-
dal v tom zmysle, že zvýšený rozvoj infor-
mačných technológií výrazne poznačuje 
náš profesionálny život. Ale je to prirodze-
ný vývoj determinujúci aj iné povolania, 
takže my nemôžeme byť výnimkou. Na 
druhej strane si myslím, že knihovnícke 
povolanie aj neustálym, ako si naznači-
la, „permanentným vzdelávaním“ v  sebe 
integruje klasický poctivý informačný 
potenciál so sociálnou, kultúrnou, vzdela-
nostnou a neraz i terapeutickou funkciou, 
takže o svoje povolanie i keď v modifi ko-
vanej podobe nemám v budúcnosti vôbec 

strach.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Babicová

K významnému 

život
nému 

jubil
eu pr

ipája
me slov

á 

poďakova
nia,  s

plnenie pri
aní, 

ktoré
 posú

vajú 
ľuds

ký živo
t 

dopre
du, 

vnútorn
ú 

silu 

a najmä 

zdrav
ie.
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