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KONIEC ROKA 2014 SA NEZADRŽITEĽNE BLÍŽI ... / 
End of year 2014 coming soon ...

S tačí jeden pohľad do pracovné-
ho kalendára a zistíme, že sa blíži 
koniec roka. Roka pracovného, 
osobného či inštitucionálneho. Aj 

vydávanie bulletinu asociácie sa prehuplo 
do svojho 22. ročníka. Keďže si nemyslím, 
že sa blíži koniec sveta, som presvedčená, 
že nie do svojho posledného. Politická si-
tuácia je turbulentná, máme za sebou ko-
munálne voľby, my však stále zostávame 
apolitickí. A tak aj naďalej budeme od na-
šich kolegov z  knižníc prinášať zaujímavé 
príspevky, podnety, informácie.
V  poslednom štvrtom čísle bulletinu 

nájdete pozoruhodné spomienky, týka-
júce sa 90. výročia dvoch významných 
krajských knižníc - v Košiciach a v Žiline. 
Oslavy to boli dôstojné, nechýbalo na nich 
ani  zastúpenie správnej rady asociácie. 
Veríme, že všetky knižnice na Slovensku, 
ktoré v roku 2014 oslávili svoje výročia, ča-
kajú ďalšie úspešné desaťročia. Veď o nové 
činnosti a podujatia knihovníkov a knižníc 
nie je núdza. Naopak. Knižnice sa svojimi 
kreatívnymi nápadmi vyrovnajú mnohým 
umeleckým profesionálom. A  to, podotý-
kam, bez umeleckého vzdelania.
Z  ďalších článkov spomeniem príspevky, 

týkajúce sa podporených projektov asoci-
ácie v rámci programu „Partnerstvo alebo 
spojme svoje sily“. Mnohé z  nich dávno 
prekročili hranice mesta či regiónu a stali 
sa pútavými pozvánkami do oblasti peda-

gogiky, psychológie, sociológie či litera-
túry. Za všetky spomeniem pokračujúci 
projekt „Pomôžeme ľuďom s postihnutím, 
aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo“, „Ko-
munitná knižnica“, Deň ľudovej rozprávky, 
či Motivačné aktivity s detským čitateľom“. 
O mnohých ďalších sa dočítate v nasledu-
júcich číslach bulletinu, keďže podmien-
kou získania podpory projektu v  rámci 
asociácie je aj napísanie príspevku a  jeho 
zverejnenie.
Som úprimne rada, že v  tomto čísle pri-

nášame aj sériu príspevkov, ktoré sa venu-
jú zahraničným cestám našich kolegov, či 
uskutočneným aktivitám presahujúcim rá-
mec Slovenska. Výstižný názov príspevku 
„Každá výmena je o poznaní alebo knihov-
níci na cestách Erazmu“ z  akademického 
prostredia určite nájde svojich čitateľov 
aj z  radov verejných knihovníkov. Teším 
sa, že knihovníci akademických knižníc 
majú možnosť cestovať po svete a poznávať 
partnerské inštitúcie, a  to vo výmennom 
programe Erazmus, či od nového akade-
mického roka Erazmus+ (s fi nančným kry-
tím vlastnej vysokej školy). Vďaka našim 
priateľom a  kolegom v  Českej republike 
(SKIP a  Sdružení knihoven ČR) zástup-
covia asociácie (ale aj SSKK) sú pozývaní 
na všetky významné konferencie. Príspe-
vok z jednej z nich „Knihovny současnosti 
2014“ si prečítate od členky správnej rady 
 SAK M. Žitňanskej. A  predstavíme Vám 
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i  Bulletin SKIP, ktorý je výborným zdro-
jom informácií tak pre českých, ako aj slo-
venských knihovníkov.

A čo bude obsahom prvého čísla bulleti-
nu v roku 2015? Radi by sme Vám priniesli 
text novej Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015-2020, či in-
formácie o  novom knižničnom zákone. 
Koniec roka sa totiž nesie v znamení pri-
pomienkovania týchto najdôležitejších 
knihovníckych dokumentov. Ja verím, že 
ste nielen čitateľmi nášho bulletinu, ale 
predovšetkým knihovníkmi, ktorým nie je 
ľahostajná knihovnícka budúcnosť.
Čo dodať na záver? Prečítajte si posledné 

číslo bulletinu v  tomto roku a  choďte sa 
poprechádzať, počasie nám tento rok praje. 

PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka SAK

daniela.dzuganova@upjs.sk



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 4/2014 5

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

28.októbra 2014 sa na Malej scéne Štátne-
ho divadla v Košiciach zišli súčasní i bývalí 
zamestnanci, predstavitelia mesta i  kraja, 
riaditelia knižníc a  kultúrnych zariadení, 
, zástupcovia spolkov a  združení, čitatelia 
a  fanúšikovia Verejnej knižnice Jána Bo-
catia v Košiciach, aby si pripomenuli jej 90 
narodeniny.
Už samotný priestor zrekonštruovaného 

divadla navodzoval slávnostnú atmosféru. 
Na úvod zaznelo Andante festivo od Jeana 
Sibelia v podaní sláčikového kvarteta Mu-
sicy Ivenalis, ktoré hudbou popretkávalo 
hlavný bod programu - príbeh knižnice 
1924-2014. Priblížili ho moderátori pod-
ujatia - riaditeľka Klára Kernerová a herec 
Peter Vilhan. Bolo pritom potrebné poriad-
ne načrieť do minulosti. Korene knižnice 
totiž siahajú až do 17.storočia, do obdo-
bia vzniku Košickej univerzity (1657). Po 
jej preložení do Budína bola namiesto nej 
zriadená v Košiciach Kráľovská akadémia, 
s  právnickou fakultou, ktorá zdedila pô-
vodnú univerzitnú knižnicu so zbierkou 
4113 zv. kníh. Keď v roku 1922 bola Práv-
nická akadémia zrušená, začali sa jednania 

o  vytvorení verejnej mestskej knižnice na 
jej základe.
Nebolo jednoduché udržať knižné fon-

dy v  meste, pretože vtedajšie Ministerstvo 
školstva a národnej osvety v Prahe rozhodlo 
o ich presťahovaní do Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Našťastie splnením tejto úlohy 
bol poverený múdry a vzdelaný knihovník 
Dr. Černaj z Univerzitnej knižnice v Prahe, 
ktorý po príchode do Košíc pochopil, že 
by pre občanov mesta bolo presťahovanie 
knižnice veľkou stratou. Presvedčil o tom aj 
starostu mesta dr. Pavla Nováka a nakoniec 
spoločným úsilím sa im podarilo knižnicu 
v Košiciach obhájiť.
Uznesením rady mesta Košice vzniká 

v roku 1924 Štátna verejná knihovňa, po-
kračovateľka knižnice bývalej Právnickej 
akadémie v Košiciach. Poverený správca 
dr. Černaj vypracoval návrh na jej fungo-
vanie. Zo štátnych prostriedkov mala byť 
zabezpečená celá prevádzka knižnice a ná-
kup náučnej literatúry. Rada mesta Košice 
sa zaviazala fi nančne prispievať, na rozšíre-
nie beletristickej časti knižničného fondu, 
pretože pôvodná knižnica beletriu neobsa-

DEVÄŤDESIAT  ROKOV V SLUŽBE OBČANOM KOŠÍC/ NINETY YEARS IN 
SERVICE FOR THE CITIZENS OF KOŠICE

PhDr. Klára Kernerová, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
kernerova@vkjb.sk

Abstract: In 2014 the Public Library of Jan Bocatius in Košice is commemorating an important an-
niversary – 90 years of its existence. Th e paper describes the library´s history as well as the present 
activities done in favour of general public in the city and region.
Keywords: public library, Public Library of Jan Bocatius, Košice, history, present time, anniversary
Kľúčové slová: verejná knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice, história, súčasnosť, výročie
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hovala. Tradíciou, zložením a spracovaním 
knižničného fondu má „knihovňa“ cha-
rakter vedeckej knižnice. Cieľavedomým 
budovaním beletristickej častí knižného 
fondu a  jeho sprístupnením najširším vrs-
tvám obyvateľstva má zároveň aj charakter 
verejnej ľudovej knižnice. Jej postupné roz-
širovanie si už v roku 1927 vyžiadalo pre-
sťahovanie z budovy na Kováčskej ulici do 
Historickej radnice , ktorá sa na tento účel 
zrekonštruovala nákladom 250 000 Kčs.
V  medzivojnovom období sa knižnica 

stáva jednou z  najlepšie budovaných ve-
rejných knižníc na Slovensku. Napr. v roku 
1937 sa jej fond rozrástol na vyše 70  000 
zväzkov, v študovni sa nachádzalo vyše 130 
titulov novín a časopisov. V tom čase mali 
Košice okolo 60 000 obyvateľov. Po rozbití 
Československa ,  počas vojnových rokov 
zaznamenáva stagnáciu v budovaní fondov 
i v činnosti. V päťdesiatych rokoch sa zria-
ďuje osobitná čitáreň, študovňa ,oddelenie 
pre deti. Je málo známe, že v tomto období 
funguje pri knižnici Bibliobus, ktorý rozvá-
ža knižné súbory do dedín a na trať Družby. 
V roku 1954 ju uznesenie Rady Krajského 
národného výboru premenováva na Kraj-
skú knižnicu. O  rok neskôr sa jej oddele-
nie pre deti stáva základom samostatnej 
Mestskej knižnice pre mládež a  jej služby 
sa sústreďujú na dospelých obyvateľov nad 
15 rokov.
S rozvojom mesta ,  priemyslu a  školstva 

v  60 tych rokoch pribúdajú nové sídliská 
a na nich aj pobočky knižnice. Prvá vzniká 
v roku 1965 na sídlisku Mier. Ministerstvo 
kultúry a informácii za dobré výsledky prá-
ce prepožičiava knižnici titul Vzorná ľudo-
vá knižnica.
V  sedemdesiatych rokoch sa knižnica 

stáva centrom metodickej, bibliografi ckej 
a medziknižničnej výpožičnej služby pre 
Jednotnú sústavu knižníc vo Východoslo-
venskom kraji. Na pôde knižnice vzniká 
unikátny projekt koordinovaného spra-
covávania regionálnej literatúry 14-timi 
východoslovenskými knižnicami, ktoré-
ho výsledkom sú bibliografi cké ročenky. 
Monitorovanie periodickej i neperiodickej 
tlače sa zhmotňuje do záznamov o hospo-
dárskom, politickom a  kultúrnom živote 
Košíc i  regiónu vo forme bibliografi ckých 
ročeniek Košice - mesto a Východosloven-
ský kraj.
Po zmene spoločenského zriadenia sa jej 

činnosť očisťuje od ideologických nánosov 
predchádzajúcej doby. Ako jedna z prvých 
verejných knižníc otvára cestu automatizá-
cii. Na jej pôde vyvinutý knižničný soft vér 
Libris a  Biblis sa rozširuje do verejných 
a školských knižníc po celom Slovensku.
V  roku 1991 je Krajská knižnica preme-

novaná na Verejnú knižnicu Jána Bocatia. 
Meno nesie po významnom humanistic-
kom básnikovi, diplomatovi, pedagógovi, 
a  richtárovi Košíc z prelomu l6. a 17. sto-
ročia.
Scénky z jeho života z divadelnej hry Ru-

dolfa Schustera Ján Bocatius boli zakom-
ponované aj do príbehu knižnice na Malej 
scéne ŠD .Účinkovali v nich herci Dana Ko-
šická a  Milan Antol. Účastníkov slávnost-
ného stretnutia na chvíľu vrátili do začiatku 
17.storočia, keď sa Bocatius vydával na ces-
tu do Nemecka a neskôr aj do služieb sed-
mohradského kniežaťa Gabriela Bethlena.
Ďalej sa príbeh knižnice preniesol do po-

lovičky 90 tych rokov, ktoré boli pre ňu zlo-
movým obdobím. Z rozhodnutia MK SR 
sa musela vysťahovať z Historickej radnice 
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do budovy bývalej školy, ktorá sa narých-
lo pre jej potreby rekonštruovala. Navyše 
knižnica stráca právnu subjektivitu a stáva 
sa na tri roky súčasťou Košického kultúr-
neho centra. Realizuje sa aj rekonštrukcia 
pamiatkového objektu Barkóczyho paláca 
na Hlavnej 48 , kde sa pripravujú podmien-
ky pre činnosť  špecializovaných oddelení. 
V súlade s  potrebami doby sa tu vytvára 
oddelenie cudzojazyčnej literatúry a  regi-
onálna študovňa. Presťahovanie centrál-
nej požičovne na Hviezdoslavovu 5 v roku 
1996 prináša rozšírenie voľného výberu 
kníh, vytvára podmienky pre poskytovanie 
moderných služieb na základe informač-
ných technológii a formovanie komunitnej 
knižnice.
V súčasnosti poskytuje Verejná knižnica 

Jána Bocatia svoje služby prostredníctvom 
centrálnej knižnice, šiestich pobočiek 
a  v  špecializovaných oddeleniach. Navšte-
vuje ich 9 500 čitateľom. Univerzálne za-
merané služby i knižničné fondy ( 280 000 
dokumentov) využívajú najmä obyvatelia 

mesta, študenti stredných a vysokých škôl. 
Osobitne treba oceniť jej podiel na zhro-
mažďovaní, spracovávaní a uchovávaní 
regionálnych dokumentov a informačných 
databáz týkajúcich sa mesta Košice. Spolu 
so vzácnou historickou zbierkou -kultúr-
nym dedičstvom z  fondov bývalej Kráľov-
skej právnickej akadémie - ich uchováva 
v osobitnom oddelení regionálnej literatú-
ry. K raritám oddelenia patria aj prvotlače 
vydané do roku 1500- dve inkunábule ná-
boženského charakteru. Časť fondu starých 
tlačí je zdigitalizovaná vďaka partnerstvu 
s nemeckým spolkom DIFMOE( Digitálne 
fórum pre strednú a východnú Európu).
Knižnica má aj jedno z najstarších hudob-

ných oddelení na Slovensku. Okrem dob-
re vybudovaného fondu gramoplatní( cca 
10  000) tu návštevníci nájdu CD, notový 
materiál a knihy o hudbe.
Svojimi aktivitami významne podporuje 

čítanie mládeže i  dospelých. Uskutočňuje 
pravidelné informačné výchovy pre základ-
né a  stredné školy, participuje na celoslo-

Účastníci (foto: Miro Vacula)
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venských podujatiach Noc s Andersenom, 
čitateľskom maratóne Čítajme si. Pútavý-
mi aktivitami pre deti sú dramatizované 
rozprávky pripravené vo vlastnej réžií. Už 
10 rokov organizuje medzinárodnú akciu 
Literárny maratón alebo 24 hodinové 
non stop čítanie. Partnerom spolupráce je 
Jazzová sekcia v Prahe a Župná a mestská 
knižnica v Miškovci.
Hodnotná je i publikačná činnosť knižni-

ce, ktorá je tematicky zameraná na Košice 
a  okolie. K  zaujímavým edičným titulom 
patrí biografi cký Slovník židovských osob-
ností, Pamätné tabule mesta Košice, Pa-
mätníky mesta Košíc, Jezuitskí historici 
v Košiciach, ako aj personálne bibliografi e 
mapujúce literárne osobnosti nášho mesta. 
K záslužným počinom patrí i vydanie zbor-
níka Poeta laureatus Joannes Bocatius, 
ktorý po prvýkrát komplexne zmapoval ži-
vot a dielo tejto košickej osobnosti. 
Knižnica rozvíja aj množstvo ďalších kul-

túrnych aktivít. Pravidelne sa zapája do Dní 
mesta Košice, Dní českej kultúry, Dní fran-
cúzskej a španielskej kultúry. V jej priesto-
roch vyvíjajú čin-
nosť viaceré kluby: 
Fotoklub Nova, 
Dejepisný spolok, 
Literárny klub Ko-
lik, Klub fi latelis-
tov, Klub priateľov 
opery. V  spolupráci 
s Ústavom pamäti 
národa pripravuje 
mesačné diskusné 
večery z  novodobej 
histórie Slovenska.
V  rámci kultúrnych 

a vzdelávacích pod-

ujatí pre verejnosť pravidelne prezentuje 
nové knihy regionálnych autorov, autor-
ské čítania , prednášky , besedy zamerané 
na literatúru, umenie, históriu. U starších 
občanov vzbudili záujem kurzy venované 
základom práce s počítačom a internetom.
Pri knižnici je zriadená fotogaléria Nova, 

ktorá organizuje pravidelné výstavy našich 
i zahraničných fotografov , ktoré si získali 
záujem a obľubu verejnosti. Napriek tomu, 
že funguje na báze nadšenia a  dobrovoľ-
níckej činnosti vystavovala už fotografi e 
mnohých známych fotografov zo Slovenska 
i zahraničia ako napr. Tibor Huszár, Karol 
Kállay, Jindřich Štreit, Sára Saudková, Rudo 
Prekop, Alexander Jiroušek.
Projekt Košice Európske hlavné mesto 

kultúry 2013 znamenal veľký prínos aj pre 
knižnicu. Pre jej činnosť sa vytvorili lepšie 
priestorové a materiálno-technické pod-
mienky. Zriaďovateľ - Košický samospráv-
ny kraj realizoval pre kultúrne zariadenia 
v Košiciach projekt Ostrovy kultury- Otvo-
rené zóny, do ktorého boli zaradené i dve 
budovy v  správe knižnice. Z  európskych 

