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KNIHOVNÍCTVO NAPREDUJE MÍĽOVÝMI KROKMI. A ČO 
MY? / LIBRARIANSHIP HAS MADE BIG STRIDES FORWARD. AND 
WHAT ABOUT US?

A  máme za sebou toľko očakávané letné 
a  dovolenkové mesiace. Oddýchnutí sme 
sa vrátili opäť do knižníc, aby sme pokra-
čovali v poskytovaní knižnično-informač-
ných a mnohých ďalších služieb. Úmyselne 
to nazývam „mnohými ďalšími službami“. 
Besedy, autorské čítania či krsty kníh, fes-
tivaly kníh a čítania, výstavy, konferencie, 
komunitné, vzdelávacie aktivity a  mnohé 
ďalšie činnosti od výmyslu sveta organizu-
jeme s jediným cieľom, pritiahnuť čitateľov, 
používateľov a návštevníkov do knižníc. Aj 
obsah tretieho čísla bulletinu nás presvied-
ča, že ponúkaných aktivít je neúrekom, 
hoci predpokladám, že knihovníkov, ktorí 
nepíšu, je omnoho viac ako tých, ktorí sa 
radi podelia s  čitateľmi bulletinu o  svoje 
dojmy, pocity, radi odprezentujú úspešnú 
aktivitu alebo sa  zamyslia nad odbornou 
témou, ktorá môže byť inšpiráciou pre os-
tatných.
Úvaha o  službách knižníc ma napadla 

v  súvislosti s  pripravovaným návrhom 
nového zákona o knižniciach a poskytovaní 
knižnično-informačných služieb, ako aj 
návrhu novej Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 – 2020. Aj keď 
sa väčšine knihovníkov na Slovensku 
možno zdá, že tieto závažné dokumenty 
„spia“, chcem ich všetkých uistiť, že tomu 
tak nie je. Ústredná knižničná rada veľmi 
zodpovedne a  starostlivo pripravila oba 
návrhy a odovzdala ich Sekcii kultúrneho 
dedičstva MK SR. V  rámci ďalších pro-

cesných krokov bude oslovená aj odborná 
knihovnícka verejnosť a verím, že to vyu-
žije.
Počas letných mesiacov mnohé knižni-

ce neposkytovali knižnično-informačné 
a ďalšie služby pre verejnosť. Dôvody boli 
rôzne. Rekonštrukcie budov a  knižnič-
ných skladov, výmeny interiérov, presuny 
knižničných fondov či rôzne obmedzenia 
prevádzkových hodín.  A  tak som si spo-
menula na informáciu, ktorú som si pre-
čítala celkom nedávno. Budem úprimná, 
nestretla som sa so žiadnou negatívnou 
odozvou, že je tomu tak (a to ani vo vlast-
nej knižnici).
V súčasnosti je najväčšou knižnicou na 

svete Kongresová knižnica vo Washin-
gtone (Library of  Congress) s viac ako 32 
miliónmi zväzkov kníh  a  109 miliónmi 
špeciálnych jednotiek v 470 jazykoch sve-
ta.  Britská knižnica v  Londýne má 25 
miliónov kníh. Čínska národná knižnica 
v  Pekingu 24 miliónov kníh, Knižnica 
Ruskej akadémie vied v  Petrohrade 20 
miliónov kníh, Knižnica a kanadské ar-
chívy v  Ottawe 20 miliónov kníh, New-
yorská verejná knižnica v New Yorku 20 
miliónov kníh, Ruská štátna knižnica 
v  Moskve 17 miliónov kníh, Ruská ná-
rodná knižnica v Petrohrade 15 miliónov 
kníh a Knižnica Harvardskej univerzity 
v Cambridgi 15 miliónov kníh. Pre po-
rovnanie, najväčšia slovenská knižnica Slo-
venská národná knižnica v Martine má vo 
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svojom fonde cca 4,7 milióna dokumentov 
a v archíve 1,5 milióna knižničných jedno-
tiek.  Česká Národní knihovna v  Prahe má 
v správe cca 6 miliónov knižničných jedno-
tiek. Úctyhodné počty (okrem slovenskej 
a  českej knižnice)  predstavujú rebríček 
10 naj knižníc vo svete s najväčším poč-
tom kníh.  A tak som sa zamyslela, čo by 
sa stalo, ak by tieto knižnice obmedzili 
poskytovanie služieb. Ozvali by sa nespo-
kojní používatelia či návštevníci? Verím, 
že áno.
V posledných rokoch začali vznikať  digi-

tálne knižnice.  Spomeniem Svetovú digi-
tálnu knižnicu, spoločný projekt americkej 
Kongresovej knižnice a  UNESCO, por-
tál Google Book Search, kde sa dá vyhľadať 
až sedem miliónov digitalizovaných kníh 
alebo projekt Európskej únie Europeana, v 
ktorej bolo do roku 2010  sprístupnených 
asi desať miliónov diel. Návštevníkom 
týchto a  ďalších nemenovaných digitál-
nych knižníc „nehrozí“ žiadne obmedze-
nie prístupu. Ani časové, ani priestorové.
V tej súvislosti  si prosím so záujmom pre-
čítajte, o.i. príspevky kolegýň a  kolegov, 
ktoré sa týkajú sprístupňovania knižnič-
ných e-fondov (B. Snopková), knižníc ako 
fyzických miest s digitálnou ponukou (M. 
Sliacky), budovania e-infraštruktúr pre 
digitálne zdroje (R. Herda) či  konferencii 
LIBER (M. Źitňanská).

Digitálny či virtuálny priestor je v  mno-
hom pre knižnice a  knihovníkov nový 
a  nepoznaný (okrem svetlých výnimiek, 
ktorým ďakujeme za priekopnícku činnosť 
aj v našom odbore). Kniha vo svojej pod-
state však fascinuje životy mnohých ľudí, 
väčšina si bez nej nevie predstaviť svoj deň. 
Tak nech žijú knihy a  knižnice, či už ka-
menné, virtuálne alebo digitálne. 

PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka SAK,

 daniela.dzuganova@upjs.sk
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Úvod
Dá sa povedať, že dnes už skoro všetky 

činnosti v organizáciách sú „prešpikova-
né“ informačnými technológiami, počíta-
če ako pracovný prostriedok sa používajú 
takmer na každú prácu, pripojenie na in-
ternet je samozrejmosťou, webové stránky 
sú jedným z hlavným informačných kaná-
lov, do globálneho virtuálneho priestoru 
sa dostávajú dokumenty s právnou váhou. 
V tejto súvislosti sa veľmi často spomínajú 
pojmy ako ochrana údajov, bezpečnosť 
informácií, bezpečnostná politika, bezpeč-
nosť prevádzky a pod.. Veď si len zoberme 
zákon o  ochrane osobných údajov, s  kto-
rým máme už niekoľko rokov praktickú 
skúsenosť všade, kde sa len pohneme, prá-
cu knižníc pritom nevynímajúc. 
Takže, keď som sa v  polovici januára t.r. 

dozvedela o  pripravovanom vzdelávaní 
v  oblasti informačnej bezpečnosti (ďalej 
len IB) pre zamestnancov verejnej správy 
SR, ktoré naplánovalo Ministerstvo fi nan-
cií SR (ďalej len MF SR), povedala som si, 

že žiadne vzdelávanie nie je na škodu, a tak 
som naň prihlásila seba i vedúcu oddelenia 
informačných technológií, v práci ktorej IB 
zohráva veľmi dôležitú úlohu.
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpeč-

nosti, ako sa ofi ciálne nazývalo, bolo pri-
pravené pre záujemcov z  verejnej správy, 
čiže zamestnancov štátnych orgánov, roz-
počtových a  príspevkových organizácií. 
Jeho príprava a realizácia vyplynula z uzne-
senia vlády SR č. 391/2009 o systéme vzde-
lávania v  oblasti informačnej bezpečnosti 
SR. Prihlásení účastníci boli rozdelení do 
6  skupín: manažéri, laici, špecialisti v  IB, 
informatici – nešpecialisti v IB, pedagógo-
via a generálni riaditelia ústredných orgá-
nov. Toto rozdelenie odrážalo nielen hĺbku 
informatického vzdelania a vedomostí pri-
hlásených účastníkov, ale najmä pracovné 
pozície, na ktorých pracujú, a  činnosti, 
ktorými sa denne zaoberajú.
Predmetom vzdelávania boli témy od zák-

ladných pojmov v oblasti IB, manažmentu 
IB, štandardov pre manažment IB, bezpeč-

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ A KNIŽNICE, V KNIŽNICIACH, PRE 
KNIŽNICE...? / INFORMATION SAFETY AND LIBRARIES, IN LIBRARIES, FOR 
LIBRARIES...?

Závadská, Valéria, Štátna vedecká knižnica v Prešove
riaditelka@svkpo.gov.sk

Abstract: Th e paper off ers a short view on the problems of information safety, the great im-
portance is given on these areas of information safety that, from the viewpoint of libraries, 
should be and could be implemented. At the same time the author pays attention to the legal 
documents relating to information safety that should be refl ected in the library practice.
Keywords: information safety, education, public administration, libraries.
Kľúčové slová: informačná bezpečnosť, vzdelávanie, verejná správa, knižnice.
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nostnej politiky, správy rizík, riadenia prí-
stupov, cez aplikačnú a fyzickú bezpečnosť, 
bezpečnosť prevádzky, riziká a útoky na in-
formačné siete, plánovanie kontinuity čin-
ností, obnova činností po incidente, až po 
kryptografi u, etiku a legislatívu v oblasti IB. 
Ich hĺbka bola prispôsobená účastníkom 
jednotlivých skupín, čo bolo vzhľadom na 
už spomínané vzdelanie a pracovné pozície 
pochopiteľné.
Čo je informačná bezpečnosť?
Ako účastník vzdelávania v  skupine ma-

nažéri s  rozsahom 40 hodín som dostala 
študijný materiál – 300-stranovú príručku, 
v ktorej boli obsiahnuté vyššie spomenuté 
témy. Hoci išlo o  podstatne menej obšír-
ny materiál ako pre niektoré iné skupiny, 
aj tak som mala dojem, že niektoré témy 
sú rozobrané príliš detailne a  porozu-
mieť mnohým informáciám nebolo pre 
mňa jednoduché. Ale, ako povedal jeden 
z  prednášajúcich, je dôležité, aby mana-
žér – štatutár, ktorý v konečnom dôsledku 
rozhoduje o  fi nančných prostriedkoch, 
mal dostatočné informácie z oblasti IB (aj 
keď o ich množstve a dôležitosti sa vždy dá 
polemizovať, pretože pre každého štatutá-
ra môžu byť iné) a  primeranú predstavu 
o tom, na čo sú tieto prostriedky zo strany 
informatikov požadované.
Vysvetliť pojem informačná bezpečnosť 

si ani náhodou netrúfam, pretože rôzni 
odborníci v tejto oblasti môžu mať a majú 
naň rôzny názor, keďže tento pojem sa dá 
chápať z rozličných uhlov pohľadu. Samot-
ný študijný materiál defi nuje používanie 
tohto spojenia v trojakom význame:
1. interdisciplinárna oblasť zaoberajúca sa 

skúmaním hrozieb a  vývojom metód 
ochrany,

2. aktivity zamerané na dosiahnutie dosta-
točnej úrovne ochrany informácie,

3. ideálny stav systému (organizácie) pri 
eliminovaní všetkých rizík vyplývajú-
cich z možných hrozieb. (Informačná..., 
2013, s. 16).

Posledné dva významy znamenajú, že 
je potrebné dosiahnuť istú úroveň IB pre 
všetky činnosti realizované prostredníc-
tvom alebo za podpory IKT.
Informačná bezpečnosť v  knižničnom 

prostredí
Čo znamená riešiť IB v knižničnom pros-

tredí? Nakoľko je vôbec potrebné v knižni-
ciach zaoberať sa oblasťou IB? Čo sa môže 
stať, ak sa jej nebudeme venovať? Nie je to 
len ďalšia agenda, ktorá nás, knihovníkov, 
bude zaťažovať?
Na základe toho, čo som sa počas vzdelá-

vania dozvedela, pokúsim sa tieto otázky 
aspoň trochu zodpovedať, a to z môjho po-
hľadu knihovníka a  štatutára, teda použi-
júc dnes už zaužívanú formulku mnohých 
blogerov či redaktorov Ako to vidím ja...
Skôr však, než sa dotknem toho, čo všet-

ko oblasť IB zahŕňa a  čím by sa knižnice 
mali zaoberať, dovolím si tu uviesť zopár 
termínov, ktoré, ako som sa dozvedela, sú 
z pohľadu špecialistov pre IB veľmi dôležité 
a majú k nej nejaký vzťah.
Informácia ako základný pojem, ktorý 

knihovníckej komunite nemusím vysvet-
ľovať, je z hľadiska IB chápaný ako niečo, 
s čím sa ďalej pracuje, čo je zaznamenané 
v podobe údajov, čo sa prenáša zazname-
nané na nejakom nosiči alebo prostredníc-
tvom signálov, ktoré sa šíria prenosovým 
kanálom. Myslím, že ani ďalšie termíny 
v  súvislosti s  informáciou a údajmi ako 
spracovávanie, uchovávanie, archivovanie, 
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ale aj ničenie údajov nemusím prácne vy-
svetľovať, keďže knižnice sa s nimi v rôznej 
podobe a rozsahu stretávajú.
Avšak pri spracovávaní údajov a  infor-

mácií vyvstávajú ďalšie požiadavky úzko 
súvisiace s  ochranou a  bezpečnosťou in-
formácií pred zneužitím. Tieto požiadav-
ky sa nazývajú bezpečnostné požiadavky 
a v knižniciach nie sú až tak často používa-
né: dôvernosť, integrita, dostupnosť, auten-
tickosť, súkromnosť, nepopretie pôvodu, 
nepopretie prijatia, anonymita, pseudo-
nymita, zodpovednosť za činnosť v  systé-
me. Z  nich počas celého vzdelávania boli 
v rôznych súvislostiach najviac spomínané 
dôvernosť údajov (k informácii obsiahnu-
tej v  údajoch majú prístup iba oprávnené 
osoby), integrita údajov (údaje nemôžu byť 
upravované bez toho, aby si to oprávnená 
osoba všimla) a  dostupnosť údajov (údaje 
sú k dispozícii oprávneným osobám kedy-
koľvek, keď o  to požiadajú). (Informačná 
bezpečnosť..., 2013, s. 13).
Oblasť IB je skutočne veľmi široká, ale pre 

knižničné inštitúcie nie je nevyhnutné po-
znať ju príliš podrobne. Zo všetkých tém 
IB, o  ktorých si myslím, že majú význam 
aj pre knižnice, sú zaujímavé aj dôležité 
najmä:
• legislatívne prostredie pre oblasť IB vrá-

tane noriem a štandardov,
• aplikačná bezpečnosť, fyzická bezpeč-

nosť, bezpečnosť prevádzky,
• bezpečnostná politika a manažment IB.
Legislatívne prostredie pre oblasť IB
Knižnice ako rozpočtové a  príspevkové 

organizácie sú povinné pri plnení svojich 
verejnoprospešných funkcií riadiť sa legis-
latívou, pričom nemám na mysli iba zákon 
o  knižniciach, ale množstvo ďalších rov-

nako dôležitých právnych noriem. Medzi 
také v  súčasnosti patria okrem všeobecne 
platných noriem aj zákony a  vykonávacie 
predpisy (vyhlášky, výnosy, nariadenia), 
ktoré akokoľvek súvisia s  bezpečnosťou 
údajov a informácií. Nebudem sa teda za-
oberať legislatívou typu zákon o  rozpoč-
tových pravidlách, zákon o účtovníctve či 
zákon o verejnom obstarávaní, pretože vo 
vzťahu k IB sú dôležité iné právne normy. 
Ako prvý uvediem už v úvode spomí-

naný zákon č. 122/2013 Z. z. o  ochrane 
osobných údajov, s ktorým majú knižnice 
nemálo skúseností, ale aj nemálo starostí. 
Keďže garancia ochrany osobných údajov 
je zakotvená v  ústave, je len prirodzené, 
že je aj legislatívne spracovaná. Skúsenosť 
knižníc s ochranou osobných údajov je už 
viac ako 10-ročná, nehovoriac o realizácii 
rôznych seminárov na túto tému, preto 
nechcem zaťažovať čitateľov informáciami, 
ktoré sú im známe.
Špecializovanou legislatívou z  pohľadu IB 

je zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy (ďalej len ISVS), 
ktorý je dobrým príkladom previazanosti 
medzinárodných noriem a štandardov ISO 
27001 a  27002 na legislatívu. Tie normy 
defi nujú požiadavky na systém riadenia IB 
a sú aplikovateľné na každý typ organizácie 
bez ohľadu na predmet činnosti či jej veľ-
kosť. Zákon o ISVS upravuje práva a povin-
nosti povinných osôb v oblasti ISVS, vyme-
dzuje základné podmienky na zabezpečenie 
integrovateľnosti a bezpečnosti ISVS a pod. 
Konkrétnym predpisom pre prax je potom 
príslušný vykonávací predpis Výnos MF SR 
č. 55/2014 o štandardoch pre ISVS, ktorý je 
podstatne obšírnejší ako zákon a stanovuje 
konkrétne štandardy pre ISVS: od technic-
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kých štandardov, cez štandardy prístupnosti 
a  funkčnosti webových stránok, bezpeč-
nostné štandardy, dátové štandardy až po 
štandardy elektronických služieb verejnej 
správy, štandardy poskytovania údajov 
v  elektronickom prostredí a  ešte mnohé 
ďalšie. Tento výnos je písaný informatic-
kou „hantírkou“ a pre bežného knihovníka 
predstavuje v niektorých častiach takú spleť 
anglických výrazov, skratiek a  termínov, 
ktorej nemá šancu bez príslušného vzde-
lania či niekoľkoročnej praxe porozumieť. 
(Informačná..., 2013, s. 244).
Je pravda, že zákon o ISVS sa vzťahuje iba 

na ISVS ako také a  nerieši IB všeobecne 
ako celok, preto je návrh zákona o IB pre 
celý eGovernment a celú verejnú správu 
v  štádiu prípravy. A  nakoniec, z  pohľadu 
defi nície povinných osôb v § 3 ods. 1 je 
otázne, nakoľko sa dotýka aj knižníc, ke-
ďže v  ňom nie sú explicitne vymenované 
subjekty pod zriaďovateľskou pôsobnosťou 
ústredných orgánov, samosprávnych kra-
jov či obcí, nehovoriac o iných subjektoch 
ako napr. vysoké školy.
Samozrejme, to nie sú všetky predpisy, 

ktoré majú čo dočinenia s  IB, existuje aj 
iná všeobecná či špecifi cká legislatíva vo 
vzťahu k IB, u ktorej nie je vylúčené, že sa 
týka alebo sa môže týkať aj knižníc, napr. 
autorský zákon (oblasť duševného vlast-
níctva, rozmnožovanie a úprava počítačo-
vého programu), trestný zákon (počítačo-
vá kriminalita, neoprávnené nakladanie 
s osobnými údajmi), zákon o elektronickom 
podpise, zákon o ochrane utajovaných sku-
točností a ďalšie.
Aplikačná bezpečnosť, fyzická bezpeč-

nosť, bezpečnosť prevádzky
Čo ma hádam najviac zaujalo, boli pred-

nášky o  konkrétnych oblastiach IB v  or-
ganizáciách, pretože ide o časti, s ktorými 
viac alebo menej prichádzam do styku 
pri riadení knižnice, s  ktorými sa v  rôz-
nej miere stretávam pri dennej práci, resp. 
o ktorých musím rozhodovať z fi nančného 
hľadiska.
Aplikačná bezpečnosť sa chápe ako oblasť 

IB, ktorá sa zaoberá ochranou soft vérových 
aplikácií počas celého ich životného cyklu, 
zavádza opatrenia na presadzovanie bez-
pečnostnej politiky aplikácie aj  systému, 
na ktorom táto aplikácia beží, v snahe za-
brániť bezpečnostným problémom, ktoré 
môžu byť spôsobené chybami v jej vývo-
ji, nasadení alebo údržbe. (Informačná..., 
2013, s. 99).
V každodennej práci akejkoľvek organi-

zácie je práca bez nasadenia IKT nemož-
ná, pričom pod IKT rozumieme súhrn 
technických zariadení (hardvéru) a  súhrn 
programového vybavenia (soft véru). To sa 
týka aj knižníc, pretože v každej z nich sú 
nasadené konkrétne systémy a  aplikácie: 
od operačného systému, bez ktorého by ne-
fungoval žiadny počítač, cez špecializova-
ný soft vér ako napr. knižnično-informačný 
systém, ekonomický a  skladový systém, 
personalistika alebo grafi cké programy, až 
po bežné kancelárske aplikácie.
Oblasť aplikačnej bezpečnosti sa zdá z po-

hľadu knihovníka zložitá, keďže ide najmä 
o správne fungovanie rôznych soft vérov. 
Ale ani tie nie sú dokonalé, sú zraniteľné, 
môžu sa v  nich vyskytovať bezpečnostné 
a konfi guračné chyby a slabiny, ale aj pre-
vádzkové nedostatky, a preto môžu byť ata-
kované rôznym spôsobom. Kým prvé dva 
nedostatky sa môžu stať chybou progra-
mátorov či informatikov, prevádzkové 
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nedostatky sú často spôsobené užívateľmi 
(zamestnancami). Príkladom tohto druhu 
sú napr. ľahko uhádnuteľné heslá.
Spôsobov a  foriem ako zabezpečiť apli-

kačnú bezpečnosť je viacero a je to zväčša 
doména informatikov. Ale aj zamestnanci 
môžu a mali by prispieť svojou troškou, a to 
silným heslom, ktoré však nebude napísané 
na papieri a nalepené na monitore všetkým 
na očiach, ako aj pravidelnou aktualizáciou 
antivírusových programov,  opatrnosťou 
pri otváraní rôznych webových stránok, 
pri sťahovaní dokumentov, otváraní príloh 
elektronickej pošty a pod..
Pod pojmom fyzická bezpečnosť si väčši-

na zamestnancov predstaví objekt a  jeho 
ochranu, napr. profesionálnou bezpeč-
nostnou službou či ozbrojenými zložka-
mi. V  príp. menej citlivých informácií sa 
fyzická ochrana najčastejšie rieši mecha-
nickými zábranami a  technickými zabez-
pečovacími prostriedkami. (Informačná..., 
2013, s.142). Veď aj v knižničnom prostre-
dí sú známe a využívané napr. elektronické 
zabezpečovacie systémy napojené na pult 
centralizovanej ochrany Policajného zboru 
SR či kamerové systémy.
Ako v  prípade aplikačnej bezpečnosti aj 

pri fyzickej bezpečnosti je nevyhnutné ve-
novať sa jej vo všetkých fázach životného 
cyklu IKT (od vývoja a  implementácie až 
po vyradenie). Fyzickú bezpečnosť tvorí 
ochrana IKT zariadení, ochrana sieťovej 
a  komunikačnej infraštruktúry a  ochrana 
priestorov (budovy, kancelárie) a  v  rámci 
nich ochrana informácií v hmotnej forme 
(dokumenty).
Fyzická bezpečnosť teda rieši napr. 

umiestnenie IKT zariadení do vhodných 
priestorov s protipožiarnym zabezpeče-

ním, kontrolovaný pohyb zamestnancov 
i tretích strán, zábranu voči vniknutiu ne-
oprávnených osôb a pod.. Hrozieb ohrozu-
júcich fyzickú bezpečnosť je pomerne dosť: 
od úmyselného či neúmyselného naru-
šenia dôvernosti, integrity a dostupnosti 
informácií, cez prírodné vplyvy, technické 
poruchy, poruchy podpornej infraštruktú-
ry (napr. prerušenie dodávky energií), až 
po hrozbu zneužitia zariadení alebo neo-
právneného prístupu k nim.
Možností ako tieto hrozby eliminovať 

je však tiež niekoľko: vonkajšie stavebné 
prvky (rôzne bariéry, oplotenia, múry, 
brány, závory), stavebné prvky samot-
ných objektov (použitý stavebný mate-
riál a  konštrukcie, steny, strecha, stropy, 
podlahy, ale aj otvorové výplne pre okná, 
dvere, vetracie otvory, ďalej mreže, zárub-
ne okenice a  pod.), bezpečnostné zámky 
a uzamykacie systémy (okná, zámky dverí, 
elektronické zámky, trezory, bezpečnostné 
schránky a pod.), technické zabezpečo-
vacie prostriedky a systémy (poplachové 
systémy na detekciu požiaru, na detekciu 
a  indikáciu prítomnosti osôb, kamerové 
systémy).
Pokiaľ ide o prvky podpornej infraštruk-

túry, tie síce nedokážu zabrániť úmysel-
nému narušeniu, sú však schopné mini-
malizovať nielen hrozby neúmyselného 
narušenia fyzickej bezpečnosti, napr. pri 
zakopnutí a  vytrhnutí dátových káblov či 
káblov napájania, ale aj hrozby vyplývajú-
ce z  prírodných vplyvov, napr. nevhodná 
teplota, vlhkosť, statická energia. Medzi 
základné prvky, ktoré dokážu týmto hroz-
bám zabrániť, sú napr. dvojité podlahy ser-
verovní, podlahy s  antistatickou úpravou, 
serverová klimatizácia, záložné zdroje na-
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pájania, vedenia dátových káblov a dátové 
rozvádzače.
Viackrát som spomínala, že IKT sú dnes 

bežnou a nevyhnutnou súčasťou organizá-
cie a sú potrebné na jej efektívnu činnosť, 
pretože ich úlohou je podporovať procesy, 
ktoré prebiehajú v  prevádzke organizácie 
(aj knižnice) a zaznamenávať ich výsledky. 
V tomto kontexte je bezpečnosť prevádzky 
špecifi cká zmysluplná činnosť zameraná 
na odvrátenie alebo minimalizáciu bez-
pečnostných ohrození (incidentov) rôznej 
povahy a  príčiny. Bezpečnosť prevádzky 
preto zahŕňa prevenciu incidentov, servis 
a  údržbu IKT, monitorovanie funkčnos-
ti efektívnosti prevádzkových procesov 
a  udalostí, dokonca aj takých, ktoré by 
mohli k  incidentu viesť. (Informačná..., 
2013, s. 117).
Dodržiavanie dobrých praktík, tzv. „best 

practices“ (z angl.) v  oblasti bezpečnosti 
prevádzky začína defi novaním požiada-
viek na jej bezpečnosť (požiadavka na bez-
pečné spracovanie údajov, na udržiavanie 
bezpečnosti podpornej infraštruktúry, na 
riadenie prístupov, na kontrolu prístu-
pu k  hardvéru, na kvalifi kovanú obsluhu 
a pod.) a nasleduje zavedením a používa-
ním adekvátnych kontrolných mechaniz-
mov, prioritne k vytvoreniu bezpečnostnej 
politiky.
Bezpečnostná politika a manažment IB
Všetky vyššie spomínané oblasti IB, aj 

legislatívne zázemie pre IB nenápadne 
vedú k  tomu, že organizácia by mala mať 
premyslenú predstavu o  úlohe, ktorú po-
trebuje riešiť – zaistenie dostatočnej úrovne 
IB. Na dosiahnutie a udržiavanie potrebnej 
úrovne IB už totiž nebude stačiť zakúpiť 
a  implementovať nejaké technologické 

riešenia, angažovať externých špecialis-
tov alebo poveriť ňou 1-2 zamestnancov. 
Udržiavanie IB je už dnes  trvalý proces, 
do ktorého je potrebné zapojiť všetkých 
zamestnancov organizácie, ktorí pracujú 
s  IKT, resp. majú k  nim prístup a  môžu 
ovplyvňovať ich činnosť.
Vedenie organizácie by malo mať predsta-

vu o  jasnom smerovaní v  IB, čiže bezpeč-
nostnú stratégiu, v ktorej stanoví základné 
ciele a postup na ich dosiahnutie. Bezpeč-
nostná stratégia má najčastejšie podobu 
záväzného písomného dokumentu, ktorý 
sa nazýva bezpečnostná politika. Cieľom 
bezpečnostnej politiky je nastavenie pod-
mienok pre zabezpečenie primeranej úrov-
ne ochrany informácií, s ktorými IKT pra-
cujú, proti hrozbám, ktoré na ne pôsobia 
z  pohľadu dôvernosti, integrity a  dostup-
nosti.
V bezpečnostnej politike organizácia 

napr. deklaruje dôležitosť IB a  podporu 
vedenia pri jej riešení, defi nuje na čo sa 
bezpečnostná politika vzťahuje, stanovuje 
zodpovednosť zamestnancov za jej dodr-
žiavanie, stanovuje zásady kontroly a  rie-
šenie bezpečnostných incidentov a  pod. 
Z  toho vyplýva, že bezpečnostná politika 
vytvára významný rámec pre IB v organi-
zácii, ktorý, ak má mať význam a nemá zo-
stať iba v deklaratívnej rovine, by nemal len 
stanoviť ciele, ale musí určiť aj konkrétne 
kroky a  ich postupnosť pri implementácii 
bezpečnostnej politiky do praxe, k  čomu 
musia byť v  organizácii vytvorené prime-
rané personálne, fi nančné, organizačné, 
technické podmienky.
Jednou z dôležitých úloh pri tejto imple-

mentácii a vôbec pri riešení IB je defi novať 
bezpečnostné roly pre jednotlivé úlohy IB 
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a k nim priradiť vhodných zamestnancov, 
čo v knižniciach nie je jednoduchá úloha. 
Odborníci sa vyjadrujú, že každá organi-
zácia by mala mať bezpečnostného ma-
nažéra, ktorý bude mať v  popise práce aj 
riešenie IB. Práve takýto človek má mať na 
starosti presadzovanie bezpečnostných po-
žiadaviek pre procesy IKT v jej vedení. Ma-
nažérom IB však nemôže byť hocikto. Musí 
to byť človek, ktorý organizáciu dobre po-
zná, musí mať vedomosti z IB, musí poznať 
štruktúru organizácie z hľadiska IKT, musí 
komunikovať s  vedením, zamestnancami 
aj s tretími stranami a  pod. a  nemala by 
sa jeho funkcia spájať s  inými funkciami, 
čomu sa však v malých organizáciách nedá 
vyhnúť.
Rozsah úloh v IB však je natoľko rozsiahly, 

že presahuje fyzické možnosti bezpečnost-
ného manažéra. Z  toho dôvodu je nevy-
hnutné zapojiť do úloh v oblasti IB ďalších 
zamestnancov v  jednotlivých útvaroch 
a keďže malých organizáciách (aj v drvivej 
väčšine knižníc) nie je reálne vytvoriť tím 
špecialistov, vhodnejším riešením je k ma-
nažérovi IB vybrať spomedzi zamestnan-
cov najvhodnejších kandidátov, ktorí mu 
pomôžu zabezpečovať IB na úrovni prime-
ranej pre danú organizáciu.
Ako to teda naozaj vidím ja?
Môžem povedať, že zabezpečiť IB v kniž-

niciach v plnom rozsahu nie je možné a ani 
potrebné. Treba si uvedomiť, že knižnice 
nepatria do kritickej infraštruktúry, kto-
rá je defi novaná ako „...tá časť národnej 
infraštruktúry, ktorej zničenie alebo zne-
funkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového 
faktora spôsobí ohrozenie života a  zdravia 
obyvateľstva.“ (Národná politika..., s. 8), 
a na ktorú sú z  hľadiska IB kladené ove-

ľa vyššie nároky. To však neznamená, že 
v knižniciach nie je nutné sa ňou zaoberať. 
Ako teda na to?
V  prvom rade záleží na type knižnice. 

Riešenie IB by malo byť priamo úmerné 
veľkosti knižnice a jej forme. Inak sa bude 
zaoberať touto problematikou národná 
alebo vedecká knižnica, ktorá je inštitú-
ciou s  právnou subjektivitou, inak akade-
mická alebo špeciálna knižnica, ktorá je 
organizačným útvarom iného právneho 
subjektu, inak verejná knižnica zriaďovaná 
regionálnou alebo miestnou samosprávou. 
To, ako a či vôbec riešiť v knižnici IB, je zá-
vislé od mnohých faktorov. Zo skúseností 
našej knižnice si dovolím uviesť tie, ktoré 
považujem za najdôležitejšie a zároveň na 
príklade nejakého fi ktívneho problému po-
ukázať na ich dôležitosť:
1. Personálne zabezpečenie
Problém: objaví sa chybové hlásenie na 

monitore, ktorému knihovník nerozumie, 
resp. nevie posúdiť jeho závažnosť alebo 
dôjde k  výpadku energie vplyvom zlých 
poveternostných podmienok a v dôsledku 
toho následne k  výpadku servera či pra-
covných staníc zamestnancov;
Knižnice veľmi dobre vedia, aké je nevy-

hnutné zabezpečiť, aby IKT fungovali bez 
problémov, pretože akýkoľvek technický 
či soft vérový problém v  prevádzke IKT 
vyvoláva následne ďalšie problémy v práci 
ostatných zamestnancov. Je naozaj nevy-
hnutné zabezpečiť dostatočné personálne 
kapacity (najlepšie vlastné, v  horšom prí-
pade aspoň externé), ktorých úlohou je 
starostlivosť o  bezproblémovú prevádzku 
IKT za každých okolností (dovolenky, PN 
a pod.). Aj u nás máme za sebou obdobia, 
kedy náš jediný zamestnanec pre IKT trávil 
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dovolenku v zahraničí a práve v  tom čase 
sa vyskytli závažné problémy, ktoré značne 
obmedzovali v práci ostatných zamestnan-
cov. 
2. Technické či soft vérové zabezpečenie
Problém: výpadok energie spôsobí okam-

žité vypnutie PC, pričom sa stratia práve 
spracovávané dáta, alebo častejší výskyt 
búrok má za následok poškodenie PC ale-
bo iných IKT zariadení;
Hádam nemusím predstavovať tie tech-

nické zariadenia, ktoré uvádzanému prob-
lému dokážu zabrániť, napr. záložné zdroje 
(UPS), aby pri výpadku energie zamestna-
nec mohol dokončiť prácu a korektne vyp-
núť svoj počítač, alebo prepäťovú ochranu, 
ktorá chráni elektrické siete a zariadenia 
pred prepätím vzniknutým atmosférický-
mi výbojmi a od spínacích pochodov v sie-
ťach. Dnes by to mala byť už bežná súčasť 
technického vybavenia aj v  knižniciach, 
pretože poškodenie PC znamená hľadať 
ďalšie zdroje na opravu či výmenu. Aj u nás 
sme už mali skúsenosti s poškodením IKT 
zariadení v  dôsledku búrok, na základe 
čoho sme pri rekonštrukcii elektrickej siete 
nezabudli aj na prepäťové ochrany.
3. Organizačné podmienky
Problém: vypadne server a knihovník 

v  snahe odstrániť problém čo najskôr ho 
reštartuje alebo zamestnanec z iného útva-
ru má prístup k  údajom o  registrovaných 
používateľoch;
Vstup do serverovne, resp. prístup k ser-

veru (ak nie je umiestnený v stavebne od-
delenej miestnosti) nesmie byť umožnený 
komukoľvek. Ide zväčša o  drahé zariade-
nia, ktoré ak sa zakúpia a  nasadia, majú 
fungovať niekoľko rokov a  ich poškode-
nie po neoprávnenom zásahu môže mať 

pre knižnicu neblahé následky. Pokiaľ ide 
o druhý príklad problému, ochranu osob-
ných údajov (akýchkoľvek, zamestnancov 
či používateľov) nariaďuje zákon, ale apli-
kácia v praxi je už na konkrétnej knižnici.
V  takých prípadoch je vhodné mať pri-

jaté interné dokumenty, ktoré nastavia aj 
také pravidlá ako napr. ktorý zamestna-
nec a kedy má prístup do objektu knižni-
ce, v ktorých priestoroch a v akom čase sa 
môže pohybovať, za ktoré technické zaria-
denia je zodpovedný, ako majú byť ulože-
né dokumenty, na ktorých sa nachádzajú 
osobné údaje, a pod.. Z mojich skúseností 
môžem povedať, že úplne najhoršia je si-
tuácia, keď zásahy do hardvéru či soft véru 
robí každý, kto sa na to cíti, že osobné úda-
je sú na mieste viditeľnom pre akúkoľvek 
(aj cudziu) osobu, že heslá do systémov sú 
napísané na lístočku a prilepené na mo-
nitoroch a  pod.. Ako príklad nedostatoč-
nej ochrany informácií uvediem situáciu 
z našej knižnice, ku ktorej došlo ešte v 90. 
rokoch, kedy zásahom zamestnanca došlo 
k  vymazaniu asi 2-týždňovej práce kata-
logizátorov a  keďže v  tom čase knižnica 
nemala nastavené pravidelné zálohovanie 
dát, bolo nevyhnutné už raz spracované 
dokumenty spracovať znova.
4. Finančné možnosti
Finančné zdroje sú „kameňom úrazu“ 

pri riešení mnohých problémov, s  ktorý-
mi knižnice neustále zápasia. Nie vždy je 
ľahké rozhodnúť ako naložiť s prostriedka-
mi rozpočtu, najmä ak sa vyskytne viace-
ro naliehavých výdavkov naraz a  fi nancie 
nestačia. A pritom nezáleží na tom o akú 
veľkú knižnicu ide, pretože každá knižnica 
má s  tým problém, bez ohľadu na veľkosť 
jej rozpočtu. V takom prípade je už len na 
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každom „šéfovi či šéfk e “ knižnice, čo po-
važuje za prioritu. Tu hádam len pripome-
niem, že než rozhodne o výdavkoch v ob-
lasti IB, musí mať dostatok informácií od 
kompetentných zamestnancov, musí zvážiť 
či napr. ak nebude mať funkčné UPS pri PC 
a  dôjde k  strate dát, nebudú v  konečnom 
dôsledku náklady na opätovné spracovanie 
vyššie ako je zakúpenie funkčného zálož-
ného zdroja. A  podobných príkladov na 
rozhodovanie je veľa...
Záver
Možno sa niektorým čitateľom môže zdať, 

že príspevok s týmto obsahom do Bulletinu 
SAK ani nepatrí, že toto nie je oblasť, kto-
rou by sa mala knižnica zapodievať. Omyl! 
Pracujem v  knižnici už 25 rokov a  mám 
ešte v  živej pamäti ako sa IKT postupne 
dostávali do života knižnice a  nám kni-
hovníkom pod kožu. Začiatky boli naozaj 
ťažké, postupne začali počítače a tlačiarne 
(lebo v  90.tych rokoch sa u  nás o  nejakej 
serióznej informačnej a komunikačnej in-
fraštruktúre nedalo hovoriť) akceptovať 
všetci zamestnanci, neskôr sme začali pri-
stupovať k IKT a k ich implementácii kon-
cepčne. Avšak až v posledných rokoch sme 
sa začali zaoberať aj bezpečnosťou, ktorá sa 
realizovala akosi postupne, aj na základe 
viacerých zlých skúseností. Totiž treba si 
uvedomiť jedno: že IKT sú tu a  už nikdy 
neodídu a je treba im venovať takú istú po-
zornosť ako knihovníckej práci. Už navždy 
budú v knižniciach, našimi pracovnými 

prostriedkami a  ako také ich treba správ-
ne používať aj chrániť. Už navždy tu bude 
internet (alebo iná verejná sieť) a  teda aj 
hrozba zneužitia informácií. A aj preto ob-
lasť IB v knižniciach nie je až taká nepod-
statná ako sa na prvý pohľad môže zdať. 
Je skutočne dôležitá, ale hĺbku dôležitosti 
v tej ktorej knižnici už ponechávam na jej 
vedenie.
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Snaha jednotlivca vybaviť si takmer všetky 
potrebné záležitosti on-line viedla k prenika-
niu elektronizácie do všetkých oblastí života. 
Digitálna éra, e-papier, e-atrament, e-kniha 
sú pojmy, ktoré si každým dňom viac a viac 
nárokujú pozornosť pracovníkov knižníc. 
E-generácia používateľov knižnično-infor-
mačných služieb sa stále nástojčivejšie do-
žaduje, aby dokumenty boli sprístupňované 
novým spôsobom – prostredníctvom in-
ternetu, aby mala k nim neobmedzený prí-
stup z akéhokoľvek miesta, kedykoľvek, bez 
akýchkoľvek obmedzení, s  rýchlou dostup-
nosťou obsahov a  jednoduchou navigáciou 
smerom k  požadovaným informáciám. Na 
tento trend sa knižnice snažia pružne reago-
vať, avšak ich napredovanie v tejto oblasti je 
limitované viacerými prekážkami, ktorých 
odstránenie nie je jednoduché.
Elektronické knihy nie sú novým pojmom. 

Vydavateľstvá sa možnosťami digitálne dis-
tribuovaných publikácií zaoberajú už de-
saťročia. Až v novom tisícročí sa však tento 
segment trhu rozvinul do skutočne obrov-
ských rozmerov a nastúpil cestu neustáleho 
rastu, ktorý je podporovaný výrazným tech-
nologickým rozvojom. Tento trend nemohli 
ignorovať ani knižnice, ktorých používatelia 
sa s e-knihami už dlhšie stretávajú pros-
tredníctvom licencovaných elektronických 
databáz. Kým v  USA knižnice v  tejto sú-
vislosti riešia problémy organizačné a  eko-
nomické,1 nárast e-fondov a  ich výpožičiek 
v knižniciach  krajín EÚ zabrzdilo prísne 
autorské právo. Čoraz viac sa hovorí 
1  Rozvoj trhu so sebou priniesol obrovský 
počet poskytovateľov, ktorí ponúkajú formálne 
tú istú službu, len s odlišným obsahom a 
knižnice z nich musia vybrať dodávateľa, ktorý 
im dokáže poskytnúť čo najviac kníh za čo 
najvýhodnejších fi nančných podmienok.

E-KNIHY V E-DEPOZITÁROCH – OD AKVIZÍCIE AŽ PO SPRÍSTUPNENIE 
KNIŽNIČNÝCH E-FONDOV / E-BOOKS IN E-REPOSITORIES – FROM 
ACQUISITION UP TO THE PROVIDING AN ACCESS TO LIBRARY 
E-COLLECTIONS

Snopková, Blanka, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
blanka.snopkova@svkbb.eu

Abstrakt: Th e paper brings information on the 14th annual Conference for Librarians, held on 
29th April 2014 in the State Scientifi c Library in Banská Bystrica. Th e papers, focused on the 
problems of acquisition, creating, availability and preservation of library e-collections, were 
presented by six participants from China, Germany, Poland and Czech Republic. Experiences 
from Slovakia were described by fi ve domestic authors. Round table negotiations between the 
German Library Association and Slovak Library Association with the presence of Slovak and 
Czech library professionals were also a part of the seminar.
Keywords: acquisition, copyright, e-readers, e-books, library e-collections, book market, con-
ference for librarians, State Scientifi c Library in Banská Bystrica.
Kľúčové slová: akvizícia, autorské právo, e-čítačky , e-knihy, knižničné e-fondy, knižný trh, 
odborné seminár, ŠVK v Banskej Bystrici.
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o potrebe vytvorenia celoeurópskeho práv-
neho rámca, ktorý by upravoval spôsob, 
ako sa smie v knižniciach zaobchádzať s 
digitálnymi médiami. Cieľom tejto inicia-
tívy je zabezpečiť občanom Európskej únie 
komplexný a voľný prístup k elektronickým 
dokumentom a chrániť záujmy knižníc v di-
gitálnom svete. Pre knižnice na Slovensku sa 
akvizícia a  sprístupňovanie e-dokumentov 
stali skutočne náročnou výzvou, hľadajú 
vhodných poskytovateľov a  formy akvizície 
digitálnych dokumentov, niekedy dokonca 
samotné preberajú funkciu vydavateľstiev e-
-dokumentov. V  ostatnom období sa touto 
témou začali špecialisti zaoberať intenzív-
nejšie, ovplyvnení a  inšpirovaní najmä vý-
sledkami rokovaní zahraničných expertov.
V snahe vytvoriť širšiu platformu pre pre-

diskutovanie otázok budovania a  sprístup-
ňovania knižničných e-fondov a koncentro-
vať pozornosť knižníc na túto aktuálnu tému 
bol otázkam akvizície, budovania, sprístup-
ňovania a ochrany knižničných e-fondov ve-
novaný aj XIV. ročník odborného seminára 
pre pracovníkov knižníc, ktorý sa uskutoč-
nil 29. apríla 2014. Seminár zorganizovala 
Štátna vedecká knižnica v  Banskej Bystrici 
(ŠVK) v  spolupráci so Slovenskou asociá-

ciou knižníc (SAK), Spolkom slovenských 
knihovníkov a knižníc a Goethe-inštitútom 
v Bratislave.
Cieľom odborného seminára pre pracovní-

kov knižníc bolo:
• poskytnúť prehľad poskytovateľov data-

báz e-kníh na domácom a  zahraničnom 
trhu, prehľad možností využívania týchto 
databáz a jednotlivých metód akvizície e-
-dokumentov,

• poskytnúť prehľad vydavateľov e-kníh na 
Slovensku

• poukázať na nutnosť prispôsobiť autorské 
právo požiadavkám a výzvam digitálneho 
veku, na nutnosť zásadných zmien autor-
ského zákona, ktoré by umožňovali využí-
vať e-zdroje v knižniciach bez obmedzení,

• prezentovať iniciatívy knižníc európskych 
štátov v oblasti ochrany záujmov knižníc 
a čitateľov v digitálnom svete,

• prezentovať metodiku spracovania e-do-
kumentov, vrátane tzv. born-digital doku-
mentov v  rámci existujúcich knižnično-
-informačných systémov,

• predstaviť skúsenosti s  akvizíciou, spra-
covaním, sprístupňovaním a ochranou e-
-dokumentov v knižniciach na Slovensku 
aj v zahraničí.
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Podujatie otvorili PhDr. Oľga Lauková, 
PhD. – riaditeľka ŠVK v  Banskej Bystrici 
a PhDr. Daniela Džuganová – predsedníčka 
SAK. Na seminári sa zúčastnili aj predstavi-
telia Ministerstva kultúry SR – riaditeľka od-
boru múzeí, galérií a knižníc – Mgr. Monika 
Lopušanová a PhDr. Ján Molnár, ako aj zá-
stupcovia najväčších slovenských knižníc – 
PhDr. Darina Janovská – riaditeľka odboru 
služieb Slovenskej národnej knižnice v Mar-
tine a riaditeľ Úseku knižničných činností 
Univerzitnej knižnice v  Bratislave PhDr. 
Dušan Lechner.
V prvom bloku odzneli príspevky vzácnych 

zahraničných hostí z Nemecka a Číny. S prí-
spevkom E-médiá v nemeckých knižniciach 
– výzvy, stanoviská, iniciatívy vystúpil Guido 
Jansen, M. A. Dipl. Dok., ktorý od októbra 
2013 pôsobí v  Nemeckom zväze knižníc 
a ťažisko jeho práce tvoria okrem medziná-
rodného odborného prepojenia knižníc aj 
témy zamerané na e-knihy, autorské právo, 
spoločenskú rôznorodosť a  demografi cké 
zmeny
E-služby pre čitateľov v Šanghajskej knižnici 

predstavil riaditeľ sekcie služieb Šanghaj-
skej knižnice Yi Zhang. Je prvým čínskym 
expertom v  oblasti knihovníctva, ktorý 
pricestoval na Slovensko a slovenským kni-
hovníkom predstavil skúsenosti modernej 
a  svetovo konkurencieschopnej knižnice, 
ktorá má v Číne prestížne postavenie v ob-
lasti zavádzania a  poskytovania elektronic-
kých služieb čitateľom. Predstavil činnosť 
tamojšieho Democentra nových technológií 
(New Technology Demo Center, v  skratke 
NTDC), ktoré bolo zriadené v  roku 2010, 
hlavne kvôli podpore elektronických slu-
žieb. Prezentoval tiež využívanie čítačiek 
elektronických kníh, vrátane svetovo zná-

mych Kindlov a najobľúbenejších miestnych 
čítačiek Hanwon. Čo sa týka prognóz do 
budúcnosti, naznačil, že e-čítačky postup-
ne strácajú konkurencieschopnosť a NTDC 
sa sústreďuje na podporu iných spôsobov 
čítania elektronického obsahu, napr. vytvo-
rením webovej stránky „Digitálne čítanie pre 
obyvateľov Šanghaja“ http://e.library.sh.cn. 
Záujemcovia si môžu na stránke prečítať, 
alebo z  nej stiahnuť milióny kníh a  peri-
odík. Okrem webovej verzie má stránka aj 
mobilnú verziu pre operačné systémy iOS 
a Android. Čitatelia môžu využiť túto službu 
prostredníctvom svojich mobilov kedykoľ-
vek chcú. Na vstup do databázy môžu využiť 
aj QR kódy.
Ďalší prednášajúci prezentovali skúsenosti 

s využívaním e-kníh v Čechách a v Poľsku. 
Príspevok České e-knihy pre knižnice pred-
niesol Ing. Jiří Pavlík z  Karlovej univerzity 

Guido Jansen,  Nemecký zväz knižníc

Yi Zhang, riaditeľ sekcie služieb Šanghajská 
knižnica



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 3/2014 17

v Prahe (Ústav výpočtovej techniky). Pred-
stavil trh s  e-knihami v  Českej republike 
a  najznámejšie internetové kníhkupectvá: 
Palmknihy (ktoré knihy ponúka aj v  rámci 
elektronických obchodov knihy.iDNES.cz 
alebo Alza), Kosmas, ktoré predáva svoje 
knihy tiež v  rámci internetového obchodu 
Datart, e-Reading, rajknih.cz, ebook.cz, atď. 
V  Českej republike e-knihy, vrátane čes-
kých, ponúka tiež významné medzinárod-
né internetové kníhkupectvo eBook store, 
Play Books, či slovenský Martinus. Na trhu 
pôsobí aj rad menších internetových kníh-
kupectiev, kníhkupectvá nakladateľov, napr. 
Nakladateľstvo a  vydavateľstvo Aleš Čeněk, 
Levná knihovna. Nakladateľstvo Akademie 
má vlastný e-shop. J. Pavlík sa zameral aj 
na prezentáciu možností, ktoré majú kniž-
nice v rámci platnej legislatívy – licencovať 
si e-knihy od  nakladateľov a  využívať ich 
platformy. Účastníkom predstavil niekoľ-
ko platforiem, ktoré je možné využívať pri 
sprístupňovaní českých kníh: platformu 
EBRARY Dash, platformu E-knihy do každej 
knihovny, ktorá umožňuje e-knihy ponúkať 
na čítanie v  knižnici, eReading CZ, Levná 
knihovna a Flexibooks. Platforma EBSCO sa 
tiež pripravuje ponúknuť české knižky.
Piotr Polus – zástupca riaditeľa Vojvodskej 

verejnej knižnice E. Smołki v Opole a vedúci 
Poradensko-metodického centra predstavil 
v  príspevku E-knihy vo Vojvodskej verejnej 
knižnici E. Smołki v  Opole skúsenosti poľ-
ských kolegov. Elektronické dokumenty od 
akvizície po sprístupnenie čitateľom – prax v 
SVK v Hradci Králové nazvala svoj príspe-
vok Mgr. Lucie Jirků zo Študijnej a vedeckej 
knižnice v  Hradci Králové, ktorá predsta-
vila každodennú prax tejto významnej čes-
kej knižnice s  e-zdrojmi – ich získavanie, 

spracovanie, uloženie a  sprístupňovanie 
z vlastného úložiska knižnice, ktoré so sebou 
prináša okrem iného aj zmenu tradičných 
pracovných postupov.
Druhý blok seminára bol užšie zamera-

ný na akvizíciu e-kníh, na jej efektívnosť 
a  funkcionalitu, na prezentáciu reálnych 
skúsenosti s  využívaním čítačiek e-kníh 
v  knižniciach. Ako prvý odznel príspevok 
Akvizícia a využívanie e-kníh v súvislosti s 
národnými projektmi CVTI SR, ktorý pri-
pravili Mgr. Michal Sliacky a PhDr. Gabriela 
Miklánková z Centra vedecko-technických 
informácií SR (CVTI SR) v  Bratislave. In-
formovali o spôsobe akvizície a sprístupňo-
vaní e-kníh v CVTI SR, ktoré je riešiteľom 
viacerých národných projektov, zameraných 
na podporu výskumu a vývoja na Slovensku 
(projekty NISPEZ, NISPEZ II, NITT SK). 
CVTI SR má viaceré možnosti a zdroje pre 
akvizíciu e-kníh, preto aj jeho ponuka sveto-
vých elektronických informačných zdrojov 
je široká. Účastníkom prezentovali skúse-
nosti s využívaním e-kníh a skúsenosti s vy-
užívaním čítačiek e-kníh.
Ing. Jozef Dzivák, riaditeľ Slovenskej che-

mickej knižnice v  Bratislave sa vo svojej 
prednáške snažil nájsť odpoveď na otázku: 
Ako by mala moderná knižnica reagovať na 
požiadavky zo strany univerzity? Zdôraznil, 
že na pozície, ktoré tradične zastávali kniž-
nice, sa snaží dostať množstvo ich konku-
rentov. Hrozby sú všadeprítomné. Rozpočty 
knižníc sa upravujú a znižujú. Knižnice sú 
nútené zatvárať svoje pobočky kvôli nedo-
statočnej fi nančnej podpore. Pre svojich 
zriaďovateľov sú nepotrebné, pretože “všet-
ko je dostupné on-line”. Hoci knižnice ako 
organizácie sa jednoznačne dokázali zme-
nám prispôsobiť, rýchle tempo zmien spô-
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sobilo, že medzera na trhu, ktorú knižnice 
dlho vypĺňali, sa postupne stáva pre ne ne-
hostinná. Ak chcú aj naďalej existovať, bude 
potrebná radikálna zmena v ich fungovaní.
Dajme e-knihám zelenú! znel názov prí-

spevku autoriek z ŠVK v  Banskej Bystrici 
(PhDr. Oľga Lauková, PhD. – Mgr. Zuzana 
Kopčanová – Mgr. Katarína Šmelková), kto-
rý analyzoval výsledky výskumu zamera-
ného na elektronickú gramotnosť čitateľov 
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
a ich schopnosť pracovať s najnovšími typmi 
e-dokumentov.
Ing. Jozef Gross, zástupca spoločnosti Slo-

vart G.T.G. v Bratislave vo svojom príspevku 
Efektívnosť a funkcionalita v akvizícii – budo-
vanie fondov zahraničných odborných e-kníh 
zdôraznil, že najväčšie obavy knihovníkov 
v súvislosti s elektronickými titulmi prichá-
dzajú v spojitosti s otázkou archivácie a tr-
valým prístupom. Logika, význam a spôsob 
využitia elektronických publikácií je však 
úzko spojená najmä so súčasnou rýchlou 
„spotrebou“ odborných informácií, ktoré 
veľmi rýchlo morálne zastarávajú. Elektro-
nický titul pre potreby vedeckej komunity 
nevyhnutne potrebuje bohaté doplnkové 
služby, vyhľadávací systém a jednoduchosť 
práce. Knižnice majú možnosť požiadať 
dodávateľa o skúšobný zväčša 30-dňový 
TRIAL prístup a vyskúšať si funkcionalitu 
a obsah kupovaných elektronických titulov 
ešte predtým, ako sa rozhodnú vystaviť ob-
jednávku.
Zaujímavé myšlienky, ako vždy, priniesol 

Mgr. Ladislav Svršek z Albertina icome, 
Bratislava. Vo svojom príspevku Aktuálne 
komerčné modely akvizície e-kníh zhrnul 
súčasnú situáciu so sprístupňovaním e-kníh 
v slovenských knižniciach do jednej stručnej 

vety: „Namiesto zmysluplnej zmeny legis-
latívy sa knižnice snažia úplne nezmyselne 
prispôsobiť existujúcim právnym predpisom.“ 
V  podstate sa snažia vyhovieť niečomu, 
čomu sa možno vyhovieť ani nedá. Staré 
gentlemanské pravidlo: „Žena a fajka sa ne-
požičiavajú,“ doplnil o  myšlienku, že „ani 
inteligentný telefón, ani tablet a  ani mnohé 
čítačky by sa nemali požičiavať, pretože 
sú to osobné zariadenia, v  ktorých má ich 
majiteľ aj citlivé údaje (vrátane možností 
okamžite platiť a pod.).“ Upozornil, že podľa 
súčasných pravidiel sa knižnica má stať len 
akýmsi ďalším obchodným miestom, kde 
používateľ zistí, aké e-knihy sú v  ponuke, 
ale napokon si aj tak musí vytvoriť vlastné 
používateľské konto a za publikáciu nejakou 
platbou či mikroplatbou (SMS a pod.) zapla-
tí. Takže len predaj e-kníh a žiadne knižnič-
né činnosti. To je neprípustné!
Mgr. Jan Luprich z  EBSCO Information 

Services v Prahe sa vo svojom vystúpení za-
meral na prezentáciu EBSCO eBooks. Pred-
stavil rôzne akvizičné modely a poukázal na 
dôležitosť „používateľského komfortu“ pri 
sprístupňovaní e-zdrojov.
Súčasťou konferencie bolo aj rokovanie 

predsedníčky SAK PhDr. Daniely Džugano-
vej s predstaviteľom Nemeckého zväzu kniž-
níc Guidom Jansenom, M. A. Dipl. Dok., na 
ktorom sa zúčastnili aj prizvaní riaditelia 
slovenských knižníc. 
XIV. ročník seminára pre pracovníkov 

knižníc zhodnotila a uzavrela PhDr. Blanka 
Snopková, PhD. – odborná a  organizačná 
garantka podujatia. Všetky príspevky, kto-
ré na podujatí odzneli, budú záujemcom 
k  dispozícii prostredníctvom recenzované-
ho zborníka, ktorý vyjde tlačou v septembri 
2014.
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Konferencia s názvom Knižnica – fyzické 
miesto s digitálnou ponukou sa konala v 
Univerzitnej knižnici v  Bratislave 6. mája 
2014. Organizátormi boli Goetheho inšti-
tút Bratislava, Univerzitná knižnica v Bra-
tislave (UKB), Centrum vedecko-tech-
nických informácií Slovenskej republiky 
(CVTI SR), Spolok slovenských knihovní-
kov a knižníc (SSKK) a Slovenská asociácia 
knižníc (SAK).

Konferencii predchádzalo podujatie 
v CVTI SR (5. 5. 2014) – panelová disku-
sia o  témach právo na elektronické číta-
nie v knižniciach pri príležitosti európskej 

kampane a úprava o povinných výtlačkoch 
aj pre elektronické publikácie v Nemecku 
a  na Slovensku. Diskusia prebehla medzi 
zástupcami nemeckého knihovníctva: pani 
Elisabeth Sträter (riaditeľka  Bildung-
scampus/Mestská knižnica Norimberg), 
pani Inkou Jessen (vedúca siete pobočiek, 
Mestská knižnica Stuttgart ) a zástupcami 
slovenských profesných združení (Alojz 
Androvič, Daniela Džuganová, Sylvia Ne-
isser Kováčová, Silvia Stasselová a Mária 
Žitňanská).
Dostupnosť knižných titulov v elektronic-

kej podobe považuje súčasná spoločnosť za 
niečo už celkom prirodzené. Rozdiel oproti 

KNIŽNICA – FYZICKÉ MIESTO S DIGITÁLNOU PONUKOU / LIBRARY – 
A PHYSICAL PLACE WITH DIGITAL OFFER

Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR
michal.sliacky@cvtisr.sk

Abstract: When comprehending a  library as a physical place, its role as a place for learn-
ing and education, cultural centre as well as a  place of social contact has been still more 
oft en emphasized. Digital media have become more important within the range of li-
brary-information services. Th e increase of digitization of library collections and vir-
tualization of library services bring the question of how to present and make acces-
sible the virtual off er in libraries. Behind the idea of presenting the virtual content 
in library spaces, stands the eff ort of libraries to be perceived as innovative, mod-
ern institutions. Library work should be more visible in the digital information space. 
Th e Goethe-Institut in Bratislava, in cooperation with partners, invited to participate to this 
event the representatives of three German libraries, a  big research library, a  new modern 
municipal library and a  public library with the education centre, as well as three Slovak 
professional librarians.
Keywords: Right to e-read, Bavarian State Library in Munich, Nuremberg Public Library, 
Stuttgart’s Municipal Library, University Library in Bratislava, Slovak Centre of Scientifi c 
and Technical Information, MediaInfo
Kľúčové slová: Právo na e-čítanie, Bavorská štátna knižnica v Mníchove, Mestská knižnica 
v Norimbergu, Mestská knižnica Stuttgart, Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum ve-
decko-technických informácií SR, MediaInfo
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tradičným tlačeným titulom nespočíva iba 
vo fyzickom nosiči, ale vo forme licencie. 
Tlačená kniha je – jednoducho poveda-
né – majetkom kupujúceho, v prípade e-
-knihy je to trochu zložitejšie a používateľ 
častokrát získava iba licenciu umožňujúcu 
prístup k nej.
Podľa v súčasnosti platného autorské-

ho práva sú knižnice oprávnené získavať 
a ožičiavať knihy. Na elektronické médiá 
typu e-knihy sa však táto úprava nevzťa-
huje. Verejné knižnice tak na požičiavanie 
e-kníh nemajú právny nárok. Je na vlastní-
koch práv či a za akých podmienok povolia 
sťahovanie kníh z internetových stránok 
knižníc. V zásade to znamená, že každá 
knižnica si musí ku každej e-knihe vyroko-
vať licenciu.
EBLIDA (Európska kancelária knihov-

níckych, informačných a dokumentačných 
združení) založila pracovnú skupinu a od-

štartovala v roku 2014 celoourópsku infor-
mačnú kampaň s názvom Právo na e-číta-
nie (Th e right to e-read). Kampaň vyzýva 
knižnice v Európe, aby spoločne bojovali 
za moderné autorské právo, ktoré by povo-
ľovalo právo na nákup, požičiavanie a číta-
nie e-kníh v knižniciach.
Diskusia priniesla zaujímavú výmenu 

názorov a  skúseností na dané témy. Bolo 
vidieť, že nemeckí kolegovia – hoci čelia 
podobným problémom ako my, sú pred-
sa o  čosi ďalej. Na Slovensku je potrebné 
pokračovať v  začatej odbornej diskusii na 
danú tému, ujasniť si terminológiu a typo-
lógiu dokumentov ako aj knižníc, ktorých 
sa problematika týka a  v  neposlednom 
rade stanoviť jasné, zrozumiteľné a spoloč-
né ciele, s ktorými možno začať informač-
nú kampaň v našich podmienkach.