Pozdrav primátora mesta Richarda Rašiho
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štrukturálnych fondov sa zrekonštruovalo 
nádvorie Barkóczyho paláca ,ktorý je síd-
lom knižnice a nachádza sa v historickom 
centre mesta. Vznikol tu kultúrny, voľne 
prístupný priestor pre Košičanov i turistov. 
V  letnom období sa tu konajú hudobné 
koncerty, poetické večery a výstavy. K po-
hode individuálneho posedenia prispieva 
fontána. Netradičné sedenie v tvare prstov 
má evokovať listovanie v  knihe. Pred ne-
priazňou počasia sú návštevníci chránení 
ľahkou strešnou krytinou.
Prístavba centrálnej knižnice na Hviezdo-

slavovej 5 poskytuje návštevníkom nielen 
nový, atraktívnejší vstup do knižnice, ale aj 
oveľa väčší komfort. Multifunkčná hala je 
vybavená pohodlným sedacím nábytkom, 
centrálnym výpožičným pultom, výstav-
ným priestorom, počítačmi a samoobsluž-
nou šatňou. Čitateľ tak má možnosť na jed-
nom mieste vrátiť i požičať dokumenty. V 
tomto priestore možno príjemne tráviť čas 
i bez zápisu za čitateľa knižnice. Návštevník 

si tu môže prečítať 
noviny, pozrieť vý-
stavu, využiť kopíro-
vacie služby, vyhľa-
dávať informácie na 
internete. Nová hala 
je prepojená s pôvod-
nou čitárňou i  kniž-
nicou. Na poschodí je 
k dispozícií technicky 
dobre vybavená spo-
ločenská miestnosť, 
ktorá slúži na kultúr-
ne a vzdelávacie pod-
ujatia pre 90 osôb. 
Pridanou hodnotou 
je malé átrium, vy-

tvorené medzi novou sklenenou prístav-
bou a tehlovou starou budovou: možno tu 
relaxovať a v budúcnosti si zahrať  šach na 
šachovnici v dlažbe. 
Týmto projektom sa vytvorili ešte lepšie 

podmienky pre výpožičné, informačné, 
vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré opráv-
nene zaraďujú Verejnú knižnica Jána Boca-
tia v Košiciach už deväť desaťročí medzi vý-
znamné inštitucionálne základne kultúry a 
vzdelávania občanov mesta Košice. Aj preto 
jej bola v máji 2014 pri príležitosti 90. výro-
čia udelená Cena mesta Košice.
Výsledky knižnice ocenili aj hostia sláv-

nostného stretnutia. Primátor mesta Ri-
chard Raši vníma knižnicu „ako našu“ 
i keď mesto nie je jej zriaďovateľom a oce-
ňuje jej služby v prospech občanov mesta. 
Dobre padli i poďakovania za prácu , ktoré 
tlmočili knižnici predsedkyňa SAK PhDr. 
Daniela Džuganová a predsedkyňa Spolku 
slovenských knihovníkov a knižníc Ing. Sil-
via Stasselová.

Zdravica predsedníčky SAK PhDr. Daniely Džuganovej
(foto: Miro Vacula)
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Najväčší podiel na dosiahnutých výsled-
koch majú ľudia, súčasní i  bývalí zamest-
nanci. Niektorí v knižnici strávili celý svoj 
profesionálny život. Ich obetavosť a vernosť 
ocenila riaditeľka knižnice Pamätným lis-
tom, ktorý zhotovil výtvarník Ivan Čepek. 
Predstavuje strom poznania, pevne zakore-
nený v  zemi. Riaditeľka knižnice obdŕžala 
plaketu predsedu KSK.
Hosť z Prahy, riaditeľ Knihovníckeho inšti-

tútu Národnej knižnice Vit Richter, ocenil 
partnerskú spoluprácu s  českými knihov-
níkmi a  knižnicami .Z archívu doniesol 
cenný materiál o  prvom riaditeľovi, Emi-
lovi Černajovi, ktorého v roku 1922 vyslala 
Univerzitná knižnica do Košíc, aby pripravil 
presťahovanie knižnice Právnickej akadé-
mie do Bratislavy. Ktovie ako by sa celá zá-
ležitosť vyvíjala, keby to bol menej zanietený 
človek pre knižnicu v Košiciach, ku ktorým 
mal blízky vzťah. Jeho manželkou bola Koši-
čanka Jozefína Čarná a komunikáciu v mes-
te mu uľahčovala aj znalosť maďarčiny, ktorá 

tu v  tom čase prevažovala. Jeho podiel na 
vzniku košickej verejnej knižnice symbo-
licky ocenila riaditeľka pamätným listom 
venovaným Národnej knižnici v Prahe. Ako 
prejav poďakovania za spoluprácu jednotliv-
com i knižniciam na celom Slovensku si ho 
prevzali aj predsedkyne SSK a  K  a  SAK-u. 
A  ocenení boli aj dvaja dlhoroční čitatelia 
knižnice. Jeden z nich, Ing. Eugen Kočiščák, 
má toľko rokov ako knižnica. Vek mu však 
nebráni byť jej denným návštevníkom .Nájsť 
ho možno v  čitárni alebo za počítačom, 
s ktorým sa naučil pracovať práve na kurze 
v knižnici. Milo a dojímavo zapôsobilo jeho 
poďakovanie, aj slzy sa v pléne zaleskli, keď 
na pódiu pri preberaní pamätného listu po-
vedal: „Knižnica a jej pracovníci sú mi ako 
rodina, neviem, čo by som bez nich robil“ 
A potom neskôr neofi ciálne: „pani riaditeľ-
ka, to je jeden z najkrajších dní v mojom ži-
vote. Dúfam, že mi pošlete link na fotografi e 
z osláv.“ No povedzte, nie je tá knihovnícka 
práca krásna?

Najstarší čitateľ VKJB
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Projekt KOMUNITNÁ KNIŽNICA VIII. 
realizovalo OZ Korálky, v spolupráci s Ve-
rejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, 
Knižnicou pre mládež mesta Košice a Hor-
nozemplínskou knižnicou vo Vranove nad 
Topľou v dvoch etapách, a to v júni a v sep-
tembri. Partnermi podujatia bola Sloven-
ská asociácia knižníc a Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc. Podujatie sa usku-
točnilo s fi nančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky.
Komunitná knižnica VIII., aj keď ozna-

čená osmičkou, vytiahla počet stretnutí 
komunitných knihovníkov na trinástku. 
Po seminároch a workshopoch v Poprade 
(2008), Vranove nad Topľou (2008, 2010, 
2011, 2012), Dolnom Kubíne (2008), No-
vých Zámkoch (2009), Trnave (2010), Pre-
šove (2011), Banskej Bystrici (2012), Bra-
tislave (2013) sa  v  tomto roku komunitní 
knihovníci stretli 16. – 18. júna na celoslo-
venskom odbornom seminári v Košiciach 
a 5. septembra na workshope v Zámutove. 
Hlavným cieľom celoslovenských semi-

nárov Komunitná knižnica je prezentácia 
nových komunitných aktivít v knižniciach 
na Slovensku a v zahraničí. V posledných 

rokoch sa darí zasadiť témy komunitných 
knihovníkov do európskeho rámca. V roku 
2011, ktorý bol Európskym rokom dobro-
voľníctva, sme sa v knižniciach zamerali na 
dobrovoľníctvo. Rok 2012 bol Európskym 
rokom aktívneho starnutia a  solidarity 
medzi generáciami, preto sme odborný 
program a  aktivity smerovali na seniorov 
a na rozvoj medzigeneračných vzťahov. 
Vďaka Komunitnej knižnici VI. sme začali 
rozvíjať vo verejných knižniciach myšlien-
ku trénovania pamäti seniorov.
Rok 2014 navrhla Európska komisia ako 

rok prepájania pracovných a  rodinných 
záležitostí, preto sme KOMUNITNEJ 
KNIŽNICI VIII. dali do vienka rodinu 
a čítanie. Ďalší rozmer, ktorý seminár na-
plnil, boli stretnutia s odborníkmi v oblasti 
knihovníctva, ale aj osobné stretnutia ko-
munitných knihovníkov, ktoré nenahradí 
ani tá najdokonalejšia technika. Delíme sa 
o myšlienku, že knižnica dnes už nie je len 
miestom požičiavania kníh, ale že sa stáva 
miestom stretávania.
Stretnutie komunitných knihovníkov 

v  Košiciach bolo programovo rozdele-
né na prezentáciu komunitných aktivít 

KOMUNITNÁ KNIŽNICA ŽIJE! / COMMUNITY LIBRARY LIVES!

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

Abstract:  Th e project “Community Library” has successfully proceeded also in the year 2014. 
Th e main theme of two events organised within this project was the family and reading. In 
addition to these topics, the attention was also dedicated to the memory training. 
Keywords: public libraries, community library activities, community library, reading in the 
family, memory training
Kľúčové slová: verejné knižnice, komunitné aktivity knižníc,  komunitná knižnica, čítanie 
v rodine, tréningy pamäte



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 4/201412

a  workshopy. Prioritne sme sa zamerali 
na čítanie v rodinách, literatúru o rodine, 
nevynechali sme však ani tému trénovania 
pamäti v  knižniciach, ktorá silne rezono-
vala z  predchádzajúcich dvoch ročníkoch 
komunitnej knižnice, a to v Banskej Bystri-
ci a  v  Bratislave. Stretnutia sa uskutočnili 
v priestoroch knižníc,  konferenčných sá-
lach, v galériách aj v neformálnych priesto-
roch.
Komunitná knižnica začala veľmi pra-

covne, s  takmer štyridsiatkou deviatakov 
na pobočke Západ v Knižnici pre mládež 
mesta Košice (ďalej KMK). Workshop mal 
názov „Hry s pamäťou“ a viedla ho lektor-
ka, trénerka pamäti Mgr. Zdenka Adlero-
vá z Knižnice Karla Dvořáčka vo Vyškove 
(ČR). Workshopu sa okrem žiakov zúčast-
nili aj pedagógovia a knihovníci zo Sloven-
ska.
Ofi ciálne otvorenie celoslovenského semi-

nára Komunitná knižnica VIII. sa uskutoč-
nilo v Mihal Gallery. Účastníci seminára 
pokračovali v  súlade s  programom „Po-
tulkou mestom Košice“ s  PhDr. Milanom 
Kolcunom, ktorý poskytol záujemcom 
informácie o  histórii mesta. Komunitná 
knižnica je charakteristická tým, že dáva 
priestor na poznanie miesta a  komunity 
ako nevyhnutnej súčasti života knižnice. 
O 17.-tej hodine začal vo Verejnej knižnici 

Jána Bocatia v  Košiciach (ďalej VKJB) na 
Hlavnej ul. poetický večer venovaný Maši 
Haľamovej. V programe pod názvom Čer-
vené maky účinkovali Dana Košická, Peter 
Vilhan a Jozef Haluza. Bol to krásny záži-
tok nielen pre knihovníkov, ale aj pre náv-
števníkov a hostí.
Odborný program seminára začal 17. júna 

vo VKJB na Hviezdoslavovej ulici prího-

vormi hostí. Na úvod všetkých účastníkov 
privítala PhDr. Klára Kernerová, riaditeľ-
ka knižnice. Za Ministerstvo kultúry SR 
vystúpila s príhovorom riaditeľka Odboru 
múzeí,  galérií a knižníc Mgr. Monika Lo-
pušanová. Košický samosprávny kraj re-
prezentovala vedúca odboru kultúry PhDr. 
Jana Kovácsová. Predsedníčka Slovenskej 
asociácie knižníc PhDr. Daniela Džuga-
nová vo svojom príhovore okrem iného 
vyjadrila radosť, že seminár Komunitná 
knižnica pokračuje ďalšími ročníkmi. 
V  mene hlavného organizátora Komunit-
nej knižnice - OZ Korálky sa prihovorila 
Mgr. Emília Antolíková, ktorá poďakovala 
knihovníkom, za nové projekty a aktivity, 
ktorými napĺňajú myšlienku komunitných 
centier. Knihovníci sú ochotní deliť sa so 
svojimi skúsenosťami a úspešnými projek-
tami, a tým neustále poznávajú akú úlohu 
majú knižnice v komunite.
K  hlavnej téme Knižnica - čítanie – ro-

dina vystúpila PhDr. Klára Kernerová, 
ktorá dala svojej prezentácii názov „90 
rokov v  službách komunite“. Zhodnotila 
najvýznamnejšie roky a  udalosti, ktorými 
prešla knižnica od svojho vzniku až po 
súčasnosť. Na súčasnosť nadviazal mode-
rovaný dialóg, ktorý viedla PhDr. Klára 
Kernerová so svojimi hosťami prof. Zuza-
nou Malinovskou a prof. Stanislavom Ra-
kúsom. Témou rozhovoru bolo čítanie a 
literatúra o  rodine. Ich rozprávanie bolo 
veľmi pútavé a účastníci sa zhodli na tom, 
že by týchto literárnych vedcov dokázali 
počúvať celý deň.
V  bloku prezentácií úspešných komunit-

ných projektov vystúpila riaditeľka Knižni-
ce mesta Ostravy Mgr. Miroslava Sabelová 
a  v  príspevku „Knižnica – správne miesto 
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pre život“ predstavila knižnicu a priblížila 
najúspešnejšie projekty, ktoré v  knižnici 
realizujú. Ďalším zahraničným hosťom 
z Českej republiky bola Mgr. Zdenka Ad-
lerová z Knižnice Karla Dvořáčka vo Vy-
škove, s  prezentáciou „Knižnica pre celú 
rodinu“. „U  nás lepšie ako doma“ bol ná-
zov prezentácie riaditeľky Knižnice P. O. 
Hviezdoslava v  Prešove Mgr. Marty Skal-
kovej. Projekt zážitkového rodinného číta-
nia pod názvom „Čítanie nás baví“, ktorý 
pripravila riaditeľka Staromestskej knižni-
ce v  Bratislave PhDr. Judita Kopáčiková, 
predstavila jej zástupkyňa PhDr. Jaroslava 
Lesayová.
V  predpoludňajšom bloku odznel aj prí-

spevok riaditeľky Mgr. Ivety Kyselovej 
z  Gemerskej knižnice Pavla Dobšinské-
ho v Rožňave pod názvom   „Čo ukrývajú 
písmenká“. Predstavila projekt verejného 
čítania v  centre mesta, ktoré bolo nielen 
v  slovenskom ale aj v maďarskom jazyku, 
keď deti prekonali ostýchavosť a  prejavili 
ozajstný záujem o čítanie.
Popoludňajší odborný program začal 

v KMK - v LitParku ( Kasárne/Kulturpark). 
Účastníkov seminára privítala riaditeľka 
knižnice Mgr. Iveta Hurná. Po nej sa slova 
ujala viceprimátorka Mesta Košice MUDr. 
Renáta Lenártová, ktorá vyjadrila radosť 
nad stretnutím komunitných knihovníkov 
v ich mestskej knižnici.
K  téme Rodina - výzva pre čítanie vy-

stúpila s  príspevkom „Rodinné podujatia 
v  knižnici“ Mgr. Iveta Hurná. Vzácnym 
zahraničným hosťom z Poľska bola Jolan-
ta Slowik, zástupkyňa riaditeľa Mestskej 
verejnej knižnice z Wroclawy, ktorá vy-
stúpila s  príspevkom „Rodinné stretnutia 
a radosť z čítania v Mestskej verejnej kniž-

nici Wroclaw“. Poskytla množstvo nápadov 
a podnetov pre komunitných knihovníkov. 
Komunitné formy práce bez bariér pred-
stavil riaditeľ Slovenskej knižnice pre ne-
vidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Ing. 
František Hasaj.
Riaditeľka Zemplínskej knižnice v  Tre-

bišove Ing. Janka Vargová v príspevku 
„Doma sme tu všetci“ prezentovala prácu 
s rómskou, českou a vietnamskou komuni-
tou v Trebišove.
Mgr. Zuzana Mjartanová, Janka Zurova-

cová z Krajskej knižnice v Žiline sa dotkli 
témy trénovania pamäti v knižnici a ponú-
kli návod „Ako sa nestratiť v knižnici“. Bol 
to na základe pamäťových techník spraco-
vaný návod pre knihovníčky, ako pracovať 
s deťmi a mládežou, aby si dokázali zapa-
mätať informácie o knižnici.
Tému Rodiny a  čítania uzatvorila Mgr. 