Samotná konferencia sa konala na druhý 
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deň v UKB. Tak, ako v predošlý deň, išlo 
o  nemecko-slovenské podujatie. Odzneli 
tri nemecké prednášky a tri slovenské.
Moderátorom prvého bloku bol Alojz 

Androvič, Univerzitná knižnica v  Brati-
slave. Úvodné slová predniesli Reinhard 
Wiemer, Chargé d’aff aires, Veľvyslanectvo 
SRN Bratislava a Sylvia Neisser Kováčová, 
Goetheho inštitút Bratislava.
Po úvodných slovách a  príhovoroch od-

znela prvá prednáška nemeckého hosťa: 
Klaus Ceynowa zástupca riaditeľa Bavor-
skej štátnej knižnice v Mníchove. Prezentá-
cia upútala ako vizuálne, tak aj obsahovo. 
Výzvou bol už samotný názov, ktorý pred-
povedal zaujímavo strávené počúvanie 
prednášky odborníka – Poznanie v digi-
tálnej ére – mobilné, v rozšírenej realite, 
personalizované, ovládané gestami. Cey-
nowa podrobne predstavil Bavorskú štátnu 
knižnicu, jej bohaté, unikátne fondy a služ-
by. Podrobne sa venoval digitalizačnému 
centru (založené v  r. 1997), ktoré vďaka 
svojej činnosti patrí k najväčším v Nemec-
ku. Za veľmi inovatívny spôsob sprostred-
kúvania poznania cez rozšírenú realitu 
možno považovať to, že knižnica využíva 
mobilné aplikácie, vďaka ktorým prezentu-
je svoje zbierky a objekty. Za zmienku stoja 
dve mobilné aplikácie: „Ludwig II. – po 
stopách rozprávkového kráľa“. Nejde len 
o  klasického multimediálneho sprievod-
cu, ktorý používateľa sprevádza na určité 
miesta a prostredníctvom historických ob-
razov, rozhovorov, fotografi í a zvukových 
dokumentov ponúka používateľom infor-
mácie. Druhá zaujímavá mobilná apliká-
cia Bavorskej štátnej knižnice využíva jej 
bohatý fond zdigitalizovaych historických 
máp a oabjektov (napr. glóbusy) z rôznych 

období. Vďaka 3D obrazovkám a  techno-
lógiám ich môže pužívateľ ovládať rukami 
a cestovať akoby v čase a priestore.
Nemenej zaujímavou bola aj diskusia po 

skončení prezentácie, kde sa riešila úloha 
a  rola moderného knihovníka. Budeme 
ešte vôbec potrební? Riešením môže byť 
všeobecne vzdelaný knihovník v  oblasti 
humanitných a spoločenských vied so za-
meraním na informačno-komunikačné 
technológie (nie však programátor).
Menej technologicky, viac komunit-

ne a  sociálne pôsobia aktivity Mestskej 
knižnice v  Norimbergu. Prezentovala ich 
riaditeľka Elisabeth Sträter v  prednáške 
s názvom Od inkunábuly k e-knihe: digi-
tálne ponuky v Mestskej knižnici, Norim-
berg. V  úvode bola predstavená samotná 
knižnica, systém pobočiek a  fondy. Ide 
o  najstaršiu nemeckú verejnú knižnicu. 
Z hľadiska marketingových aspektov sa 
knižnica koncentruje na komunikačný 
koncept a koncept rozvoja pozostávajúci 
z  troch pilierov (inovácia pre budúcnosť, 
tradícia a servis). Knižnica má viacstranné 
kooperácie so školami a inými inštitúciami 
v meste Norimberg. Ponúka vzdelávacie 
kurzy a vytvára vzdelávací kampus Norim-
berg. Ide o miesto celoživotného učenia sa. 
Pri otvorení novej ústrednej knižnice bolo 
dôležité zachovávať komunikačnú koncep-
ciu, s ktorou knižnica vystupuje navonok. 
Pri vývoji koncepcie značky sa držali sym-
bolov mesta Norimberg.
Za digitálnu ponuku knižnice možno 

považovať klasické elektronické služby, 
technológie, napr. digitalizačný projekt 
vzácnych dokumentov alebo systém e-vý-
požičiek (onleihe). Za zmienku však stoja 
najmä programy na podporu čítania, napr. 
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ONILO, ktorý sa využíva aj vo vyučovaní 
(Centrum čítania). Mestská knižnica po-
núka okrem toho aj poradcov, ktorý radia 
pri rôznych spôsoboch a formách učenia 
sa.
Po prestávke na kávu pokračovala kon-

ferencia poslednou prednáškou zahranič-
ných hostí. Medzi share economy a digi-
tálnou čitateľskou kompetenciou: Mestská 
knižnica, Stuttgart ako multimediálne 
miesto vzdelávania je názov prezentácie, 
ktorú predniesla vedúca mestských po-
bočiek Mestskej knižnice v Stuttgarte Inka 
Jessen. V  úvode podrobne predstavila 
novú budovu mestskej knižnice, ktorá bola 
otvorená v  roku 2013. Mestská knižnica, 
Stuttgart pozostáva z ústrednej knižnice 
a zo sedemnástich obvodných knižníc, ale 
má aj jednu putovnú knižnicu s dvoma 
bibliobusmi, ktoré majú 22 zastávok v mes-
te. Ide o tretiu najväčšiu mestskú knižnicu 
v Nemecku, ktorá sa pýši titulom Knižnica 
roka 2014. Nová knižnica je architekto-
nický koncept, využíva inovatívnu kniž-
ničnú techniku a  technológiu (napr. patrí 
k prvým, ktoré zaviedli výpožičky pros-
tredníctvom RFID). Prednášateľka veľmi 
podrobne opísala priestor a interaktívne 
priestory knižnice. Používatelia majú k dis-
pozícii dotykové obrazovky, audio a video 
sprievodcu celou knižnicou, či obrazovky 
ponúkajúce čítania z  diel menej známych 
regionálnych autorov. Zrakovo znevýhod-
není môžu využiť čítacie zariadenia, záu-
jemcovia o hudbu hudobnú knižnicu (kde  
môžu hrať aj na rôzne nástroje) a pod. Za-
ujímavosťou je 24-hodinová možnosť vrá-
tenia kníh, ale aj napr. knižnica pre tých, 
ktorí nechcú alebo nemôžu v noci spať.
Ťažiskom prednášky bola elektronická 

knižnica a  jej digitálna a  multimediálna 
ponuka – čím prednášateľka predstavila 
svoj koncept mestskej knižnice ako multi-
mediálneho miesta na učenie. Na záver sa 
venovala aj digitálnej čitateľskej gramot-
nosti a hovorila o tom, ako vyzerá realita, 
a aký je výhľad do budúcnosti.
Blok domácich prednášok moderovala 

Daniela Džuganová, Univerzitná knižnica, 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pred-
sedníčka Slovenskej asociácie knižníc.
Konferenčný príspevok s názvom Digitál-

na knižnica do vrecka predniesol vedúci 
odboru digitalizácie Tomáš Fiala z Univer-
zitnej knižnice, Bratislava. Nešlo o klasický 
prednes PPT prezentácie, ale skôr o prak-
tickú ukážku digitálnej knižnice.
Všetko, čo Fiala prezentoval na obrazov-

ke, bol obsah iPadu, na ktorom bežala štan-
dardná aplikácia Digitálnej knižnice UKB. 
Tá používa soft ware MediaInfo. Fiala na 
príklade titulu Pressburger Zeitung, ktorý 
je momentálne v MediaInfo importovaný, 
prezentoval možnosti vyhľadávania a listo-
vania (zobrazenie viacerých čísel z jednot-
livých dní) a pod. Prednášku možno oceniť 
za veľmi názorné praktické ukážky základ-
nej práce s digitálnou knižnicou.
Ďalšiu prednášku s  názvom Virtuálna 

ponuka CVTI SR vede a výskumu na Slo-
vensku prezentovala Mária Žitňanská, ria-
diteľka sekcie Vedecká knižnica, CVTI SR 
(spoluautori: Michal Sliacky a Jana Kasáko-
vá). Príspevok priniesol základné informá-
cie o  súčasných možnostiach a aktivitách 
CVTI SR v informačnej podpore výskumu 
a  vývoja (VaV) na Slovensku v  kontexte 
národných projektov a  vlastných zdrojov 
na nákup e-zdrojov. Hlavnou témou boli 
technické a  právne možnosti priamej vir-
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tuálnej informačnej ponuky CVTI SR za-
loženej na prístupe k  portfóliu odbornej 
a  vedeckej literatúry od renomovaných 
svetových vydavateľov. V  prezentácii sa 
riešili aj otázky spojené s konzorciálnym 
nákupom prístupov k  vedeckému obsa-
hu a  s  licenčnými podmienkami prístupu 
a využívania e-zdrojov. Otázky autorských 
práv a  obmedzení, ktoré sa vyskytujú pri 
digitalizácii, spracovávaní a  sprístupňova-
ní e-zdrojov, ktoré sú diskutabilné aj v sú-
vislosti s  budovaním bibliografi ckej data-
bázy SciDAP ako komplexného nástroja 
pre tvorbu metadát e-zdrojov slovenskej 
proveniencie a  jej plánované prepojenie 
s repozitárom – dlhodobým úložiskom di-
gitálnych dokumentov CVTI SR.
V  poslednej prednáške konferncie Aké 

budú trendy vo vzdelávaní? Jozef Dzi-
vák, riaditeľ Slovenskej chemickej knižnice 
(SCHK), sa, za pomoci prípadovej štú-
die zo svojej knižnice, venoval súčasným 
a  predpokaldaným trendom vo vyššom 
vzdelávaní. Stanovil nasledovné fázy:
• študenti používajú svoje vlastné zaria-

denia,
• používatelia a školy rýchle adoptujú nové 

hardvérové technológie (notebooky, 
smartfóny). Tieto nové technológie však 
nie sú dostatočne zásobené vzdelávacím 
soft vérom a digitálnym obsahom,

• tradičné a moderné vzdelávanie neboli 
vzájomne prepojené, avšak očakáva sa 
ich rýchla konvergencia,

• bezplatné online vzdelávacie programy, 
ktoré učitelia využívajú pri vyučovaní, 
čoraz viac učiteľov používa hry a sociál-
ne siete, s ktorými majú študenti skúse-
nosti vo vzdelávacom procese.

Na príklade nových služieb SCHK (napr. 
vlastné vydavateľstvo vydáva knihy len 
v elektronickej forme a papierové knihy sú 
na požiadanie) prezentoval, ako sa vedia 
s  novými trendami a  okolnosťami vyrov-
nať a držať s nimi krok, tak, aby knižnica 
bola považovaná študentmi za partnera vo 
vzdelávaní.
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Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej 
ŠVK) v súlade so svojím poslaním kultúr-
nej, informačnej, vedeckej a vzdelávacej in-
štitúcie pripravuje dnes už v troch priesto-
roch výstavy prevažne zo svojich fondov, 
no priberá k spolupráci i ďalšie inštitúcie.
Prvú výstavu v  roku 2014 iniciovali or-

ganizátori už tradičnej súťaže neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby v  maľovaní orna-
mentov Súkromné etnografi cké múzeum 
Humno v Košiciach, Miestny odbor a Dom 
Matice slovenskej v  Košiciach, a  to pod 
názvom Kolorit slovenského ornamen-
tu. Súťaž, ktorá sa v  Košiciach organizuje 
od roku 2010, dala rovnomenný názov aj 
výstave. Poslaním súťaže i výstavy je pod-
nietiť záujem kultúrnej verejnosti o túto 
formu umenia ako o duchovné dedičstvo 
nášho národa.
Ako uvádza etnologička Oľga Danglová 

v knihe Dekor symbol: dekoratívna tradí-
cia na Slovensku a európsky kontext (Bra-
tislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 2001) „Náš svet sa stáva 
čoraz viac vizuálnym, dennodenne na náš 
zrak útočí cez reklamy, emblémy, dopravné 
a fi remné značky, obrazové správy... Mož-

no práve preto ich vnímame iba úchytkom, 
bez toho, že by sme im prisudzovali aký-
koľvek, hoci skrytý význam... Pritom stopy 
najranejšej histórie... svedčia o tom, že ob-
razce, ornamenty sú také staré ako ľudstvo. 
Potreba ornamentalizácie je výrazom obra-
zotvornosti človeka, jeho zručnosti, potre-
by rytmickej hry, vychádzajúcej zo skúse-
nosti s pohybom a rytmom v prírode.“
Na úvod výstavy sme zaradili pohľad na 

štyri druhy dekoratívnych prvkov, kon-
krétne geometrický, rastlinný, zoomorf-
ný a  antropmorfný. Aj keď je to len úzky 
výber obrázkov, naznačujú, že sa ten istý 
dekoratívny prvok použil v rozličných ma-
teriáloch - v dreve, textile, hline, rozličný-
mi technikami maliarskymi, sochárskymi, 
rezbárskymi či textilnými, ako zasahoval 

VYSTAVUJEME UŽ V TROCH PRIESTOROCH: VÝSTAVY ŠTÁTNEJ VEDECKEJ 
KNIŽNICE V KOŠICIACH V ROKU 2014 / WE HAVE ALREADY THREE 
EXHIBITION SPACES: EXHIBITIONS OF THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN 
KOŠICE IN 2014

Mgr. Daniela Slezáková, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
daniela.slezakova@svkk.sk

Abstract: Th e paper deals with the exhibition activities of the State Scientifi c Library in 
Košice in 2014.
Keywords: State Scientifi c Library in Košice, exhibitions, general public.
Kľúčové slová: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, výstavy, verejnosť.
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rozmanité sféry každodenného a  sviatoč-
ného života - bývanie, odievanie, pracov-
né nástroje, obradové predmety. Výstava 
dokumentuje narastajúci záujem o ľudovú 
slovesnosť a ľudové zvyky, neskôr o ľudové 
umenie – konkrétne o jeho výtvarnú a vi-
zuálnu stránku. Prezentovali ich v  závere 
19. storočia na svetových výstavách, ale 
i na výstavách na území dnešného Sloven-
ska, napr. na Výstave slovenských výšiviek 
v Martine (1887). Prvé zberateľské akcie 
sa začali rozvíjať v roku 1890 z  iniciatívy 
Andreja Kmeťa, rímskokatolíckeho kňaza, 
veľmi mnohostranne zameranej osobnosti, 
a Pavla Socháňa, ktorý bol etnograf, foto-
graf a maliar, spisovateľ aj publicista. Pred-
mety ľudovej kultúry pre múzeá v Martine, 
Skalici, Olomouci a v Prahe zbierala aj fol-
kloristka a  národnokultúrna pracovníčka 
Drahotína Kardošová-Križková. Na výsta-
ve sú okrem ich medailónov ukážky z  ich 
publikačnej činnosti.
Výstava pokračuje prácami významných 

osobností, ktoré vo svojej tvorbe výraz-
ne uplatňovali ornament. Na trendy eu-
rópskej architektonickej tvorby, v  ktorej 
sa na prelome 19. a 20. storočia prejavuje 
záľuba v tradícii, detailoch a ornamente, 
nadviazal slovenský architekt Dušan Sa-
muel Jurkovič, ktorý cieľavedome zužitkú-
val ľudovú architektúru. Zberateľ, maliar 
a tvorca slovenskej ornamentiky Štefan Le-
onard Kostelničák mal v roku 1925 štvor-
tisícovú zbierku slovenských ornamentov, 
vydával zošity slovenskej ornamentiky, 
a v Košiciach na Kováčskej ulici si zriadil 
„Maliareň slovenskej ornamentiky Štefana 
Leonarda Kostelníčka“. V oblasti knižné-
ho dizajnu a typografi e vytvoril množstvo 
zaujímavých experimentálnych fontov 

a dizajnérskych úprav kníh Martin Benka, 
maliar, grafi k a ilustrátor, ktorého nazývali 
„prvým dizajnérom slovenského národ-
ného mýtu“. Pri zrode detskej ilustrovanej 
knihy na Slovensku stál pražský rodák, ilu-
strátor, grafi k, maliar a spisovateľ Jaroslav 
Vodrážka.
Zaujímavosťou pre mnohých z  nás sú 

ornamentmi dekorované práce dvoch 
slovenských spisovateľov: Jozefa Cígera 
Hronského, ktorý koncom 50. rokov 20. 
storočia v  Lujáne v Argentíne namaľoval 
pre františkánsky kostol v Santiago de Chi-
le šestnásť veľkých obrazov s tematikou sv. 
Františka a pre kostol v Santiago de Chile 
desať veľkých obrazov o  živote Lujánskej 
Panny Márie. Ignác Grebáč Orlov zas bo-
hato zdobil ornamentmi a  slovenskými 
symbolmi národné,  vlastenecké a ľudové 
piesne a básne.
Jeden z panelov je venovaný maľbe na skle 

a  záver patrí trom vynikajúcim výtvarní-
kom. Maliar, grafi k a  ilustrátor Ľudovít 
Fulla sa zapísal do povedomia výtvarným 
spracovaním ľudových rozprávok Pav-
la Dobšinského. Jeho obrazy a  ilustrácie 
ozvláštňujú kvetinové vetvy a vinuté línie, 
rastlinné zoskupenia s  červenými ružami. 
Ornament vo svojej tvorbe uplatňuje aj 
maliar a ilustrátor Miroslav Cipár. Dekora-
tívna štylizácia artefaktov, využívanie reči 
symbolov a príznačnej ornamentiky, to 
všetko sú nástroje jeho ilustračnej tvorby. 
Dekoratívne prvky sú zjavné aj v ilustrač-
nej tvorbe Viery Bombovej. Štylizácia spo-
lu so svojráznym koloritom a ornamentmi 
vytvárajú pôsobivý monumentálny výraz 
jej ilustrácií. Aj keď vyčerpať danú tému 
nebolo v  našich možnostiach, určite pre-
kvapilo množstvo ornamentálnych prvkov 
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v tvorbe významných osobností slovenskej 
kultúry.
Vo februári 2014 sme v  novej výstavnej 

miestnosti v rekonštruovanom priestore 
západného krídla budovy na Pribinovej 1 
nainštalovali výstavu Slovenská ilustro-
vaná kniha v 20. storočí I. Výber z fondu 
Štátnej vedeckej knižnice v  Košiciach 
z  20. až 60. rokov. Výstava aj samotná 
miestnosť je súčasťou projektu „Budova 
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – 
rekonštrukcia“, spolufi nancovaného z  Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja „IN-
VESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“. 
Naším zámerom bolo, aby vystavený vý-

ber kníh z fondu ŠVK charakterizoval gra-
fi ckú a výtvarnú úpravu knihy v 20. až 60. 
rokoch 20. storočia. Výstava dokumentuje, 
ako sa úroveň úpravy kníh na Slovensku, - 
ktorá začiatkom 20. storočia znamenala len 
skromnú výzdobu, jednoduchý ornament, 
občas perokresbové ilustrácie, - po vzniku 
prvej Československej republiky postupne 
dvíhala. Knižná kultúra sa rozvíjala vďaka 
vybudovaniu moderných tlačiarní (Slo-
venská kníhtlačiareň v  Bratislave, 1919, 
Slovenská grafi a, úč. spol.,1922), ale i zme-
ne postoja vydavateľa a jeho vzťahu k  ilu-
strovaniu.
V moderných osvetlených vitrínach je 

vystavených cca 150 ilustrovaných kníh – 
niekoľko z 20. rokov, podstatná časť z 30. 
a  40. rokov, keď už Slovenská grafi a vyu-
žívala nielen kníhtlačovú, ale aj hĺbkotla-
čovú a od roku 1938 aj ofsetovú techniku. 
Úroveň slovenskej krásnej knihy výrazne 
vzrástla po roku 1948, a  to najmä vďaka 
ilustráciám, keďže sa vyvíjali podstatne 
rýchlejšie ako ostatné časti knihy. 
K najstarším ilustrovaným knihám na vý-

stave patria rozprávky M. Oravovej, ktoré 
vydal Spolok profesorov Slovákov v  Ko-
šiciach v  roku 1923, autor ilustrácií nie 
je uvedený. Z  20. rokov je aj ilustrovaný 
časopis pre deti Oriešky, ktorý vychádzal 
od novembra 1919 do roku 1929 tlačou 
a  nákladom Jána Páričku v  Ružomberku. 
Na začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia 
sa knižnej ilustrácii systematicky venoval 
Mikuláš Galanda. Na výstave možno vidieť 
jeho práce z neskoršieho obdobia, keď sa už 
stáva priekopníkom moderného výtvarné-
ho výrazu. Ilustrované knihy dokumentu-
jú, že sa knižnej ilustrácii venoval už mladý 
Ľudo Fulla, Andrej Kováčik, v Prahe žijúci 
Martin Benka a Janko Alexy, ktorý ilustro-
val najmä svoju vlastnú tvorbu. Dvaja na 
Slovensku pôsobiaci českí výtvarníci Ján 
Hála a  Jaroslav Vodrážka okrem učebníc 
ilustrovali aj literatúru pre deti a  mládež. 
Na zlepšení výtvarnej úrovne knihy má 
veľkú zásluhu Jaroslav Vodrážka. Vystave-
né sú knihy odchovancov pražských vý-
tvarných učilíšť, Karola Ondreičku, ktorý 
sa systematicky venoval najmä detskej ilu-
strácii, Kolomana Sokola, Štefana Bednára, 
Edmunda Massányiho, Aurela Kajlicha, 
Jozef Cincíka.
Celý rad vystavených titulov s dobre rie-

šenými obálkami a  grafi ckými úpravami 
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od J.  Vodrážku a  J.  Cincíka vydala Mati-
ca slovenská, najmä v edícii kníh pre deti 
a  mládež Dobré slovo. Matica slovenská 
v Martine bola v  rokoch druhej svetovej 
vojny najvýznamnejším vydavateľstvom 
na Slovensku, najmä po vybudovaní mo-
dernej kníhtlačiarne Neografi a. V tom čase 
sa už ilustrácii intenzívne venoval Ľudo 
Fulla, ktorý sa významnou mierou zaslúžil 
o povznesenie úrovne našej krásnej knihy. 
Po odchode z  Prahy pôsobia v  Martine 
a venujú sa ilustrácii Martin Benka, Karol 
Ondreička a  František Kudláč. Objavujú 
sa mená výtvarníkov, ako Jozef Novák, E. 
Makovický, do výtvarného života vstupuje 
nová výrazná osobnosť, absolvent praž-
skej Umelecko-priemyselnej školy Vin-
cent Hložník, ktorý neskôr spolupracoval 
takmer so všetkými slovenskými vyda-
vateľstvami. Z 50. a 60. rokov 20. storočia 
nájdeme na výstave knihy Štefana Cpina, 
Ľubomíra Kellenbergera, Jozefa Baláža či 
Boženy Hajdučíkovej-Plocháňovej. Sna-
hou výtvarníkov bolo, aby obrázky a  text 
boli harmonicky zladené, pričom využívali 
stále nové a  nové techniky, tak ako im to 
umožňoval vývoj tlačiarstva na Slovensku. 
Nevšedný záujem členov Historickej spo-

ločnosti mestskej dopravy v Košiciach 
o  špecifi ckú históriu mesta ich priviedol 
k  zostaveniu a  realizácii výstavy Storočie 
s  mestskou pouličnou s  podtitulom Prí-
beh košickej električky. Nielenže pracujú 
na tom, aby odeli staré električky do nové-
ho šatu, ale 100. výročie významnej uda-
losti – keď po dlhých prípravách a úspeš-
nom ukončení stavby elektrickej dráhy 
v Košiciach 28. februára 1914 konečne za-
čala premávať osobná doprava a  mestom 
prešla prvá električka - sa rozhodli pripo-

menúť sebe i  nám zdokumentovaním vý-
voja električkovej dopravy, ktorá sa stala 
mestotvorným prvkom a  je ním dodnes. 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach prijala 
spoluprácu na tejto výstave a inštalovala ju 
vo februári v  priestoroch Kultúrno-vzde-
lávacieho centra na Pribinovej 1. Veľký 
záujem verejnosti – staršej, ktorá si zaspo-
mínala, mladšej so záujmom o  techniku 
aj tej najmladšej, ktorú zaujali najmä vysta-
vené modely – nás priviedla k  myšlienke 
zopakovať výstavu v  letných mesiacoch. 
Historické električky sú naše technické pa-
miatky a  za ich záchranu patrí nadšeným 
členom spoločnosti naša vďaka.
V  požičovni ŠVK na Hlavnej 10 v  Koši-

ciach sme v roku 2014 reprízovali výstavu 
Legendárny rozprávač Karl May - o živo-
te a diele jedného z najčítanejších autorov 
dobrodružnej literatúry. K  tomuto kroku 
nás viedol veľký záujem verejnosti najmä 
strednej a staršej generácie, ktorá na týchto 
románoch vyrastala. Výstava je zaujímavá 
aj množstvom dokumentárnych fotografi í, 
keďže Mayov život, osudy či cesty po svete 
nie sú veľmi známe. Jednoznačne naprí-
klad vyvracajú všeobecne známu informá-
ciu, že Karol May nikdy nebol v Amerike. 
Pravda, Winnetua i  väčšinu svojej tvorby 
písal na základe literatúry (geografi ckej, 
etnografi ckej či jazykovednej), ktorú si 
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zaobstarával od hohensteinského predaj-
cu kníh Gustava Adolfa Zimmermanna, 
ale vysnívanú cestu do USA absolvoval so 
svojou druhou manželkou Klarou na palu-
be parníka „Grosser Kurfürst“. Navštívili 
napr. mesto Buff alo, odfotili sa pri Niagar-
ských vodopádoch na kanadskej strane, 
stretli sa s osadníkmi indiánskej rezervácie 
a na palube parníka „Kronprinzessin Ce-
cilie“ sa v októbri 1908 vrátili do Nemec-
ka. Pokračovanie a záver edície: zväzok 
33 „Winnetou“, 4. diel, napísal Karl May 
až po pobyte v Amerike. Aj keď odborníci 
nezaraďujú Karla Maya medzi velikánov 
svetovej literatúry, napriek tomu zaujíma 
pozoruhodné miesto v dejinách nemeckej 
literatúry. Pozitívna hodnota jeho literár-
neho diela spočíva v tom, že sa ním vždy 
angažoval za ideály statočnosti, priateľstva 
a spravodlivosti a v tomto duchu jeho dielo 
na čitateľov aj pôsobilo. Zaujme Karl May 
aj dnešných čitateľov?
Týždeň slovenských knižníc sa v  roku 

2014 presunul na koniec marca a začiatok 
apríla. V  ŠVK sme ho otvorili 31. marca 
výstavou fotografi í významného košického 
fotografa Alexandra Jirouška Marseille & 
Aix en Provence EHMK 2013. V rámci ak-
cií súvisiacich s prezentovaním Slovenska 
v južnom Francúzsku ako súčasť EHMK 
2013 fotograf Jiroušek nielen vystavoval 
svoje fotografi cké obrazy drevených kosto-
lov z rôznych oblastí Slovenska, ale počas 
týždenného pobytu v septembri 2013 kaž-
dú voľnú chvíľu využíval na fotografi cké 
potulky po mestách Marseille, bývalom 
kráľovskom meste Aix-en-Provence, ktoré 
bolo tiež zahrnuté do akcií EHMK 2013 
a obci Saint Savournin. Výsledkom potu-
liek bolo nafotenie takmer 1000 záberov. 

Z nich autor vybral do výstavnej kolekcie 
90 fotografi í, ktoré boli predstavené na vý-
stave v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK 
v Košiciach na Pribinovej ulici č. 1.
V apríli oslávilo 10. výročie svojho pôso-

benia v  ŠVK InfoUSA centrum. Výstava 
fotografi í prezentuje desať rokov bohatej 
a rôznorodej činnosti tohto centra od svoj-
ho vzniku v marci 2004, keď ho v zrekon-
štruovaných historických miestnostiach 
otvoril bývalý veľvyslanec Ronald Weiser 
ako prvé z troch InfoUSA centier v Sloven-
skej republike. InfoUSA Košice je súčasťou 
celosvetovej siete 470 „American Corners“ 
- z  nich 172  sa nachádza v  Európe. Jeho 
program predstavuje blízku spoluprácu 
medzi kultúrnym a  informačným odde-
lením Veľvyslanectva USA v  Bratislave 
a Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. 
Veľvyslanectvo vybavilo každé centrum 
základnou zbierkou informačných zdrojov, 
pozostávajúcou z tlačených i  multimedi-
álnych materiálov o amerických dejinách, 
politickom systéme, kultúre a  spoločnos-
ti. Centrum má k  dispozícii aj technické 
vybavenie vrátane zariadenia na digitál-
ne videokonferencie. Na základe dohody 
o  spolupráci - memoranda o porozumení 
- hostiteľská slovenská knižnica poskytuje 
priestory, personál hovoriaci aj po anglicky 
a hradí prevádzkové náklady. Rekonštruk-
ciu historických miestností a  zariadenie 
centra fi nancoval U.S. Steel Košice.
Výstava fotografi í dotvára vlastný príbeh 

centra o  rýchlom rozvoji, nadväzovaní 
širších partnerstiev a o nových návštevní-
koch. Študovňa s pravidelne obnovovaným 
fondom a dnes už moderný multikultúrny 
priestor na prezentáciu programov sú plat-
formou pre rastúci počet tradičných aj ne-
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tradičných programov. Medzi jeho aktivity 
patria pravidelné diskusie s  pracovníkmi 
veľvyslanectva a americkými odborníkmi, 
ktorí sa ich zúčastňujú osobne alebo pros-
tredníctvom digitálnych videokonferencií, 
diskusné fóra o amerických prezidentských 
voľbách, výstavy slovenských a amerických 
umelcov, hudobné podujatia, čítanie poé-
zie, stretnutia literárneho klubu, či každo-
ročné stretnutia so známymi americkými 
horolezcami, hosťami fi lmového festivalu 
„Hory a mesto“. Tieto aktivity priviedli do 
knižnice stovky mladých ľudí, z  ktorých 
mnohí dovtedy knižnicu nikdy nenavštívi-
li. Fotografi e dokumentujú aj ďalšie úspeš-
né podujatie „GO USA!“ každoročne orga-
nizované v rámci Medzinárodného týždňa 
vzdelávania, počas ktorého sa InfoUSA 
Košice prenesie z knižnice do nákupného 
strediska, kam pritiahne aj 500 záujemcov 
o štúdium, prácu alebo cestovanie do Spo-
jených štátov amerických. Počas  uplynu-
lých desiatich rokov sa počet návštevníkov 
InfoUSA strojnásobil a počet výpožičiek je 
trinásťkrát vyšší než v prvom roku.
Centrum organizuje virtuálne vyučovacie 

hodiny, ktoré umožňujú vysokoškolským 
študentom komunikovať prostredníctvom 
digitálnych videokonferencií s  americ-
kými študentmi a  ich profesormi. Vďaka 
aktívnemu úsiliu koordinátora centra pri-
tiahnuť anglicky hovoriacich záujemcov 
narastá počet nových návštevníkov, ktorí 
majú možnosť získať aktuálne informácie 
o  dianí v  USA, oboznámiť sa s najnovší-
mi publikáciami a najčerstvejšími myš-
lienkovými prúdmi zo Spojených štátov 
amerických. Tieto príležitosti a všetko, čo 
InfoUSA Košice ponúka, napomáha vzá-
jomnému porozumeniu a  ešte viac posil-

ňuje väzby medzi Slovenskom a Spojenými 
štátmi americkými.
Do výstavnej činnosti sa striedavo zapája-

jú jednotlivé oddelenia knižnice. Nemecká 
knižnica Goetheho inštitútu ŠVK v  Koši-
ciach v spolupráci s GI v Bratislave pripravi-
la dvojjazyčnú slovensko-nemeckú výstavu 
plagátov 100 rokov vydavateľstva INSEL, 
ktorého snahou bolo priblížiť náročnú lite-
ratúru čo najširšiemu spektru obyvateľstva. 
Zakladateľa Antona Kieppenberga inšpi-
roval Stefan Zweig svojím prekladom Die 
Hymnen Emila Verhaerena, jedného z po-
predných symbolistov. Jednotlivé plagáty 
obsahujú bohatý výber kníh na konkrétne 
témy: temné knihy, dráma, hu dba, antika, 
hravosť a  i. Predvojnová produkcia pôso-
bila morbídne a zlovestne – boli to „čier-
ne knihy“ na tému smrti a čiernej farby. Je 
pozoruhodné, že veľkí básnici z čias zakla-
dania vydavateľstva Insel ako Reiner Maria 
Rilke a  Hugo von Hofmannsthal – autor 
slávnej salzburskej hry na smrť Jedermann 
(„Ktokoľvek“), a podľa všetkého aj Lev Ni-
kolajevič Tolstoj, neskrývali vo svojich die-
lach morbídne sklony. Alebo išlo v  týchto 
zlovestných rokoch pred vypuknutím prvej 
svetovej o účinný marketingový ťah? Téma 
lesa patrila medzi obľúbené témy romanti-
kov a ľahko si prerazila cestu do programu 
vydavateľstva Insel. Svoje miesto na pla-
gátoch si našla Cesta svetom k najstarším 
mýtom ľudstva či antickým mýtom a  kla-
sickému obdobiu za vlády Perikla. Vydava-
teľstvo Insel často spolupracuje s múzeami 
s  cieľom prezentácie gréckych mincí, váz 
a  terakotových výrobkov. Nechýba plagát 
venovaný modernému farebnému maliar-
stvu či plagát vydaných obrazových publi-
kácií Albrechta Dürera, Lukasa Cranacha, 
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Matthiasa Grunewalda, Michelangela a Le-
onarda da Vinciho, Rubensa a Rembrandta. 
Okrem svojej umeleckej hodnoty poukazo-
vali aj na vyspelú tlačiarenskú techniku, 
ktorú od konca 19. storočia reprezento-
valo Lipsko ako mesto knihy. Návštevník 
môže putovať s vydavateľstvom Insel na 
„Čiernej galére“ (Schwarze Galeere) so 
„Starým moreplavcom“ (Alter Seefahrer) 
a  „Námorníkmi z Kotoru“ (Matrosen von 
Cattaro)... Dvojsťažňová loď vyobrazená 
na titulnom štítku je starobylou značkou 
vydavateľstva Insel, ktorá nechýba na žiad-
nej jeho knihe. Goetheho knihy, knihy vi-
anočné, o  spravodlivosti, talianske, írske, 
čínske, o stredoveku či rozprávkové bratov 
Grimmovcov, to sú ďalšie zo zaujímavých 
tém. Vydavateľstvo Insel stretli za 100 ro-
kov vzostupy aj  pády, no knihy zostávajú 
a  výstava plagátov ich bohatstvo výstižne 
priblížila.
Stému výročiu od vypuknutia 1. svetovej 

vojny sú venované dve výstavy. V  poži-
čovni ŠVK na Hlavnej 10 v Košiciach sme 
reprízovali výstavu Od svetového požiaru 
k  spoločnému štátu Čechov a  Slovákov 
a  v  Kultúrno-vzdelávacom centre Prvá 
svetová vojna a východné Slovensko. 
Výstavu pripravilo oddelenie bibliografi e 
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v úz-
kej spolupráci s Klubom vojenskej histórie 
Beskydy a je sprievodným podujatím me-
dzinárodnej vedeckej konferencie s rovno-
menným názvom a v rovnakých priesto-
roch v dňoch 5. až 6. júna 2014. Tvorcovia 
tejto výstavy chceli poukázať na vplyv voj-
nových udalostí na karpatskom fronte jed-
nak na vojakov, ale aj samotné obyvateľstvo 
územia východného Slovenska, na ktorom 
sa bojovalo, a  to zaujímavým obrazovým 

materiálom. Výstava pozostáva z kópií 
autentických dobových novín, fotografi í, 
archívnych dokumentov a máp, na zozbie-
raní ktorých sa podieľali viaceré verejné 
vedecké inštitúcie i súkromní zberatelia. 
Tematicky je tento materiál zoradený od 
atentátu na nástupcu rakúsko-uhorského 
trónu, cez vypuknutie vojny, po priebeh 
ťažkých bojov na karpatskom fronte v ro-
koch 1914-1915. Ostali po nich tisíce pad-
lých vojakov, desiatky vojnových cintorí-
nov na území severovýchodného Slovenska 
a v dnešnom pohraničí, ale aj dnes už skoro 
zabudnutý veľký lazaretný vojnový cinto-
rín v Košiciach. Na jednotlivých paneloch 
expozície možno vidieť dobové fotografi e 
niektorých cintorínov, ich zanedbaný stav 
počas éry socializmu a napokon úspešné 
projekty na ich záchranu a rekonštrukciu, 
ktoré s veľkým zanietením realizujú dobro-
voľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy. 
Atmosféru obdobia prvej svetovej vojny 
dotvárajú kópie farebných ilustrovaných 
autentických dobových pohľadníc, ako 
aj knihy popisujúce udalosti a skúsenosti 
z karpatského frontu, zajateckých táborov 
či históriu jednotlivých košických plukov.
Na niekoľkých ďalších výstavách pracu-

jeme, niektoré sú ešte len v stave nápadov, 
keď budú zaradené do programu výstav, 
budeme verejnosť včas informovať. Výsta-
vy pripravené z knižného a časopiseckého 
fondu ŠVK v Košiciach sú putovné, kniž-
nica ich požičiava bezplatne kultúrnym 
inštitúciám či školám, ktoré majú panely 
a  vhodné priestory na výstavy a  prejavia 
o ne záujem.
 Zoznam výstav nájdu záujemcovia na we-

bovej stránke knižnice: http://www.svkk.
sk/index.php/vystavy/ponuka-vystav
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V KOŠICIACH SA ČÍTALO PO 
ŠTVRTÝKRÁT
Festival Mesiac autorského čítania sa tohto 

roku zapísal do histórie už po päťnástykrát, 
na Slovensku išlo o jeho štvrtý ročník. 
Tento literárny projekt môžeme považovať 
za akýsi maratón autorských čítaní, ktorý 
prebieha nepretržite každý deň v  týždni 
počas celých 31 dní. Každoročne začína 
v Brne 1. Júla, postupne sa číta deň po dni 
v Košiciach, Ostrave a nakoniec v poľskom 
meste Wroclaw. Tento rok sa čítalo v mul-
tikultúrnom areáli košických Kasární/Kul-
turpark na Kukučínovej ulici, hosťujúcou 
krajinou festivalu sa stalo Škótsko. Začí-
nalo sa však tradične ako po minulé roky 
o 18.00 hod. vystúpením domáceho autora, 
po ktorom o 19.00 hod. pokračoval autor 
zo Škótska.