Emília Antolíková, riaditeľka Hornozem-
plínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 
prezentáciou nového podujatia, ktoré rea-
lizovali v knižnic i pod názvom „Najlepšia 
čitateľská rodina“.
Záver programu dňa patril pracovníčkam 

KMK, ktoré pripravili pre účastníkov se-
minára workshop pod názvom „Večerníč-
kové čítanie pre knihovníčky“. Stretnutie 
knihovníkov pokračovalo v LitParku Ko-
munitným večerom.
V  stredu ráno pokračoval program Ko-

munitnej knižnice vo VKJB na Hviezdosla-
vovej ul., kde sa uskutočnil workshop „...
aby pamäť nestarla...“ pod vedením certi-
fi kovanej trénerky pamäti Mgr. Emílie An-
tolíkovej. Podujatie „Ako je to u nás“ dalo 
príležitosť zažiť stretnutie so spisovateľkou 
Martou Hlušíkovou vo VKJB.
Popoludňajší program ponúkol Exkurziu 
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do košických knižníc. Účastníci Komu-
nitnej knižnice VIII. využili sprievodné 
podujatia a navštívili Štátne divadlo v Ko-
šiciach aj Fotogalériu NOVA.
Môžeme konštatovať, že celoslovenský od-

borný seminár Komunitná knižnica VIII. 
v  Košiciach naplnil očakávania účastní-
kov, pretože naplno rozvinul tému rodiny 
a  čítania. Rovnako dal príležitosť stretnúť 
sa s odborníkmi z oblasti knihovníctva na 
Slovensku a v zahraničí, ktorí na vlastných 
projektoch prezentovali aktivity v  knižni-
ciach, ale aj s  odborníkmi v  iných oblas-
tiach, s  literárnymi vedcami, pedagógmi, 
umelcami. Účastníci seminára vyjadrili 
požiadavku venovať naďalej pozornosť 
téme trénovania pamäti v knižniciach, kto-
rá bola otvorená na Komunitnej knižnici 
VI. v  Zámutove, pokračovala v  Banskej 
Bystrici, v Bratislave aj v Košiciach.
Dňa 5. septembra 2014 sa uskutočnil 

v  Zámutove workshop, na ktorom sa zú-
častnili komunitní knihovníci, vyškolení 
tréneri pamäti, aby sa navzájom podelili 
o  poznatky a  skúsenosti aj s  tréningami 
pamäti, ktoré realizujú v  knižniciach pre 
seniorov. Lektorkou workshopu bola Pet-
ra Sehnalová, ktorá zaujala Grafoterapiou 
nielen pre seniorov v  knižnicach. V  popo-
ludňajších hodinách pokračoval program 
v  Hornozemplínskej knižnici praktickými 
tvorivými dielňami pre deti a dospelých.
Komunitná knižnica VIII. naplnila oča-

kávania účastníkov a  veríme, že aj vďaka 
nej budeme schopní napĺňať očakávania 
našich návštevníkov. Navzájom si želáme, 
aby naše pôsobenie v komunite bolo pro-
spešné verejnosti, našim používateľom, 
partnerom, zriaďovateľovi, ale aj nám, kni-
hovníkom.

Už teraz sa tešíme na Komunitnú kniž-
nicu IX. ktorá sa uskutoční 16. – 17. júna 
2015 v Krajskej knižnici v Žiline. Srdečne 
Vás pozývame!
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Michal Milan Harminc – meno, ktoré na-
chádzame v názvoch článkov, kníh i  ulíc. 
Meno, s  ktorým sa stretávajú naši náv-
števníci a pracovníci pri vstupe do budovy 
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, je totiž 
súčasťou čierno-bieleho mozaikového ná-
pisu na stene vstupnej haly.
145. výročie narodenia, 50. výročie úmr-

tia majstra Harminca a  storočnica budovy 
knižnice, ktorej je autorom, sú podnetom 
pripomenúť si jeho život a dielo. Bol to ar-
chitekt a  staviteľ, ktorý v  priebehu dlhých 
šesťdesiatich štyroch rokov svojej aktívnej 
tvorivej činnosti realizoval vyše 300 stavieb 
na území Slovenska, Maďarska, Srbska, Ru-
munska a Ukrajiny.
Narodil sa 7. októbra 1869 v Kulpíne, ne-

ďaleko Báčskeho Petrovca (dnešné Srbsko), 
v rodine tesárskeho majstra. Spolu so sied-
mimi súrodencami vyrastal medzi vojvo-
dinskými Slovákmi. Po vychodení tunajšej 
základnej školy a obchodnej akadémie 
v Novom Sade veľmi rád pomáhal v otcovej 
tesárskej dielni. Tesárske remeslo ho bavilo, 
mal svoje vlastné konštrukčné nápady, kto-
ré vyvolávali otcovu nevôľu. Preto sa ako 

17- ročný rozhodol odísť do Budapešti, pra-
coval vo viacerých  stavbárskych fi rmách, 
kde získaval potrebné praktické stavebné 
a  projekčné poznatky. Po jedenástich ro-
koch si otvoril vlastnú stavebnú kanceláriu. 
Začínal projektami a  výstavbou obytných 
domov v  Budapešti, v  Turci a  na Liptove. 
V roku 1904 zložil murárske a tesárske maj-
strovské skúšky a v tomto roku sa aj oženil. 
S  manželkou Annou Valériou Holcovou, 
pochádzajúcou z  Moravskej Olešnice, mal 
dvoch synov a  jednu dcéru. O  štyri roky 
získal za projekt prvej budovy Slovenské-
ho národného múzea titul staviteľ. Vtedy 
už mal zákazky v Srbsku a Rumunsku, boli 
to napr. reprezentačný biskupský palác vo 
Vršaci, pravoslávny kostol v  Novom Sade, 
kultúrny dom v Nadlaku. Počas tzv. buda-
peštianskej etapy však najviac stavieb re-
alizoval na Slovensku. V  sakrálnej oblasti 
to bolo viacero kostolov rôznych konfesií: 
napr. evanjelický kostol v Pribyline v roku 
1901 (bola to jeho prvá väčšia stavba na na-
šom území), Kostol Ružencovej Panny Má-
rie v Černovej (r. 1905-1907), ďalej kostol 
sv. Františka Assiského v Báhone (r. 1914), 

O MICHALOVI MILANOVI HARMINCOVI (1869 – 1964) / ABOUT MICHAL 
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evanjelický kostol v  Liptovskej Porúbke 
(1914-1918). Počas celej profesijnej kariéry 
ich bolo vyše šesťdesiat. Z  bankových bu-
dov, ktoré realizoval na Slovensku, možno 
spomenúť: Slovenskú banku v  Ružomber-
ku (r. 1901-1902), Ľudovú banku v Novom 
Meste nad Váhom (r. 1904-1906), Tatra 
banku v  Martine (r. 1910-1911) , v  roku 
1914 postavil budovu Hospodárskej ban-
ky v Trnave (dnes budova Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave).
Michal Milan Harminc patril medzi ná-

rodne a politicky aktívnych intelektuálov, 
bol aj človekom hlboko sociálne cítia-
cim. V  Budapešti nadviazal čulé vzťahy 
s  predvojnovou slovenskou inteligenciou, 
bol činný v tunajšej  evanjelickej cirkvi 
a zapájal sa do života Slovenského spolku. 
Pomáhal pri vystúpeniach spevokolu, or-
ganizoval divadelné predstavenia, výstavy 
mladých slovenských výtvarníkov, pod-
poroval slovenské ľudové umenie. V  Slo-
venskom spolku v Budapešti začínal ako 
knihovník, v r. 1909-1916 bol už jeho pred-
sedom. Ako podnikateľ fi nančne podporo-
val vydávanie časopisov Slovenský denník 
a  Slovenský týždenník. Bol mecenášom 
mnohých slovenských študentov v Buda-
pešti. Kandidoval aj do uhorského snemu 
za mesto Zvolen, nebol však zvolený. To 
bolo na politickom poli aj jeho posledné 
účinkovanie. Počas celého svojho života 
pracoval aj v stavovských spolkoch a zdru-
ženiach: bol napr. predsedom Organizačnej 
jednoty staviteľov pre Slovensko, členom 
Ústredne všetkých staviteľských korporácií, 
Obchodnej a  priemyselnej jednoty, ale aj 
Slovenskej ligy a Matice slovenskej. V roku 
1953 ho vymenovali za prvého čestného 
člena Zväzu československých architektov. 

Často a  rád cestoval, navštívil zaujímavé 
miesta v Nemecku, Rakúsku, Taliansku a 
v  Rusku. V období prvej svetovej vojny si 
získaním veľkej objednávky pre garbiarsku 
fi rmu Lacko & Pálka mohol otvoriť sta-
vebnú kanceláriu v  Liptovskom Mikuláši 
a natrvalo sa aj s rodinou presídlil na Slo-
vensko. Po získaní zákaziek v  tatranskom 
regióne mal v  r. 1919-1922 stavebnú po-
bočku aj v Novom Smokovci. V roku 1922 
sa s rodinou presťahoval do Bratislavy, kde 
aktívne pôsobil až do svojich osemdesiatich 
dvoch rokov, kedy odišiel do dôchodku. To 
sa písal rok 1951. Za toto obdobie vytvoril 
množstvo stavieb, ktoré boli štýlovo a typo-
logicky rozmanité, známe kvalitným pre-
vedením detailov, zaujímavými interiérmi, 
prelínaním moderných prvkov s  klasikou. 
Ktoré z množstva stavieb, realizovaných na 
Slovensku v  tzv. „liptovsko-mikulášskom“ 
a „bratislavskom“ období vybrať a  spome-
núť? Sanatórium Dr. Szontága v  Novom 
Smokovci – výnimočnú stavbu uprostred 
tatranskej prírody, kde Harminc ako tretí, 
v  rámci výstavby európskych tuberkulóz-
nych liečební, aplikoval progresívny Sara-
sonov systém kaskádovitých terás. Palác 
Tatra banky v  Bratislave s  veľkorysými 
obytnými priestormi, s  bufetom i kino-
sálou, dnes sídlo Ministerstva kultúry SR 
a Divadla Astorka-Korzo 90. Budovu hotela 
Carlton-Savoy v Bratislave, ktorý s kapaci-
tou 400 lôžok patril medzi najväčšie hotely 
v  strednej Európe a   je stavebnou ikonou 
slovenskej architektúry 20. storočia. Ze-
medelské múzeum, dnes Slovenské národné 
múzeum v Bratislave s fi gurálnymi kompo-
zíciami Františka Úprku, pochádzajúceho 
z  Moravského Slovácka. Budova múzea 
bola počas 2. svetovej vojny bombardovaná 
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a  čiastočne vyhorela. Pri jej obnove a  re-
konštrukčných prácach vykonával stavebný 
dozor projektant budovy Harminc. Alebo 
nad mestom Martin stojace, v poradí tretie 
Harmincovo, Slovenské národné múzeum 
s  37 miestnosťami, čo je dodnes najväčšia 
muzeálna budova postavená na Slovensku. 
Vtedy už takmer 60 - ročný architekt s mla-
díckou vervou uplatnil v projekte moderné 
prvky funkcionalistickej architektúry. Vo-
jenské sanatórium v  Novej Polianke, ktoré 
dominuje tejto novo založenej tatranskej 
osade  je poslednou veľkou stavbou vtedy 
už vyše 80 - ročného staviteľa.
Trnavská čitateľská verejnosť a  trnavskí 

knihovníci by do tohto výberu určite zara-
dili budovu, v ktorej teraz sídli Knižnica Ju-
raja Fándlyho. S touto budovou je spojené 
aj tretie významné výročie. Pred sto rokmi, 
v   roku 1914, bola budova, ktorej je auto-
rom a  staviteľom Michal Milan Harminc, 
odovzdaná do užívania predstaviteľom slo-
venskej Hospodárskej banky v Trnave. Od 
roku 1953 sa jej priestory postupne zapĺ-
ňali knižničnými fondami vtedajšej Okres-
nej knižnice. Impozantná vstupná brána, 
dlažba, schodisko so zábradlím sú pôvodne 
zachované atribúty, ktoré návštevníkom 
knižnice vyše 60 rokov pripomínajú tvorbu 
tohto architekta. Už spomínaný čierno-bie-
ly mozaikový štítok s jeho menom a seces-
ný včelí úľ na stenách vo vstupnej hale sú 
detaily, ktoré potvrdzujú precíznosť a tvori-
vosť projektanta. Naša budova časom pre-
chádzala potrebnými úpravami, niekedy, 
hlavne v  50. - 70. rokoch, dosť nešetrný-
mi. V súčasnosti je našou snahou, v rámci 
pridelených fi nančných prostriedkov, udr-
žiavať budovu v „dobrej kondícii“. V  roku 
2011 boli v prednej časti budovy vymene-

né okná, začalo sa s odvlhčovaním múrov. 
O našej budove sa môžu záujemcovia do-
zvedieť viac aj zo stránok monografi e Ma-
túša Dullu a Jany Pohaničovej „Michal Mi-
lan Harminc 1869 – 1964 architekt dvoch 
storočí“ , ktorá bola „uvedená do života“ 
v septembri 2014 na vernisáži výstavy „Mi-
chal Milan Harminc (1869 – 1964) – príbeh 
nestora slovenskej architektúry“ v priesto-
roch Slovenského inštitútu v  Budapešti. 
Výstava mala premiéru v  Novom Sade, 
neďaleko Harmincovej rodnej obce. Jej sú-
časťou je vyše 20 modelov Harmincových 
stavieb, ktoré vytvorili študenti Fakulty ar-
chitektúry STU v Bratislave a medzi nimi je 
aj maketa našej budovy. V minulom roku, 
keď bola realizovaná rekonštrukcia strechy, 
bola budova našej knižnice zapísaná do 
zoznamu národných kultúrnych pamiatok 
(pod č. 11 891/0).
Pri príležitosti týchto troch významných 

výročí sme si pripomenuli pozoruhodný 
život a  dielo Michala Milana Harminca 
viacerými podujatiami aj my, v  Knižnici 
Juraja Fándlyho v  Trnave. Koncom minu-
lého roka knižnica vyhlásila súťaž pre deti 
do 15 rokov o  najkrajší výtvarný návrh 
pod názvom „Knižnica – úlik vedomostí“. 
V auguste 2014 bol porotou vybraný víťaz-
ný návrh, ktorý Slovenská pošta použila na 
príležitostný poštový lístok. Inaugurácia 
tohto poštového lístka bola súčasťou sláv-
nostného podujatia, konaného pod záštitou 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Tibora Mikuša, ktoré sa uskutočnilo v na-
šej knižnici 7. októbra 2014, presne v deň 
145. výročia narodenia Michala Milana 
Harminca. Súčasťou podujatia bola výstava 
zaslaných výtvarných prác ako aj možnosť 
zakúpiť si príležitostný poštový lístok aj 
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s  podpisom autora víťazného výtvarné-
ho návrhu 10-ročného Šimona Jakubčíka. 
Zároveň si záujemcovia mohli nechať ope-
čiatkovať tento lístok pečiatkou so včelím 
úľom. Motív na pečiatke bol prevzatý z de-
korácie štukového včelieho úľa zo vstupnej 
haly, ktorý tu pôvodne umiestnil majster 
Harminc ako symbol sporivosti.
O Michalovi Milanovi Harmincovi sa do-

zvedeli aj účastníci 17. ročníka kolokvia 
českých, moravských a  slovenských bib-
liografov, ktorý sa konal v Malokarpatskej 
knižnici v  Pezinku. Organizátormi boli 
Slovenská asociácia knižníc, Sdružení kni-
hoven České republiky a  Malokarpatská 
knižnica v Pezinku. Počas dvoch októbro-
vých dní odznelo 22 príspevkov, tematicky 
zameraných na vinohradníctvo, hospodár-
stvo a  remeslá, česko-slovenské literárne 
vzťahy. Náš príspevok s  prezentáciou bol 
zaradený do štvrtého bloku, v  ktorom sa 
českí a slovenskí bibliografi  viac dozvedeli 
o významných osobnostiach oboch repub-
lík.
Viac informácií o  majstrovi Harmincovi 

môžu záujemcovia získať aj z našej výbe-
rovej personálnej bibliografi e „Michal Mi-
lan Harminc“, ktorú naša knižnica najskôr 

sprístupnila v  elektronickej forme a  v  no-
vembri vydala v  knižnej podobe. Študenti 
a dospelí sa môžu do konca novembra za-
pojiť do vedomostnej súťaže o  Michalovi 
Milanovi Harmincovi, ktorá je zverejnená 
na našej webovej stránke. Práve pre súčas-
nú generáciu môže byť životná púť a dielo 
nestora slovenskej architektúry podnetom 
pre uskutočňovanie svojich životných plá-
nov a cieľov.

Pramene a zdroje:
Dulla, Matúš – Pohaničová, Jana: Michal 

Milan Harminc 1869 - 1964: architekt 
dvoch storočí. Bratislava, Trio Publishing 
2014. 268 s.

Michal M. Harminc, staviteľ a architekt: dielo 
nestora. Bratislava, Trio Publishing 2013. 
27 s.

Pohaničová, Jana: M. M. Harminc 1869-1964: 
príbeh nestora slovenskej architektúry. 
Bratislava, Trio Publishing 2014. 16 s., [10] 
s. fotogr.

http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/
vid/8378

http://www.archinet.sk/Magazine/clanok.
asp?ClanokID 

http://architectureweek.cz/cz/

Nie každá obec sa dnes môže pochváliť fun-
gujúcou knižnicou a dôstojnými priestormi. 
Preto je vždy príjemným prekvapením, keď 
sa o  takej knižnici dozviete. Patrí k  nim aj 
knižnica v obci Pružina (okr. Považská Bys-
trica). Samozrejme, nebolo hneď všetko tak, 
ako to môžeme vidieť teraz. V Pružine sa po 
štyroch rokoch príprav podarilo pred tro-

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

mi rokmi (október 2011) slávnostne otvoriť 
knižnicu, ktorá vznikla spojením obecnej 
a  školskej knižnice. Jej domovom sa stali 
priestory bývalej špeciálnej učebne chémie 
v Základnej škole Štefana Závodníka.
Pružinská knižnica to nie sú iba fádne re-

gály s knihami, ale účelne usporiadaný kniž-
ničný fond s  viac ako 11 tisíc knižničnými 

TRADÍCIA, KTORÁ ZAVÄZUJE / TRADITION THAT OBLIGES...
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Obecná knižnica v Pružinej

jednotkami., ktorý je spracovaný v  auto-
matizovanom systéme Clavius a  navyše so 
závideniahodným priestorom na podujatia, 
resp. vyučovacie hodiny. V  oddelení litera-
túry pre deti a mládež nájdete rozprávky pre 
najmenších, dobrodružnú literatúru, povesti, 
dievčenské romány, encyklopédie a odbornú 
literatúru pre mladých čitateľov. Oddelenie 
pre dospelých má beletriu zoradenú podľa 
autorov a odbornú literatúru podľa tematic-
kého zamerania. Prirodzene, že ťažisko výpo-
žičných hodín je počas vyučovania (ponde-
lok od 13. -14. hod., utorok od 12.-13. hod., 
streda 12.-14 hod.) a  pre verejnosť je k  dis-
pozícii každý piatok od 14.-16. hod. O kniž-
nicu sa stará - okrem svojich pedagogických 
povinností - Mária Šebáková, učiteľka bioló-
gie a anglického jazyka, ktorá ma po knižnici 
sprevádzala.

• Funkciu knihovníčky vykonávate od 
roku 2011. Mali ste už predtým nejaký 
bližší kontakt s knižnicou?

Pred mnohými rokmi som absolvovala dvoj-
mesačnú prax v  obecnej knižnici. Vtedy mi 
práca s knihami učarovala. Aj keď priamo 
nesúvisí s mojím učiteľským zameraním, po 
otvorení novej spojenej knižnice v  budove 
našej školy som sa uchádzala o  miesto kni-
hovníčky. Táto práca je mojim koníčkom.

• Nemáte problém s nákupom knižných 
noviniek alebo sa vám darí zvládať 
situáciu?

Obecný úrad v  Pružine i  riaditeľstvo našej 
základnej školy pristupujú ku knižnici nao-
zaj zodpovedne i štedro. Ročne sa do náku-
pu knižných noviniek investuje cca tisíc eur. 
Nakupujem prostredníctvom internetových 
kníhkupectiev alebo priamo na knižnom 
veľtrhu Bibliotéka, ktorého sa každoročne 
zúčastňujeme.

• Nad čítaním, či skôr nečítaním detí 
a mládeže v súčasnosti mnohí nariekajú 
– pedagógovia, knihovníci, kníhkupci, 
spisovatelia a ďalší odborníci. Ako 
čítajú pružinskí žiaci ?

Na nezáujem žiakov o  čítanie sa u  nás ne-
môžeme sťažovať. Dosiahli sme to práve 
dopĺňaním fondu o  nové, čitateľsky pútavé 
tituly z  dobrodružnej literatúry pre mládež, 
dievčenských románov aj encyklopédií a prí-
ručiek pre túto kategóriu čitateľov. Takisto 
naši pedagógovia vedú žiakov na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry k čítaniu nad 
rámec učebných osnov a  tvorbe čitateľských 
denníkov. Pravidelnými návštevníkmi sú aj 
deti s učiteľkami z miestnej materskej školy. 
Privítali by sme viac návštevníkov z  radov 
dospelých čitateľov. Pre nich dopĺňame po-
nuku z  diel najčítanejších slovenských i  za-
hraničných autorov.

• Čo robíte pre zatraktívnenie čítania?
Pre rozvíjanie väčšieho záujmu o čítanie detí 

pripravujeme mnohé zaujímavé podujatia, 
ako napr. Noc s  Andersenom, pravidelne sa 
zapájame do súťaže o Najzaujímavejšie pod-
ujatie k medzinárodnému dňu školských kniž-
níc a žiaci prvého stupňa si vyskúšali Čítanie 
na salaši, ktorý je v blízkosti našej obce. Or-
ganizujeme tiež besedy s regionálnymi spiso-
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Na besede v Obecnej knižnici v Pružinej

vateľmi, predvianočné predajné knižné vý-
stavy, burzy vyradených kníh a pod. V tomto 
školskom roku sme privítali u  nás Tibora 
Hujdiča, ktorý ako „pán Mrkvička“ upútal 
a zabavil mladších i starších žiakov dramati-
zovaným čítaním zo svojich kníh.
Tohto roku sa chystáme opäť (7. novembra) 

na knižný veľtrh Bibliotéka do Bratislavy aj so 
žiakmi (prihlásilo sa ich takmer osemdesiat). 
Dúfame, že aj táto akcia prispeje k zvýšené-
mu záujmu o literatúru.

• Knižnica má iste nemalý vplyv na 
propagovanie myšlienok Štefana 
Závodníka, kňaza, národovca, učiteľa, 
spisovateľa, priekopníka ovocinárstva, 
ktorý v pol. 19. stor. pôsobil v Pružine.

Áno, veď tento vzdelanec a  jeho úsilia sú 
príkladom dodnes. Š. Závodník bol pre-
svedčený, že kniha rozvíja v deťoch fantáziu, 
myslenie, tvorivosť a  obohacuje slovnú zá-
sobu, preto zdôrazňoval význam zakladania 
knižníc. Napr. v Pružine kúpil za svoje pro-
striedky dom, založil školu, knižnicu i  ne-
deľnú školu pre dospelých. Pre zaujímavosť 

môžem uviesť, že pri príchode do pružiny 
si priviezol svoje obľúbené knihy v  sudoch 
a tak sa chlapi tešili, že bude „pálené“. Rada 
by som pripomenula aj charakteristiku školy 
z pera Š. Závodníka, ktorý ju charakterizoval 
nasledovne: 
Škola je jak sliepka, čo kurence vodí,
Pred jastrabom chráni, s nimi múdro chodí.
Svým teplom zahrieva, dobrým zrnom chová,
čo vie, kde vzácneho, všetko pre ne schová.
Tak aj škola deti vedie ku dobrému,
A bráni im cestu vedúcu ku zlému.
S osobnosťou Š. Závodníka sa spája v našej 

škole od roku 1997 aj literárna súťaž O cenu 
Štefana Závodníka, ktorú vyhodnocujeme 
koncom každého školského roka. Najlepšie 
práce sme vydali v publikácii Pramienky spod 
Strážova (2006).

Na záver by som chcela zdôrazniť, že Závod-
níkov odkaz je v Pružine stále živý – je to tra-
dícia, ktorá nás zaväzuje.

S Máriou Šebákovou
sa rozprávala Ľudmila Čelková
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Jana Bodnárová, prozaička, poetka, sce-
náristka a  dramatička v  jednej osobe. Po-
zoruhodná autorka, ktorú stretnete na rôz-
nych kultúrnych podujatiach a samozrejme 
aj v  knižniciach. Keď som oslovila Janku 
Bodnárovú, či mi zodpovie anketové otáz-
ky do rubriky „Pohľad na profesiu knihov-
níka“, tak jej odpoveď bola: „Rada, veď ja 
som sa skoro tiež stala knihovníčkou“.

• Jana Bodnárová študovala na Filozo-
fi ckej fakulte UK v Bratislave dejiny 
umenia a začas aj knihovedu. Bolo 
Vašou túžbou stať sa knihovníčkou?

Ja som na univerzite vlastne začala so 
štúdiom knihovedy – latinčiny. Po dvoch 
rokoch som však prestúpila na vedu o vý-
tvarnom umení. Knihovedu som si vybrala 
cielene, pretože počas štúdií na mikuláš-
skom gymnáziu (vtedy sa to volalo SVŠ) 
ma nesmierne zaujímala literatúra, fi lozo-
fi a, dejiny... a tiež v tom čase zavedená latin-
čina do školských osnov (po dlhých rokoch 
absencie tohto jazyka na gymnáziách). 
V  secesnej, romantickej veži našej školy 
sme si z  vlastnej iniciatívy založili literár-
ny krúžok. Z palety možných vysokoškol-
ských štúdií akosi prirodzene vyplynul teda 
výber knihovedy a  latinčiny. Asi po roku 
som občas navštevovala poslucháreň dejín 
umenia len tak, zo záujmu. Ten postupne 
prerástol opäť do  cielenej snahy študovať 
tento odbor. O to viac, že pri štúdiách kni-
hovedy som vlastne so „živou“ literatúrou 
neprichádzala vôbec do kontaktu. Mali 
sme predmety ako: katalogizácia, syste-
matizácia, vedecko-technické informácie...
Latinčina bola zaujímavá, aj kvôli pridruže-

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

SKORO SA STALA KNIHOVNÍČKOU / SHE HAS ALMOST BECOME A LIBRARIAN
nému štúdiu klasickej gréčtiny, dejín staro-
veku, starovekej fi lozofi e...Vedúci katedry 
ma prehováral, aby som si dejiny umenia 
pridala len ako tretí predmet štúdia, a  že 
po ukončení knihovedy by som mohla 
pracovať s  inkunábulami a  prvotlačami, 
kde latinčinu by ideálne dopĺňala znalosť 
dejín stredovekého umenia, vývinu 
iluminácií a prvých kníhtlačiarskych dielní 
s  ilustrovanými knihami. No to by bolo 
nesmierne náročné štúdium. Tak padol 
defi nitívny výber: opäť prejsť prijímacími 
skúškami a začať študovať vedu o  výtvar-
nom umení. Aj keď spätne si uvedomujem, 
že tak vysoko špecializovaná práca s  his-
torickými knihami by bola ako práca so 
šperkmi -po jazykovej, výtvarnej, historic-
kej i vôbec kultúrnej stránke.

• Spisovatelia sú častými hosťami 
besied a podujatí v knižniciach. Vy-
tvára sa priestor, ako priblížiť tvorbu 
a osobnosť spisovateľa v priamom pre-
nose konzumentovi literatúry. Takéto 
okamihy sú jedinečné a zanechajú 
v návštevníkoch podujatí dojmy na 
celý život. Rada prijímate pozvania 
na akcie v knižniciach?

Ak začnem otázkou, tak ani nie. Vôbec po 
tom netúžim, dokonca takéto vystupovania 
niekedy cítim ako psychické napätie, až 
záťaž. Písanie je najosamelejšie „povolanie“. 
A  tá osamelosť sa dostáva tiež akoby do 
„drene“ psychiky. Na druhej strane je abso-
lútne presné, o čom uvažujete pred svojou 
otázkou. Kvôli tomu (i kvôli vydavateľom) 
mám pocit skoro až nejakej povinnosti, či 
aspoň základnej slušnosti voči pozývajúcim 
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i čitateľom toto pozvanie neodmietať. 
Aspoň nie vždy a zo zásady. Besedový typ 
nie som, neviem vtipne a  monologicky 
„baviť“ publikum. Čítam pred ľuďmi rada, 
to áno, ale zasa: u  nás sa očakáva čítanie 
tak maximálne na 5-10 minút. To je však 
potom iba taká kvázi instantná literatúra. 
Ako tie rýchle polievky a kávy. Poslucháči 
sa často ani nestačia sústrediť na text. Skôr 
naozaj akoby chceli mať len ten osobný 
kontakt, „pocit“ z autora- jeho aury - nuž 
a  onen autor/ka sa tak niekedy môže cítiť 
ako vystavený cirkusový druh.:) Trochu 
iné je to s deťmi. Deti sú dychtivo zvedavé 
a myslenie v ich hlavičkách je modulovateľ-
né. Je dôležité, aby sa stretli s literatúrou už 
v  skorom veku, aby sa pýtali. Dnešné deti 
sú oveľa spontánnejšie a vedia sformulovať 
v otázkach svoj vybudený záujem o  to, čo 
od autora počuli čítať. Alebo vedia aj pre-
kvapiť zdanlivo odťažitými otázkami.

• Nedá mi neopýtať sa aj na Váš 
spisovateľský život. Vaša tvorba má 
významné miesto v slovenskej literár-
nej tvorbe, či už sú to prozaické diela, 
poézia, dramatické diela, odborná 
literatúra a až tvorba pre deti a mlá-
dež. Dostáva sa autor do zázračného 
sveta detí ľahko?

Je dôležité udržať si v  sebe zázračný svet 
svojho vlastného, vnútorného detského 
JA. Skĺznuť ako speleológ štrbinami do hĺ-
bok, kde je ešte všetko tak radostné, čisté, 
neskazené...! Niežeby tam nebolo aj dačo 
protivné a zlomyseľné, veď to tiež patrí k ži-
votu detí. Inak by rozprávania pre deti boli 
sterilné. Ale najzákladnejšia schopnosť po-
citu harmónie, radosti, bezpečia, očarenia...
tam, v hĺbke autora či autorky musí byť. Tak 
potom i súčasné deti, ktoré sú veľmi bystré 

a  tvarované množstvom najrôznejších in-
formácií nás autorov snáď pustia do svojho 
sveta.

• Navštevujete aj knižnice v zahraničí? 
Ak by ste ich mali porovnať s tými 
slovenskými, v čom sú odlišné?

Nie, nemohla by som tvrdiť, že navštevu-
jem. Ale pamätám si na knižnicu v Bologni. 
Nádherná historická stavba- rovno v srdci 
mesta farby umbry. Obrovská... A celé jej 
nádvorie presklené, dokonca i  jeho podla-
ha bola z hrubého skla, takže pod nohami 
sa dali vidieť vykopávky z  antických čias. 
Návštevník sa akoby vznášal nad bývalými 
zvyškami izieb a chodieb dávnych ľudí...No 
a tá knižnica ma práve zaujala svojou „pria-
teľskosťou“. Mohol do nej vojsť ktokoľvek, 
i  cudzinci, i  ľudia bez preukazu. Mohli 
ísť čítať v  horúcom lete noviny, časopisy, 
vyberať si knihy... A  pred vstupom iba 
jednoduchý turniket na skenovanie kódov, 
ak by niekto „zabudol“ knihu vrátiť. Jedna 
naša významná knižnica v hlavnom meste 
mi pripomína skôr vstup do väznice! Vôbec 
nie je priateľská.

• Keď sa vrátime do čias dávnejších, 
kedy ste prvýkrát objavili knižnicu? 
A ktorá to bola? 

To si pamätám presne. Bol to onen „túlavý 
autobus“, pojazdná knižnica, ktorá v  urči-
tých intervaloch prichádzala do Jakubovian 
pod Liptovskými Tatrami. Auto zastalo 
uprostred dediny a  ľudia si chodili poži-
čiavať knihy. Inak by v tých raných 50.tych 
rokoch boli odkázaní na cirkevné kalendá-
re a evanjelické spevníky ako jediné zdroje 
tlačeného slova. Ale môj otec, taký netypic-
ký obchodník, objednával knihy z  SPKK, 
takže sme mali celkom slušnú knižnicu 
i doma.



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 4/2014 23

• Ako by ste charakterizovali dnešného 
knihovníka? A aký by mal byť knihov-
ník budúcnosti? 