ŠKÓTSKO - KRAJINA S BOHATOU 
HISTÓRIOU A KVALITNOU 
LITERATÚROU
Škótsko je jednou zo štyroch krajín 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska, ktoré má vyše 5 milió-
nov obyvateľov. Je zaujímavé nielen typic-
kými kiltami, gajdami, bodliakmi a množ-
stvom stredovekých hradov, ale aj tým, že si 
napriek únii s  Anglickým kráľovstvom po 
celé stáročia zachovalo svoj vlastný právny 
systém. Jeho úradným jazykom je angličti-
na, škótčina a škótska gaelčina. Čo sa týka 
histórie škótskej literatúry, tak najstaršou 
písanou literárnou pamiatkou o  území 
dnešného Škótska je tradičná bardská po-
ézia z  10. až 11. storočia písaná v  gaelči-
ne, ktorá však bola v  priebehu 11. až 13. 
storočia vytlačená do Škótskej vysočiny. 
V nížinách južného Škótska sa vyformoval 
nový jazyk Scottish či Scots, teda škótčina, 
ktorou sú napísané najvýznamnejšie diela 
škótskej poézie zo 14. až 16. storočia. Škóti 
si síce zachovali vlastnú cirkev, zákonodar-
stvo a školstvo ako symbol svojej národnej 
identity, ale prakticky sa stali národom bez 
vlastného štátu a kontinuita ich literárneho 
vývoja tým bola prerušená. v súčasnosti aj 
napriek množstvu naozaj veľmi úspešných 
a medzinárodne známych domácich auto-

MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA 2014 / THE MONTH OF AUTHOR´S READING 
2014

Ing. Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice
viera.ristvejova@kosicekmk.sk

Abstract: „Month of author´s reading“ is the biggest literary festival in the Central Europe. 
Th e lovers of literature are off ered 31 literary evenings full of poetry and prose from many 
authors, including Slovak, Czech as well as one from a guest country. Th e organizers of the 
festival from four big European cities – Brno, Košice, Ostrava and Wroclaw – are: the Library 
for Youth in Košice, the Czech publishing house and cultural agency “Větrné mlýny“ and the 
Wroclaw Public Library.
Keywords: reading, festival, culture, literature, writers
Kľúčové slová: čítanie, festival, kultúra, literatúra, spisovatelia
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rov stále pretrváva mylný názor, že škótska 
literatúra je vlastne súčasťou tej anglickej, 
čo je spôsobené jednak postavením Škó-
tov v  rámci únie a  jednak ich jazykovou 
a kultúrnou roztrieštenosťou. Možno sa to 
však zmení už v najbližšom období, pretože 
obyvateľov tejto krajiny čaká referendum, 
ktorým budú rozhodovať o svojom osamo-
statnení, alebo zotrvaní v rámci Spojeného 
kráľovstva.

ZNÁMI AUTORI A REKORDNÁ 
ÚČASŤ
Aj počas tohto ročníka rovnako ako po 

tie minulé sa organizátori festivalu snažili 
ponúknuť to najzaujímavejšie, najrôzno-
rodejšie a  možno aj trochu kontroverzné 
zo súčasnej domácej aj zahraničnej tvorby. 
Tým sa im podarilo vytvoriť široký priestor 
na to, aby si každý z  návštevníkov mohol 
individuálne a  slobodne vybrať, čo mu je 

blízke, o čo má záujem, alebo s ktorým au-
torom sa chce zoznámiť.
Dôkazom, že sa im to úspešne darí je na-

rastajúca návštevnosť festivalu. Nemalou 
mierou k tomu prispela tohtoročná účasť 
fi nalistov a  víťazov prestížnych domácich 
literárnych cien Anasoft  litera a  Magnesia 
Litera Zuzany Cigánovej, Petry Hůlovej, 
Jany Juráňovej, Moniky Kompaníkovej, Sil-
vestra Lavríka, Jiřího Padevěta, Stanislava 
Rakúsa, Kateřiny Rudčenkovej, Ondreja 
Štefánika, Mareka Vadasa, Tomáša Vargu 
a Svetlany Žuchovej. a kvalitou nezaostáva-
li ani hostia zo Škótska, odkiaľ pricestovali 
nadaní, cenami ovenčení a  medzinárodne 
známi autori. Účasť na literárnych večeroch 
sa pohybovala v rozmedzí 25 až 120 návš-
tevníkov, pričom jednoznačne najvyššiu 
účasť zaznamenala záverečná dvojica Peter 
Pišťanek a  mladý okúzľujúci básnik Wil-
liam Letford. Celkovo sa účasť na čítačkách 

Zuzana Cigánová
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priblížila k peknému okrúhlemu číslu 1500 
návštevníkov.

O HOSŤOCH FESTIVALU
Slávnostného otvorenia festivalu sa zhosti-

la riaditeľka Knižnice pre mládež mesta 
Košice, Iveta Hurná. Prítomným prezradi-
la, že keď sa po prvýkrát pustila do organi-
zovania festivalu, ešte netušila, čo všetko to 
so sebou prináša, koľko starostí, povinností 
a  stresu. Rovnako nedokázala odhadnúť 
ako festival prijme košické publikum, či 
vôbec verejnosť zaregistruje, že sa čosi také 
koná. No už prvý ročník ju presvedčil, že 
takéto podujatie Košičania a  jeho návšte-
vníci vítajú a  dôkazom je bohatá účasť na 
literárnych večeroch. Milovníci kvalitnej 
literatúry každoročne ocenia najmä jedi-
nečnú možnosť stretnúť úspešných zahra-
ničných spisovateľov. a  ktorí zo škótskych 
autorov najviac očarili svojou profesionali-
tou, inteligenciou a všestranným nadaním 
slovenské publikum?
- ALAN BISSET sa predstavil nielen ako 

autor ale aj ako skvelý performer. Pri inter-
pretácii textu z  knihy Moirine monológy 
(Th e Moira Monologues) sa pred nami 
zjavila nielen rozprávačka Moira, ale aj vy-
hadzovač z  nočného klubu, jeho manžel-
ka a dokonca aj jeho pes. Druhú polovicu 
vystúpenia zaplnili otázky, ktoré týkajúce 
sa nielen jeho súkromia, o ktorom nám už 
deň predtým čo-to povedala jeho manžel-
ka Kirstin Innes (hosť predošlého festiva-
lového večera), ale aj pripravovaného refe-
renda o nezávislosti Škótska.
- HAL DUNCAN, pre ktorého tvorbu si 

literárni teoretici a  kritici našli novú ka-
tegóriu: poetika nepredvídateľnosti. Má 
najbližšie k  žánru sci-fi  a  fantasy, ale ob-

sahuje aj intertextuálne prvky s odkazmi na 
mnohé ďalšie diela. Väčšina autorov sci-fi  
vytvára pseudosvety, to Duncan ale nech-
ce, chce modernú spoločnosť. „Monarchia 
v  súčasnosti nefunguje, anarchia by ne-
fungovala nikdy, preto je demokracia tým 
najmenším zlom.“ Sám o  sebe tvrdí, že je 
anarchosocialista.
- RON BUTLIN, najčastejšou témou jeho 

prác je Škótsko, on sám sa však donedá-
vna Škótom veľmi necítil. Možno preto, 
že žil v  rôznych európskych metropolách, 
kde bolo oveľa príjemnejšie ako v Škótsku. 
Zmenila to návšteva u  priateľov na vidie-
ku. Zažil typický škótsky deň, zimu, vietor, 
dážď, pľušť – deň ako stvorený na prechád-
zku... v  Škótsku tomu hovoria utužovanie 
charakteru. Práve vtedy objavil a  začal 
akceptoval svoju identitu, že je Škót a pat-
rí sem do tej krajiny. Ak by si Škóti mali 
voliť svojho reprezentanta, mala by ním byť 
Lochnesská príšera, Nessie.
- MORNA YOUNG, túto mladú škóts-

ku autorku predstavil moderátor a  pre-
kladateľ Gabriel Lukáč ako spisovateľku, 
herečku, speváčku, skladateľku, režisérku, 
producentku – proste všestranný talent. 
To samozrejme inšpirovalo k otázke, ktorú 
činnosť preferuje. Morna Young šalamúns-
ky odvetila, že určite kreatívnu činnosť, ale 
vždy sa snaží venovať len jednej z nich. Prá-
ve teraz je to dramaturgia, pretože pripra-
vuje hru o ceste po Škótsku, ktorá bude mať 
premiéru túto jeseň. Svoj multitalent pred-
viedla aj počas čítania zo svojej hry Lost at 
Sea.
- IAN BROWN, dramatik, básnik a  pro-

fesor divadelného umenia na Kingstonskej 
univerzite v Londýne presvedčil publikum, 
že je predovšetkým básnikom. Priznal sa, 
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že v Brne ho postavili pred úlohu vytvoriť 
báseň o Brne priamo pred prítomným pu-
blikom a  vopred nám aj pohrozil, že keď 
mu dnes tiež nedáme pokoj, tak nám ju za 
trest prečíta. Prečítal niekoľko svojich bás-
ní a každú doplnil o komentár k jej vzniku 
a téme.
- NICK BROOKS, známy škótsky románo-

pisec, prekvapil publikum tým, že prečítal 
básne. „Poéziu som objavil iba nedávno 
a  jej tvorba mi prináša veľké potešenie“, 
priznal sa. Jeho básne doteraz knižne ne-
vyšli a  ani to nemieni nijako uponáhľať. 
Svoje písanie básní si užíva a tvorí len vtedy, 
keď má inšpiráciu. V tom sa básne líšia od 
románu. Pri próze má už na začiatku jasnú 
tému, postavy a vie, ako sa bude uberať dej. 
Pri poézii je to iné, tam zachytáva každo-
denné okamihy.
- ZOE STRACHAN, prozaička a  drama-

tička z Glasgowa vôbec netajila svoj kladný 
vzťah k experimentálnemu divadlu ako je 
napríklad bytové divadlo, divadlo na ulici, 
v  parku či v  stanici metra. Sama sa však 
pokladá za dosť tradičnú autorku a  mys-
lí si, že jej hry určite patria do klasického, 
kamenného divadla. Svoje vystúpenie na 
festivale táto sympatická autorka ukončila 
vtipnou odpoveďou na otázku, či existuje 
Lochnesská príšera. „Určite existuje, aj keď 
ja sama som ju nevidela. Stretla som však 
dvoch ľudí ktorí ju videli... Možno použí-
vaním počítačov a  internetu sa ľuďom 
stráca predstavivosť, keď prestávajú veriť 
v jej existenciu.“
- GRAHAM MASTERTON, autor píšu-

ci horory, thrillery, katastrofi cké romány 
a historické eposy. Dôkazom jeho obľúbe-
nosti je jednak množstvo prekladov do 
rôznych jazykov, ale aj počet predaných 

výtlačkov. Napríklad jednou z  autorových 
prvých kníh bola príručka Ako rozvášniť 
Vášho muža, z ktorej sa predalo až 3 milió-
ny výtlačkov. Autorov hororov, teda aj sám 
seba označil za hraničných autorov. „Ja tiež 
píšem na hrane. Keďže píšem o zlých veci-
ach a niekedy až o hnusných, musím vedieť 
vycítiť a  štylisticky zvládnuť hranicu, za 
ktorú jednoducho nemôžem ísť. To čo bolo 
povedané resp. napísané musí byť pre čita-
teľa ešte znesiteľné.“
- LINDA CRACKNELL, Angličanka žijúca 

v Škótsku sa publiku predstavila trochu ne-
tradične nielen čítaním, ale aj prezentáciou 
v Power Pointe, ktorá priblížila prítomným 
krajinu z  čítaných ukážok. Prvá ukážka 
predstavovala úryvok z  autobiografi ckého 
opisu dobrodružnej cesty na najkrajší ost-
rov Škótska Skye a druhá bola fi kcia Trien-
kie, príbeh z  prostredia, ktoré má divoké 
more, divokú oblohu, starý prístav a akýsi 
morský bazén, vybudovaný už v roku 1930. 
Jej knihy sú plné krásnych opisov príro-
dy, ale aj túžby, straty a  krutej reality. Je 
v nich život, rodina, priateľstvo a prechádz-
ky horskou krajinou bohatou na príbehy. 
- JO CLIFFORD, jedna z najuznávanejších 
škótskych dramatičiek otvorene prehovo-
rila o svoje dlhej a  veľmi bolestivej ceste, 
ktorú podstúpila, aby sa stala transgender, 
z muža ženou. Má dve dcéry z 33-ročného 
vzťahu s radikálnou feministkou a mysliteľ-
kou Sue Innes, ktorá jej vraj svojou láskou 
zachránila život a bola jej životnou láskou. 
Pre ňu bola stále mužom a pre dcéry otcom, 
i keď sa ním nikdy necítila. „Aj teraz mi 
dcéry nepovedia inak ako daddy (otecko), 
iba pred vnukom som grandmother (stará 
mama).“ Po smrti ženy, ktorá náhle zomre-
la na mozgový nádor, sa rozhodla pre radi-
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kálnu zmenu a podstúpila zmenu pohlavia. 
v jej profesionálnom živote to však zname-
nalo, že dlhých 20 rokov bola nežiaducou 
persónou. Aj teraz pokiaľ chce byť otvorená 
a chce písať slobodne, musí za to platiť. „Cí-
tim, že ľudia a  naše okolie sa menia. Ešte 
pred 10 rokmi na mňa pokrikovali, ale te-
raz už nie.“
- JAMES SUTHERLAND-SMITH pôsobí 

ako učiteľ anglického jazyka v Prešove a po-
pri tom prekladá slovenské básne do anglič-
tiny. Za svoju prekladateľskú činnosť získal 
v  roku 2003 Hviezdoslavovu cenu. Počas 
festivalového večera predniesol básne zo 
svojej zbierky Flint, ktorá na prelome ro-
kov 2013/2014 vyšla v slovenskom preklade 
pod názvom Pazúrik. Keďže prekladateľom 
básni bol práve Ján Gavura, moderátor 
večera, naskytla sa krásna príležitosť na 
slávnostné uvedenie zbierky do života za 
prítomnosti oboch autorov. Krstným ot-
com sa stal Petr Hruška a  krstilo sa, ako 
inak, hruškovicou. Zaujímavosťou zbierky 
je jej papierový obal, ktorý z druhej strany 
ukrýva momentku autora vytvorenú počas 
jeho pobytu v Arabskej púšti.
- PETR MAY, cenami ovenčený autor zná-

meho bestselleru Lewis Trilogy pricestoval 
z  Francúzska, kde momentálne žije. Ten-

to spisovateľ a  zároveň úspešný scenárista 
a redaktor hlavných večerných programov 
britskej televízie napísal aj tri úspešné te-
levízne seriály a tiež obľúbené knižné série 
China Trillers a  Enzo Files. Vo svojich 
dielach píše o reálnych veciach, ktoré sám 
videl, zažil, počul. Svoje príbehy vytvára 
tak, že si najprv vypracuje kostru s  prib-
ližne 20 000 znakmi, ktorú neskôr rozvíja. 
Autor o svojom bestsellere prezradil, že mu 
ho na začiatku vlastne odmietli doma vy-
dať. „Nikto to nechcel, aj keď som bol pres-
vedčený, že je to to najlepšie, čo som kedy 
napísal. Až po troch rokoch som sa opäť 
odvážil rukopis vybrať zo zásuvky a ukázať 
ho svojej agentke, ktorá okamžite odkúpila 
všetky práva.“
- GERDA STEVENSON, uznávaná škót-

ska herečka, režisérka a spisovateľka píše už 
viac ako tridsať rokov. Jej hra Federer Ver-
sus Murray bola v roku 2012 uvedená v di-
vadle 59E59 THEATER v New Yorku počas 
škótskeho týždňa a dostalo sa jej kladných 
ohlasov zo strany kritiky. Svoju tvorbu 
orientuje aj na deti. Pre BBC spracovala 
viac ako 100 zábavno-náučných progra-
mov, vyšla jej detská kniha THE CANDLE-
MAKER  & OTHER STORIES a  je veľkou 
propagátorkou Storytellingu, spôsobu uče-
nia sa cez rozprávanie príbehov.

Petr May

David Wishart a Ján Gavura
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- VAL MCDERMID píše viac ako 30 ro-
kov a na svojom konte má množstvo psy-
chothrillerov a  detektívok, ktoré sú pre-
kladané do rôznych jazykov. Písať sa vraj 
učila: „Učila som sa tým, že som veľmi veľa 
čítala a  najmä si všímala, ako sa príbehy 
v knihách iných spisovateľov rozvíjajú. No 
a pravdou je, že najviac sa naučíte práve na 
tých zlých knihách, pretože v  nich zistíte, 
čomu by ste sa určite mali vyhnúť. a  je to 
aj výhodné takto sa učiť na chybách iných.“ 
Na svojom konte má aj jednu knihu pre deti 
 My Granny Is a Pirate (Moja stará mama je 
pirát), ktorá je príbehom o dobrodružstve 
na šírom mori a  babičke – pirátke, ktorá 
svoje tajomstvo pred rodinou neustrážila...
- THERESA BRESLIN, oceňovaná autor-

ka kníh pre deti a mládež vydala niekoľko 
desiatok knižných titulov. Zaujíma sa o či-
tateľskú gramotnosť detí a detskú literatúru 
vôbec. Za knihu Whispers in the Graveyard, 
ktorá je presvedčivým príbehom chlapca 
s dyslexiou, získala prestížnu cenu Carnegie 
Medal. v  roku 2000 jej bolo udelené celo-
životné čestné členstvo v  škótskom spolku 
knihovníkov za činnosť v oblasti detskej li-
teratúry a  knihovníctva. Pri zmienke o jej 
oceneniach skromne reagovala: „ Je veľa 
rôznych ocenení, ale pomôže to k tomu, aby 
deti čítali viac? Lebo hlavne o to ide. Keď 
píšete pre deti, musíte sa o ne aj zaujímať.“
- WILLIAM LETFORD, záverečný hosť 

festivalu je absolventom tvorivého písania 
na Glasgowskej univerzite. Na dráhu pro-
fesionálneho spisovateľa sa dal po tom, čo 
prišiel o prácu pokrývača. Prvotinou je 
básnická zbierka Bevel vydaná v roku 2012 
a jeho talent bol odmenený Cenou pre za-
čínajúcich autorov. Svoje prvé básnické 
úspechy zaznamenal už keď mal jedenásť. 

Vtedy sa jeho báseň, ktorú mal napísať ako 
domácu úlohu, tak zapáčila učiteľke, že sa 
rozhodla ju poslať známemu škótskemu 
básnikovi. ,,Na báseň prišla odpoveď s veľ-
mi kladným hodnotením a  pod ňou bolo 
rukou dopísané – NEPRESTAŇ PÍSAŤ.“ 
Odvtedy verí, že písanie básní je niečo, čo 
vie a  teda môže robiť. Všetky básne píše 
z  perspektívy vlastnej osoby a  recituje ich 
vždy naspamäť. ,,To preto,aby som ohúril 
publikum a svojich poslucháčov.“

ZÁVER FESTIVALU
Záverečné slová festivalu už tradične patrili 

riaditeľke Knižnice pre mládež mesta Košice 
Ivete Hurnej, ktorá nešetrila poďakovania-
mi. Tie smerovali priamo účastníkom festi-
valu za ich lásku a oddanosť literatúre ale aj 
všetkým partnerom, ktorí tento projekt pod-
porili. Nechýbalo ani prianie do budúcna. 
Síce len jedno, ale veľké: Aby sme sa mohli 
aj na budúci rok všetci stretnúť a užiť si už 
V. ročník Mesiaca autorského čítania a mať 
možnosť tentoraz spoznať Nórsko a  jeho li-
teratúru.
Mesiac autorského čítania bol realizovaný 

vďaka fi nančnej podpore Ministerstva kultú-
ry SR v rámci dotačného systému Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 – Košice a pod-
pore mesta Košice, zriaďovateľa Knižnice 
pre mládež mesta Košice, Českého centra 
v  Bratislave, EHMK n.o., K13 Košické kul-
túrne centrá a  hotela DoubleTree Košice. 
Poďakovanie patrí aj všetkým mediálnym 
partnerom projektu: Rádio Devín, Rádio 
Lumen, Knižná revue, Literárne informačné 
centrum, Zajtrajšie noviny a Slovenský syn-
dikát novinárov a v neposlednom rade pri-
mátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu, 
ktorý prevzal nad projektom záštitu.
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Obecná knižnica v  Zohore, obci s  3  300 
obyvateľmi ležiacej v južnej časti Záhor-
skej nížiny a v slovenskej časti Pomoravia, 
si v  tomto roku si pripomína 85. výročie 
založenia.

Písal sa rok 1929, 7 marec. V našej obci sa 
konali veľké oslavy pri príležitosti 80-tych 
narodenín p. prezidenta Dr. T.G. Masaryka, 
ktorý bol v Zohore veľmi obľúbený. Oslavo-
valo sa už od rána slávnostnými bohosluž-
bami. Poobede bol sprievod dedinou a večer 
program pokračoval v  hostinci. Učiteľský 
zbor so žiakmi pripravil bohatý kultúrny 
program. Slávnostný príhovor mal aj správ-
ca školy Viliam Swacho, na podnet ktorého, 
v tento deň bola v Zohore uvedená do života 
obecná knižnica.

Prvé priestory knižnice sa nachádzali v ka-
binete starej školy postavenej ešte v  roku 
1750. V roku 1934 bola slávnostne otvore-
ná nová škola. Spolu so školou sa presťa-
hovala aj knižnica. Knižnica bola otvorená 
raz do týždňa, vždy vo štvrtok dve hodiny. 
Požičiavali sa hlavne detské knihy a odbor-
ná literatúra. Činnosť knižnice bola veľmi 
dobrá. K 31.12. 1962 sa v knižnici nachá-
dzalo 3368 knižných jednotiek a  čitateľov 
bolo 292. Presne 3. decembra 1974 sa kniž-
nica presťahovala do novších priestorov, 
ale už vtedy boli nevyhovujúce. Do kniž-
nice nastupuje knihovníčka p. Dagmar Po-
láková z Malaciek. Počas jej deväťročného 
pôsobenia bola činnosť knižnice na veľmi 
vysokej úrovni. Svoju prácu brala zodpo-
vedne, starala sa o  pravidelný prírastok 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

kníh. Knihy vyberala pokiaľ bolo možné 
podľa záujmu občanov. Veľmi častými 
návštevníkmi boli deti zo školskej družiny, 
materskej a základnej školy. Usporadúvali 
sa pre nich rôzne besedy o  knihách, roz-
právkové posedenia, pre starších žiakov za-
ujímavé kvízy. Pre dospelých to boli večery 
poézie a prózy. Podľa zohorskej kroniky sa 
po roku 1983 v knižnici vystriedalo viacero 
knihovníčok. V roku 1993 začala pracovať 
v  knižnici p. Jana Ščepánková, ktorá tu 
pracuje dodnes. Napriek nevyhovujúcim 
priestorom knižnica v nich dokázala dobre 
fungovať úctyhodných 36 rokov. Situácia 
sa však zhoršila tak, že sme museli hľadať 
nové priestory. A  tak od septembra 2008 
knižnicu prichýlila základná škola na Ob-
chodnej ulici. Po 80-tich rokoch sa vrátila 
knižnica znova do priestorov školy, aby 
bola po ruke tým, na ktorých nám najviac 
záleží, deťom.
Po polroku pôsobenia knižnice v nových 

priestoroch môžeme len skonštatovať, že 
to bol veľmi dobrý nápad. To, že sa škola 
nachádza v  strede dediny, knižnici veľmi 
pomohlo. Odkedy sme v  areáli školy, tak 

OBECNÁ KNIŽNICA V ZOHORE / PUBLIC LIBRARY IN ZOHOR

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
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Noc s Andersenom – spoločná fotka s našim hosťom, spisovateľkou Vierkou Brunovskou

robíme veľa akcií pre deti a spolupracuje-
me aj so Školským klubom detí pri základ-
nej škole. Ďalej spolupracujeme s Maticou 
slovenskou v  Zohore, s  ktorou sa nám 
podarilo zorganizovať veľa besied pre deti 
o hradoch a zámkoch v našom okolí.
Od roku 2010 sa zapájame do podujatia 

Noc s Andersenom. Detskí nocľažníci pri-
vítali veľa hostí - Erika Ondrejku, Vieru 
Brunovskú, Zdenku Lacikovú, mladú ilu-
strátorku zo Zohoru Veroniku Cabadajo-
vú, hudobníka Alexandra s dcérou, počas 
večera si vyrábajú vždy nejakú maličkosť, 
ktorá im podujatie pripomenie (anderse-
novský klobúk, prívesky a náušnice..), zá-
ver patrí buď vypúšťaniu balónov s tajným 
želaním alebo ohňostroju.
Posledné roky sme sa zapojili aj do súťaží 

Čítame s  Osmijankom, Deň ľudovej roz-
právky, Čitateľský maratón, pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detskej knihy to bolo 

zapojenie sa do rekordu vo výpožičkách 
detských kníh.
Naj súťaž, do ktorej sme sa prihlásili, bola 

súťaž „Nakazení čítaním“. Zo štyroch ka-
tegórií   nám sa podarilo vyhrať dve. Fo-
tografi ckú, kde sme cez facebook posielali 
hlasy pre prácu Zohorčana Davida Mac-
koviča, zapojili sa skoro všetci z  dediny, 
ktorí sú na facebooku, aj  ich priatelia. 
V  grafi ckej kategórii naša čitateľka Radka 
Ščepánková navrhla tričko, ktoré odborná 
porota ocenila. Keďže nepočítali s tým, že 
by niekto mohol vyhrať dve kategórie, tak 
sme získali dve rovnaké kopy kníh, a preto 
sme časť z nich poslali do školskej knižnice 
v Seredi, ktorí s nami vo fotografi ckej súťa-
ži prehrali o tri hlasy.
S  fi nančnou podporou obecného úradu 

organizuje knižnica výlety po Slovensku 
nazvané „Po stopách UNESCO“. Od roku 
2011 sme navštívili Martin, Banská Štiav-
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nicu, Kremnicu, Ružomberok, Vlkolínec, 
Dolný Kubín a Leštiny. Na výlety vyberá-
me deti, ktoré sú nielen dobrými čitateľmi, 
ale aj usilovnými žiakmi alebo výhercami 
súťaží.
Výpožičný čas sa za 85 rokov postupne 

zvyšoval z 2 hodín týždenne na súčasných 
23 hodín. Knižnica má aktuálne 16 155 do-
kumentov. Posledné roky sme od obce do-
stávali príspevok na nákup fondu vo výške 
cca 2000 EUR, tento aj minulý rok sme do-
stali na nákup kníh len 800 eur, dúfame ale, 
že sa to zlepší. Snažíme sa získať knihy aj 
darmi od našich, pripojili sme sa tiež k pro-
jektu „Jednu knihu ročne.“ Zloženie fondu 
v našej knižnice je klasické ako asi v kaž-
dej obecnej knižnici. Prioritou sú knihy 
pre deti a mládež a beletria pre dospelých. 
Knižnica spracúva knihy v  programe KIS 
MaSK. Od roku 2013 v  knižnici pracuje 

druhá knihovníčka na dvojtretinový úvä-
zok a  pomáha s retrokatalogizáciou. Obe 
knihovníčky pracujú okrem knižnice aj pre 
kultúru obce, pre seniorov, dokumentujú 
podujatia obce. Jana Ščepánková pôsobí 
v redakcii obecných novín Zohorský hlas, 
od roku 2009 ako obecná kronikárka má 
tiež na starosti fotografi cký archív obce.

V  minulom roku ocenil počas Týždňa 
slovenských knižníc predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo 
päť obecných knihovníkov Bratislavského 
kraja za ich dlhoročnú a  príkladnú prácu 
v  oblasti knihovníctva. Medzi ocenenými 
bola aj knihovníčka našej knižnice p. Jana 
Ščepánková.