Och, to je ťažká otázka! Predpokladám, že 
dnešné knihovníčky- knihovníkov akosi 
vídam poskromne - majú náležité vzdela-
nie a okrem toho nadšenie a radosť zo svo-
jej práce. Je veľmi ušľachtilá. Neprodukuje 
žiadne zlo, a už to je cenné. Spomínam si, 
keď som študovala onú knihovedu, pred-
nášali nám, že napríklad v Taliansku v tom 
čase knihovníkovi stačila stredná škola. Ale 
vo Veľkej Británii musel mať až dve vysoké 
školy! Takže v budúcnosti by mali byť kni-
hovníci/knihovníčky u nás snáď ešte vzde-
lanejší.

• Čo by ste zapriali knižniciam a kni-
hovníkom na Slovensku? 

Dobrý vnútorný pocit, že sú spoločnos-
ťou cenení, lebo ich práca sprostredkúva 
kultivovanie myslenia a  citu čitateľov cez 
svet literatúry. A to v čase zmätenia hodnôt 
a  povrchnosti je dôležité. Knižniciam by 
som želala dostatok fi nančných prostried-
kov na nákup čo najväčšieho počtu kníh, 
ale naozaj kvalitných kníh, nie gýčovitej 
literatúry (preto je dôležité, aby boli pra-
covníci knižníc vzdelaní a rozhľadení). Aby 
knižnice mali vhodné, príjemné priestory 
pre svojich zamestnancov, knihy i čitateľov, 
moderné vybavenie počítačmi, zbierky 
elektronických kníh, čítačiek, zvukových 
kníh, DVD a pod. No a práve veľa tých od-
daných čitateľov želám. 

S Janou Bodnárovou sa rozprávala
Kamila Prextová

INFORMÁCIE / INFORMATION

Zhoršením pamäte trpí po päťdesiatke 
takmer polovica ľudí, po sedemdesiatke sú 
to už tri štvrtiny. Problémy s pamäťou však 
majú občas aj mladšie osoby, vrátane žiakov 
a  študentov. Občianske združenie Korálky 
sa od roku 2010 venuje trénovaniu pamä-
ti. Niekoľko rokov oslovovalo a pozývalo 
odborníkov v  tejto oblasti a v  spolupráci 
s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove 
nad Topľou organizovalo tréningy pamäti 
v knižnici. 
Vďaka výbornej spolupráci s  Hornozem-

plínskou knižnicou vo Vranove nad Top-
ľou, vďaka fi nančnej podpore Ministerstva 
kultury Slovenskej republiky v  dotačnom 

programe 6.4 a vďaka Slovenskej asociá-
cii knižníc a Programu „Partnerstvo alebo 
Spojme svoje sily“ sa podarilo po druhý-
krát v  tomto roku vo Vranove nad Top-
ľou realizovať projekt Pomôžeme ľuďom 
s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš 
rýchlo.
Súčasťou projektu boli stretnutia zame-

rané na problémy s pamäťou, prednášky a 
workshopy, ktoré sa uskutočnili v  Charit-
nom dome J Machalu v Trebišove, v Hor-
nozemplínskej knižnici vo Vranove nad 
Topľou a v Zemplínskej knižnici v Micha-
lovciach. Súčasťou projektu bola konferen-
cia, na ktorej sa stretli odborníci pracujúci 

PROGRAM „PARTNERSTVO“ : PROJEKT „POMÔŽEME ĽUĎOM S POSTIHNUTÍM, 
ABY ICH PAMÄŤ NESTARLA PRÍLIŠ RÝCHLO“ / „PARTNERSHIP“ PROGRAMME: 
THE PROJECT „LET´S HELP PEOPLE WITH DISABILITIES IN ORDER NOT TO ALLOW 
THEIR MEMORY TO BECOME OLD TOO FAST“ 
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s  ľuďmi, ktorých trápia problémy s  pamä-
ťou.
Konferencia sa uskutočnila 4. septembra 

2014 v  Penzióne Kondor v  okrese Vrano-
ve nad Topľou pod názvom „…aby pamäť 
nestarla príliš rýchlo“. Účastníkmi konfe-
rencie boli odborníci v  oblasti trénovania 
pamäti, zástupcovia OZ Korálky a vďaka 
programu Partnerstvo aj knihovníci, ktorí 
boli vyškolení ako tréneri pamäti v  kniž-
niciach v  roku 2013 a 2014 a ktorí pracu-
jú so seniormi. Konferencii predchádzala 
dôsledná príprava, zbieranie informácií 
od znevýhodnených ľudí, ktorí využívajú 
služby knižnice a zúčastňujú sa tréningov 
pamäti. Mali sme zámer, aby za konferen-
ciou, ktorú pripravíme boli odborne zdatní, 
informovaní kultúrni pracovníci a aby kon-
ferencia prispela k  odstraňovaniu bariér 
ľudí, ktorí potrebujú kognitívny tréning. 
Ďalším zámerom bolo poskytnúť námety a 
odovzdať si nové skúsenosti v tejto oblasti.
Septembrová konferencia nadviazala na 

prvú konfereciu, ktorá sa uskutočnila vo 
Vranove vo februári 2014 v  konferenčnej 
sále Hotela Patriot. Ten, kto sa venuje tej-
to téme veľmi dobre vie, aké nevyhnutné je 
stretávať sa a odovzdávať si skúsenosti. Prá-
ca v knižnici si vyžaduje byť predovšetkým 
stopercentnými knihovníkmi, až v druhom 
nádychu sa stáváme odborníkmi pre prácu 
s deťmi, znevýhodnenými, alebo seniormi 
ako aj a ďalšími špecifi ckými skupinami 
používateľov. Každá špecifi kácia si vyžadu-
je odborné štúdium, skúsenosti a prijíma-
nie poznatkov od kolegov. Aj to bolo jed-
ným z cieľov konferencie.. 
V  programe konferencie vystúpila prof. 

Beáta Balogová s  prezentáciou Ako s  pa-
mäťou – exogénne a endogénne determi-

nanty pamäte, Mgr. Veronika Fitzeková 
v  príspevku Tajomstvá dobrého príhovoru 
pripomenula, aké dôležité je zaujať svojim 
prejavom a odhalila v desiatich bodoch to 
najdôležitejšie, na čo nemáme zabúdať, keď 
sa prihovárame napríklad aj na podujatiach 
v knižnici, pri aktivitách pre znevýhodne-
ných a pod.. Petra Sehnalová (ČR) pripra-
vila v predpoludňajšom bloku účastníkom 
konferencie ochutnávku Kreslenia pravou 
mozkovou hemisférou. V  popoludňajšom 
bloku vystúpili účastníci konferencie a 
predstavili svoje obľúbené pamäťové tech-
niky, ktoré pomáhajú ľuďom prekonávať 
problémy s pamäťou.
Popoludňajší program tvorili workshopy, 

ktoré hlbšie rozvíjali techniku kreslenia 
pravou mozkovou hemisférou a trénovanie 
pamäti v teréne, náučným chodníkom.
Mali by sme si uvedomiť, že precvičovanie 

mozgu je potrebné robiť v  každej životnej 
etape, no najmä vtedy, keď začne človek 
starnúť. Každý deň si treba nájsť čas na 
aktivity, ktoré udržiavajú mozog v  poho-
tovosti. Skupinový tréning pamäti môže 
byť príjemnou zábavou medzi rovesníkmi. 
Spôsobom, ako si zdvihnúť sebavedomie, 
užitočnou prevenciou proti   prirodzené-
mu zhoršovaniu pamäti, ktoré prichádza 
vekom a  proti demencii - Alzheimerovej 
chorobe.
Realizovaním konferencie sme naplni-

li zámer projektu - podporiť neformálne 
vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry zame-
rané na pomoc ľuďom s poruchami funkcií 
mozgu a pamäti, odborne pripraviť pra-
covníkov z oblasti kultúry, ktorí sa venujú 
ľuďom trpiacim Alzheimerovou chorobou 
a ich rodinným príslušníkom. Tieto po-
znatky využijeme pri realizácii preventív-
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Každé povolanie, nevynímajúc povolanie 
knihovníka, si vyžaduje byť motivované, 
usmerňované alebo majúce účel. Ľud-
ské správanie je takmer vždy motivované 
a ovplyvňované nejakými aspektmi. Nemu-
síme sa im prispôsobovať, ale podvedome 
ich prežívame a absorbujeme len to, čo sa 
nám zdá správne a  potrebné. Úspešnosť 
motivácie ovplyvňuje našu prácu, jej kvali-
tu a možno aj kvantitu.
Odborný seminár Motivačné aktivity s det-

ským čitateľom usporiadala Knižnica pre 
mládež mesta Košice už štvrtýkrát. Pozva-
nie prednášať a  predstaviť podujatia prišli 
knihovníci z  viacerých knižníc Slovenska, 
Čiech, Poľska a Nemecka. Projekt podpori-
lo Ministerstvo kultúry SR, Slovenská aso-
ciácia knižníc a Goetheho inštitút v Brati-
slave.
Knižnica pre mládež mesta Košice sa snaží 

pomáhať a hlavne motivovať knihovníkov a 
predstavovať trend knihovníctva aj v iných 
štátoch. Počas dvoch dní sa odprezentovalo 
až šesť podujatí pre deti, a to samozrejme 
aj za asistencie samotných detí ako návštev-
níkov podujatí. Okrem podujatí sme videli 
aj tri prezentácie z  činnosti zúčastnených 
knižníc, a to z Miestnej knižnice v Petržal-
ke, z Vojvodskej a mestskej verejnej knižni-
ce v poľskom Rzeszowe a z Medzinárodnej 
knižnice pre mládež v Mníchove.

Čo bolo cieľom seminára? Vidieť aké pod-
ujatia robia iné knižnice, ako sa pracuje 
s deťmi, ako komunikovať a  spestriť celé 
podujatie rôznymi činnosťami a  hrami, 
ale samozrejme nezabúdať na prítomnosť 
knihy. Sme predsa knižnice, tak kniha musí 
byť stále nejako popreplietaná s podujatím 
a prepojená s aktivitami knihovníčky a detí. 
Odborný seminár pre knihovníkov a peda-
gógov navštívilo cez stovku knihovníkov 
z celého Slovenska a pedagógov z Košíc.
Predstavili sa knihovníci týchto knižníc: 

Hornonitrianska knižnica Prievidza, Mest-
ská knižnica Sedlčany – Česko, Vojvodská 
a mestská verejná knižnica Rzeszow – Poľ-
sko, Miestna knižnica Petržalka, Mestská 
knižnica Třínec – Česko, Medzinárodná 
knižnica pre mládež v Mníchove – Nemec-
ko. Knihovníkov prišiel povzbudiť a moti-
vovať do ich záslužnej práce aj Tibor Huj-
dič z  Detského kníhkupectva pán Mrkvu 
z Bratislavy, s podujatím, ktoré deťom po-
môže rozlíšiť pravdu od klamstva. Každé 
podujatie a prezentácie zo seminára budú 
predstavené v zborníku, ktorý vyjde v  tla-
čenej podobe a  aj v elektronickej podobe 
na webovej stránke www.kosicekmk.sk do 
konca roka 2014.
Zámerom projektu bolo poskytnúť 

priestor a  čas na odborné stretnutie kni-
hovníkov a  pedagógov zo Slovenska i  za-

KNIHOVNÍCI A MOTIVAČNÉ AKTIVITY S DETSKÝM ČITATEĽOM / 
LIBRARIANS AND MOTIVATING ACTIVITIES WITH CHILD READERS

nych vzdelávacích programov a tréningov 
pamäti aj pre ľudí s iným zdravotným po-
stihnutím.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili myš-

lienku tréningov pamäti a ak bude záujem 
o  túto tému trvať aj naďalej, budeme sa 

snažiť pokračovať vo vzdelávacích aktivi-
tách, pripravíme konferenciu a  vytvoríme 
priestor pre vzdelávanie aj v knižniciach.
Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplín-

ska knižnica, Vranov nad Topľou
antolikova@slovanet.sk
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hraničia a  vzájomná výmena skúseností 
ako pomôcť našim deťom na ceste ku knihe 
a  čítaniu. Na základe podnetov a  reakcií 
zúčastnených návštevníkov seminára si 
dovolím konštatovať, že cieľ seminára sme 

naplnili a  už teraz sa tešíme na jeho ďalší 
ročník v roku 2015.

PhDr. Kamila Prextová, Knižnica pre 
mládež mesta Košice

kamila.prextova@gmail.com

Skočme do 
sveta rozprávok, 
Knižnica 
Rzeszow, Poľsko

Veverička a jej priatelia - Mestská knižnica Třínec, ČR

Pitva knihy, 
Hornonitrianska 
knižnica Prievidza
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Knižnica pre mládež mesta Košice, Kuku ínova 2, Košice

Motiva né aktivity s detským itate om 4
medzinárodný odborný seminár
13. – 14. novembra 2014

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA

13.11.2014

9.00 hod. Tibor Hujdi Lož alebo pravda
Detské kníhkupectvo pána Mrkvu, Bratislava podujatie s de mi

10.00 hod. Božena Blahá ová, Silvia Kupcová Pitva knihy
Hornonitrianska knižnica, Prievidza podujatie s de mi

11.00 hod. – Jana Vysko ilová – Poézia v povetrí
Mestská knižnica, Sedl any podujatie s de mi

12.00 – 13.30 hod. Obed

13.30 hod. Viera Némethová Projekty a podujatia Miestnej knižnice Petržalka
Miestna knižnica Petržalka prezentácia

14.00 hod. Agnieszka Dworak Knižnica de om
Vojvodská a mestská verejná knižnica, Rzeszov prezentácia

15.00 hod. – Diskusia
16.00 hod. – Spolo enský ve er

14.11.2014

8.00 hod. Joanna Rozborska, Agnieszka Dworak Sko te do sveta rozprávok
Vojvodská a mestská verejná knižnica, Rzeszov podujatie s de mi

9.00 hod. Ines Galling Medzinárodná knižnica pre mládež a jej podujatia
Medzinárodná knižnica pre mládež , Mníchov prezentácia

10.00 hod. Viera Némethová Žabiak a cudzinec kto je "náš" a kto je "cudzí" ?
Miestna knižnica Petržalka podujatie s de mi

11.00 hod. Marika Zadembská Veveri ka a jej priatelia
Mestská knižnica T inec podujatie s de mi

12.00 hod. – Diskusia a záver

Projekt podporili:Ministerstvo kultúry SR, Slovenská asociácia knižníc, Bratislava v rámci programu
„Partnerstvo, alebo spojme svoje sily“ , Goetheho inštitút, Bratislava a Mesto Košice

Slovenská
asociácia
knižníc
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S týmto mottom sa uskutočnil v Bratislave 
v  dňoch 15.-19. októbra 2014 nezvyčajný 
festival – Dni slovenskej literatúry, ktoré 
zorganizovalo Literárne informačné cen-
trum v spolupráci s Asociáciou organizácií 
spisovateľov Slovenska a  Spolkom sloven-
ských spisovateľov. Úlohou tohto ojedine-
lého podujatia bolo rozmanitými formami 
upozorniť širokú verejnosť a, samozrejme, 
aj mládež na slovenskú literatúru, predsta-
viť knižné novinky z dielne predovšetkým 
domácich autorov, ilustrátorov, vydavate-
ľov...
Záujemcovia aj náhodní okoloidúci sa tak 

mohli „stretnúť“ s  literatúrou nielen na 
tradičných miestach, ako sú kníhkupectvá, 
knižnice, školy, ale aj v naozaj neobvyklých 
priestoroch, ako napr. v galérii, divadlách, 
kaviarňach, hlavnej pošte, hlavnej železnič-
nej stanici a pod. Charakteristickou črtou 
festivalu bolo prelínanie tlačeného slova 
s inými druhmi umenia. Štyri dni boli do-
slova nabité programami, ako bol celý rad 
autorských čítaní (prózy aj poézie), besied 
so spisovateľmi, stretnutí s  prekladateľmi, 
prezentácií, vernisáží, výstav, scénických 
predstavení pre deti, vystúpení hudobných 
zoskupení, výtvarných workshopov atď.
Teraz nejde o  vymenovanie všetkých fo-

„ZAŽI KNIHY NAŽIVO“ / WHEN THE BOOKS COME ALIVE

riem, ktoré festival ponúkol či ich hodno-
tenie, ale upriamenie pozornosti na sku-
točnosť, že ani knižnice neostali bokom 
- konkrétne sa zapojili do cyklu podujatí 
Mestská knižnica v  Bratislave a  Miestna 
knižnica Petržalka. Ďalej nemožno obísť 
ani skutočnosť, že jeden z programov v di-
vadle Arteatro patril úspešnej slovenskej 
poetke a  performerke Anne Ondrejkovej 
(1954), knihovníčke z  Knižnice Gašpara 
Fejérpataky- Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši. A. Ondrejková začala publiko-
vať v roku 1972 v Novom slove a debuto-
vala básnickou zbierkou Kým trvá pieseň 
(1975). Na svojom konte má osem básnic-
kých zbierok, ale nevenuje sa iba poézii, 
ale aj divadlu ako autorka textov, drama-
turgička, herečka a blízko má aj k výtvar-
nému umeniu. V Bratislave sa v programe 
O priestore predstavila s ukážkami zo svojej 
zbierky Izolda sny a listy Tristanovi. Citli-
vým prednesom a  pôsobivým hereckým 
prejavom pretlmočila prítomným svoje 
najvnútornejšie pocity. V ponurom šere di-
vadla jej hlas i pohybový prejav iste oslovili 
tých, čo si vybrali práve tento program.