Jana Ščepánková,
Obecná knižnica v Zohore

kniznica@obeczohor.sk 

Zastihnúť prof. PhDr. Martu Pančíkovú, 
CSc., medzi jej súčasnými pracovnými po-
vinnosťami na Katedre slavistiky Filozofi c-
kej fakulty Ostravskej univerzity (od roku 
2011), doktorandskými obhajobami, habi-
litačnými konaniami na viacerých univer-
zitách, zahraničnými cestami a  tvorivou 
vedeckou činnosťou, nebolo jednoduché. 
Táto neúnavná – jediná slovenská pro-

fesorka poľského jazyka od roku 1978 do 
roku 2010 pôsobila na Katedre slovanských 
fi lológií Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského. Tu sa zameriavala na jazy-
kovedné disciplíny, preklady, tlmočenie 
z  poľštiny, viedla semináre, jazykovedne 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

MÁM ÚCTU KU KNIHOVNÍCKEJ PROFESII / I HAVE RESPECT FOR THE 
PROFESSION OF LIBRARIAN
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zamerané bakalárske, záverečné a  magis-
terské diplomové práce z poľského jazyka. 
Školila doktorandov, oponovala viaceré 
doktorandské práce na univerzitách v Pre-
šove, Olomouci, Ostrave a habilitačné 
práce (Prešov, Praha, Olomouc, Banská 
Bystrica). Samozrejme, je tiež autorkou 
učebných textov pre študentov, spoluautor-
kou učebnice poľského jazyka pre Slovákov 
Po tamtej stronie Tatr (Krakov 1998, 2003 
– 2. doplnené vydanie, teraz sa pripravuje 
elektronická verzia), riešiteľkou rôznych 
grantových úloh, výskumných úloh (napr. 
z  porovnávania slovanských jazykov). Má 
za sebou priekopnícku prácu v konfrontá-
cii najnovšej poľskej a slovenskej lexiky. Za 
dosiahnuté odborné výsledky a rozvoj po-
lonistiky získala aj viaceré ocenenia i vyso-
ké štátne vyznamenanie Poľskej republiky. 
Stručný pohľad na vedeckú a pedagogickú 

činnosť prof. PhDr. Marty Pančíkovej, CSc. 
naznačuje, že doslova žije s knihami, naj-
mä s odbornou literatúrou a bez knižníc sa 
neobíde. Bola preto vhodným „typom“ na 
tému, ako sa díva na knihovnícku profesiu, 
resp. ako ju vníma.

• Pamätáš sa, kedy a ako si sa stretla 
s povolaním knihovník?

- S  knihami som mala od detstva veľmi 
dobrý vzťah, rada a veľa som čítala. Ro-
dičia, najmä mama, nás doma viedli ku 
knihám. Mama mala veľmi dobrý vzťah 
k  literatúre a  vždy pred Vianocami, keď 
na pracovisku predávali knihy, bolo úplne 
prirodzené, že sme si ich našli pod strom-
čekom. V  základnej škole boli učiteľky 
mojimi prvými knihovníčkami. Ak sa po-
zriem späť, môžem povedať, že práve knihy 
sa pričinili o výber môjho povolania. Počas 

zimných uhoľných prázdnin na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole v Brezne, som 
prečítala celú trilógiu od Sienkiewicza. Na 
prijímacích pohovoroch na rusistike FFUK 
sa ma pýtali aj na poľských autorov (práve 
sa totiž otvárala kombinácia s  poľštinou) 
a  vďaka prečítanej literatúre od poľských 
autorov som sa dostala na štúdium polo-
nistiky. V  prvom ročníku vysokej školy 
som bývala s  kolegyňou, ktorá študovala 
knihovedu. Tá ešte viac prehĺbila môj po-
zitívny vzťah k tejto profesii.

• V čom pomohli, resp. prekvapili 
knihovníci počas Tvojej vedeckový-
skumnej i pedagogickej cesty?

- Celý môj pracovný život som mala úctu 
k  tomuto zamestnaniu a  ku knihám. Pri 
vedeckých postupových prácach som sa 
obracala na služby knižníc (rešerše, získa-
vanie bibliografi ckých údajov, študijné ma-
teriály) a vždy mi ochotne pomohli. Mož-
no som mala len šťastie na ľudí, ale naozaj 
sa nemám na čo sťažovať, alebo mať ťažké 
srdce na knihovníkov.

• Ovplyvnil Ťa niekedy niekto z nich? 
Čím?

- Možno to bude znieť neuveriteľne, ale 
tri moje priateľky zo študentských čias 
pracovali ako knihovníčky, dve vyštudo-
vali knihovedu na strednej a vysokej ško-
le a  tretia sa dostala do Štátnej vedeckej 
knižnice v  Prešove ako fi lológ. Jedna z 
nich pracovala v  Štátnej vedeckej knižni-
ci v  Banskej Bystrici a  ďalšia v  Bratislave 
v Ústrednej knižnici SAV. Už na internáte 
som mala možnosť, veľa sa od nich dozve-
dieť o zákulisí z ich štúdia a neskôr aj práce 
v knižniciach. Odvtedy sa na knižnice po-
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zerám trochu iným pohľadom, ako väčšina 
čitateľov. Viackrát som mala možnosť na-
vštíviť ich priamo na pracoviskách a takto 
porovnať úroveň troch vedeckých knižníc 
na Slovensku.

• Zapochybovala si niekedy o odbornos-
ti knihovníka?

- Ako som už vyššie spomenula, o  práci 
knihovníka som sa dozvedela veľa a vážim 
si ju. Pri mojich postupových vedeckých 
prácach mi mnohokrát pomohli pri zbie-
raní bibliografi ckých údajov, pri získavaní 
potrebnej literatúry a  tiež pri spracovaní 
rešerší. Sama viem z  vlastnej skúsenosti, 
koľko námahy treba vynaložiť pri správ-
nom zápise vlastnej bibliografi e. Pozitívne 
oceňujem aj prácu knihovníčok a zamest-
nancov Ústrednej knižnice FFUK, ktorí sa 
venujú zhromažďovaniu záznamov, citácií. 
Veľakrát robia aj prácu navyše, sami vyhľa-
dávajú rôzne záznamy z  publikácií, ktoré 
sa im dostávajú do rúk a týmto spôsobom 
uľahčujú niekedy detektívne pátranie po 
vlastných citáciách. 

• Prekáža Ti niečo na knihovníkoch ?
- Neviem, lebo moje skúsenosti s rôznymi 

knihovníkmi v rôznych knižniciach sú po-
zitívne. Možno nejaké negatívne spomien-
ky by sa našli pri spomienke na štúdium 
v študovniach, chýbajúcu literatúru, či zdĺ-
havejšie čakanie na knihy a pod.

• Veľa cestuješ, aké máš zahraničné 
skúsenosti s knihovníkmi?

- V  zahraničí mám najviac skúseností 
s poľskými knižnicami. Veľmi som im zá-
videla novú modernú knižnicu univerzity 
vo Varšave, avšak neskôr, po niekoľkých 

sedeniach v nej, som zistila, že je tam v ho-
rúcich dňoch nedýchateľné prostredie a ľu-
tovala som knihovníkov, ktorí tam museli 
tráviť celé dni. S modernou knižnicou som 
sa prvýkrát stretla v Martine, keď sme boli 
na exkurzii v Slovenskej národnej knižnici. 
Tam som prvýkrát videla moderné ukla-
danie kníh, neskôr som to videla v poľ-
ských knižniciach (Biblioteka Universyte-
tu Warszawskiego, Biblioteka Narodowa, 
Biblioteka Jagiellońska). Priateľský prístup 
knihovníčok som zažila aj v Knižnici slo-
vanských jazykov na univerzite v Ľubľane. 
Počtom rôznych kníh, časopisov, najmä 
zo slovanských krajín, ma doslova ohúrila 
knižnica v Marburgu.

• Ako si predstavuješ moderného kni-
hovníka v budúcnosti?

- Jednoznačne si ho predstavujem v mo-
dernom a  účelnom prostredí knižnice, 
obklopeného počítačmi, modernými ka-
talógmi, vždy usmiateho a  samozrejme 
vzdelaného,  dobre zorientovaného a  vždy 
ochotného.

S prof. PhDr. Martou Pančíkovou, CSc.
sa rozprávala Ľudmila Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION

Dobrovoľnícka činnosť sa stáva prirodze-
nou súčasťou rôznych oblastí nášho kaž-
dodenného života. Dobrovoľníci nie sú 
novým fenoménom ani v prostredí knižníc. 
Skúsenosti s ich prácou majú najmä verejné 
knižnice, kde už dlhodobo dobrovoľníci 
bez nároku na odmenu vypomáhajú pri 
rôznych činnostiach v práci s používateľom 
−  organizovaní podujatí, donáške kníh 
starším a imobilným občanom, pri čítaniach 
pre deti a pod. Bez dobrovoľného knihovní-
ka alebo tzv. aktivistu knižnice by najmä 
menšie knižnice neexistovali. Dobrovoľníci 
v knižniciach často predstavujú alternatívny 
spôsob riešenia ekonomických problémov 
a nedostatku personálu.
Jedným z  prvých impulzov pozitívne 

využiť záujem a  prácu dobrovoľníkov aj 
v prostredí našej akademickej knižnice bol 
Európsky rok dobrovoľníctva, ktorý v  roku 
2011 vyhlásila Európska komisia s cieľom 
zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť pre-
sadzovania občianskej angažovanosti a ak-
tívneho občianstva.
Aktivity a skúsenosti rôznych verejných in-

štitúcií s pôsobením dobrovoľníkov boli pre 
nás inšpiráciou zamyslieť sa nad možnosťa-
mi ich uplatnenia a využitia ich potenciálu 
na skvalitnenie poskytovania našich služieb.
Pri príprave programu dobrovoľníkov sme 

spolupracovali s Katedrou sociálnej práce 
Pedagogickej fakulty UMB a pracovník-
mi Centra dobrovoľníctva, občianskym 
združením, pôsobiacim v Banskej Bystrici,  

ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúse-
nosti. Jedným z prvých krokov bolo určenie 
si vhodnej cieľovej skupiny dobrovoľníkov 
pre potreby univerzitnej knižnice a činností, 
ktoré budú vykonávať. Zadefi novali sme si 
osobnostné a iné predpoklady a zručnosti, 
ktoré by mali spĺňať. O  pôsobení dobro-
voľníkov sme informovali  kmeňových pra-
covníkov knižnice.
Dôležitým výsledkom spolupráce s Cen-

trom dobrovoľníctva bol projekt Dobro-
voľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici 
UMB, ktorý nám významne pomohol pri 
vytváraní podmienok pre pôsobenie do-
brovoľníkov v našej knižnici. Slúžil na roz-
behnutie programu a vytvorenie databázy 
dobrovoľníkov. Projekt fi nančne podporila 
Komunitná nadácia Zdravé mesto. Dobro-
voľnícky program je primárne zameraný 
na seniorov vo veku nad 50 rokov. Vyt-
vára pre nich priestor, kde môžu uplatniť 
svoje celoživotné profesijné, ale aj životné 
skúsenosti a  vedomosti. Pre univerzitnú 
knižnicu znamená ich pôsobenie možnosť 
zvyšovať spokojnosť používateľov univerzit-
nej knižnice s  jej knižnično-informačnými 
službami.
Finančné prostriedky z  pilotného projek-

tu boli použité na propagáciu programu, 
prípravu informačného materiálu pre do-
brovoľníkov so základnými informáciami 
o  ich právach a  povinnostiach a úhradu 
niektorých nákladov (cestovné, občerstve-
nie, darčeky pre dobrovoľníkov).

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM SENIOROV V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI 
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI / VOLUNTARY 
PROGRAMME FOR SENIORS IN THE MATEJ BEL UNIVERSITY LIBRARY IN 
BANSKÁ BYSTRICA
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Európsky parlament schválil na roky 2014 
- 2020 nový program Európskej únie (ďalej 
len EÚ) v  oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a  športu pod názvom 
ERAZMUS  PLUS. Program je zameraný na 
posilnenie zručností, zamestnanosti a pod-
poru modernizácie vzdelávania, odbornej 

prípravy a  systémov práce s  mládežou. 
Nový program zlučuje všetky doterajšie 
programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a  šport vrátane Progra-
mu celoživotného vzdelávania (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), 
programu Mládež v akcii a piatich progra-

AKTIVITY UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UNIVERZITY MATEJA BELA 
V BANSKEJ BYSTRICI V PROGRAME ERAZMUS / ACTIVITIES OF THE MATEJ 
BEL UNIVERSITY LIBRARY IN BANSKÁ BYSTRICA WITHIN THE ERASMUS 
PROGRAMME

Propagáciu programu sme zabezpečili  for-
mou informačných skladačiek a  letákov. 
Informácie o projekte sme zverejnili na 
webovej stránke knižnice a na stránke Cen-
tra dobrovoľníctva. Najúčinnejšou formou 
propagácie boli osobné stretnutia s  po-
tenciálnymi záujemcami o  dobrovoľnícku 
činnosť v  Kluboch a denných centrách 
seniorov, ktoré pôsobia v meste Banská 
Bystrica. Touto formou sa nám podarilo 
získať najviac dobrovoľníkov. Úvodné stret-
nutie so záujemcami sa uskutočnilo v sep-
tembri 2013, na ktorom boli oboznámení 
s poslaním a zameraním akademickej 
knižnice a činnosťami, ktoré mali v knižni-
ci vykonávať. Záujemca o dobrovoľnícku 
činnosť vyplnil dotazník, na základe 
ktorého sme zistili jeho motiváciu, doter-
ajšie skúsenosti, záujmy a očakávania od 
práce dobrovoľníka v univerzitnej knižnici. 
Od októbra pôsobilo v  našej knižnici šesť 
dobrovoľníkov z radov seniorov. Vyko-
návali jednoduché práce, ktoré spočívali v 
zakladaní kníh, príprave žiadaných doku-
mentov, poskytovaní kopírovacích služieb 
a  oprave poškodených dokumentov. Kni-
hovníci tak mohli viac času venovať použí-
vateľom knižnice, pružnejšie reagovať na 

ich požiadavky a  poskytovať im odborné 
konzultácie.
Posilnenie personálneho obsadenia 

knižnice o dobrovoľníkov znamená možnosť 
kvalitnejšieho a  rýchlejšieho poskytovania 
základných, najmä výpožičných služieb 
knižnice. Ich výpomoc je dôležitá najmä pri 
zvýšenej návštevnosti knižnice na začiatku a 
počas semestra, kedy má knižnica predĺžené 
otváracie hodiny študovní a poskytuje svoje 
služby v dvojzmennej prevádzke. Práca do-
brovoľníkov je prínosom aj pri nárazových 
prácach. 
Realizácia Dobrovoľníckeho programu 

seniorov počas prvého roka ukázala, že aj 
v prostredí akademickej knižnice má práca 
dobrovoľníka využitie a  opodstatnenie. 
Našou ambíciou je v  tomto programe 
pokračovať a  vytvoriť podmienky nielen 
pre pôsobenie dobrovoľníkov z radov se-
niorov, ale aj nezamestnaných mladých 
ľudí, ktorí by tak mohli aj prostredníctvom 
dobrovoľníckej činnosti v knižniciach získať 
prvé pracovné skúsenosti a prax.

PhDr. Slávka Beracková,
UK UMB v Banskej Bystrici

slavka.berackova@umb.sk
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mov medzinárodnej spolupráce (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program 
pre spoluprácu s  industrializovanými 
krajinami). ERAZMUS PLUS sa člení na 
nasledovné podprogramy :
• mobilita študentov vysokých škôl – 

štúdium
• mobilita študentov vysokých škôl – stáž
• mobilita učiteľov vysokých škôl – pred-

náškový pobyt
• mobilita zamestnancov vysokých škôl – 

školenie
Mobilita zamestnancov vysokých škôl sa 

realizuje formou školenia poskytnutého 
hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou 
vysokou školou. Určená je pre pedagogic-
kých i nepedagogických zamestnancov vy-
sokých škôl. Dĺžka mobility môže byť od 2 
do 60 dní (mimo dní určených na cestova-
nie). Program ERAZMUS PLUS umožňuje 
v  akademickom roku 2014/15 vycestovať 
do členských krajín EÚ, na Island, do Nór-
ska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Turecka 
a Macedónska. Výber účastníkov uskutoč-
ňuje vysielajúca vysokoškolská inštitúcia. 
Záujemcovia o  mobilitu musia predložiť 
pracovný plán dohodnutý s  hostiteľskou 
organizáciou. V  pláne si stanovia zámery 
a ciele školenia, aktivity na ich dosiahnutie 
a  očakávané výsledky. Školenie môže mať 
rôznu podobu, napríklad krátke dočasné 
preloženie do partnerskej inštitúcie, študij-
ná návšteva, program pozorovania skúse-
ného pracovníka (job-shadowing), pracov-
ná skupina, spoločná práca a pod.
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici (ďalej Univerzitná 
knižnica UMB) sa do programu Eraz-
mus aktívne zapája už od roku 2008, keď 
program mohli začať využívať aj nepeda-

gogickí zamestnanci vysokých škôl. Za toto 
obdobie počet pracovníkov z  iných vyso-
kých škôl, ktorí navštívili v rámci programu 
Erazmus našu knižnicu prevyšuje nad mo-
bilitami našich pracovníkov. V  roku 2008 
absolvovali v knižnici päťdňovú pracovnú 
stáž jedna pracovníčka knižnice Ekono-
mickej univerzity vo Varne (  Bulharsko) 
a piati pracovníci akademickej knižnice 
Univerzity Jána Evangelistu Purkyně v Ústí 
nad Labem (Česká republika). Pobyt čes-
kých kolegov sa uskutočnil v čase, keď Uni-
verzitná knižnica UMB úspešne ukončila 
implementáciu knižnično-informačného 
systému ARL a  rovnaký proces prebiehal 
aj v  partnerskej knižnici. Pracovná stáž 
umožnila knihovníkom z Ústí nad Labem 
oboznámiť sa so všetkými modulmi systé-
mu v praxi a rovnako pre nás boli užitočné 
ich skúsenosti so zavedeným systémom. 
V roku 2009  sme v rámci programu hos-
tili v knižnici  dve pracovníčky Juhočeskej 
univerzity v Českých Budějoviciach (Čes-
ká republika) a dve pracovníčky Rektorátu 
Varšavskej univerzity vo Varšave (Poľsko). 
V roku 2010 boli u nás dve pracovníčky In-
štitútu archeológie Fakulty histórie Varšav-
skej univerzity vo Varšave (Poľsko).  V roku 
2011 absolvovala v  knižnici dvojtýždňový 
odborný program  pracovníčka akademic-
kej knižnice  Technicko-humanitnej aka-
démie v Bielsku-Białej (Poľsko). Najväčší 
záujem o  pracovnú stáž v  našej knižnici 
sme zaznamenali v roku 2014. Začiatkom 
júna bola na stáži v Univerzitnej  knižnici 
UMB riaditeľka knižnice Fakulty ekonomi-
ky, poľnohospodárstva a  zdravotníckych 
štúdií Univerzity sv. Štefana v  Békešskej 
Čabe (Maďarsko). V  druhej polovici júna 
to boli dve pracovníčky knižnice Gliwickej 
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školy podnikania v  Gliwiciach (Poľsko) 
a jedna pracovníčka akademickej knižnice 
Sliezskej univerzity v  Katoviciach (Poľ-
sko). V  prehľade uvádzame iba mobility, 
v ktorých Univerzitná knižnica UMB fi gu-
rovala ako prijímajúca inštitúcia. Okrem 
toho si knižnicu prezrelo a  s  jej službami 
sa oboznámilo aj niekoľko stážistov, ktorí 
mobilitu absolvovali na niektorej z  fakúlt 
UMB. Plnenie úloh hostiteľskej organi-
zácie, dohodnutie pracovného programu 
s  účastníkom mobility a  jeho realizácia, 
sú náročné na čas a vyžadujú si zosúladiť 
program mobility s  pracovnými úloha-
mi pracovníkov a s  prevádzkou knižnice. 
Každá mobilita odborných pracovníkov 
knižníc dáva možnosť aj zamestnancom 
hostiteľskej knižnice vymeniť si skúsenosti 
a je prínosom pre obe strany.
Doteraz najviac mobilít u  nás absolvo-

vali pracovníci vysokých škôl z  Poľska. 
Univerzitná knižnica UMB úzko spolu-
pracuje s  poľskými knihovníkmi najmä 
od septembra 2006, kedy Poľská asociá-
cia knihovníkov zorganizovala exkurziu 
do našej knižnice pre dvadsať jej členov z 
akademických knižníc. S  poľskými kole-
gami sme si vymenili skúsenosti týkajúce 
sa manažérskych zručností a  odborných 
knihovníckych činností a dohodli si ďalšie 
formy spolupráce najmä v oblasti výmeny 
publikácií z edičnej činnosti univerzít, ako 
aj pokračovanie vzájomných kontaktov. 
V  súčasnosti sa účastníci mobilít najviac 
zaujímajú o  systém evidencie publikačnej 
a umeleckej činnosti pracovníkov vysokých 
škôl a  spracovanie a  sprístupňovanie 
záverečných prác študentov.
Pracovníci Univerzitnej knižnice UMB 

prvýkrát využili možnosť zúčastniť sa 

mobility pre nepedagogických zamest-
nancov programu Erazmus v  roku 2010 
a  odvtedy absolvujú týždenné pracov-
né stáže pravidelne každý rok.   V  roku 
2010 sa dve pracovníčky v rámci mobility 
oboznámili s  novostavbou Akademickej 
knižnice Juhočeskej univerzity v  Českých 
Budějoviciach (Česká republika). V  roku 
2012 navštívili dve pracovníčky Univerzit-
nú knižnicu Univerzity Palackého v  Olo-
mouci (Česká republika). Jedným z cieľov 
mobility bolo oboznámiť sa s uchovávaním 
a spracovávaním historického knižného 
fondu. V  roku 2013 v  rámci programu 
Erazmus absolvovali tri pracovníčky kniž-
nice týždenný pracovný pobyt vo Vedeckej 
knižnici Univerzity Jána Evangelistu Pur-
kyně v Ústí nad Labem (Česká republika) 
zameraný na využívanie modulu inventa-
rizácie knižnično-informačného systému 
ARL pri revízii dokumentov a  novinky 
v  nastaveniach výpožičného modulu. 
V  roku 2014 navštívili dve pracovníčky 
novostavbu akademickej knižnice Sliezskej 
univerzity a Ekonomickej univerzity v Ka-
toviciach (Poľsko). Spoločná knižnica 
oboch univerzít nesie názov Centrum ve-
deckých informácií a akademická knižnica 
(poľský akronym CINiBA) a  je zaujíma-
vým projektom univerzít, Sliezskeho voj-
vodstva a mesta Katovice.
S prihliadnutím na aktivity Univerzit-

nej knižnice UMB v  programe Eraz-
mus a  pozitívne hodnotenia organizácie 
a  náplne pracovných stáží od účastníkov 
mobilít schválilo vedenie univerzity 
aj v  rámci nového programu ERAZ-
MUS PLUS mobility na akademický rok 
2014/2015 pre troch pracovníkov Univer-
zitnej knižnice UMB.
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Hovorí sa, že do tretice všetko dobré. Pla-
tí to aj o výstavbe novej budovy Oravskej 
knižnice. Tri pokusy, posledný bol úspeš-
ný. Po tridsiatich rokoch snažení sa sen 
stal skutočnosťou.
Myšlienka výstavby novej budovy kniž-

nice sa zrodila ešte v 80-tych rokoch mi-
nulého storočia. Tento pokus sa nezdaril 
pre nedostatok fi nančných prostriedkov.
V rokoch 1997-1999 bola spracovaná 

ďalšia projektová dokumentácia, vyda-
né bolo stavebné povolenie a podarilo sa 
získať aj fi nančné prostriedky. Vynaložené 
úsilie zmarilo nepochopiteľné administra-
tívne rozhodnutie.
Do tretice sa o výstavbe novej budovy 

opäť začalo intenzívne hovoriť v roku 
2008. Už v nasledujúcom roku bolo vyda-
né stavebné povolenie a podarilo sa zís-
kať peniaze z Regionálneho operačného 
programu Európskej únie. Najskôr musela 
byť odstránená budova z 19. storočia a po 
niekoľkých neúspešných verejných obsta-
rávaniach začalo v jeseni roku 2013 defi -
nitívne svitať na nové časy aj v Oravskej 
knižnici.

ORAVSKÁ KNIŽNICA MÁ NOVÉ PRIESTORY / THE ORAVA LIBRARY HAS NEW 
PREMISES

Víťazná fi rma LEMONT SLOVAKIA Ži-
lina, s.r.o. si prevzala stavenisko 11. 11. 
2013 a v nasledujúci deň začala so samot-
nými stavebnými prácami. Boli to pote-
šujúce správy. Na druhej strane so skra-
cujúcimi sa dňami príchodu zimy rástli 
naše obavy z  dodržania termínu dokon-
čenia prác stanoveného na 30. apríl 2014. 
Stavať sa muselo v zimných mesiacoch, 
a to mohlo spôsobiť závažné problémy. 
Otázna zostávala kvalita prác v mrazoch 
a v snehu. Oravské zimy väčšinou zname-
nali ukončenie akéhokoľvek stavebného 
snaženia. V našom prípade by to s veľkou 
pravdepodobnosťou znamenalo nedo-
držanie termínu a s tým spojenú stratu 
fi nančných prostriedkov z  Regionálneho 
operačného programu.
Rozuzlenie začalo prichádzať v nasledu-

júcich dňoch. Zima neprichádzala, aspoň 
nie taká, na akú sme boli zvyknutí. Akoby 
po všetkých peripetiách, ktoré knižnicu 
stíhali, mal nastať defi nitívny obrat k lep-
šiemu. Stavalo sa dennodenne. Múry po-
tešiteľne rástli.
Prišiel nový rok 2014. Najväčší stavebný 

Zapojenie sa Univerzitnej knižnice UMB 
do programu Erazmus podstatne napo-
mohlo rozšíreniu jej spolupráce s akade-
mickými knižnicami v  zahraničí. Absol-
vovanie pracovného pobytu v  programe 
Erazmus je významným stimulom motivá-
cie profesionálneho rozvoja zamestnancov 
knižnice. Pracovníci, ktorí sa mobilít zú-
častnili, získali cenné poznatky a praktic-
ké skúsenosti, relevantné pre ich odbornú 
prácu. Nadviazali kontakty, ktoré napomá-

hajú ďalšej vzájomnej komunikácii so spo-
lupracujúcimi inštitúciami.

PhDr. Ľudmila Homolová,
UK UMB v Banskej Bystrici
ludmila.homolova@umb.sk

Bibliografi cké odkazy
Erazmus+.  Study abroad: pilotný projekt  [on-

line]. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky, 2012 [cit. 2014-08-
12]. Dostupné z: https://www.studyabroad.sk/
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ruch vládol v apríli. Okrem pracovníkov 
fi rmy LEMONT sa tu nasťahovali zamest-
nanci iných dodávateľských fi riem. 30. 
apríla boli práce ukončené.
Slávnostné otvorenie nových priestorov 

sa uskutočnilo 30. júna za prítomnosti žu-
pana Žilinského samosprávneho kraja Ing. 
Juraja Blanára a ďalších významných hostí.
Knižnica získala priestory a vybavenie, o 

akom ešte pred nedávnom mohla len sní-
vať.
Novopostavená budova má tri podlažia 

s  výťahom, a teda od vstupu je riešená 
bezbariérovo. Nové priestory získalo regi-
onálne oddelenie, náučné oddelenie, od-
delenie beletrie, ale aj server. Tretie podla-

Nová budova Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Spoločenská miestnosť v novej budove

žie zaberá spoločenská miestnosť pre cca 
120 osôb.Práve priestor pre organizovanie 
podujatí doteraz veľmi chýbal. Knižnica 
získala aj nové výpožičné pulty, knižné re-
gály, stoličky, rôzne druhy panelov, ale aj 
počítačové zostavy a bibliobox.
Zmeny nastali aj v pôvodnej budove. 

Najväčší priestor získalo detské oddele-
nie. V letných dňoch by mal byť pre či-
tateľov knižnice osviežením pobyt v let-
nej čitárni, v tieni obidvoch knižničných 
budov. Získali sme peniaze, vypracovaný 
je projekt. K jej vybudovaniu na voľnom 
priľahlom pozemku sa prikročí v dohľad-
nej dobe. V súčasnosti sa riešia adminis-
tratívne záležitosti.
Pripravujeme aj ďalšie úpravy v staršej 

budove. Mali by priniesť zlepšenie pra-
covných podmienok našich zamestnan-
cov. Bez okolkov možno konštatovať, že 
Oravská knižnica A. Habovštiaka pokro-
čila o veľký krok dopredu.

Mgr. Peter Huba
Oravská knižnica

Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
orknizdk@vuczilina.sk
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Knižnica pre mládež mesta Košice sa 
v  roku 2013 presťahovala do prekrásnych 
priestorov Kasární/ Kulturpark. Výhodou 
je, že tu máme  mnoho možností  uspo-
radúvať podujatia nielen vo vnútorných 
priestoroch tohto areálu ale aj v samotnom 
parku, ktorý je súčasťou celého objektu. 
Spolupracujeme so všetkými kultúrnymi 
inštitúciami, ktoré sa v areáli Kulturparku  
nachádzajú. Poteší nás, a aj nám pomôže 
obohatiť našu činnosť,  keď nás oslovia  aj 
iné organizácie, ktoré sa  venujú práci s deť-
mi a mládežou. S MC Stonožka máme dl-
horočnú spoluprácu. Sme radi, že mamič-
ky  pravidelne s deťmi prichádzajú na naše 
podujatia do knižnice. V rámci programov 
Rozprávkového leta v parku v  pondelok, 
utorok , stredu a v piatok deti mohli stráviť  
letné prázdniny 2014 aj  v Čítankove. Od 
15.00 do 17.00 hod. sa týždenne striedali  
témy -  knižné žánre a  aj tety knihovníčky.

Harmonogram letných a prázdninujúcich 
aktivít: 
• 30.jún – 4.júl  Kde asi rozprávka býva?

Prečítali sme pekné rozprávky, vylúštili 
sme tajničky, osemsmerovky, kde 
boli ukryté rozprávkové postavičky. 

V  tvorivých dielňach sme si vyrobili 
papierové zvieratká. Najviac sa deťom 
páčila módna prehliadka Lienky 
Anulienky.

• 7.júl – 11.júl Veselé príbehy o zvieratkách
Kvak a Čľup bývajú najradšej vo vode. Aj 
deti sa rady  čľapkajú, preto naše úlohy 
boli trošku mokré.

• 14.júl – 18.júl Už básničky idú z knižky
Básničky pre najmenších boli kratučké, 
a úlohy ktoré mali deti zvládnuť boli 
zábavné, ale aj poučné.

• 21.júl – 25.júl Grázlik Gabo a  letné 
prázdniny
Cez letné prázdniny sa Gabo Grázlik 
nikdy nenudil. Navštevoval bufet 
Zhltni a bež, kde si nakupoval nezdravé 
jedlá. Postavil si stan, aj si ho vyzdobil 
a  zariadil. Svojim kamarátom ( aj Nadi 
Náladovej ) vyrobil záložku so svojou 
podobizňou.

• 28.júl – 1.august Zahrajme si divadlo
Deti sa dozvedeli kto každý pracuje 
v  divadle a  čo tam robí. Čo je 
pantomíma, rekvizity, kulisy ? Pohrali 
sme sa s  maňuškami - vymysleli sme 
vlastnú rozprávku. Premenili sme tvár 
na šaša, myšku, strigu aj princeznú.

ČÍTANKOVO V LITPARKU / READING IN A LITPARK
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• 4.august – 8.august Chalanom vstup za-
kázaný! 
Podujatie bolo zamerané na dievčenskú 
literatúru. V  rámci tohto týždňa si 
vyrobili malé i veľké slečny šperky, čítali 
si rozprávky o princeznách a navrhovali 
šaty pre princezné.

• 11.august – 15.august Ako si vycvičiť dra-
ka
Tento týždeň patril fantasy literatúre, 
konkrétne zamerané na knihy o drakoch. 
Deti si zdramatizovali dračiu rozprávku, 
čakal ich dračí kvíz, háčkovanie 
s  dráčikom Háčikom, čítanie z  kníh 
o  dobrých a  zlých drakoch, naučili sa 
dračiu slučku a vytvorili dračí erb.

• 18.august - 22.august Námorník Kapko 
Dierka
Naučili sme sa námornícku hymnu, 
zahrali sa na námorníkov na suchu, prešli 

námorníckym testom a  samozrejme 
prečítali sme si kúsok z  knihy od Jána 
Navrátila - Námorník Kapko Dierka.

• 25.august -  28.august Abeceda mladého 
detektíva
Zahrali sme si rôzne detektívne hry, 
vyrobili si detektívne pomôcky, naučili 
sa ako sa správne pátra, vyriešili zopár 
záhad a urobili si detektívny kvíz.

Návštevnosť rodičov a detí svedčila o tom, 
že i  v  horúcich letných dňoch sme doká-
zali pripraviť pestrý program, ktorý zaujal. 
Cieľom našich podujatí bolo dokázať, aké 
je dôležité pracovať s knihou už od útleho 
veku.

Bc. Judita Dudásová, Natália Malíková,
Knižnica pre mládež mesta Košice

judita.dudasova@kosicekmk.sk,
natalia.malikova@kosicekmk.sk

Na služobnú cestu do Uherského Hradišťa 
som sa s kolegyňami Silviou Kupcovou a 
Miroslavou Kováčovou nesmierne tešili už 
niekoľko dni. V „Knihovne Bedřicha Bene-
še Buchlovana“ sme ešte neboli a stretnutie 
s „matkami Andersenkami“ znamenalo 
pre nás veľa. Podarilo sa nám to vďaka 
grantu MK SR.
Cesta nám ubehla rýchlo a po ubytovaní 

sme sa ponáhľali do knižnice. Kolegyne nás 
už od rána vyčkávali a tušenie nás neskla-
malo. Kolegyne - deckárky nás privítali ako 
staré známe. V prvom momente nás očari-
la budova a jej priestory. Knižnica už vyše 
pol storočia sídli (od roku 1967, čo je rarita 
v rámci Moravy) v budove niekdajšieho 

„HRADIŠŤSKÉ SLUNÍČKO“ OČARILO PRIEVIDZSKÉ KNIHOVNÍČKY 
(SPOMIENKY NA SLUŽOBNÚ CESTU) / THE SUN IN HRADIŠTE HAS 
FASCINATED US (REMINISCENCES OF THE BUSINESS TRIP)

bohoslužobného stánku židovskej mino-
rity. Históriu cítiť v každom kúte knižni-
ce napriek tomu, že došlo k rekonštrukcii 
interiéru, ktorá zásadne zmenila vzhľad 
budovy. Mali sme možnosť nahliadnuť 
tam, kde po prvýkrát v  histórii knižníc 
spali deti v knižnici a kde tak  vznikla „Noc 
s Andersenom“.
Podujatie „Hradišťské sluníčko“ už svie-

tilo od 16. júna. My sme stihli 17. júna ve-
černíčkové čítanie pred budovou knižnice 
po vzore Bedřicha Beneša Buchlovana, kde 
postupne behom celého týždňa bolo prečí-
taných vyše dvadsať rozprávok. Rozprávky 
čítali herci Slováckého divadla napr. Anna 
Pospíchalova, Andrea Nakladalová, Vla-
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dimír Doskočil a iní. Večerníček by nebol 
úplný, keby nezaznela večerníčková znelka 
v podaní trubačov Slováckej ZUŠ.
Druhý deň - 18. júna sme sa tešili na dru-

háčikov zo ZŠ Za Aleji. Prišli dve triedy. 
Knihovníčka Hanka nás predstavila a spo-
menula, že deti majú návštevu za odmenu, 
pretože boli najaktívnejšie počas školského 
roku 2013/2014. Spustili sme na ne našu 
slovenčinu a boli sme milo prekvapené - 
deti nám rozumeli. Jeden vraj má ujka na 
Slovensku, inému dievčatku mamka po-
chádza zo Slovenska... nakoniec sľúbili, že 
nás navštívia. Boli veľmi milé, šikovné a 
zapájali sa do všetkého, čo sme si pre nich 
pripravili. Kolegynky Silvinka a Mirka boli 
Danka a Janka a ja - Mária Ďuríčková - 
Deviatková Marienka. Deti v slovenčine 
spievali - alebo aspoň čítali slovensky text, 
hádali hádanky, dramatizovali a všetko 
opakovali nielen deti, ale aj pani učiteľky. 
Spoločná fotografi a na pamiatku, na záver 
čítanie z denníkov a rozlúčili sme sa.
V tento deň sa uskutočnilo aj stretnutie so 

spisovateľkou Alenou Ježkovou. Je to skú-
sená a  veľmi dobrá rozprávačka príbehov 
histórie a  naposledy aj mníšskych rádov. 
Stretnutie s ňou bolo úžasným zážitkom.
Úderom 18.00 hodiny nás a hlavne deti 

čakal opäť večerníček a jeho rozprávky. 
Potlesk deti, rozdanie sladkosti, odnesenie 
sedačiek do knižnice, pozatváranie okien, 
knižnice... a ide sa na divadelné predstave-
nie.
Ráno o  ôsmej (štvrtok 19. júna) na nás 

čakali prváčikovia. Naši miláčikovia prišli 
načas. Po zložení sľubu detí sme si všetky 
tri vyskúšali, aké je to byť Písmenkovou 
kráľovnou, ktorá prišla z  Písmenkového 

kráľovstva spolu s dvoma princeznami. Tá 
totiž pasovala tieto deti za čitateľov nao-
zajstným mečom. Nechýbali ani fanfáry. 
Tak sme pasovali Silvinka, ja a Mirka 6 
tried detí. Prváčikovia už majú svoj čitateľ-
ský preukaz a zistili, aké je úžasné kama-
rátiť sa s toľkými knižkami. Bol to pekný 
zážitok...
Po večerníčku si „hradišťské deckárky“ 

vyhradili čas pre nás. A  tak sme ich opäť 
spovedali - o práci i domove. K stretnutiu 
sa neskôr pridala aj spisovateľka Alena Jež-
ková, ktorá spestrila náš rozhovor.
Posledný deň bol pre nás trochu oddycho-

vý, pretože riaditeľ knižnice Mgr. Jaroslav 
Jančár sa rozhodol, že prváčikov bude pa-
sovať sám. Navštívili sme, samozrejme zo 
zvedavosti, aj zo záujmu, iné oddelenia 
knižnice. Tak sme fotili, čo sme ešte ne-
stihli, písali maily kolegyniam.. Veríme, že 
našu návštevu nám české kolegyne oplatia 
a  budeme im môcť ukázať „naše kráľov-
stvo“.
Výmena skúseností v knižniciach je veľmi 

dôležitá a  potrebná. Zážitky sa premie-
tajú v hlave ako fi lm. Predstavujem si, čo 
by sa dalo realizovať v  našej knižnici. Do 
Prievidze sme odchádzali plné dojmov, 
nadšenia a  krásnych zážitkov. „Hradišť-
ské sluníčko“ svietilo počas týchto dní aj 
na nás. Sme veľmi rady, že sme boli jeho 
účastníčkami, že sme sa zúčastnili malého 
festivalu na podporu detského čítania.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám to 

umožnili.

Božena Blaháčová,
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

bozena.blahacova@hnkpd.sk
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LITERÁRNA KAVIAREŇ / LITERARY CAFÉ

Medzi osvedčené podujatia pre dospe-
lých Knižnice Ružinov patria stretnutia 
v literárnej kaviarni, ktoré oslovujú čoraz 
viac záujemcov. Knižnica na týchto pod-
ujatiach už tradične predstavuje nielen 
knižné novinky, tvorbu spisovateľov, ale aj 
zaujímavé osobnosti zo sveta kultúry, ume-
nia, vedy, športu, či spoločenského života 
a pod. Nedávna májová literárna kaviareň 
(28.5.2014) však bola trochu „iná“. Mala 
totiž nezvyčajnú tému - Knižniční majstri 
slova. Názov napovedá, že knižnica otvo-
rila dvere kaviarne tentoraz knihovníkom 
(vzdelaním, či rôznymi väzbami prepoje-
ných na knihovnícku profesiu), ktorí majú 
za sebou tvorbu vlastných (nielen odbor-
ných ) textov, či iných umeleckých aktivít.
Hosťami literárnej kaviarne bola jedna 

žena a traja muži. Moderátorka podujatia – 
riaditeľka knižnice PhDr. Darina Horáko-

vybrala Mgr. Janu Vozníkovú, riaditeľku 
Knižnice Nové Mesto (absolventka SKŠ), 
poetku, s tvorbou ktorej sa možno stretnúť 
v antológii slovenských spisovateliek i v sa-
mostatnej básnickej zbierke Súhvezdia 
snov. Vo svojom vystúpení J. Vozníková 
poukázala na skutočnosť, že knihovníci sú 
málo hrdí na svoju profesiu, často si neve-
ria a  aj z  názvu školy, ktorá vychovávala 
generácie stredoškolských knihovníkov 
sa stratil priliehavý názov „knihovnícka“ 
škola.
Druhým hosťom bol absolvent nadstavbo-

vého štúdia SKŠ, ktorý sa neskôr venoval 
žurnalistike, sociológii, masmédiám a dnes 
pôsobí vo funkcii vedúceho katedry mar-
ketingovej komunikácie UK v  Bratislave 
– prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. Dnes je 
uznávaným odborníkom v oblasti reklamy 
a okrem celého radu odborných publiká-
cii (vrátane slovníkov o  reklame) je záro-
veň autorom rozprávok pre deti a  ďalších 
publikácií ako Euro nezábudníček, Lexikón 

vá – zoznámila prítomných najprv s netra-
dičnou myšlienkou, predstaviť verejnosti 
knihovníkov v novom svetle. Dvaja z prí-
tomných hostí boli vzdelaním absolventi 
Strednej knihovníckej školy (SKŠ) a dvaja 
bez knihovníckeho vzdelania. Ako prvú si 
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nadprirodzených bytostí, Od cigary k whis-
ky.
Ostatní dvaja hostia literárnej kaviarne 

nemali knihovnícke vzdelanie, ale ich čin-
nosť sa úzko spája s  knihovníctvom. Jed-
ným je prekladateľ z  angličtiny, ktorý sa 
venuje divadelnej a kultúrnej publicistike – 
Mgr. Juraj Šebesta, PhD., riaditeľ Mestskej 
knižnice v Bratislave, ktorý má za sebou aj 
vlastnú literárnu tvorbu i ocenenia (Keď sa 
pes smeje, Venussha, Triezvenie). Podelil sa 
s prítomnými so zákulisím svojej tvorby 
i plánmi na prípravu ďalších titulov.
S knihovníctvom má úzky vzťah aj bývalý 

vedúci katedry knižničnej a  informačnej 
vedy FFUK doc. Ing. RNDr. Jozef Lipták, 
CSc. Pôvodným vzdelaním fyzik žije nie-
len športom (horolezectvom), ale aj kari-
katúrou i tvorbou umeleckých diel zo skla 
(napr. je autorom plakety TopWebLib, či 
pre fi lmový festival Art Film a pod.) a do-
konca je vynálezcom zubnej jednorazovej 
lyžice na odtlačky pre zubných lekárov. 

V  literárnej kaviarni si zaspomínal na ke-
dysi populárne čitateľské tábory učňovskej 
mládeže i  svojské stvárnenie témy knihy, 
knižníc a  knihovníkov vo svojich karika-
túrach.
Súčasťou podujatia bola aj výstavka Lip-

tákových karikatúr a záujemcovia si mohli 
prelistovať aj niektoré knihy prítomných 
hostí. Podujatia sa nemohli zúčastniť ďal-
ší dvaja zaujímaví „knihovníci“ – vysoko-
školský pedagóg doc. PhDr. Pavol Rankov, 
PhD., ktorý má na svojom konte viacero 
úspešných titulov a populárny spisovateľ 
Anton Hykish. Zostali v rezerve na ďalšie 
podobné podujatie, v  ktorom Knižnica 
Ružinov opäť raz poodhalí tajomstvá ďal-
ších knižničných majstrov slova. Tento 
krok knižnice výrazne priblíži „píšucich 
knihovníkov“ verejnosti, ktorá síce vníma 
určitého spisovateľa, resp. jeho tvorbu, ale 
nikdy to nespája to s  jeho knihovníckou 
profesiou.

-LČ-

MALIČKÍ A MAMIČKY / BABIES AND MUMS
„Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného 

sveta“  (Mauriac)
Týmto známym výrokom uvádzame pod-

ujatia, ktoré pripravuje Knižnica Juraja 
Fándlyho v  Trnave  v  rámci dlhodobého 
cyklu Maličkí a mamičky. Projekt má svo-
je začiatky v  roku 2005. Cieľom aktivít je 
pripomenutie sa knižnice ako podnetného 
prostredia pre rozvoj čitateľstva od najút-
lejšieho veku dieťaťa. Ešte pred jeho prvou 
návštevou knižnice s  kolektívom z  pred-
školského zariadenia. Dôraz sme kládli 
a  kladieme na pôsobenie rodiča, zväčša 
matky na rodičovskej dovolenke. V Trnave 
pracujú s malými prestávkami  tri materské 

centrá. Každé z nich navštevujú knihovníč-
ky a v rozhovore s mamičkami zdôrazňu-
jú potrebu čítania, vysvetľujú, kedy treba 
začať čítať, prečo čítame, koľko a čo treba 
čítať malým deťom. Pravidelné návštevy 
sa konajú najmä v Trnavskom materskom 
centre na Okružnej ulici a Mamiklube na 
Spartakovskej ulici. Spolu sa zrealizovalo 
28 podujatí – zameraných na túto cieľovú 
skupinku. Počet účastníkov spolu: 1148.  
V  prvej časti sa venujeme mamičkám 
a v druhej časti prezentujeme zábavnú for-
mu čítania spojenú s tvorivou dramatikou. 
Ich deti zažijú dramatizované čítanie, malé 
divadielko z rozprávkových kníh. Z boha-
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tého knižného fondu oddelenia pre deti 
prinesieme  na stretnutie knihy, leporelá, 
knižné hračky, bábky. Aby sme tak vzbudili 
záujem, chuť  a túžbu čítať a pravidelne na-
vštevovať knižnicu.
A oni naozaj prídu. A keďže v knižnici ne-

máme bezbariérový prístup,  so strážením 
kočíkov vypomôžu kolegyne z  prízemia.  
Tu, v prostredí knižnice, sa môže rozvinúť 
naplno práca s knihou medzi najmenšími 
deťmi, mamičky si medzitým môžu zájsť 
do oddelení pre dospelých, či na verejný 
internet. Najrozhodujúcejším momentom 
pre úspešný rozvoj dieťaťa je však ich spo-
ločný zážitok z čítania. S touto skupinkou 
detí v predčitateľskej fáze veľmi rada pra-
cuje spisovateľka Eva Kopúnková, ktorá ni-
kdy neodmietne naše pozvanie na stretnu-
tie s nimi.
V  rámci tohto cyklu  sme rozšírili svoju 

pôsobnosť aj na iné priestory – nielen na 
materské centrá a  knižnicu. Už po tretí-
krát sa knižnica zapojila do celomestské-
ho podujatia Májový kvet. Na Trojičnom 
námestí  býva pripravený náš stánok plný 
pestrofarebných kníh, farbičiek, ale aj bá-
bok. Mamičky tak môžu spokojne nakúpiť 
kvety i zeleninové priesady, zatiaľ čo ich 
deti si maľujú, hrajú divadielko alebo im 

knihovníčky čítajú.  Okrem mamičiek náš 
stánok využívajú aj deti z jasličiek a iných 
školských zariadení. Zároveň v  stánku 
propagujeme podujatia knižnice. Viacero 
mladých mamičiek sa tak o oddelení pre 
deti v Knižnici Juraja Fándlyho v  Trnave 
dozvedia viac. O podujatia sa zaujímali aj 
babičky a dedkovia, ktorých čaká počas let-
ných prázdnin starosť o vnúčatá.
V  tomto roku knižnica prvýkrát zavítala 

do ChillOut zóny multižánrového festiva-
lu Trnavská 13. Knihovníčka spolu s  au-
torkou kníh pre deti Oľgou Kohútikovou 
aktívne vyplnili literárny program pre 
deti. Na úvod si spoločne porozprávali 
o detských knižkách a o oddelení pre deti 
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Neskôr 
autorka predstavila svoju básnickú tvorbu 
a spoločne s deťmi hravým spôsobom pre-
vetrali svoje hlavičky hádankami. Nechý-
balo dramatizované čítanie a pozvanie do 
knižnice.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa sna-

ží o  propagáciu knihy, čítania a  knižnice 
aj na miestach a  podujatiach, kde by to 
návštevníci nečakali. Chceme tým pove-
dať jedno: Na čítanie je vždy vhodný čas 
a priestor!

Benjamína Jakubáčová, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

 bjakubacova@kniznicatrnava.sk
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PREDSTAVUJEME VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NOVOHRADU – PhDr. KINGA 
SZABÓ / WE PRESENT IMPORTANT PERSONALITIES OF NOVOHRAD – PhDr. 
KINGA SZABÓ
Novohrad je jedným zo slovenských re-

giónov a  turistických regiónov. Netvorí 
samostatnú územnosprávnu jednotku, 
pomenovanie Novohrad sa používa ako 
neformálny názov príslušného regiónu. Na 
Slovensku územie Novohradu dnes pokrý-
va takmer celý okres Lučenec, približne 2/3 
okresu Poltár, východnú polovicu okresu 
Veľký Krtíš, južnú časť okresu Zvolen (Lešť 
a okolie), južnú časť okresu Detva a malé 
časti okresu Rimavská Sobota. S jeho úze-
mím, ako aj samotným Mestom Lučenec 
je spojených veľa významných osobnos-
tí. „Osobnosť“ je to konkrétny človek, so 
všetkými jeho psychickými a  inými vlast-
nosťami. Každý človek sa vyznačuje typic-
kým spojením určitých vlastností, ktoré ho 
charakterizujú ako individuálnu osobnosť. 
Osobnosťou sa človek nerodí, ale v  prie-
behu života sa ňou stáva. Jednou takouto 
osobnosťou je: PhDr. Kinga Szabó
BBSK – Novohradská knižnica, Mesto 

Lučenec dňa 24.06.2014 usporiadala živý 
medailón – besedu pri príležitosti život-
ného jubilea PhDr. Kingy Szabó. Ume-
novedkyňa, teoretička umenia sa narodila 
v  Košiciach. Základnú a  strednú školu 
s vyučovacím jazykom maďarským navšte-
vovala v rodnom meste. Jej otcom bol Hal-
tenberger Ince, vynikajúci etnograf, ktorý 
predčasne umrel a  spolu s  dvoma súro-
dencami ich vychovávala matka. Po štúdi-
ách na základnej a strednej škole ukončila 
(1966) odbor fi lozofi a – biológia na UK 
v Bratislave, kde jej bol udelený titul doktor 
fi lozofi e (1986). Láska a obdiv k manželovi, 
výtvarníkovi a zaslúžilému umelcovi Júliu-

sovi Szabó po uzavretí manželstva (1969) 
ju priviedli do Lučenca a Lučenec sa jej 
stal až do  súčasnosti druhým domovom. 
Hoci manželstvo s výtvarníkom trvalo len 
krátke tri roky, jeho umeleckému odkazu 
zostala oddaná až dodnes.
Pani K. Szabó pôsobila ako riaditeľka 

Novohradskej galérie v  Lučenci (1980 
– 2003). Má fi lozofi cké vzdelanie, k  vý-
tvarnému umeniu sa dostala cez estetiku. 
Stála pri zrode podujatí: Trienále Akvarelu 
(1983) a Medzinárodné keramické sympó-
zium (1989). Počas svojho tvorivého života 
získala niekoľko významných ocenení (o.i. 
Striebornú plaketu SR v  roku 2004). Za 
vyše dvadsať rokov jej pôsobenia Novo-
hradská galéria získala veľmi dobré meno. 
Dodnes s  galériou spolupracuje. Galéria 
v Lučenci bola vôbec prvá v republike, kde 
bolo umožnené deťom kresliť za doprovo-
du inšpiratívnej vážnej hudby. V čase svojej 
plodnej činnosti založila v Lučenci nadáciu 
„Klub priateľov Júliusa Szabóa“(1997). 
Stala sa aj zakladateľskou Rady galérií Slo-
venska a  Spolku maďarských výtvarných 
umelcov Slovenskej republiky (1989). Vy-
vrcholením jej celoživotného úsilia bolo 
zriadenie Pamätného domu Júliusa Szabóa 
v Lučenci (2008). Vedomá si toho, že jeho 
diela si zaslúži pozornosť verejnosti, hľada-
la po jeho smrti cestu ako založiť galériu. 
Jej snom aj do budúcnosti je, aby táto inšti-
túcia prežila a slúžila ľudom.
Významná lučenecká osobnosť pani 

Kinga Szabó sa dňa 26.06.2014 doži-
la krásneho životného jubilea. Účastníci 
priateľského neformálneho stretnutia si 
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v Novohradskej knižnici priamo z úst pani 
Kingy vypočuli jej bohatý a plodný život-
ný príbeh,  ktorým ju sprevádzal PhDr. 
František Mihály, publicista, kulturológ. 
Atmosféru podujatia dopĺňal hudobný do-
provod v  podaní Komorného speváckeho 

zboru Serly a mladí umelci - žiaci cirkevnej 
základnej umeleckej školy.

Mgr. Daša Filčíková,
Novohradská  knižnice J. Kármána,

Lučenec,
riaditelka@nklc.sk

SPRÁVNA RADA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC INFORMUJE... ZO 
ZASADNUTIA 3. – 4. JÚNA 2014 / THE GOVERNING COUNCIL OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION INFORMES ABOUT ITS MEETING… JUNE, 03-04, 2014

  Zasadnutie sa uskutočnilo v Štátnej vedec-
kej knižnici v Banskej Bystrici, kde nás srdečne 
privítali, ukázali nám krásne priestory, previed-
li nás bohatou ponukou služieb tejto multikul-
túrnej inštitúcie, z ktorej sme odchádzali  plní 
dojmov a zážitkov;  

  O  pokračujúcom projekte „Vzdelaní kni-
hovníci = spokojní návštevníci“ a  jeho trvalej 
udržateľnosti pre návštevníkov knižníc. Člen-
ské knižnice SAK môžu využívať znalosti vy-
školených trénerov pre potreby svojich knižníc, 
stačí ich osloviť;   

  O pokračujúcom projekte na vydávanie tla-
čenej verzie „Bulletinu SAK“. SAK vydal dote-
raz 3 čísla, deadline pre posledné číslo 4/2014 
je 1.11.2014;

  O odbornom seminári „Komunitná knižni-
ca 8“ v Košiciach v dňoch 16. – 18.6.2014. SAK 
bude problematike komunitných knižníc veno-
vať pozornosť i naďalej;

  O  pracovnom stretnutí ad hoc pracovnej 
skupiny pre informačné vzdelávanie (zástup-
cov akademických knižníc) v Slovenskej peda-
gogickej knižnici v Bratislave dňa 25.6.2014;

  SR SAK pripravuje odborný seminár aka-
demických knižníc k  problematike evidencie 
publikačnej a  umeleckej činnosti, ktorý sa 
uskutoční v CVTI SR dňa 30.09.2014;

  O programovacích prácach pre benchmar-
king  akademických knižníc; 

  Týždeň slovenských knižníc 2015 sa usku-
toční v dňoch 23. – 28.3.2015. Slávnostné otvo-
renie bude v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave;

  O schválenom nominantovi Mgr. Michalovi 
Sliackom z CVTI SR na  študijný pobyt do In-
die v termíne  od 20.11.2014 do 5.1.2015;

  O stanovisku SNK v Martine k požiadavke 
LITY na úhradu 3% z  celkových príjmov za 
rozmnožovacie služby slovenských knižníc;

  O  nevyhlásení súťaže „Knižnica roka“ 
z úrovne MK SR a stanovisku SAK;

  O novej riaditeľke UK ŽU v Žiline, stala sa 
ňou PhDr. Alena  Mičicová. Gratulujeme!;

  O  doriešení zmluvy pre nákup soft véru 
v zmysle Select Plus pre slovenské knižnice;

  O pozvánke na XVII. ročník Kolokvia slo-
venských, moravských a  českých bibliografov 
do Pezinka v dňoch 7. – 10.10.2014, kde SAK 
je spoluorganizátorom;

  O pozvánke na konferenciu Digitálna kniž-
nica 2014 v Jasnej pod Chopkom v dňoch 10. 
– 12.11.2014, kde je SAK spoluorganizátorom;

  O blahoprajnom liste novému prezidentovi 
Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. 
Rudolfovi Kropilovi, CSc.;

  Zástupcovia SR SAK sa zúčastnili zasadnutí 
Ústrednej knižničnej rady a dočasnej pracovnej 
skupiny k ochrane autorských práv v hmotnom 
a nehmotnom dedičstve pri Rade vlády pre kul-
túru.
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Už je to viac ako 40 rokov, kedy vyšlo prvé 
číslo Informačného bulletinu ÚK SAV. Od-
vtedy prináša svojim čitateľom najnovšie 
a  najdôležitejšie informácie o  knižnično-
-informačnej sieti SAV a taktiež zoznamuje 
s činnosťou Ústrednej knižnice SAV.
Ústredná knižnica SAV (ďalej ÚK SAV) je 

univerzálnou knižnicou, určenou pre širo-
ké spektrum používateľov. Avšak obsahové 
zameranie bulletinu je orientované pre-
dovšetkým na odbornú komunitu, a to na 
knihovníkov knižnično-informačnej siete 
SAV a na zamestnancov ÚK SAV. Treba 
zároveň spomenúť, že sieť tvorí približne 
50 knižníc, ktoré sú súčasťou ústavov SAV.  
Bulletin vychádza 2- krát ročne, v ojedine-
lých prípadoch v dvojčíslach. Nemá stano-
vené pevné rubriky ani témy, ale primárne 
sa zameriava na tie oblasti, predmetom rie-
šenia ktorých sú aktuálne témy, nevyhnut-
né na ďalší progres v rámci knižnično-in-
formačnej problematiky.

POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?

Minulosť
Poslanie časopisu v  minulosti a  dnes sa 

nezmenilo, len sa čiastočne zmenila jeho 
obsahová náplň, čo je prirodzené. Podob-
ne, ako mnohé iné oblasti ľudskej činnos-
ti, aj u knižníc a knihovníctva možno za-
znamenať rozvoj poznania, ktorý dopĺňa 
a mení poznatkovú bázu spred dvadsia-
tich, či štyridsiatich rokov. V minulosti sa 
články zameriavali napríklad na prehľady 
knihovníckej a  informatickej  literatúry 
i na súpisy bibliografi í, ktoré knižnica zís-
kala do svojho fondu. Jednou z  tém bolo 
i  colné prerokovávanie zásielok (nakoľko 
sme neboli v EÚ), databázy na CD-ROM 
v  ÚK SAV alebo išlo o  príspevky, ktoré 
sprostredkovali informácie o inštalácií pr-
vých počítačov do knižnice.
Postupom času našli na stránkach bulleti-

nu miesto články o automatizácií knižníc, 
metodických návodoch, ako využívať in-
formačné zdroje i  články o progresívnych 

PREDSTAVUJEME INFORMAČNÝ BULLETIN ÚK SAV / INTRODUCING THE 
INFORMATION BULLETIN OF CENTRAL LIBRARY OF THE SLOVAK ACADEMY 
OF SCIENCES IN BRATISLAVA

PhDr. Natália Pastorková, Ústredná knižnica SAV Bratislava
natalia.pastorkova@savba.sk

Abstract: Th e paper characterizes the Information Bulletin of Central Library of the Slovak 
Academy of Sciences in Bratislava, its aims, priorities and orientation. A short view on the 
history and development of the Bulletin is off ered. Th e paper describes the present state and 
lays out also the future visions of the Bulletin.
Keywords: information bulletin, periodical, Central Library of the Slovak Academy of Sci-
ences in Bratislava, library-information network of the Slovak Academy of Sciences
Kľúčové slová: Informačný bulletin, periodikum, Ústredná knižnica SAV, knižnično-infor-
mačná sieť SAV
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metódach informačného zabezpečenia 
v podmienkach SAV. Uverejňovali sa mate-
riály, ktoré sa  týkali  konkrétnych procesov 
napr. ako budovať súborné katalógy, ako aj 
materiály s prehľadmi  dostupných databáz 
v bratislavských knižniciach a podobne.

Súčasnosť
Periodikum má za cieľ nielen informovať 

o  aktuálnom dianí, službách a  novinkách 
v knižnici, ale prioritou je aj fl exibilné re-
agovanie na potreby čitateľov s návodmi, 
radami a odporúčaniami, ktoré sa zameria-
vajú na otázky každodennej knihovníckej 
praxe.
K  základným témam bulletinu patrí in-

formovanie o  štatistike, čiže o  Ročnom 
výkaze o  knižnici v  knižnično-informač-
nej sieti SAV za predchádzajúce obdobie, 
o  zmenách vo vyplňovaní, o výsledkoch 
a upozornenie na najčastejšie sa opakujúce 
chyby.
Vývoj ide dopredu a treba kráčať s dobou, 

preto sa snažíme prinášať i také témy, ktoré 
majú rozšíriť obzory našich knihovníkov. 
V posledných rokoch to boli články o via-
cerých knižnično-informačných automatizo-
vaných systémoch, ktoré majú pomôcť „na-
behnúť“ na počítačové spracovanie kníh, 
katalogizáciu a  výpožičky. V  budúcnosti 
plánujeme v tejto tematike pokračovať.
Veľmi dôležitou témou, ktorej sa pravi-

delne v bulletine venujeme, sú elektronické 
informačné služby. Nakoľko má ÚK SAV 
široké portfólio elektronických informač-
ných zdrojov (EIZ), treba informovať čita-
teľov o novinkách z tejto oblasti, o nových 
databázach, či zmenách vo vyhľadávaní. 
Články sa orientujú na informácie o semi-
nároch z oblasti EIZ, prinášajú diferenco-

vanejšie rozbory databáz a komplexnejší 
pohľad na jednotlivé databázy. Dôležitými 
sú i príspevky o vzdialenom prístupe k da-
tabázam, o  trendoch v  poskytovaní elek-
tronických informačných služieb, o vyhľa-
dávacích portáloch informačných zdrojov 
a problematike otvoreného prístupu (Open 
Access).
Ďalšou dôležitou témou periodika je evi-

dencia publikačnej činnosti a  jej výstupy, 
nakoľko je evidovanie publikačnej činnosti 
pracovníkov SAV povinné.
Ako mnoho iných časopisov, tak aj  In-

formačný bulletin ÚK SAV sa počas svojej 
existencie stretával s mnohými probléma-
mi. Niekoľko rokov dokonca vôbec ne-
vychádzal z hľadiska nedostatku fi nancií 
Ústrednej knižnice na jeho pravidelné 
vydávanie. Ďalším a  stále pretrvávajúcim 
problémom je nedostatok prispievateľov 
do časopisu. Sme presvedčení, že s nástu-
pom nových mladých kolegov do knižnice, 
sa podarí tento stav zmeniť.

Vízie budúcnosti
Bulletin je v  prvom rade pre knihovní-

kov siete SAV, preto naďalej  plánujeme 
sa venovať takým témam, ktoré si pre 
nich aktuálne alebo si ich priamo žiadajú. 
Časopis chce ostať nielen informačným 
periodikom, ale tiež metodickým, čiže ta-
kým, v ktorom  možno nájsť potrebné rady 
a  usmernenia. Primárnym cieľom Infor-
mačného bulletinu je reagovanie na súčas-
né trendy v knižnično-informačnom svete, 
aby sa tak stalo relevantným periodikom 
21. storočia. Hlavnou víziou periodika do 
budúcnosti je, aby sa stal skutočne potreb-
ným pre pracovníkom knižnično-infor-
mačnej siete SAV. Veríme, že ním bude.
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História sprostredkúva súčasným obyva-
teľom mnohé životné skúsenosti iných, po-
znanie ich predchodcov, ako žili, pracovali. 
Približuje vývin aj výsledky ľudskej práce, 
prirodzenej ľudskej túžby ísť stále ďalej 
a  vyššie. Poznanie rôznych historických 
dejov je základným predpokladom pozna-
nia a pochopenia dejov súčasných.
Dlhšiu dobu mi v  hlave vírila myšlienka 

zhrnúť históriu vzniku knižníc v  našom 
kraji a vydať publikáciu takéhoto zamera-
nia. Primárne som chcela spracovať histó-
riu knižníc, pretože sme predsa knihovníci, 
a  text doplniť krátkou staťou o  obci, lebo 
založenie a  činnosť knižnice v  obci spolu 
úzko súvisí s podmienkami rozvoja samot-
nej obce.