Zažiť knihy naživo bol skutočný zážitok.
L.Č.

Knihy ma sprevádzajú celý život, a  tak 
som si jedného dňa povedala, že skúsim, 
aké to je, pracovať v  knižnici. No, praco-
vať- skôr sa tmoliť pod nohami na detskom 
oddelení Knižnice Juraja Fándlyho v  Tr-
nave počas XXII. ročníka Prázdninového 
superklubu. Nuž ako sa vraví, odvážnym 

praje svet, a tak som sa po rýchlozoznamke 
s  pracovníčkami oddelenia pustila s  chu-
ťou do práce.
Pre predstavu: prázdninové superkluby v 

knižnici fungujú na podobnom princípe 
ako bežné prímestské prázdninové tábory 
počas leta, len tu je tej práce o  čosi viac. 

AKO KATARÍNKA DO KNIŽNICE IŠLA / HOW CATHERINE WENT TO THE 
LIBRARY



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 4/2014 29

15. októbra 2014, presne 90 rokov od 
vzniku prvej verejnej knižnice v Žiline, si 
jej pokračovateľka, Krajská knižnica v Žili-
ne, pripomenula toto významné jubileum. 
Knižnica, ktorá začala verejnosti posky-
tovať svoje služby s  fondom 202 kníh, sa 
za deväť desaťročí zmenila na inštitúciu s 
fondom viac ako 310 tisíc knižničných jed-
notiek, poskytujúcu najmodernejšie služby 
verejnej knižnice svojim 13 440 registrova-
ným používateľom, ktorí zrealizujú ročne 
viac ako 715 tisíc výpožičiek.
Každé významné jubileum sa žiada osláviť. 

Preto Krajská knižnica v  Žiline pripravila 
bohatý program pre svojich používateľov 
i ostatnú verejnosť, ako aj pre významných 
pozvaných hostí.

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE OSLÁVILA 90 ROKOV / REGIONAL LIBRARY IN 
ŽILINA CELEBRATED ITS  90TH ANNIVERSARY

Počas celého týždňa od 13. do 18. ok-
tóbra knižnica poskytla bezplatné zápisné 
na jeden rok pre každého 9-teho použí-
vateľa knižnice, pričom v  utorok 14. 10. 
sa mali možnosť bezplatne zaregistrovať 
všetci záujemcovia. Túto možnosť využilo 
spolu 331 ľudí. Zároveň knižnica vyhlási-
la súťaž o  najstaršiu knihu, ktorú jej čita-
telia, ale i „nečitatelia“, vlastnia. Na výzvu 
zareagovalo 8 súťažiacich, ktorí sa prišli 
pochváliť takými knihami ako Kacír zo 
Soany vydaný v  roku 1938, Dobrodružný 
život kapitána Singletona Daniela Defoea 
z roku 1937, Naše spievanky od Emila Hula 
z  roku 1920, Za zlatem severu od Otfrie-
da Hansteina z  roku 1930, Andrej Hlinka 
(1864-1926) od Karola Sidora z roku 1934, 

Nielenže máte na starosti okolo 40 detí 
(prípadne aj ich rodičov alebo starých 
rodičov) - hoci len na dve hodinky počas 
týždňa - no nevyhnete sa ani bežnej kniž-
ničnej administratíve, pretože knihy sa po-
žičiavajú a vracajú stále. Takže rušno bolo 
nielen v knižničnej herni alebo v záhrade, 
ale aj tety knihovníčky, ako im deti s láskou 
hovoria, mali za pultom plné ruky práce.
Ak sa pýtate, čo bolo úlohou dobrovoľníka 

v knižnici, tu je malá ukážka: bežná foto-
dokumentácia toho, čo sa udialo počas 9 
stretnutí. Samozrejme, nesmela chýbať ani 
príprava sprievodných aktivít, čo v  tomto 
prípade znamenalo chystanie nespočet-
ného množstva plastových vrchnáčikov, 
lepidla a kartónov, aby si deti mohli vytvo-
riť vlastné obrázky. Pritom,  samozrejme, 
dozerať na to, aby si šarvanci neublížili 
počas prípadných hier v záhrade alebo aby, 

nedajbože, niečo „nedostalo nohy“. Takže 
som si občas pripadala ako vychovávateľka 
v družine J.
Nakoniec sme však prežili všetkých deväť 

nezabudnuteľných stretnutí bez toho, aby 
sa niečo pokazilo alebo rozbilo.  Ak si nie-
kto kladie otázku, či sa stať dobrovoľníkom 
a priložiť ruku k dielu, moja odpoveď je - 
choďte do toho. Možno budete spočiatku 
zmätení a vystresovaní, no ani sa nenazdá-
te a  za jedným letom sa pomaly zatvoria 
dvere a vám ostanú nielen spomienky ale 
aj dobrý pocit z  toho, že ste niekomu na 
pár chvíľ tie prázdniny spríjemnili. A kto-
vie, možno sa o rok stretneme v superklu-
be opäť...

Katarína Vokrouhlíková, dobrovoľníčka 
v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave
katarinavokrouhlikova@yahoo.com
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Baron Trenk  od Karla Maya z roku 1922. 
Druhou najstaršou knihou, ktorú sme mali 
možnosť v knižnici vidieť, bol Ilustrovaný 
dějepis český, autorov Petra Koudela a Jana 
B. Nováka z roku 1889. Víťaznou knihou 
sa stala kniha knihu Syllabikář slovenský, 
vydaný v roku 1797 v Prešporku a písaný 
v švabachu. Jej majiteľka Katarína Devero-
vá zo Žiliny prezradila, že knihu kúpila na 
burze za päť korún.
Počas týždňa vyšla do ulíc aj Knižničná 

hliadka, ktorá sa snažila „nachytať“ pri číta-
ní ľudí v prostriedkoch hromadnej dopra-
vy, v nákupných centrách či na ulici. Pri-
chyteným ponúkla bezplatnú registráciu 
v  knižnici. 14. októbra sa pred knižnicou 
konalo hudobno-dramatické pásmo, kto-
ré pritiahlo nielen deti z okolitých mater-
ských škôl, ale aj náhodných okoloidúcich 
rodičov s  deťmi. A  tak sa pred knižnicou 
tancovalo, spievalo, tlieskalo... 14. októbra 
bola podpísaná aj zmluva o  spolupráci so 
spoločnosťou eReading.cz, prostredníc-
tvom ktorej  bude krajská knižnica vypoži-
čiavať svojim registrovaným používateľom 
elektronické knihy. Týždeň osláv vyvrcholil 
v sobotu 18. októbra veľkou Burzou kníh, 
ktorá sa konala v priestoroch knižnice po 
prvý a určite nie poslednýkrát. Do burzy sa 
zapojili všetci, ktorí chceli vymeniť, kúpiť 
alebo predať knihy a časopisy, ktoré už ne-
potrebujú.
Slávnostný program sa konal v  priesto-

roch knižnice v  strede týždňa. Zúčastnilo 
sa ho viac ako 150 hostí. Okrem zástup-
cov zriaďovateľa pod vedením podpred-
sedu  Žilinského samosprávneho kraja 
Jozefa Štrbu si výročie prišli pripomenúť 
zástupcovia mesta Žilina, knihovníckych 
profesijných združení Slovenskej asociácie 

knižníc a Spolku slovenských knihovníov 
a knižníc, pracovníci Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, regionálnych, akademických 
i špecializovaných knižníc zo všetkých kú-
tov Slovenska, zástupcovia zahraničných 
partnerských knižníc z Poľska a Českej 
republiky, bývalí pracovníci knižnice, 
predstavitelia škôl, kultúrnych a sociálnych 
zariadení, s ktorými knižnica spolupracuje 
a mnohí ďalší. Podujatie sa nieslo v duchu 
poďakovania knižnice zúčastneným za 
spoluprácu a pomoc. Jozef Štrba odovzdal 
Krajskej knižnici v Žiline ocenenie Litteras 
Memoriales a šek v hodnote 1 000 € na ná-
kup nových kníh, spomienkový list kniž-
nica dostala aj od Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, pozdravné listy od mnohých 
zúčastnených. V závere podujatia krajská 
knižnica ocenila čitateľov s najvyšším poč-
tom výpožičiek.
Krajská knižnica v Žiline aj touto cestou 

ďakuje všetkým, ktorí si spolu s name pri-
šli pripomenúť naše významné jubileum a 
merali cestu k nám do Žiliny zo všetkých 
kútov Slovenska i zo zahraničia.

Mgr. Katarína Šušoliaková,
Krajská knižnica v Žiline

susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Slávnostného podujatia sa zúčastnilo viac ako 
150 hostí zo všetkých kútov Slovenska i zo 
zahraničia
Fotografi e: Katarína Gazdíková
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Katarína Šušoliaková vyjadruje poďakovanie 
Márii Balkóciovej, bývalej riaditeľke knižnice, 
za jej prínos pre knižnicu a za získanie budovy, 
v ktorej knižnica poskytuje svoje služby

Riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína 
Šušoliaková preberá ocenenie Litteras 
Memoriales z rúk Jozefa Štrbu, podpredsedu 
Žilinského samosprávneho kraja

Mobilita Erazmus je rovnako zaujímavá pre 
študentov ako aj pre zamestnancov univer-
zity. Možnosť získať skúsenosti a poznatky 
z  iných inštitúcií v  rámci Európskej únie 
v  akademickom roku 2013/2014 využili 
aj pracovníci Univerzitnej knižnice UPJŠ 
v Košiciach. V  letných mesiacoch navští-
vilo niekoľko knihovníčok tri partnerské 
univerzity a  ich vysokoškolské knižnice. 
Maďarská univerzita Budapesti Corvinus 
Egyetem/Corvinus University of Budapest 
prijala 3 pracovníčky, česká Univerzita 
Karlova v  Prahe jednu a  Lekárska fakul-
ta Univerzity Karlove v  Hradci Králové 
umožnila pobyt dvom knihovníčkam.

Budapesti Corvinus Egyetem – Centrálna 
knižnica – www.lib.uni-corvinus.hu
Univerzita má 6 fakúlt, na ktorých štu-

duje vyše 14 tisíc študentov a pôsobí viac 
ako 800 pedagógov. Samotná knižnica je 
rovnako ako univerzita umiestnená na 
dvoch miestach – jedna, nová časť je v Pešti 
a druhá v Budíne. Centrálna knižnica spo-

KAŽDÁ VÝMENA JE O POZNANÍ ALEBO KNIHOVNÍCI NA CESTÁCH 
ERAZMU / EXCHANGE IS ABOUT LEARNING OR LIBRARIANS ON JOURNEYS 
WITH ERASMUS

lu s tromi fakultami univerzity sa sťahovala 
do nových moderných priestorov v r. 2007. 
Celú stavbu fi nancovala súkromná fi rma, 
ktorá si 1/3 budovy ponechala pre svoju 
prevádzku. Podľa dohody bude štát ako aj 
univerzita v priebehu 20 rokov splácať tieto 
priestory rovnakým dielom, 50% uhradí 
štát, 50% univerzita.
Knižnica sa nachádza na 4 podlažiach 

na celkovej rozlohe 4000m2. Pre svojich 
používateľov má k  dispozícii vyše 600 
študijných miest a 90 počítačov. Centrálna 
knižnica má 18 tisíc registrovaných použí-
vateľov, z  toho dve tretiny tvoria študenti 
a zamestnanci. V Maďarsku výborne fun-
guje centrálna registrácia študentov, odkiaľ 
knižnica preberá všetky údaje o  študen-
toch do svojho knižnično-informačného 
systému.
Vzhľadom na ekonomický charakter uni-

verzity majú študenti v knižnici vytvore-
né špecializované fi nančné laboratórium/
učebňu, kde sa na počítačoch s  dvoma 
monitormi nachádza soft vér pre obchodo-
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vanie na burze. Študenti získavajú prístup 
do univerzitnej siete pri registrácii, ktorá je 
pre celú akademickú obec bezplatná.
Centrálna knižnica je otvorená 6 dní 

v týždni, počas pracovných dní do 20.hod., 
v sobotu do 13.hod. Ročne navštívi knižni-
cu 300 tisíc návštevníkov.
Knižničný fond je uložený v  troch 

rozsiahlych študovniach a vo výpožičnom 
oddelení, pričom väčšina dokumentov sa 
nachádza vo voľnom výbere. Staršie do-
kumenty sa nachádzajú v  sklade, ktorý je 
na rozdiel od poznatkov o lokácii skladov 
umiestnený na 4.poschodí.
Zaujímavý je počet vypožičaných do-

kumentov – max 8 ks a  iba na tri týždne. 
Používatelia môžu požiadať 3x o predĺženie. 
Počas skúškového je výpožičná doba ešte 
kratšia - 5 dní a  poplatky za nevrátenie 
sú naopak trojnásobne vyššie ako počas 
semestra.
Knižnica má veľmi dobrú spoluprácu 

s učiteľmi fakúlt a je podporovaná vedením 
univerzity. Ročne od univerzity dostane 5 
miliónov forintov na nákup kníh, 20 milió-
nov na databázy, 6 miliónov na časopisy a 3 
milióny na časopisy v elektronickej podo-
be. Okrem toho dostáva v rozpočte fi nancie 
na pokrytie medziknižničnej výpožičnej 
služby, nakoľko túto službu hradí univerzi-
ta a nie samotní používatelia. Každoročne 
knižnica nakupuje pre študentov študijnú 
literatúru podľa informácii zo strany vy-
učujúcich. Úzka spolupráca pedagógov 
s  akvizičným oddelením knižnice umož-
ňuje, aby bol dopyt zo strany študentov 
pokrytý a tí mali k dispozícii dostatok po-
vinnej aj odporúčanej literatúry na daný 
akademický rok. Rovnako je viditeľná táto 
prepojenosť knižnice a  vyučujúcich aj pri 

vzdelávaní študentov Knižnica má v  po-
nuke rôzne typy školení. Učitelia posie-
lajú už študentov prvých ročníkov, aby sa 
oboznámili so  službami, fondmi a zdrojmi 
knižnice, neskôr prichádzajú na školenia 
aj diplomanti, doktorandi. Jedna katedra 
má v  spoluprácu s  knižnicou defi novaný 
povinný predmet v  oblasti informačného 
vzdelávania, druhá ako voliteľný.
Knihovníci sú pozývaní a priebežne cho-

dia na porady katedier, fakúlt a  referujú 
o  novinkách v  knižnici. Spokojnosť so 
spoluprácou je obojstranná - ako na strane 
knižnice tak aj na strane pedagógov.
Ako väčšina knižníc, aj Centrálna knižni-

ca vyberá od používateľov sankčné poplat-
ky za neskoré vrátenie kníh. S myšlienkou 
trojnásobne vyšších poplatkov počas skúš-
kového obdobia prišli samotní študenti, 
ktorí majú záujem, aby sa knihy dostali 
medzi viacerých z nich.
Rovnako ako v prípade Univerzitnej kniž-

nice UPJŠ aj v maďarskej univerzite sa na-
kupuje literatúra z  grantových prostried-
kov učiteľov. Rozdiel je v  tom, že učitelia 
tieto knihy majú vypožičané iba na obme-
dzený čas, maximálne na obdobie trvania 
grantu. Knižnica prísne sleduje dobu vypo-
žičania grantových kníh a v prípade požia-
daviek (záujmu iných používateľov o  ne) 
ich knižnica od učiteľov stiahne. Je umož-
nená aj rezervácia týchto dokumentov.
Zaujímavou kapitolou je budovanie data-

bázy publikačnej činnosti. V  maďarských 
univerzitách časť záznamov nahrávajú 
učitelia, knižnice dopĺňajú a  kontrolujú 
správnosť záznamov. Na národnej úrovni 
bolo vyriešený a zabezpečený import dát 
z bibliografi ckej databázy maďarských pe-
riodík, z databáz Web of Science, Scopus a 
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EBSCO do databázy publikačnej činnos-
ti. Na prepojení s ďalšími informačnými 
zdrojmi sa intenzívne pracuje. V  oblasti 
digitalizácie a archivácie rovnako ako na 
Slovensku budujú Maďari databázu záve-
rečných prác, dizertačných prác a  ďalšie 
repozitáre.