Mnohí ľudia, žijúci v  Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji, v niektorom z okresov 
– Pezinok, Senec a  Malacky, vôbec nepo-
znajú ani len názvy obcí v našom regióne, 
čo ma tiež povzbudzovalo vydať takúto 
publikáciu. Túžila som knihu zostaviť, ale 
stále mi chýbal materiál. Prípravu som od-
kladala na neskôr. Informácie, ku ktorým 
som sa dostala, som začala zbierať a ukla-
dať, ako sa hovorí „do šuplíka“. Pomaly sa 
hromadili.
V roku 2013 si naša knižnica pripomínala 

60. výročie jej vzniku a to bolo podnetom,   
správnym dôvodom, ale tiež pre mňa veľ-
kou výzvou na vydanie  publikácie Z his-

Z NAŠICH VYDANÍ

tórie obcí a  knižníc Bratislavského samo-
správneho kraja.
Zbieranie materiálu bolo veľmi ťažké. 

Okrem mojich „šuplíkových“ informácií 
som sa o  ďalšie informácie obrátila hlav-
ne na knihovníkov, starostov obcí, čerpala 
som z archívu metodického oddelenia  Ma-
lokarpatskej knižnice, ktorý sa začal budo-
vať v roku 1961. Každá knižnica v BSK tu 
má svoj vlastný spis, kam postupne zakla-
dáme ročné vyhodnotenia, štatistiky, osob-
né listy knihovníkov, záznamy z podujatí. 
Ak knižnica dobre spolupracuje s  Malo-
karpatskou knižnicou, posiela nám aj pod-
robnosti o podujatiach ktoré zorganizovali, 
o počte návštevníkov podujatí, nahlasuje 
zmenu knihovníka či zmenu výpožičných 
hodín. Niektoré kolegyne knihovníčky 
z obecných či mestských knižníc nám zašlú 
aj fotografi e z podujatí, ale tých je žiaľ veľ-
mi málo.  Pri zostavovaní publikácie som 
ďalej čerpala zo stretnutí s knihovníkmi či 
starostami obce na metodických návšte-
vách, keď sme spoločne vyhľadávali s po-
mocou obecných knihovníkov ľudí, ktorí 
si o vzniku knižnice v  ich obci ešte niečo 
pamätali, z  rôznych periodík, encyklopé-
dií, vlastivedných slovníkov, stránok obcí, 
či internetových stránok. V menšej obci sa 
takmer všetci ľudia poznajú a vypytovaním 
sa starších obyvateľov, či si pamätajú na 
vznik knižnice, na prvého knihovníka in-
formácií stále pribúdalo. Niektorí starosto-

Z HISTÓRIE OBCÍ A KNIŽNÍC BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA: 
AKO VZNIKALA PUBLIKÁCIA / FROM THE HISTORY OF MUNICIPALITIES 
AND LIBRARIES OF THE BRATISLAVA SELF-GOVERNING REGION: HOW THE 
PUBLICATION CAME INTO BEING
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via alebo pracovníci obcí mi poskytli výpi-
sy z obecných kroník. Stretla som sa žiaľ aj 
s tým, že sa kronika v obci stratila, ukradli 
ju, zhorela. Narazila som aj na jeden prí-
pad, keď si kroniku požičal jeden podnika-
teľ a obec sa s ním doteraz súdi, pretože im 
kroniku viac nevrátil.
Aby boli state o  obciach a  knižniciach 

prehľadné, zostavila som súbor otázok, 
ktoré som poslala mailom do každej obce, 
prednostne obecným knihovníkom. Po-
kiaľ knižnica nemala svoju stránku, alebo 
mailový kontakt, mail som adresovala na 
obecný úrad. Mnohé z  obcí sa mi vôbec 
neozvali, na moje výzvy nereagovali, preto 
som opäť kontaktovala teraz už samotných 
starostov, či zriaďovateľov knižníc. Verte či 
nie, ani tu väčšina starostov na moje pros-
by či výzvy nereagovala. Rozoslala som tie-
to otázky:
• Názov mesta, obce
• Znak, erb mesta, obce
• História mesta, obce

 - písomná zmienka o obci (ak je)
 - ďalšie zistené údaje, napr. založenie 
školy, výstavba kina, kostola, kláštora, 
historickej budovy, kanalizácia, príp. 
oddelenie od vedľajšej obce, čo môže-
me nájsť v blízkosti obce, nejaký hrad 
a pod., prípadne opis nejakých zvlášt-
nych udalostí, pohrôm, (cholera, mor, 
vyhorenie a pod.) mesta, atď.

• Zaujímavosti o meste, ak nejaké sú
• Súčasnosť - čo sa v obci výnimočné deje 

(fungujúce múzeum, folklórny súbor, 
zaujímavé aktivity)

• Názov knižnice so znakom (ak ho kniž-
nica má), adresou a fotografi ou knižnice

• História knižnice
• Vznik, založenie, prvý knihovník

• Sťahovanie, postupný vznik oddelení, 
zmena názvu, rôzne uznania a  vyzna-
menania, prestavby, úspešné dotácie, 
obdobie v ktorom knižnica nepracovala 
a dôvod

• Zaujímavosti o knižnici, ak sú
• Knižničný program v  ktorom knižnica 

pracuje ak má
• Štatistické ukazovatele za rok 2012 (po-

čet obyvateľov, knižničný fond, počet či-
tateľov, počet návštevníkov, počet výpo-
žičiek, otváracie hodiny pre verejnosť).

Niektorým čítajúcim by sa mohlo zdať, že 
informácií o niektorej konkrétnej knižnici 
či obci je príliš málo. Ako som už spomí-
nala, niekde bola ťažká komunikácia alebo 
nedostupné historické zdroje. V roku 1994 
boli do nášho regiónu preradené niektoré 
knižnice z okresu Senica. K nim nám žiaľ 
chýbajú podklady a dokumentácia do náš-
ho metodického archívu. Z  mne dostup-
ných informácií sa viac o danej knižnici či 
obci viac nedalo zostaviť.

Po skompletizovaní všetkých dostupných 
informácií sa postupne začal formovať 
text knihy. Publikáciu sa mi nakoniec po-
darilo zostaviť. Ku každej obci som prira-
dila erb obce a  fotografi u sídla knižnice. 
So získaním obrázku erbu boli nemalé 
problémy. Niektoré obce na svojich strán-
kach nemajú uvedený erb vôbec, alebo ak 
tam aj uvedený je, často býva veľmi nízkej 
kvality, nevhodnej na tlač. Pri profi loch 
obcí, v ktorých bola knižnica zrušená, 
som umiestnila fotografi u obecného úra-
du. Na želanie niekoľkých starostov, kto-
rí nechceli mať v  publikácii uverejnenú 
fotografi u nie príliš atraktívnej budovy 
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výnosu Referátu Ministerstva školstva a 
národnej osvety zo dňa 21. marca 1925 č. 
1742.
Podľa dostupných informácií bola však 

väčšina obecných knižníc okresov Pezi-
nok, Senec a Malacky zakladaná v 50-tych 
rokoch 20. storočia. Založenie alebo prvú 
informáciu o  fungovaní knižnice uvádza 
v  období 1950-1961 43 knižníc. Knižnice 
v mestách mali dlhšiu tradíciu, v Pezinku 
boli prvé obecné knižnice založené v  r. 
1926 (slovenská a nemecká), v Modre  fun-
govala Verejná Štúrova obecná knižnica od 
roku 1918, v Malackách vznikla v období 
1920-24, vo Svätom Jure v r. 1925. Aj nie-
ktoré obce uvádzajú vznik verejnej kniž-
nice v  20-tych rokoch minulého storočia 
(Hurbanova Ves 1928, Ivanka pri Dunaji 
1922-25, Šenkvice 1920, Vištuk 1928, Ča-
taj - po prvej svetovej vojne, Veľké Leváre 
1919, Zohor 1929, Sološnica 1925). Často 
vznikli verejné knižnice zo školských kniž-
níc. Ich ďalší rozvoj bol rozdielny, najmä 
po roku 1989.

Keď som mala publikáciu hotovú, zdalo 
sa mi veľmi vhodné, aby sa k textu o danej 
obci  a knižnici vyjadril zriaďovateľ obec-
nej  knižnice, väčšinou starosta,  usmernil 
ma, opravil. Zriaďovateľ bol tiež požiadaný  
o  napísanie pár riadkov sa na tému  „Čo 
pre Vás znamená knižnica?“, v ktorých by 
formuloval jeho osobný vzťah ku knihám 
a knižnici, s možnosťou prezentovať svoju 
prácu, ale aj obec. Tento text je publikova-
ný na konci state o danej obci a knižnici. 
Možnosť vyjadriť sa som dala aj starostom 
obcí, kde knižnice stagnujú alebo boli do-
konca zrušené. Túto možnosť však využilo 
len 31 starostiek a  starostov z  počtu 72. 

knižnice či obecného úradu, som vložila 
fotografi u obce a v  jednom prípade inte-
riéru knižnice.

Cieľom publikácie bolo predstaviť dejiny 
a  súčasnosť obecných knižníc. Je to akási 
mozaika života BSK. Chcela som sprostred-
kovať dostatok informácií o histórii, živote 
a  práci generácií, ktoré v  týchto mestách 
a obciach žili pred nami, aby kniha prispela 
k lepšiemu poznaniu našej vlastnej minu-
losti, histórie. V publikácii som chcela uká-
zať a  porovnať, aké boli knižnice okresov 
Pezinok, Senec a Malacky v minulosti a aké 
sú dnes. Predstavila som dejiny každej jed-
notlivej obce od prvej písomnej zmienky 
až po vznik knižnice v obci, jej vývoj a tiež 
mená knihovníčok a knihovníkov, ktorí sa 
v nej od vzniku knižnice striedali. Môžeme 
byť hrdí na to, čo obyvatelia žijúci v týchto 
obciach, v tomto kraji dokázali.
Podnetom k  založeniu verejných kniž-

níc v obciach bol zákon z r. 1919. Dňa 22. 
júla 1919 prijal československý parlament 
zákon o verejných knižniciach. V prvom 
paragrafe sa uzákoňuje: „Na doplnenie 
aprehĺbenie vzdelanosti všetkých vrstiev 
obyvateľstva politické obce sú povinné 
zakladať verejné knižnice so vzdelávacou, 
náučnou i zábavnou literatúrou, ktorá má 
skutočnú vnútornú hodnotu“. Max Pilát, 
ktorý bol spravodajcom zákona v  par-
lamente poukázal v spojitosti so stavom 
knižníc na Slovensku na fakt, že tam exis-
tovalo len okolo 100 spolkových knižníc. 
Na Slovensku neboli podmienky na vyko-
nanie zákona hneď po jeho prijatí v roku 
1919. Zákon a vykonávacie nariadenia k 
nemu sa začali uplatňovať na Slovensku 
až o šesť rokov neskôr, a to na základe 
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Veľmi ma prekvapilo, ale hlavne sklamalo, 
že to nebola ani polovica z opýtaných.
Všetky názvy obcí sú v rámci troch okre-

sov usporiadané abecedne. V  abecednom 
poradí nasledujú za sebou bez ohľadu na 
to, či sú v nich knižnice profesionálne, ne-
profesionálne, alebo zrušené.
Publikáciu sme vydali s podporou Minis-

terstva kultúry Slovenskej republiky. Rozo-
slaná bola po jednom výtlačku do každej 
obce, starostovi obce alebo zriaďovateľovi 
knižnice. Publikácia je nepredajná a do bu-
dúcnosti pripravujeme vydanie doplnenej 
elektronickej verzie. Informácie chceme 
doplniť, prípadne opraviť, či upraviť. Táto 
výzva bola odoslaná opäť všetkým zria-
ďovateľom knižníc. Doteraz sa však nikto 

neozval, nemal námietky či pripomienky. 
V  budúcnosti by sme radi počítali aj so 
spoluprácou s Mestskou knižnicou v Bra-
tislave a doplnili aj históriu verejných kniž-
níc v  Bratislave, aby boli všetky knižnice 
v  celom Bratislavskom kraji kompletne 
spracované.

PhDr. Katarína Benciová,
Malokarpatská knižnica v Pezinku

metodika@kniznicapezinok.sk

Zoznam bibliografi ckých odkazov
1. http://www.snk.sk/swift_data/source/

casopis_kniznica/2000/1_2000/10.pdf



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 3/201462

Dňa 4. februára 2013 sa dožil vzácneho 
životného jubilea (80 rokov)  Július Rybák.
Slovenská národná knižnica v Martine pri 

tejto príležitosti vydala personálnu biblio-
grafi u – Július Rybák. Vyšla v tlačenej ver-
zii koncom minulého roka, v rámci edície 
- Teória a  výskum knihovníctva a  biblio-
grafi e.
Zostavovateľky – Ľudmila Rohoňová 

a Mária Gašparová, sa v nej snažili zmapo-
vať tvorivé aktivity významného slovenské-
ho jazykovedca, rusistu, literárneho histo-
rika, prekladateľa a spisovateľa.
Z úvodnej štúdie sa aj dozvedáme: „Jú-

lius Rybák pracuje celý svoj tvorivý život 
so slovom. Bolo a  je jeho pracovným ná-
strojom a  sprostredkovateľským médiom. 
Hľadá v  ňom a  s  ním dotyk tvorivého 
ducha, posolstvo veľkých duší, verí v  jeho 
silu a zodpovednosť, odkrýva ním fi lozofi u 
jazyka i života. Sám ním rastie a duchovne 
dozrieva ...“
Bibliografi a zachytáva publikačnú činnosť 

Júliusa Rybáka, ako i  ohlasy na jeho die-
la a  literatúru o  ňom za roky 1956-2013.  
Jadro personálnej bibliografi e tvoria bib-
liografi cké záznamy Slovenskej národnej 
bibliografi e Knihy a  Články a  Súborného 
katalógu SR Články. Prvá časť bibliografi e 
nazvaná – Dielo Júliusa Rybáka - obsahuje 
samostatné knižné diela, kolektívne kniž-
né diela, štúdie, odborné články, recenzie, 
úvahy, eseje, medailóny k jubileám uverej-
nené v  slov. a  zahraničných zborníkoch, 
odb. časopisoch, novinách a  periodikách, 
ako aj úvodné štúdie a  doslovy v  mono-
grafi ách; knižné preklady a  preklady pre 
rozhlas, rozhlasové dramatizácie, literárne 

pásma a  rozhovory. Článkové bibliogra-
fi cké záznamy pochádzajú aj zo sekundár-
nych prameňov. Ich celkový počet pred-
stavuje 858 bibliografi ckých záznamov 
vrátane ohlasov (recenzií).
Samostatnú časť tvorí:
 - literatúra o Júliusovi Rybákovi a
 - kalendárium života a  diela, zostavené 

na základe biografi ckých prameňov 
a  osobných doplnkov a  korektúr J. 
Rybáka.

Personálna bibliografi a obsahuje aj men-
ný register. Bohužiaľ, nie je vystavená na 
webovej stránke SNK (http://www.snk.
sk/?CK), vedľa personálnych bibliografi í – 
Cyril Kraus a Pavol Strauss.

Ivana Poláková
ivanapolakovatarcal@gmail.com

JÚLIUS RYBÁK – PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA / JÚLIUS RYBÁK - THE 
PERSONAL BIBLIOGRAPHY
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V  polovici mája 2014 sa konal v  poradí 
už tretí z  rady workshopov organizovaný 
ako jedna z  akcií Asociácie európskych 
vedeckých knižníc známej pod skratkou 
LIBER. Po predchádzajúcich úspešných 
workshopoch v  Kodani v  roku 2007, 
ktorý sa venoval hlavne digitalizácii a  vo 
Florencii v  roku 2012, kde bola hlavnou 
témou ochrana dát, sa tento ročník konal 
v  neďalekej Viedni. Workshop s  ofi ciál-
nym názvom Keeping data: Th e process 
of data curation - 3rd LIBER Workshop 
on Digital Curation bol zameraný na di-
gitalizáciu a digitálnu ochranu a  správu. 
Prezentácie sú dostupné na adrese: http://
liber2014.univie.ac.at/programme/
Potreba jednoznačne lokalizovať a pristu-

povať k digitálnemu obsahu, jeho spojenie 
s  korektnými metadátami je základnou 
požiadavkou pre správu, prístup, opätovné 
použitie, získavanie a v neposlednom rade 

uchovávanie obrovského množstva kultúr-
nych a intelektuálnych zdrojov.
Podujatie bolo určené výskumníkom, zá-

stupcom knižníc, obchodným partnerom 
a  národným organizáciám na získanie 
nových poznatkov, ich výmenu a diskusiu 
ohľadom plánovania dátového manažmen-
tu s ohľadom na životný cyklus digitálnych 
objektov a vedeckých dát.
Diskutovaných bolo niekoľko dôležitých 

otázok:
Ako môžeme efektívne nájsť a pristupovať 

k digitálnym zdrojom a spájať ich so zod-
povedajúcimi metadátami?
Ktoré reprezentácie záznamov budú cie-

ľom uchovávania?
Aké požiadavky by mali spĺňať národné 

a medzinárodné výskumné infraštruktúry?
- V čom sa môže v tomto smere vedecký 

svet poučiť z toho komerčného?

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

BUDOVANIE E-INFRAŠTRUKTÚR PRE DIGITÁLNE ZDROJE A INÉ 
VIEDENSKÉ POSTREHY / BUILDING UP E-INFRASTRUCTURES FOR DIGITAL 
RESOURCES AND OTHER REMARKS FROM VIENNA

Roman Herda, Centrum vedecko-technických informácií SR
roman.herda@cvtisr.sk

Abstract: Th e paper brings remarks and information on the LIBER Workshop on Digital 
Curation, held on the 19-20th May 2014 in Vienna. Th e workshop was participated by many 
representatives of library-information sphere headed by Paul Ayris, President of LIBER. From 
the author´s point of view, the most interesting was the presentation of Paolo Budroni from 
the Vienna University Library, who presented a project for the support of coordinated devel-
opment of infrastructures for digital resources in the research and the academic education in 
Austria.
Keywords: LIBER, digitalization, data preservation, repository, data storing.
Kľúčové slová: LIBER, digitalizácia, ochrana dát, repozitár, uchovávanie dát.
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Workshop otvorila svojim príhovorom 
Maria Seissl z  Viedenskej univerzitnej 
knižnice, ktorá zároveň predstavila tohto-
ročných prednášajúcich. Tak ako pri pred-
chádzajúcich ročníkoch, aj teraz prednáša-
júci pochádzali z rôznych krajín a inštitúcii, 
ktoré sa venujú tejto problematike.
Medzi hlavných rečníkov patril Herbert 

van de Sompel z Los Alamos National 
Laboratory s prednáškou o využívaní we-
bových infraštruktúr na archiváciu. Zá-
roveň načrtol budúcnosť akademického 
publikovania. V prednáške o plánoch ma-
nažovania dát Andreas Rauber z Vienna 
University of Technology vyslovil niekoľko 
myšlienok k posunu za hranicu súčasného 
konceptu dát a  súčasného zamerania na 
popis - potrebu „zberu“ všetkých elemen-
tov výskumného procesu či znova použitia 
dát a procesov ako základu pre Science 2.0 
– nového prístupu k  vede založeného na 
zdieľaní informácií a  spolupráci prostred-
níctvom sieťových technológii. Marco de 
Niet z Dutch Knowledge Center for Digital 
Heritage hovoril o  iniciatíve UNESCO-
-ICA-IFLA a o  zvýšení udržateľnosti in-
formačnej spoločnosti. To by malo byť do-
siahnuté ustálením kontinuity obsahu (dát, 
záznamov a informácií) prostredníctvom 
mutuality (čo môžem urobiť ja pre teba 
a čo ty pre mňa?). Knižnice by mali v tom-
to procese zastávať dve významné úlohy, 
a to ako pamäťové inštitúcie a zároveň ako 
pionieri uchovávania digitálneho obsahu.

S príspevkom o  Data Citation Index vy-
stúpil Nigel J. Robinson zo spoločnosti 
Th omson Reuters. Data Citation Index je 
novým citačným indexom, ktorý ponúka 
kvalitné výskumné údaje vo forme 2 mi-

liónov záznamov z overených vedeckých 
repozitárov z celého sveta. V citačnom 
indexe sú pokryté vedné odbory ako vedy 
o živote, fyzikálne vedy, spoločenské vedy, 
umenie a humanitné vedy. Hans Fransen 
z University Libraries Leiden prezentoval 
na tému „Data management planning at 
an institution – the fi rst wobbly steps of a 
newborn baby“, ktorej hlavné závery týka-
júce sa plánovania manažmentu dát by sa 
dali zhrnúť nasledovne:
 - zapojiť všetky zúčastnené strany – 

informačné a komunikačné technológie, 
dekanov fakúlt, výskumných 
pracovníkov atď.,

 - začať s  tréningom podporného 
personálu čo najskôr, zintenzívniť styky 
na fakulte,

 - ponúknuť infraštruktúru/y pre 
ukladanie, ktoré umožňuje rôzne úrovne 
autorizácie, bezpečnosti atď.,

 - „dvakrát meraj a  raz rež“ pred 
vytváraním úložiska pre súbory dát,

 - vyhľadávať spoluprácu na národnej 
a medzinárodnej úrovni.

Prvý deň workshopu zakončil svojou 
komplexnou prezentáciou „European ap-
proach to develop world class infrastructu-
res for research data“ Carlos Morais Pires 
z Európskej komisie. V prezentácií položil 
niekoľko zaujímavých otázok, ako napr.: 
 - Sú výskumné dáta fi nancované 

verejnými zdrojmi zároveň verejným 
majetkom? 

 - Ako zabezpečíme uchovávanie 
a prístup? 

 - Ako zabezpečíme integritu a spoľahlivosť 
dát?

Ďalej spomenul aktivitu e-infrastructu-
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res, ktorá podporuje vznik e-Science, t.j. 
nové pracovné metódy založené na spo-
ločnom využívaní nástrojov a prostriedkov 
informačno-komunikačných technológií 
v  rôznych odboroch. Cieľom je odbor-
nosť vedeckých komunít so znalosťami 
komunity informačných a  komunikač-
ných technológii, ktoré sú schopné skúmať 
hranice vysokorýchlostnej komunikácie, 
vysokovýkonných superpočítačov, otvo-
rených vedeckých soft vérov a  virtuálnych 
výskumných prostredí. Po všetkých pred-
náškach nasledovala diskusia, ktorú mal 
pod taktovkou viceprezident LIBERu Paul 
Ayris.

Druhý deň workshopu odštartovala 
prednáška „From local to global: Sha-
ring of knowledge through participatory 
scientifi c information infrastructures“ od 
Norberta Lossaua, viceprezidenta Georg-
-August-Universität v  Göttingene, v  kto-
rej sa venoval repozitárom. Ten je sám 
o sebe neutrálnym systémom, ktorý môže 
slúžiť viacerým účelom: k  objavovaniu, 
poskytovaniu dátových sád pre dolovanie, 
analýzy, vizualizácie ak poskytovaniu met-
rík, štatistík atď. Víziou je globálna infor-
mačná štruktúra založená na Open Access 
(OA) prístupe k  digitálnym repozitárom. 
Plný potenciál má ale digitálny obsah, kto-
rý je uložený na tisícoch repozitárov po 
celom svete a iba vtedy, ak sú vzájomne 
prepojené. To znamená poskytnúť a vysta-
viť obsah nástrojom, službám a  portálom 
poskytovateľov, ktorí ich v týchto virtuálne 
vytvorených znalostných zdrojoch agre-
gujú a  analyzujú. V príspevku „Interope-
rability: Removing the barriers in front 
of information, a democratic approach“ 

od riaditeľa knižnice istanbulskej Sehir 
University Ayhan Kaygusuz, sa okrem in-
teroperability a  informačnými bariérami 
zaoberal aj informačnými technológiami 
samotnými, ktoré sú primárnou príčinou, 
že sa produkuje stále väčšie množstvo in-
formácií pre stále väčšie množstvo pou-
žívateľov. Odhady naznačujú že od roku 
2013 do roku 2020 sa digitálne univerzum 
zväčší až desaťnásobne na 44 zettabajtov. 
Ďalej spomenul projekt Národného aka-
demického repozitára, ktorý v  súčasnosti 
beží, a ktorého prvé výsledky sa očakávajú 
na konci októbra 2014.

Z pohľadu CVTI SR bola najzaujímavejšia 
prezentácia Paola Budroniho z Viedenskej 
univerzitnej knižnice, v ktorej sa zaoberal 
e-infraštruktúrou v  Rakúsku, konkrétne 
projektom na podporu koordinovaného 
rozvoja infraštruktúr pre digitálne zdroje 
vo výskume a  akademickej výučbe. 
Hlavným cieľom tejto aktivity je spojiť 
výskumné komunity, knižnice a IT služby 
všetkých národných univerzít a vedeckých 
inštitúcií a spoločne rozvíjať znalosti, ktoré 
povedú k  vzniku lokálnych repozitárov, 
ktoré umožnia deliť sa o  súčasné znalosti 
a  zdroje. Zamýšľaným cieľom je teda to, 
aby tieto znalosti boli k  dispozícii pre 
všetky inštitúcie, ktoré sa na projekte 
podieľajú. V  rámci trojročného obdobia, 
na ktoré je projekt naplánovaný zriadia 
všetky zapojené inštitúcie svoj lokálny 
server, na ktorý bude umožnený prístup 
ostatným inštitúciám zapojeným do  pro-
jektu. Paralelným cieľom je návrh, prípad-
ne aj vytvorenie centrálneho alebo decen-
tralizovaného repozitáru pre celé Rakúsko. 
Ten by slúžil pre pokročilé aplikácie a di-



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 3/201466

gitálne objekty, vrátane výskumných dát, 
dokumentov a  multimediálneho obsahu. 
Kľúčovým prvkom v  celom tomto proce-
se, je ale dodržiavanie platných právnych 
predpisov. Projekt má dvanásť pracovných 
oblastí, patria pod neho ďalšie tri subpro-
jekty a  má 25 partnerov. Hlavný prínos 
projektu je možné vidieť napr.: v  trvalej 
dostupnosti digitálnych objektov, zvýšení 
prestíže zapojených inštitúcii, zvýšení 
viditeľnosti ich výskumnej výkonnosti, 
networkingu, zabezpečení právnej istoty 
v  digitálnom veku alebo v  zjednodušení 
participácie v  medzinárodných projek-
toch, ktoré prítomnosť repozitára vyžadu-
jú. Nasledujúca prednáška bola venovaná 
emulačným nástrojom ako súčasti stratégie 
pre dlhodobé uchovávanie digitálnych 
záznamov. Viedol ju Jeff rey van der Ho-
even z Holandskej národnej knižnice. Ve-
noval sa emulácii od jej prvopočiatkov až 
po súčasnosť a na názorných grafoch bola 
porovnávaná emulácia vs. migrácia. Na 
záver bola položená otázka, prečo vlastne 
emulácia nie je používaná na uchovávanie. 
Viceprezident pre biznis inovácie v spoloč-
nosti Capgemini Hansa van Grieken na 
rozdiel od iných priniesol vo svojom prí-
spevku mnoho vizualizácii, nechýbali ani 
fotografi e a videá. Témou bolo, čo sa môžu 
univerzitné knižnice naučiť z iných odvet-
ví, v ktorých spoločnosti tiež manažujú ob-
rovské množstvo dôležitých dát. Nasledo-
vala prednáška „Certifi cation and quality: a 
French experience“ od Mariona Massola, 
vedúceho oddelenia digitálneho uchová-
vania v  CINES (Centre Informatique Na-
tional de l’Énseignement Superieur), ktorý 
v nej popísal vlastné skúsenosti  s uchová-
vaním z  praxe. Vyslovil aj myšlienku, že 

producenti sú zodpovední za kvalitu dát 
a  používatelia za ich korektné používanie 
a  repozitáre slúžia len na ich uskladnenie 
a dlhodobú ochranu.

Na záver workshopu bola zorganizova-
ná diskusia, kde prednášajúci a  ostatní 
účastníci prebrali ďalšie otázky a  pohľady 
týkajúce sa manažmentu aktivít spojených 
s dlhodobým uchovávaním dát.
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Krajina, ktorá tento rok hostila konfe-
renciu LIBER = Association of European 
Research Libraries/Ligue des Bibliothé-
ques Européennes de Recherche/Európska 
asociácia vedeckých knižníc Lotyšsko, sa 
nachádza na pobreží Baltského mora. Je 
to rovinatá krajina s veľkými lesmi, ktoré 
zásobujú stavebníctvo a papierenský prie-
mysel drevom. Jeho príroda je bohatá na 
voľne žijúce druhy zveri. Lotyšsko vyrába 
aj spotrebný tovar, textilné výrobky a stro-
je. Krajina priťahuje turistov z celej Európy. 
Z etnického hľadiska tvoria obyvateľstvo 
na 59 % Lotyši a 29 % Rusi, pričom viac 
ako tretina ľudí žije v hlavnom meste Riga, 
v  súčasnosti najväčšom meste všetkých 
troch pobaltských štátov, ktoré slúži ako 
hlavné kultúrne, vzdelávacie, politické, fi -
nančné, komerčné a priemyselné centrum 
Pobaltia. Riga leží pri ústí rieky Duagava 
pri Baltskom mori, má rozlohu 305 km² 
a na začiatku roku 2010 tam žilo 706 ti-
síc obyvateľov. http://europa.eu/about-eu/
countries/membercountries/latvia/index_
sk.htm
Historické centrum Rigy patrí medzi kul-

túrne dedičstvá UNESCO. Samotné mesto 
sa vyznačuje výraznou secesnou architek-
túrou, ktorá je porovnateľná s mestami 
ako Viedeň, Petrohrad a Barcelona http://
sk.wikipedia.org/wiki/Riga.

Prečo práve Riga bola hostiteľom tejto 
významnej knižničnej udalosti je fakt, že 
toto mesto sa stalo v roku 2014 Európskym 
hlavným mestom kultúry. LIBER je veľkou 
príležitosťou pre profesionálov z vedeckých 
a  akademických knižníc, centier kultúry 
a poznania mať možnosť byť, ako sa povie, 
pri jednom stole, jednak pracovnom, ako 
aj spoločenskom a  využiť možnosť vzá-
jomného stretnutia na výmenu  skúsenosti 
v oblasti, ktorá je pre ne prioritná a tou je 
uchovávanie a  sprístupňovanie poznat-
kov.
Druhým dôvodom prečo toto rozhodnu-

tie padlo po mestách a  ich významných 
knižniciach ako sú Akademická knižnica 
Katalánskej polytechnickej Univerzity 
v Barcelone, Akademická knižnica Uni-
verzity v Tartu, Štátna Bavorská kniž-
nica v Mníchove bolo, že v  lotyšskej Rige 

LIBER 2014 / LIBER 2014

PhDr. Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR
maria.zitnanska@cvtisr.sk

Abstract: Knowledge and comments on the LIBER Conference 2014, held in Riga, Latvia. 
Th e paper brings short information on the conference organizing country; the most important 
themes, current trends in library practice, the problems of open access, e-collections, digiti-
zation and preservation of library holdings are also outlined. Related European projects and 
the active participation of the Slovak Centre of Scientifi c and Technical Information in this 
important library conference are described, too.
Keywords: LIBER, conference, libraries, association, Latvia, trends, projects
Kľúčové slová: LIBER, konferencia, knižnice, asociácia, Lotyšsko, trendy, projekty
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- hlavnom meste počtom malého, ale srd-
com obrovského národa, bola krátko pred 
usporiadaním konferencie otvorená novo-
vybudovaná Národná knižnica Lotyšska 
http://www.lnb.lv/en. Gunnar Birkets, 
významný architekt, navrhol novú budovu 
ako dar svojmu rodnému mestu a jej otvo-
renie bolo naplánované na jej 95. výročie.

Delegáti konferencie samozrejme dostali 
príležitosť si toto veľkolepé dielo, súčas-
nú pýchu Rigy, pozrieť. Úprimne, budo-
va zvonku pôsobí troška chladno, dolné 
priestory sú impozantné a rozsiahle, až sa 
zdá, že je to plytvanie energiou, ale čím hlb-
šie sa do nej vnárate, tým viac si vás získava 
krásnym architektonickým riešením, cel-
kovou dispozíciou priestorov pre jej po-
užívateľa. Moderné vybavenie priestorov 
pre verejnosť, s ohľadom na komfort toho, 
komu sú určené, vtipnými knižničnými 
expozíciami, eleganciou a  hravosťou nie-
ktorých nápadov v  riešeniach.  Vrcholom 
architektonického stvárnenia sú nádherné 
recepčné priestory na najvyššom poschodí 
s presklenými stenami s úchvatným výhľa-

dom na najkrajšie časti malebného mesta 
Riga, ktoré vás určite nenechajú chladný-
mi. Prejdete sa týmito priestormi, pocíti-
te tú atmosféru komfortných priestorov, 
cítite spokojnosť používateľa, ktorému sa 
ponúka široká paleta služieb od informácií 
v printovej podobe až po prístup k vedo-
mostiam v elektronickej a digitálnej forme. 
Priestory sú vybavené podľa typu používa-
teľa - od malých školákov až po dospelého 
jedinca s ohľadom na ich potreby a požia-
davky. A tu si uvedomíte, čo inštitúcie ako 
knižnice ponúkajú tým, ktorým slúžia.

Konferencie sa zúčastnilo okolo 400 de-
legátov z  celého sveta. Okrem desiatok 
prednášok významných predstaviteľov 
európskych vedeckých knižníc (http://
libereurope.eu/news/liber-2014-confe-
rence-programme-now-available/) je 
konferencia známa aj tým, že tu prebieha 
viacero rokovaní jednotlivých výkonných 
výborov k  aktuálnym témam, ktoré v  sú-
časnosti rezonujú vo sfére uchovávania 
a  sprístupňovania informácií. Jednotlivé 
semináre sú zamerané na témy, ktoré sú 

Národná knižnica Lotyšska, miesto konania konferencie
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súčasťou riešených projektov, kde LIBER je 
partnerom Európskej únie.

Konferencia priniesla témy, ktoré sú teraz 
najdiskutovanejšie, dlhodobá ochrana in-
formácií, správa výskumných dát, nastave-
nie služieb a komplexnej podpory vedcov 
a vedeckých tímov tak, aby zodpovedali 
súčasným moderných trendom, zachyte-
nie nových trendov v  správe zbierok ako 
printových tak aj digitálnych, široká paleta 
problémov týkajúca sa e-publikovania - od 
vydávania, sprístupňovania a  využívania 
zdrojov tohto typu, Open Acces k  infor-
máciám, to všetko sú   témy projektov, do 
ktorých sa LIBER zapája v spolupráci s Eu-
rópskou úniou.

Europeana Cloud - projekt predpokladá 
vytvorenie systému poskytovania nového 
obsahu, nových metadát a  s  tým spojené 
vytvorenie úložného systému pre potreby 
výskumných pracovníkov. Europeana Clo-
ud
Europena Newspapers Europeana - 

v  projekte ide o  spoluprácu pri digitali-
zácii novín a  distribúciu plných textov 
bez akýchkoľvek zákonných obmedze-
ní Europeany. Europeana Newspapers
FOSTER - projekt, ktorý si kladie za 
cieľ pomáhať a podporovať výskumných 
pracovníkov, knihovníkov a ďalšie zain-
teresované strany v  rámci Európskeho 
výskumného priestoru (ERA), aby bol pri-
jatý otvorený prístup k  publikovaným ve-
deckým poznatkom a Otvorená veda ako 
súčasť každodenného pracovného postupu 
vedeckého pracovníka. Projekt sa zameria 
najmä na mladých výskumných pracovní-
kov a ľudí, na ich trénovanie k  tomu, aby 

ideály Open Access sa stali praktickou 
súčasťou vedy a výskumu, ktoré pove-
dú k  dodržiavaniu zásady OA v politike 
ERA a programu Horizont 2020. FOSTER
PASTEUR4OA - projekt rieši známe nedo-
statky a prekážky pre rozvoj politík OA v 
Európe: Pasteur4OA
RECODE je skratka pre politické odporú-

čania k otvorenému prístupu k výsledkom 
výskumu v Európe. Ide o projekt, ktorý 
bude využívať existujúce siete, komunity 
a projekty zamerané na riešenie problé-
mov v rámci otvoreného prístupu, šírenie 
a uchovávanie dát a vytvorenie politických 
odporúčaní pre otvorený prístup k údajom 
z výskumu na základe existujúcich osved-
čených postupov (RECODE).

Súčasnej spolupráci a  výsledkom týchto 
projektov bola na konferencii venovaná 
značná pozornosť.

Jedným z  celodenných pracovných se-
minárov, ktorého som mala možnosť sa 
zúčastniť, bol seminár venovaný téme 
inštitucionálnej podpory pre otvorený 
prístup k  vedeckým poznatkom. Orga-
nizovaný bol spoločnosťou Policy Recom-
mendations for Open Access to Research 
Data in Europe (RECODE). Tá využíva 
existujúce siete, komunity a projekty k rie-
šeniu výziev v rámci otvoreného prístupu 
šírenia údajov a vytvorenie politických 
odporúčaní na prístup k dátam z výskumu 
na základe existujúcich osvedčených po-
stupov.
Cieľom seminára bolo vytvoriť súbor poli-

tík a odporúčaní, ktoré poskytujú podporu 
inštitúcií podieľajúcich sa na vytváraní OA 
prístupu k výsledkom výskumu. Počas pra-
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covného seminára boli prezentované a dis-
kutované výsledky výskumu o inštitucio-
nálnych politikách a postupoch týkajúcich 
sa riadenia kvality dát, školenia, právnych 
aspektov a fi nancovania. Pre ilustráciu boli 
prezentované a diskutované prípadové štú-
die o inštitucionálnej podpore OA prístu-
pu k výskumným dátam.

Pozvania na prehliadky viacerých knižníc 
v Rige boli rovnako súčasťou konferenčnej 
ponuky.
CVTI SR, ako špecializovaná vedecká 

knižnica, je členom asociácie od roku 
1996, a  preto účasť jeho zástupcu na via-
cerých konferenciách má svoje opodstat-
nenie a je prínosná, a to nielen z hľadiska 
získania neoceniteľných skúseností a  no-
vých poznatkov, ale dáva možnosť poznať 
aj profesionálov, ktorí sa aktuálnym témam 
venujú a spolupracovať s nimi.

Súčasťou tohoročnej účasti na konferencii 

bolo aj aktívne vystúpenie v  rámci poste-
rovej sekcie s príspevkom Národná infor-
mačná infraštruktúra pre výskum a vývoj 
(VaV) na Slovensku (Národný informačný 
systém podpory výskumu a vývoja na Slo-
vensku – prístup k elektronickým informač-
ným zdrojom), autori: Ján Turňa, Mária 
Žitňanská, Michal Sliacky, Marián Vaňo, 
Jana Kasáková, http://liber2014.lnb.lv/
programme/posters/abstracts-and-biogra-
phies/

Poster prezentoval významný dopad pro-
jektu NISPEZ na slovenskú VaV komuni-
tu, jej rozvoj a  konkurencieschopnosť vo 
svete. Predstavené bolo  unikátne riešenie 
troch aktivít projektu a ich riešenia na ná-
rodnej úrovni, realizované v  dlhodobom 
horizonte (roky 2008 – 2015 s  perspektí-
vou pokračovania) v kontexte napojenia na 
iné aktivity realizované v CVTI SR. Námet, 
ktorý si usporiadatelia konferencie povši-
mli a  kvalitu tohto príspevku ocenili tak, 
že jeden z  účastníkov sa mohol zúčastniť 
konferencie bez konferenčného poplatku.

Prvým a najvýznamnejším špecifi ckým 
cieľom projektu je zabezpečenie prístupu 
k  širokej ponuke svetových elektronic-
kých informačných zdrojov (e-zdroje). 
Prístup k  nim je súčasťou modelu kom-
plexného centralizovaného zabezpečova-
nia prístupov do e-zdrojov, ako aj ďalších 
činností slúžiacich pre ich používateľskú 
podporu a efektívne využívanie.
Druhým cieľom projektu je zriadenie sys-

tému pre centralizovaný prístup, vyhľadá-
vanie, využívanie a správu e-zdrojov pre 
VaV – s praktickým výstupom Vyhľadáva-
cí portál pre vedu a výskum – scientia.sk.Poster prezentovaný CVTI SR
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Vybudovanie centrálnej bibliografi ckej 
databázy a portálového prístupu k slo-
venským e-zdrojom pre VaV (SciDAP) 
je tretí cieľ projektu NISPEZ. SciDAP 
predstavuje nástroj pre bibliografi cké 
spracovanie dokumentov produkovaných 
v oblasti VaV na Slovensku s perspektívou 
ich dlhodobej ochrany v repozitári digi-
tálnych dokumentov CVTI SR. Portál má 
svoje významné postavenie v  mapovaní 
Open Access politiky na Slovensku. http://
liber2014.lnb.lv/programme/posters/ab-
stracts-and-biographies/

Pokiaľ si môžem dovoliť hodnotiť organi-
začné zabezpečenie celej konferencie, boli 
tu určité nedostatky, ale povedané slovami 
riaditeľa Národnej knižnice Lotyšska pána 
Andrisa Vilksa, ak varíte v novej kuchyni, 
musíte si najskôr na ňu zvyknúť. Jej otvo-
renie bolo načasované tesne pred konfe-
renciou, a preto táto poznámka mala svoj 
zmysel a význam. Organizačne bola mož-
no trochu inak zvládnutá ako predchádza-
júce konferencie, ale profesionálne si určite 
zachovala svoju vysokú úroveň. 

Konferenčný zborník s  PPT prezentácia-
mi príspevkov, informácie o autoroch ako 

aj abstraktmi posterov je možné nájsť na 
webovej stránke z  konferencie: http://li-
ber2014.wp.lnb.lv/programme/

V  roku 2014 Dr. Paula Aurisa, Univer-
sity College London z  Veľkej Británie na 
poste prezidenta LIBER vystriedala Ms 
Kristiina Hormia-Poutanen,National Li-
brary of Finland z Fínska. Konferencia 
LIBER v  posledných rokoch prešla viace-
rými organizačnými zmenami. Azda k  tej 
najpodstatnejšej došlo vo francúzskom 
Tollouse v  roku 2009, kedy konferencia 
získala dnešnú podobu. Okrem plenárnej 
sekcie, kde sú všetky podstatné prednášky, 
jednak pozvaných prednášateľov, ako aj 
odborníkov v  danej oblasti. Konferencia 
začína zasadnutím rôznych pracovných 
a  riadiacich výborov a  seminármi na ak-
tuálne témy. Pracovné sekcie prebiehajú 
počas celej konferencie a    dávajú priestor 
diskusii na tému, ktorú prednášatelia na-
stolia a  účastníci majú možnosť k  nej vy-
jadriť svoj názor. Má to však jednu veľkú 
nevýhodu, ak sa viaceré zaujímavé témy 
stretnú v  rovnakom čase, je ťažké si vy-
brať tú najzaujímavejšiu. LIBER ich určite 
prináša a nielen prináša. Súčasne aj hľadá 
optimálne riešenia.

Docent Pavol Rankov sa v  týchto dňoch 
dožíva významného životného jubilea, 
oslavuje svoju 50-tku. 
Pavol Rankov sa narodil 16. septembra 

1964 v Poprade, ranné detstvo prežil vo Vy-
sokých Tatrách, ale maturoval v Bratislave, 
kde absolvoval aj vysokoškolské štúdium 

PERSONÁLIE

na Katedre knihovedy a  vedeckých infor-
mácií Filozofi ckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave, v roku 1987 získal 
titul PhDr., neskôr titul PhD. a v roku 2007 
v odbore knižnično-informačné štúdiá ob-
hájil habilitačnú prácu.
Po ukončení štúdia pracoval ako metodik 

DOC. PHDR. PAVOL RANKOV, PHD. / DOC. PHDR. PAVOL RANKOV, PHD.
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v  Slovenskej národnej knižnici v  Martine 
a v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bra-
tislave; od roku 1993 pôsobí na Katedre 
knižničnej a informačnej vedy Filozofi ckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, ostatné dva roky je vedúcim tejto ka-
tedry. 
Pedagogická činnosť docenta Rankova 

je pomerne rôznorodá – venuje sa sociál-
nej a mediálnej komunikácií, marketingu 
vydavateľskej činnosti, metódam práce s 
dospelými používateľmi, informačnej spo-
ločnosti, svetovej i  umeleckej literatúre, 
ale i reklamným informáciám v sociálnej 
komunikácii, problematike masmediál-
nej komunikácie, atď. V  rámci svojej vý-
skumnej činnosti sa zameriava najmä na 
problematiku čítania detí a  mládeže (vý-
skumy Literárneho informačného centra 
– Čítanie 2003-2006, 2008). Práca Čítanie 
mládeže v Bratislavskom kraji : interpre-
tácia výsledkov výskumu, na ktorej sa po-
dieľal s viacerými knižnicami Bratislavské-
ho samosprávneho kraja -  bola zo strany 
Bratislavskej pobočky vtedajšieho Spolku 
slovenských knihovníkov ohodnotená ako 
čin roka 2009. 
Osobitná kapitola života docenta Ranko-

va je jeho publikačná činnosť. Odborná 
knihovnícka verejnosť určite pozná jeho 
vedecké monografi e Masová komuniká-
cia: masmédiá a informačná spoločnosť 
a Informačná spoločnosť: perspektívy, 
problémy, paradoxy, množstvo vedec-
kých a  odborných článkov, príspevkov 
v  zborníkoch. Vo verejnosti však určite 
oveľa viac rezonuje umelecká tvorba Pavla 
Rankova – debutoval v roku 1995 zbierkou 
poviedok, v roku 2001 vydal druhú zbierku, 
nasledovali ďalšie poviedky, romány. Prav-

depodobne najznámejším románom je 
Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), 
ktorý bol aj zdramatizovaný a uvedený na 
doskách Slovenského národného divadla 
v Bratislave, v  roku 2009 získal Cenu Eu-
rópskej únie za literatúru. Jeho práce boli 
preložené do maďarčiny, češtiny, bulharči-
ny, angličtiny, poľštiny, švédčiny, arabčiny, 
nemčiny, chorvátčiny, slovinčiny, mace-
dónčiny, atď.  Tvorba Pavla Rankova pre-
siahla hranice Slovenska a možno súhlasiť 
 s vyhlásením známeho literárneho kritika 
Jozefa Bžocha, že jeho tvorivá metóda má 
čosi spoločné s vynálezectvom. 
Vyslovujeme presvedčenie, že Pavol Ran-

kov má v zásuvke ďalší rukopis, múza mu 
ostáva verná. Do ďalšej päťdesiatky mu 
želáme veľa zdravia, rodinnej pohody, sily, 
inšpirácie, optimizmu, fantázie a tešíme sa 
na jeho vedeckú i umeleckú tvorbu.

-dr-

P.S. (asi len pre zasvätených) Jeho umelec-
ká tvorba je „poznačená“ a úzko previazaná 
s pracovnou problematikou – napr. v jeho 
románe Matky sa spomína doc. Voknár, 
akreditačná komisia a opakované falšova-
nie publikačnej činnosti – ako dobre, že je 
to len v románe...
5.8.2014
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V  každodennom zhone si len výnimočne 
nájdeme chvíľku na zastavenie, na bilanco-
vanie   práce. Jednou z  takýchto príležitostí 
je  životné jubilem. Významného životného 
jubilea sa tohto roku dožíva riaditeľka Zá-
horskej knižnice v  Senici Mgr. Katarína 
Soukupová.

Pani Soukupová je uznávanou odborníč-
kou v problematike verejného knihovníctva. 
Knižnicu v  Senici vedie od roku 1990. Je 
absolventkou Filozofi ckej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave. Po ukončení 
štúdia pracovala v  informačnom stredisku 
Lekárskej fakulty UK v  Bratislave, neskôr 
na odbore kultúry Okresného národného 
výboru Senica ako inšpektorka kultúry. Od 
r. 1990 je riaditeľkou Záhorskej knižnice 
v  Senici. Bola dlhoročnou členkou Komi-
sie kultúry pri Mestskom úrade Senica je 
členkou komisie prevencie závislostí pri 
Mestskom zastupiteľstve Senica a   členkou 
redakčnej rady mestského periodika Naša 

Senica. Aktívne pôsobí aj v profesijných kni-
hovníckych organizáciách, je predsedníčkou 
kontrolnej a  revíznej komisie Slovenskej 
asociácie knižníc a členkou výboru Krajskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov 
a  knižníc Trnava. Pod jej odborným vede-
ním sa senická knižnica stala moderným 
knižnično-informačným centrom Záhoria. 
Je aj dlhoročnou spoluorganizátorkou celo-
slovenskej autorskej súťaže Literárna Senica 
Ladislava Novomeského.
Za zásluhy v oblasti knihovníckej a biblio-

grafi ckej práce,  za prínos v  oblasti kultúry 
a pri príležitosti životného jubilea ju tohto 
roku ocenili Pamätnou medailou predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja.

• Pani riaditeľka, z vášho životopisu 
vyplýva, že ste sa narodili na Kysu-
ciach, žili ste v Púchove a viem, že Vaša 
rodina má korene na Liptove. Ako sa z  
vás stala Záhoráčka? 

Úplne prozaicky. Nasledovala som manže-
la, ktorý pracoval na Záhorí ako regionálny 
spravodajca najskôr Československého ne-
skôr Slovenského rozhlasu. Nastúpila som 
na Okresný národný výbor, Odbor kultúry 
a  okrem iného som mala povinnosť do-
hliadať na „ľudové knižnice“. Cez knižnice 
regiónu som postupne spoznávala Záhorie, 
jeho bohatú literárnu históriu a  úžasných 
Záhorákov, kamarátskych, otvorených a ne-
skutočne vtipných ľudí. Po čase som sa tu 
v tom cudzom kraji jednoducho udomácni-
la. I keď záhoráčtinu stále neovládam, Zá-
horáčkou už viac-menej som. Samozrejme, 
chýbali mi a vždy mi tu budú chýbať hory. 

ROZHOVOR NA DIAĽKU... S JUBILUJÚCOU KATARÍNOU SOUKUPOVOU / 
JUBILEE INTERVIEW... WITH KATARÍNA SOUKUPOVÁ
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No už Janko Alexy na svojich potulkách po 
Záhorí vyhlásil, že Záhorie mu pripomína 
Liptov svojim zvlnením krajiny a mäkkos-
ťou línií. Čosi na tom porovnaní je.

• Keby vám niekto pred pár rokmi 
povedal, že budete riaditeľkou knižnice, 
verili by ste mu? 

Asi nie. Nikdy som nemala ambície nie-
koho a niečo riadiť. Vždy som radšej radila 
a spolupracovala. Rada s ľuďmi diskutujem 
a pri výmene názorov sa možnosti riešenia 
problémov odkrývajú často samotné. Po 
konkurze na miesto riaditeľky ma potešil 
odchod z úradníckeho miesta. Knižnica ma 
lákala. Mám pocit, že ma v živote nemohlo 
nič príjemnejšie stretnúť ako práca v kniž-
nici. Beriem to ako dar. Knihy a   ľudí som 
vždy milovala, a práve v knižnici je ich neú-
rekom. Aj v tých najsmutnejších obdobiach 
mojej pracovnej kariéry som do knižnice 
a  medzi svoje knihy a  knihovníčky rada 
chodila. Ani dnes sa neviem zrieknuť vône 
novej knihy, jej ukrytých tajomstiev a zaují-
mavej grafi ky.

• Mnoho knihovníckych vízií sa vám už 
splnilo, ktoré zostali zatiaľ nesplnené?

Keď som nastúpila do našej knižnice, pôso-
bila na mňa veľmi stiesnene a zastaralo. Tú-
žila som po tom, aby knižnica v Senici bola 
„ in“. Porevolučná doba po roku 1989 nám 
poskytla možnosti jednak priestorové (zde-
dili sme časť bývalého Okresného výboru 
Komunistickej strany Slovenska) a  jednak 
fi nančné. Hneď v roku 1990 sme sa dali do 
rekonštrukcie exteriéru i  interiéru. Účinne 
nám pomáhala pani akad. arch. Ida Blaško-
vičová zo špecializovaného útvaru Matice 
slovenskej – Slovenskej národnej knižnice 

(MS - SNK), v ktorom vyprojektovali nový 
typ knižničného nábytku LIBRON a v pod-
state nám navrhli interiérové riešenie celej 
budovy. Potom prišla ďalšia výzva – infor-
mačné technológie. Bolo treba motivovať 
ľudí k  nepredstaviteľnému množstvu práce 
s knižničným fondom, vybrať vhodný kniž-
ničko-informačný systém (KIS), nakúpiť 
techniku. Boli to veci, o ktorých sme vede-
li veľmi málo, skôr sme iba tušili, čo všetko 
nás čaká a čo by nám internetizácia mohla 
priniesť. Som rada, že som pri takej historic-
kej zmene vo verejnom knihovníctve mohla 
byť a verím, že chýb bolo menej ako pozitív. 
A čo ešte zostáva nesplnené? Mrzí ma, že do 
knižníc prichádza stále menej a menej kva-
lifi kovaných a  kompetentných zamestnan-
cov. Nedarí sa vzkriesiť status knihovníka 
so zodpovedajúcim fi nančným a morálnym 
ocenením, fi nančné zdroje na nákup kniž-
ničných fondov a informačných technológii 
nie že nie sú stanovované zodpovedajúcou 
pevnou čiastkou, ale často nie sú v  roz-
počtoch vôbec kryté. Knižnice by mali byť 
v mestách výstavnými domami kníh, ume-
nia a architektúry, ktoré by už svojím vyba-
vením a kvalitou personálu mali kultivovať 
svojich návštevníkov. Ale to sú asi sny ešte 
dlho nesplniteľné. Bez snov ako budúcich 
mét sa však pokrok nedá zabezpečiť.

• Na pozícii riaditeľky Záhorskej knižnice 
v Senici ste už pamätníčkou viacerých 
premien. Čo považujete za svoj najväčší 
úspech, prípadne úspechy dosiahnuté 
na tomto poste? 

Napriek mnohým zmenám zriaďovateľov, 
stratám a  návratom právnej subjektivity, 
rozpočtovým provizóriám, znižovaniu sta-
vu pracovníkov a pravidelným suchotám vo 
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fi nančnom zabezpečení činnosti knižnice 
mám pocit, že Záhorská knižnica v Senici je 
v súčasnosti inštitúcia stabilizovaná, ukotve-
ná v kultúrnych štruktúrach regiónu i mesta 
Senice, s  kvalitným personálnym obsade-
ním a jasnou orientáciou svojho smerovania 
do budúcnosti. To je asi to, čo ma utvrdzuje 
v presvedčení, že moja práca v knižnici, na 
poli kultúry či vzdelávania, nebola márna ...

• Čo vás v živote inšpiruje a motivuje? 
Šikovní ľudia. Je neskutočné koľko výni-

močných ľudí prešlo našimi dejinami, čo 
všetko dokázali vykonať v  neporovnateľne 
ťažších podmienkach alebo v  inom svete. 
Vždy som v našej knižnici kládla dôraz na 
odkrývanie a  propagovanie regionálnych 
dejín a osobností. Myslím si, že je to jedna 
z  veľkých úloh knižníc a  základ k  budova-
niu vzťahu k národným dejinám a kultúre. 
Neustále objavovanie nových osobností 
a  udalostí regiónu, to ma vie naštartovať, 
lebo následne sa to viaže k ďalším aktivitám 
knižnice.

• Na čom momentálne pracujete a čo 
pripravujete do budúcnosti? 

 Máme za sebou úspešné Dni detskej knihy, 
ktoré sme v tomto roku pripravovali v spolu-
práci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha 
v Senici a boli venované detskej knižnej ilu-
strácii. So Záhorskou galériou spolupracu-
jeme pravidelne a myslím, že to obohacuje 
obe inštitúcie. Spájanie výtvarného umenia, 
hudby a hovoreného slova naši čitatelia s ra-
dosťou prijímajú a  radi navštevujú. V  po-
sledný víkend júla pripravujeme  III. Medzi-
národný letný poetický festival Po stranách 
Moravy, ktorý organizujeme v  spolupráci 
s  literárnymi klubmi - s  Kruhom autorov 

Hodonínska a  Klubom autorov a  priateľov 
literatúry na Záhorí i spolu s liečebnými kú-
peľmi v  Hodoníne a v Smrdákoch. Garant-
mi podujatia sú Mestská knižnica v Hodo-
níne a naša Záhorská knižnica v Senici. Je to 
veľmi milé letné víkendové stretnutie pria-
teľov, ktorí píšu poéziu, texty piesni, prózu, 
aforizmy a podobne, a navyše majú chuť sa 
prezentovať a potešiť seba i kúpeľných hostí. 
Na jeseň nám vrcholia dva väčšie projek-
ty – VI. ročník čitateľskej ankety KNIHA 
ZÁHORIA a XXVIII. ročník celoslovenskej 
autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava 
Novomeského.

• Existuje miesto, kde sa cítite naozaj 
dobre?

Na Liptove vo svojej záhradke. 

• Premýšľali ste niekedy nad tým, že 
sama napíšete knihu?

To by som nezvládla, radšej ich budem čí-
tať.

• Prezradíte nám niečo aj zo svojho 
súkromia? 

Manžel je novinár, žijeme spolu už 33 ro-
kov, máme dvoch dospelých synov a teraz sa 
tešíme z  novonarodeného prvého vnúčika 
Alexeja. 

Ďakujem za rozhovor , k vášmu životnému 
jubileu srdečne blahoželám a do ďalšieho ži-
vota  prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Zhovárala sa: Lívia Koleková

So želaním pevného zdravia, životného 
optimizmu a  rodinnej pohody sa k  radu 
gratulantov pripája aj redakcia Bulletinu 
SAK.
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Milá Juditka, v  živote je to tak. Presne 
ako rok čo rok zakvitne, ale aj odkvit-
ne vlčí mak, keď pre niekoho a možno aj 
pre Teba prešla doba, čo niekomu zdá sa
dlhá a niekomu zas zdá sa krátka, tak pri-
šiel deň a s ním aj Tvoja 60-tka.

Tešíme sa spolu s Tebou, pretože Ťa toto 
životné jubileum stretlo uprostred aktívne-
ho pracovného i osobného života. Dožívaš 
sa ho v plnom zdraví, osobnej i pracovnej 
pohode, vo vytúženom pohodlí domova, 
obklopená svojimi najbližšími (hoc len na 
diaľku), rodinou, známymi, ale aj nami, 
svojou knižničnou rodinou. Tento zrelý 
vek Ti pridal na dôstojnosti a vážnosti, ale 
tešíme sa, že si ostala rovnako úprimná 
a veselá, zodpovedná a precízna, snívajúca 
i  akčná. Ja osobne Ti Juditka ďakujem za 
„partnerstvo a  spoluprácu“ počas nespo-
četných knihovníckych podujatí, kde si sa 
ukázala ako úžasná organizátorka so zá-
videniahodným zmyslom pre nápaditosť, 

logistiku ale aj inovatívnosť a  precíznosť. 
Tvoj charakteristický smiech a  humor je 
našim vzájomným sprievodcom pri kaž-
dom stretnutí, telefonáte, pracovnom či 
osobnom. Je tu teda príležitosť, milá Judit-
ka, si aj zaspomínať.

PhDr. Judita Kopáčiková sa narodila a žije 
v  Bratislave. Študovala na KKaIV FF UK 
v Bratislave, štúdium ukončila v roku 1978. 
Od ukončenia vysokej školy pracovala na 
rôznych postoch v rôznych typoch knižníc 
– Mestskej knižnici v  Bratislave, Knižnici 
Právnickej fakulty FF UK v Bratislave, In-
formačnom stredisku Slovnaft , a.s., Bra-
tislava, CVTI SR v  Bratislave. Od roku 
2004 je riaditeľkou Staromestskej knižnice 
v  Bratislave. Takže opäť dôvod na malú 
oslavu J...
Aktívne pracovala a pracuje v oboch pro-

fesijných združeniach. V Spolku sloven-
ských knihovníkov a  knižníc (SSKK) ako 
jeho členka od roku 1975, v rokoch 2000 – 
2013 ako jeho podpredsedníčka. V Správ-
nej rade Slovenskej asociácii knižníc (SAK) 
od roku 2009 ako jej členka zastupuje ve-
rejné knižnice v sekcii pre verejné knižnice.
Z  jej bohatej odbornej knihovníckej čin-

nosti spomeniem len niektoré aktivity. 
Iniciátorka Výskumu čítania mládeže v Bra-
tislavskom kraji. Za jeho realizáciu spolu 
s kolektívom autorov – Pavol Rankov, Ľud-
mila Hrdináková a  Anna Gašparovičová 
v roku 2009 získala ocenenie Bratislavskej 
pobočky SSKK – Čin roka 2009 a ocenenie 
Osobnosť slovenského knihovníctva 2009. 
SAK udelila za realizáciu výskumu číta-

ČLOVEK NA SPRÁVNOM MIESTE. JUBILANTKA JUDITA KOPÁČIKOVÁ / A 
WOMAN ON THE RIGHT PLACE. LIFE JUBILEE OF MRS. JUDITA KOPÁČIKOVÁ



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 3/2014 77

nia knižniciam (Malokarpatská knižnica 
v  Pezinku, Mestská knižnica, Staromest-
ská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica 
Bratislava-Nové Mesto a Miestna knižnica 
v  Petržalke) výročné ocenenie SAKAČIK 
2009. Taktiež iniciátorka celoslovenského 
výskumu čítania mládeže v  SR, ktorého 
gestorom bola SAK. Výskum sa realizoval 
v rokoch 2011 – 2012 a spoluautorkami zá-
verečnej výskumnej správy boli Ľudmila. 
Hrdináková a Anna Gašparovičová.
Nikdy jej nebol a nie je jej ľahostajný stav 

slovenského knihovníctva. S menšou pre-
stávkou je členka Ústrednej knižničnej rady 
MK SR, pôsobila ako predsedníčka meto-
dickej rady SNK v Martine, viedla pracovnú 
skupinu pre informačné technológie SNK 
v  Martine, bola členkou redakčnej rady 
časopisu ITlib, členkou Technickej komisie 
69 – informácie a dokumentácia pri SÚTN.
Svoje praktické a  teoretické znalosti zú-
ročovala pri organizácii národných i  me-
dzinárodných konferencií, napr. v rokoch 
2007 – 2013 ako odborný garant medzi-
národného sympózia INFOS, spoluorga-
nizátorka národných i  medzinárodných 
konferencií Firemná knižnica, CS Online, 
Komunitná knižnica, Knižnice 2012 a iné.
V  rokoch 2005 – 2011 ako podpredsed-

níčka SSKK iniciovala vznik a organizačne 
garantovala realizáciu súťaže o  najlepšie 

knižničné webové sídlo TOPWebLib.
Jej meno sa spája s bohatou publikačnou, 

prednáškovou a lektorskou činnosťou (IN-
FOS, Firemná knižnica, INFOENERGO, 
Inforum Praha, Komunitná knižnica). 
Prednáša marketing a manažment v rámci 
kurzov Knihovníckeho odborného mini-
ma v CVTI SR.

Milá Juditka, všetku svoju knihovnícku 
a  manažérsku prácu vykonávaš s  prida-
nou hodnotou - so šarmom ženy, dcéry, 
matky, kolegyne, priateľky, riaditeľky. Za 
túto prácu pre našu knihovnícku komuni-
tu Ti píšem jednotku s hviezdičkou...nech 
zdravie, šťastie, láska a dobrota sú nápl-
ňou ďalších rokov Tvojho života.

PhDr. Daniela Džuganová

Milá jubilantka!
Dvíhame čašu lahodného moku

a pripíjame
na spokojné ďalšie roky,

nech Ťa nimi vedú úspešné kroky.
Na milých ľudí vôkol Teba,

veď v spoločnosti žiť je treba.
Na radosť, ktorú vždy precítiš ,

keď si najbližších k sebe pritúliš.
Na čas, s ktorým je Tvoja minulosť spätá,

i na ten, ktorý Ťa ešte len čaká.

Ku gratulantom sa vinšom pripája aj
redakčná rada Bulletinu SAK