Univerzita Karlova, Lekárska fakulta 
Hradec Králové - Lekárska knižnica
https://www.lfhk.cuni.cz/lekarska-kni-

hovna/
Lekárska knižnica slúži študentom Le-

kárskej fakulty a  Farmaceutickej fakulty 
Karlovej Univerzity v Prahe. Okrem nich 
ju využívajú i študenti Fakulty vojenského 
zdravotníctva Hradec Králové Univerzity 
obrany v  Brne, ktorí súčasne študujú na 
vlastnej fakulte a na Lekárskej fakulte UK 
Hradec Králové.
Hlavná budova knižnice sa nachádza v sa-

mostatnej zrekonštruovanej budove v cen-
tre mesta. Do roku 1950 v týchto priesto-
roch sídlil biskupský seminár. Študenti 
majú k  dispozícii študijnú literatúru vo 
voľnom výbere, študovňu periodík, počíta-
čové študovne, samoobslužné kopírovacie 
stroje a tlačiarne. Vstup do knižnice je na 
základe platného ISIC-u. Tento zároveň 
ako členský preukaz akceptuje aj verej-
ná Študijná a  vedecká knižnica v  Hradci 
Králové. Samotné knihovníčky neregistru-
jú študentov do KIS Aleph; tí sú do neho 
generovaní automaticky po zápise z cen-
trálneho systému univerzity. Registračný 
poplatok do knižnice 250 CZK študenti 
hradia priamo pri zápise na fakultu. Sú-
časťou Lekárskej knižnice je prezenčná 
študovňa v  budove Výukového centra 
v areáli Fakultnej nemocnice Hradec Krá-

lové. Knižnica spolupracuje s  Fakultnou 
nemocnicou Hradec Králové, ktorej po-
skytuje kompletné knižničné služby. Nie-
len fakulta, ale aj Fakultná nemocnica, sa 
podieľa na fi nancovaní nákupu literatúry 
pre knižnicu. Študovne v oboch budovách 
sú otvorené do 22.hod. Prístup na internet 
je možný len na základe prihlasovacieho 
mena a  hesla do AIS. Knižnica požičiava 
odborné knihy na 2 mesiace s možnosťou 
jedného predĺženia, skriptá a učebnice na 
semester, rok, príp. do vykonania skúšky. 
Študijnú literatúru nie je možné prolongo-
vať (predĺžiť dobu vypožičania) cez inter-
net. Perličkou je zabezpečenie automatu na 
štuple do uší.
Zaujímavosťou Lekárskej fakulty UK je, že 

každý študent prvého ročníka dostane pri 
zápise USB kľúč so všetkými základnými 
informáciami o fakulte, AIS, knižnici.

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická 
fakulta - Knižnica Právnickej fakulty UK
http://knihovna.prf.cuni.cz/zakladni-in-

formace-1404042543.html
Knižnica sa nachádza v  tesnej blízkosti 

rieky Vltavy, čo najviac pocítila počas po-
vodní v  r. 2004, kedy sa zničilo 150  000 
zväzkov. Celkovo knižničný fond v  sú-
časnosti obsahuje 166 tisíc zväzkov. Pre 
svojich používateľov má k  dispozícii 200 
študijných miest a 19 počítačov. Priestory 
knižnice sú bezbariérové, vybavené i pre 
sluchovo a zrakovo znevýhodnených po-
užívateľov. V knižnici pracuje 14 zamest-
nancov, z  toho 6 v  službách. Okrem nich 
v  službách vypomáhajú aj študenti. Pros-
triedky, ktoré má knižnica k dispozícii na 
nákupy knižničného fondu sa pohybujú 
okolo 1,2 milióna CZK (z prostriedkov fa-
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kulty), 1,5 milióna CZK (z grantov), 1mi-
lión CZK na databázy, EIZ.
Právnická knižnica je otvorená počas 

pracovných dní do 20.hod a  v  sobotu do 
16.hod. Knižnice na Univerzite Karlovej 
majú rovnako ako Univerzitná knižni-
ca UPJŠ knižnično-informačný systém 
Aleph. Právnická knižnica má výborne 
prepracovanú webovú stránku s aktuali-
zovanými a prehľadne zobrazenými infor-
máciami o dianí v knižnici, o novinkách, o 
prístupe k informačným zdrojom. Knižni-
ca využíva zdroje „Levnej knihovny“ (Aleš 
Čeněk), ponuku eReadingu.cz, fl exibooks.
cz. a rôzne právnické ale i multiodborové 
zahraničné databázy. Zaujímavosťou je 
jedinečný projekt „Oborová brána prá-
vo“, ktorý je vlastným produktom Práv-
nickej knižnice. Je určený predovšetkým 
študentom, akademickým pracovníkom 
a zamestnancom Právnickej fakulty UK 
(http://knihovna.prf.cuni.cz/oborova-bra-
na-pravo-1404042558.html) a umožňuje 
z jedného miesta naraz vyhľadávať vo všet-
kých českých a  zahraničných databázach 
dostupných na univerzite.
Používatelia si môžu vypožičať maximál-

ne 3 tituly naraz, v prípade učebníc je vý-
požičná doba semester, pre odbornú litera-
túru je to 35 dní. Knihy zakúpené z grantov 
učitelia majú vypožičané iba na 1 rok, 
v prípade záujmu je možné ich predĺžiť. Na 
základe vyžiadania z knižnice pedagógovia 
knihy zo stálej výpožičky na určité obdo-
bie bez problémov poskytujú študentom. 
Vyradené a darované knihy sú študentom 
voľne k dispozícii v policiach pri vstupe do 
študovne, v rámci tzv. „Knižnej samoob-
sluhy“.
Knižnica sa snaží spolupracovať so štu-

dentskými spolkami v oblasti informačnej 
výchovy, prepájať jednotlivé akcie a tým 
priblížiť najmä novým študentom služby 
dostupné v knižnici, prácu s katalógom, 
s databázami. Na fakulte sa vyučuje voli-
teľný predmet „Právne informačné systé-
my“, pracovníci knižnice sa zúčastňujú na 
„Diplomových seminároch“, a seminároch 
„Akademické psaní“.

Mobilita ERAZMUS je veľkým prínosom 
pre nepedagogických pracovníkov. Kni-
hovníci UK UPJŠ s ňou majú len kladné 
skúsenosti, stretávajú sa s maximálnou 
ústretovosťou na strane hosťujúcej knižni-
ce ako aj ostatných navštívených knižníc. 
Je to výborná príležitosť získať a rozšíriť si 
vedomosti o  práci a  spôsobe fungovania 
iných partnerských inštitúciách vo svete 
a  v  prípade možnosti aplikovať nadobud-
nuté poznatky na vlastnej univerzite. Ne-
zanedbateľným pozitívom je  nadviazanie 
osobných kontaktov a spolupráce.

Ing. Eva Matušovičová, Mgr. Zuzana Čon-
tofalská, PhDr. Veronika Sláviková

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
eva.matusovicova@upjs.sk, zuzana.conto-
falska@upjs.sk, veronika.slavikova@upjs.sk
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29. októbra nadobudla účinnosť nove-
la autorského zákona (zákon č. 283/2014 
Z.z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom).  Novela 
autorského zákona transponovala do slo-
venského práva smernicu Európskeho par-
lamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 
2012 o určitých povolených spôsoboch po-
užitia osirelých diel.
Zákon vytvára právny rámec pre digitali-

záciu a šírenie digitalizovaných dokumen-
tov – tzv. osirelých diel.  Pretože je verej-
ným záujmom umožniť používať osirelé 
diela, zákon v § 31s  zavádza výnimku z po-
vinnosti získať súhlas na rozmnožovanie a 
sprístupňovanie osirelého diela verejnosti. 
Osirelé dielo bude môcť bez súhlasu autora 
alebo iného nositeľa práv  použiť inštitúcia 
(knižnica, škola, múzeum, archív, ale  aj 
Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský 
fi lmový ústav)  na vzdelávacie a kultúrne 
účely a na plnenie úloh vo verejnom záuj-
me. Zákon zároveň chráni práva autora; 
ten má   právo kedykoľvek ukončiť status 
osirelého diela a žiadať odmenu za použitie 
svojho diela. 
Zákon ďalej rieši problematiku obchod-

ne nedostupných diel. Za obchodne ne-
dostupné dielo sa považuje slovesné dielo 
vyjadrené v písomnej forme, najmä vo 
forme knihy, časopisu a novín (ale aj napr. 

DATABÁZA OSIRELÝCH DIEL / DATABASE OF ORPHAN WORKS

ilustrácia alebo fotografi a, ak je ich súčas-
ťou), „ktoré sú stále chránené autorským 
právom, ale už viac nie sú dostupné v tra-
dičných obchodných kanáloch“.
Zoznam obchodne nedostupných diel 

vedie Slovenská národná knižnica a  zve-
rejňuje ho na svojom webovej sídle (www.
snk.sk). Zoznam v formáte .xls (MS Excel) 
obsahuje obchodne nedostupné diela na-
chádzajúce sa v knižných fondoch SNK, 
ktoré boli vydané na území Slovenska v 
rokoch 1989 - 1995. Bude ďalej doplňova-
ný titulmi, ktoré boli na Slovensku vydané 
od 40. rokov do súčasnosti. Návrhy na za-
radenie diel môže podať akákoľvek fyzická 
osoba alebo právnická osoba. Okrem bib-
liografi ckých údajov jednotlivých titulov 
zoznam obsahuje aj príslušný status, vzťa-
hujúci sa na komerčnú dostupnosť zapísa-
ných diel. Zoznam titulov je v stanovenej 
štruktúre priebežne aktualizovaný. Na za-
čiatku novembra 2014 obsahoval zoznam 
takmer 22 000 titulov so statusom „Návrh 
na zaradenie“.
Smernica 2012/28/EU o právnej ochra-

ne osirelých diel právne umožnila online 
vyhľadávanie takýchto osirelých diel aj na 
celoeurópskej úrovni. Európska databáza 
osirelých diel https://oami.europa.eu/or-
phanworks/  bola spustená 28.11.2014.
Obsahuje informácie z verejných knižníc, 

vzdelávacích inštitúcií, múzeí, archívov, fi l-
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mových a zvukových štúdií a iných organizácií pre užívateľov, ktorí chcú použiť osirelé 
dielo. Užívatelia z celej EU môžu do databázy nahrávať diela, o ktorých sa pri starostlivom 
hľadaní dozvedeli, že sú osirelé.
Databáza poskytuje informácie o širokom spektre diel publikovaných alebo odvysiela-

ných v členských štátoch EÚ: tlačoviny - knihy, denníky, noviny, časopisy a iné, kinemato-
grafi cké a audiovizuálne diela, zvukové záznamy, za istých podmienok nezverejnené diela, 
diela, ktoré tvoria obsah iných diel ako obrázky a fotografi e, čiastočne osirelé diela (držiteľ 
práv je známy a dostupný a dal súhlas na použitie diela v rozsahu svojich práv).
Databázu diel je možné nájsť a následne ich stav (či je osirelé) preveriť na webovej stránke 

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM/OAMI).

Obr. č.1

Obr. č.2
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Obr. č.3

Obr. č.4

Detail záznamu
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Obr. č.5

Databáza v prvých dňoch zverejnenia obsahovala  zatiaľ záznamy v kategóriách ilustrácie 
a literárne diela z Britskej knižnice v Londýne a Národnej Széchényiho knižnice v Budapešti. 

Použité zdroje:
http://www.snk.sk/?zoznam-obchodne-nedostupnych-diel 
https://oami.europa.eu/orphanworks/
http://www.ingeniumslovakia.sk/aktuality/142-databaza-osirelych-diel-spustena
http://www.hhpartners.eu/4/248-aktuality/novela-autorskeho-zakona/

PhDr. Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk
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Málokto vie, že spisovateľka Gabriela Fu-
tová, ktorá okrem toho, že píše obľúbené 
knihy (nielen) pre deti, je zároveň aj na-
šou kolegyňou. Konkrétne knihovníčkou 
v  Knižnici P. O. Hviezdoslava v  Prešove. 
Keďže je pracovne plne vyťažená, oslovi-
la nás s  ponukou realizácie tohtoročného 
Dňa ľudovej rozprávky. Príjemné pocity 
sa v  nás miešali s  pocitmi veľkej zodpo-
vednosti, ale bola to pre nás veľká česť 
a  takáto príležitosť reprezentovať knižni-
cu sa nenaskytne každý deň. Keď nám G. 
Futová prisľúbila pomocnú ruku, „priate-
ľa na telefóne“ a popísala svoju predstavu 
o  sprievodných aktivitách, my sme výzvu 
prijali.  Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne sa tak stala ofi ciálnym koordi-
nátorom projektu Deň ľudovej rozprávky 
2014 pre Slovensko.
Najprv sme museli vymyslieť tému, ktorá 

je pre každý ročník iná, zoznam rozprávok 
na čítanie a súťažné úlohy. 
Šibali a  fi gliari v  slovenských ľudových 

rozprávkach – tak sme nazvali už 6. ročník 
tohto významného dňa na počesť narode-
nia nášho najznámejšieho zberateľa ľudo-
vých rozprávok Pavla Dobšinského. Tento 
rok vyšiel 16. marec (deň, kedy sa v  roku 
1828 narodil) na nedeľu, a tak sme sa s os-
tatnými detskými knihovníčkami dohodli, 
že ho spolu oslávime v pondelok 17. marca. 
A tak sme sa tradične obliekli do krásnych 
krojov, ktoré nám láskavo zapožičala naša 
kolegynka Anka Masárová z  Kubrej. Peťa 
Motyčková (pracovníčka detského odde-
lenia) deťom ukázala nádherne vyšívaný 
kroj kubranskej nevesty a Ľubica Krajčíko-

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 2014 V RÉŽII TRENČIANSKEJ KNIŽNICE / FAIRY 
TALE DAY 2014 DIRECTED BY TRENCIANSKA LIBRARY

vá (pracovníčka detského oddelenia) mala 
sviatočný kroj vydatej ženy. V knižniciach 
na celom Slovensku detské knihovníčky 
sprevádzali malých čitateľov krajinou roz-
právok Pavla Dobšinského a odeté v týchto 
skvostoch ľudovej kultúry  zožali nevídaný 
úspech.
Do súťaže sme vybrali dvanásť ľudových 

rozprávok a  rozhodli sme sa pohrať so 
slovíčkami starej ľudovej slovesnosti. Do 
súťažného kvízu sme ku každej rozprávke 
pripísali indície ku slovíčku, ktoré sa v tex-
te nachádzalo. Deti hádali, ktoré slovo zod-
povedá tomuto významu. Keďže sa tieto 
slovíčka používajú už len veľmi obmedzene 
(alebo vôbec), nejeden súťažiaci sa riadne 
zapotil. Pani učiteľky a knihovníčky veľmi 
rady podali pomocnú ruku, a tak nás nako-
niec prekvapili počtom odoslaných kvízov. 
A tu je výsledok!
Priznáme sa, trošku sme sa obávali ná-

ročnosti tohtoročného testu, ale súťažiaci 
sa vôbec nedali zastrašiť! Obálky s  vypl-
nenými súťažnými úlohami a čitateľskými 
knižkami k nám prúdili jedna radosť a my 
sme sa hneď s chuťou pustili do práce. Kaž-
dý jeden test sme pozorne skontrolovali, 
prípadne doplnili chýbajúce meno a  ad-
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resu (knižnicu/školu). Neuvedomili sme 
si, aké dôležité je upozorniť na označenie 
všetkých testov aj knižiek samostatne, ale 
s pomocou našich skvelých dobrovoľníkov 
sme to hravo zvládli a všetky práce mohli 
byť zaradené do súťaže. Niektoré odpovede 
nás veľmi pobavili, mnohí sa vynašli a na-
písali hneď niekoľko tipov (a  naozaj bol 
vždy jeden z nich správny) alebo vymysleli 
nové slová, ako napr. prenášadlo, meštec, 
pravoteľ a mnohé iné... 

Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom. 
Niektorí testy už vopred skontrolovali, čím 
nám veľmi uľahčili prácu, aj pečiatky škôl 
a knižníc veľmi pomohli, iní zase s deťmi 
krásne vyzdobili a  vymaľovali čitateľské 
knižky (ZŠ Dargovských hrdinov, Humen-
né; ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad, Podtatranská 
knižnica, Poprad; Mestská knižnica Nová 
Dubnica). ZŠ s  MŠ na Jarnej ulici v  Po-
prade pripojili k testom nádherné ilustrá-
cie rozprávok Čert slúži a  Janko Hraško. 
Žiaci zo ZŠ Hurbanova v Starej Turej nám 
poslali maľované obrázky rozprávkových 
postavičiek. Deti, ktoré navštevujú školskú 
knižnicu ZŠ Turzovka - Bukovina, sa isto 
potešili diplomu „Za účasť v celoslovenskej 
súťaži Slovensko Dobšinskému 2014 a Deň 
ľudovej rozprávky“, ktorý pre ne nachystala 
pani knihovníčka. Z malebnej východoslo-
venskej dedinky Budimír nás „Šmolkovia 
a Šmoulinky“ z druhého ročníka (ale i os-
tatných tried) potešili milým listom, ku 
ktorému pripojili fotografi e z návštevy Kul-
turparku v Košiciach, kde sa im veľmi pá-
čilo. V liste zároveň ocenili láskavý prístup 
našich kolegyniek, ktoré  rozprávkovou 
prechádzkou životom pána Dobšinského 
pomohli aj takým malým deťom porozu-

mieť slovíčkam, ktoré mali v  rozprávkach 
vyhľadávať. Zaujímavou prílohou listu boli 
aj krásne koláže a skupinové úlohy s ľudo-
vou rozprávkou. Krajská knižnica v Žiline 
nás prekvapila pohľadnicou, srdečne po-
zdravujeme!
Tento rok sa do súťaže zapojilo 21 verej-

ných a školských knižníc a 7 základných 
škôl. Bolo to menej ako minulý rok, ale 
o to viac nás potešilo zistenie celkového 
počtu vypracovaných kvízov. Spolu nám 
prišlo 1332 vyplnených testov a 983 čita-
teľských knižiek. 
S ohľadom na náročnosť testov (a mož-

nosť výskytu iných slov v odlišných vyda-
niach) sme sa rozhodli odmeniť statoč-
nosť súťažiacich a  občas sme prižmúrili 
očko J, ale i  tak sme museli vyradiť 186 
testov. 
VŠETCI zúčastnení si však zaslúžia po-

chvalu za usilovnosť a odvahu pustiť sa do 
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hľadania slovíčok starej ľudovej slovesnosti. 
Z  množstva správnych odpovedí vyžre-

bovala pani riaditeľka Verejnej knižnice 
Michala Rešetku v  Trenčíne Mgr. Lýdia 
Brezová týchto výhercov:
Súťažný kvíz
Ocenení, ktorí získali knihy zo SAK:
 - Norika Goldírová, Školská knižnica, 

(3.A) ZŠ Obrancov mieru 884, Detva
 - K. Orságová, Mestská knižnica Sliač, 

(5.A) ZŠ A. Sládkoviča, Sliač
 - Timea Šefčíková, ZŠ s MŠ Budimír

Knižné odmeny, ktoré venovala Gabriela 
Futová získali:
 - Jakub Pira, (1.A) ZŠ Dargovských 

hrdinov, Humenné
 - Nataša Čiešková, ZŠ s MŠ Ľubochňa
 - Simona Priadková, Mestská knižnica 

Sliač, (4.B) ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

A aby neboli smutní tí, čo nevedeli správ-
ne odpovede, rozhodli sme sa vyžrebovať 
aj Cenu útechy, ktorá potešila Sebastiana 
Bielčika z 3.A triedy ZŠ Hurbanova 128/25, 
Stará Turá

Čitateľské knižky
Knižné odmeny, diplomy a  drobné ceny 

venuje Slovenská asociácia knižníc týmto 
súťažiacim:
 - Júlia Hangurbadžová, Podtatranská 

knižnica Poprad, ZŠ s MŠ Kopernikova 
ul., Poprad

 - Sofi a Jakubovičová, (3.A) ZŠ s  MŠ 
Budimír

 - Zaira Gergelyová, (3.A) ZŠ Stará Turá

Diplom
 - za kreatívne skupinové úlohy sme 

udelili diplom 3.B triede zo ZŠ a  MŠ 
Budimír

 - za krásne výtvarné stvárnenie 
rozprávkových hrdinov dostanú diplom 
žiaci 3.A triedy zo ZŠ Hurbanova 
128/25, Stará Turá

 - za čitateľský denník si zaslúži diplom 
Rebeca Gánovská zo 4.A triedy 
ZŠ Dostojevského ul. v  Poprade 
(Podtatranská knižnica, Poprad)

Výhercom srdečne gratulujeme! Už teraz 
sa tešíme na ďalší ročník a usilovne vymýš-
ľame nové súťažné úlohy, ktoré by vás po-
bavili i niečo nové naučili...

Ing. Petra Motyčková, Ľubica Krajčíková
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

deti@vkmr.sk

Dňa 23. apríla 2014 v Turčianskej knižnici 
vyhlásili Knihu Turca 2013. V jednotlivých 
kategóriách zvíťazili diela:
 - Rozprávky spod slovanskej lipy Petra 

Mišáka a Petra Vrlíka
 - Výnimočná: priatelia k 60. máju života 

prof. MUDr. Kataríny Adamicovej, 
PhD. od kolektívu štyroch autoriek: 

TURČIANSKA KNIŽNICA DODRŽALA SĽUB! / TURCIANSKA LIBRARY 
FULFILLED A PROMISE!

Ž. Fetisovovej, Ľ. Chrastekovej. A. 
Mažgútovej a I. Polákovej.

V  závere vyhodnotenia pani riaditeľka 
Mgr. Katarína Vandlíková prisľúbila víťa-
zom, že sa stretnú všetci na knižnom veľtr-
hu Bibliotéka v Bratislave.
Slovo dodržala, a tak v nedeľu 9. novem-

bra 2014, čakala na návštevníkov veľtrž-
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nej haly Incheba v  Bratislave prezentácia 
regionálnej literatúry a  jej autorov, ale aj 
samostatný prezentačný stánok pome-
novaný - Regionálne knižnice Žilinského 
samosprávneho kraja. Podujatie na  pódiu 
uviedli pracovníčky Turčianskej knižnice 
v Martine T. Sivová a B. Paniaková - Me-
lišová. Postupne predstavili knižné tituly, 
ktoré sa umiestnili na  prvých miestach 
čitateľskej súťaže. Hostia medzitým mohli 
sledovať aj audiovizuálnu prezentáciu.
Pani MUDr. A. Mažgútová, jedna   z  au-

toriek, o  publikácii Výnimočná uviedla, 
že ide o netradičnú knižku, ktorá obsahu-
je vyše 60 pozdravov, gratulácií a vyznaní; 
nechýba bohatá fotografi cká príloha. Myslí 
si, že, na rozdiel od celebrít, osobnosti majú 
význam v spoločnosti, pretože ovplyvňujú 
značnú časť society. Kniha nie je len živo-
topisná, ale je hlavne o postojoch, o pozna-
ní, o múdrosti. Je popretkávaná vyjadre-
niami mnohých známych ľudí, s ktorými sa 
„objekt“ knihy stretol a čo v nich zanechal. 
Je presvedčená, že ak zanecháme v našich 
blízkych akúsi pečať, myšlienku, máme 
nádej byť osobnosťou! Takou osobnosť je 
určite naša výnimočná - Katka Adamicová. 
Je osobnosťou nielen pre náš región, ale pre 
celé Slovensko. „Objekt publikácie“ – prof. 
K. Adamicová uviedla, že minulý rok bol 
pre ňu zaujímavý, celý kolektív chodil ne-
nápadne za ňou, pýtal sa a  počúval! Rada 
pracuje s  ľuďmi, rada má takých ľudí, čo 
vedia niečo iné. Tímovú prácu miluje, je to 
také „ povyrazenie“. Málokedy robí sama. 
Pripomenula, že patológia je zložitý, vážny, 
premosťujúci odbor, ide vlastne o korene 
medicíny. Patológ vie všetko, ale už nesko-
ro... Má rada čierny humor, myslí si, že je 
najlepší, lebo si ho všimne každý!

Zopár myšlienok K. Adamicovej:
- Počúvanie je najväčším prejavom pohos-

tinnosti ...
- Je mi ľúto každej premeškanej minúty 

života. Aj svojej, ale aj tých druhých – lebo 
žijeme dočasne. Neublížiť, to radšej nech 
odídem, ako by som mala ublížiť, nepo-
môcť, nenapomôcť...
Peter Mišák, spoluautor druhej víťaz-

nej publikácie, začal trošku netradične: 
„ Mám pocit takej nepohody, z  toho, čo sa 
deje na Bibliotéke už tretí rok. Organizátori 
nám spravia pódium v najmenej vhodnom 
čase. Najviac podujatí , ktoré sa z  organi-
začných dôvod ruší na Bibliotéke, sú práve 
pódiá. Najmenej publicity sa dostáva 
regionálnej literatúry na pódiách, je to 
vecou organizátorov Bibliotéky! Slovenská 
literatúra pre organizátorov Bibliotéky sa 
končí tam, kde sa začína používať spisovná 
slovenčina, t. j. 20 km severne od Trnavy. 
Potom je čierna diera a   potom opäť za 
Popradom je trošku slovenskej literatúry. 
Inde slovenská regionálna literatúra už nie 
je. S takou ignoráciou som sa ešte nestretol 
za posledných 40 rokov, ako teraz za posled-
né 3 roky ...“
Napriek tomu si myslí, že je dobre že slo-

vanské rozprávky vznikli, je presvedčený 
o  tom, že sú napísané adresne a  hlavne 
moderne. Knižke rozumejú aj v Petržalke 
aj v  Humennom. Má dobrý jazyk, nie je 
hypermoderný, ale nie je to ani archaická 
slovenčina.
Peter Vrlík, dlhoročný Matičiar z Liptov-

ského Mikuláša, spoluautor Rozprávok 
spod slovanskej lipy, sa zamyslel nad sym-
bolom lipy a duba. Vrátil sa k  Šafárikovi 
a Palackému. T. Sivová prečítala úryvok 
z knižky: „Lipa má mäkučké drevo vhodné 



Bulletin SAK, ročník 22, číslo 4/2014 43

na kuchynský riad, betlehemy... Listy lipy 
majú tvar srdca, lipový med a lipový čaj sú 
lahôdkou. V lipe prebývali dobrí duchovia, 
ktorí boli priaznivo naklonení ľudom. Do-
konca lipa bola príbytok Panny Márie. Ve-
rilo sa, že do lipy neudrie blesk...“
Peter Mišák pripomenul, že v  publikácií 

sa nachádzajú aj zemepisné informácie 
o  tom, ako Slovania vznikli, odkiaľ prišli. 
Nachádza sa tu aj  slovníček archaických 
výrazov.
Je presvedčený, že Slovania si vždy budú 

rozumieť, budú sa stretať, lebo máme po-
dobný jazyk. Vie, že nie sme bratia podľa 
jazyka, ale podľa krvi. Poďakoval ilustráto-

rovi Petrovi Uchnárovi (už v poradí tretie-
mu Petrovi) za prekrásne obrázky v knižke, 
ktoré boli už ocenené...
Záverom sa autori pochválili s tým, že pri-

pravujú nové knižky - Peter Vrlík - Poďte 
s nami Slovanskými krajinami a Slovanskí 
svätci... a  spoločne Murárske povesti. P. 
Mišák dokončil básnickú zbierku Rút.

Turčianskej knižnici patrí vrelá vďaka, že 
stále vie príťažlivo a  dôstojne prezentovať 
tvorbu svojich turčianskych autorov!

Ing. Ivana Poláková
ivanapolakovatarcal@gmail.com

  O zasadnutí v  Kongresovom centre 
SAV v  Smoleniciach, kde sa nám prí-
jemne rokovalo;

  O spoluorganizovaní záverečnej konfe-
rencie „Brána k  vedeckému poznaniu“ 
v CVTI SR dňa 25.11.2014;   

  SR SAK pripravuje odborný seminár 
akademických knižníc k  problemati-
ke e-publikovania, ktorý sa uskutoční 
v Slovenskej pedagogickej knižnici dňa 
6.11.2014;

  O programovacích prácach pre ben-
chmarking  akademických knižníc; 

  O marketingovom pláne Týždňa sloven-
ských knižníc 2015 (23. – 28.3.2015); 

  O zabezpečení ďalších propagačných 
materiálov o SAK v anglickom jazyku;

  O návrhu zorganizovať celoslovenskú 
konferenciu „Knižnice 2015“ v septem-

SPRÁVNA RADA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE INFORMUJE...ZO ZASADNUTIA 
1. – 2. OKTÓBRA 2014 / THE GOVERNING COUNCIL OF THE SLOVAK LIBRARY 
ASSOCIATION INFORMES ABOUT  ITS MEETING… OCTOBER, 01-02, 2014

bri 2015 v Liptovskom Jáne;
  O príprave projektov SAK pre Dotačný 

program MK SR na rok 2015;
  O výbere 10 mladých knihovníkov na 

konferenciu Digitálna knižnica 2014 (s 
bezplatnou účasťou). Poďakovanie patrí 
organizačnému výboru konferencie!

  O pozvánke na oslavy 90. výročia za-
loženia Verejnej knižnice Jána Bocatia 
v Košiciach dňa 28.10.2014; 

  Zástupcovia SR SAK sa zúčastnili za-
sadnutí Ústrednej knižničnej rady 
a dočasnej pracovnej skupiny k ochra-
ne autorských práv v  hmotnom a  ne-
hmotnom dedičstve pri Rade vlády pre 
kultúru;

  Novou predsedníčkou Ústrednej kniž-
ničnej rady sa stala PhDr. Daniela Gon-
dová. Gratulujeme!
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Bulletin SKIP je spolkový časopis Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků 
ČR a plní tak roli informátora o aktivitách 
tohoto svazu. Posláním SKIP je usilovat o 
soustavné zvyšování úrovně knihovnické a 
informační práce a s  tím spojené prestiže 
oboru a o to, aby ze strany státu, zřizova-
telů knihoven a informačních institucí 
byly vytvářeny příznivé podmínky pro 
jejich rozvoj a činnost. O aktivitách svazu 
ovšem informují průběžně e-mailové zprá-
vy a konference (vvskip@cvut.cz) a webové 
stránky a tak Bulletin SKIP vybírá jen ty 
nej-, tedy nejdůležitější a nejzajímavější in-
formace. Časopis se nezabývá jen spolko-
vou činností, ale všímá si také dění v celém 
českém knihovnictví, kde ovšem členové 
SKIP, individuální i institucionální, sehrá-
vají často významnou roli.
K tomu má redakce k dispozici 4 čísla roč-

ně o 40 stranách, z toho je 8 stran na lako-
vaném papíře pro fotografi e, která bohatě 
ilustrují obsah každého čísla. Bulletin SKIP 

POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?

je totiž obojživelník – vychází papírově i 
elektronicky. Kromě větší práce s  redak-
cí obou vydání má to tu výhodu, že elek-
tronické vydání (http://bulletin.skipcr.cz/
bulletin/Bulletin.htm) vychází vzápětí po 
odeslání zformátovaného čísla do tiskárny 
a navíc elektronické vydání přináší (někdy) 
v  případě dlouhých článků nezkrácenou 
verzi.
Činnost SKIP byla obnovena v roce 1990, 

vydávání Bulletinu SKIP v  roce 1992, vy-
chází nyní tudíž ve svém 23. ročníku, elek-
tronické vydání ve 13. ročníku.
Určitou anomálií je vydávání ještě pátého 

– zvláštního čísla. Toto číslo vychází kaž-
doročně a je věnováno vždy knihovnictví 
v jedné zemi. Slovenské knihovnictví vyšlo 
v roce 2002, v posledních letech vyšlo např. 
Španělské knihovnictví, Čínské knihovnic-
tví a Turecké knihovnictví. V  tisku je pro 
rok 2014 Německé knihovnictví (autorem 
je Klaus-Peter Böttger, ředitel městské 
knihovny v  Essenu a prezident Eblida). 

BULLETIN SKIP / BULLETIN ALIP

PhDr. Ladislav Kurka
ladislav.kurka@mlp.cz

Abstract: One of the most important professional library journals published in the Czech 
Republic is the Bulletin of the Association of Library and Information Professionals. Th is 
journal, similarly like the Bulletin of Slovak Library Association, brings the most signifi cant 
information on the events in the Czech librarianship not only to members of the Association 
of Library and Information Professionals, but also to the whole library community.
Keywords: library journal, Association of Library and Information Professionals of the Czech 
Republic, libraries associations
Kľúčové slová: knihovnícky časopis, Zväz knihovníkov a informačních pracovníkov ČR, kni-
hovnícke združenia
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Německé knihovny jsou českými knihov-
níky často navštěvovány a protože toto 
knihovnictví je opravdu v pohybu, vychází 
zvláštní číslo věnované našim sousedům 
už potřetí, řádově vždy asi po sedmi letech. 
Pro rok 2015 je rozpracováno Jihokorejské 
knihovnictví.
Sled rubrik v  běžném čísle začíná hned 

po úvodníku rubrika Do rámečku. Zachy-
cuje všechna ocenění získávaná českými 
knihovnicemi a knihovníky v  uplynulém 
období, zatím nejvíce jich bylo ve 4. čísle 
loňského ročníku, kdy stačily zaplnit více 
než tři stránky. Právě 4. číslo přináší vždy 
ta nejdůležitější ocenění, protože v  rámci 
říjnového Týdne knihoven jsou udělovány 
Ministerstvem kultury ČR státní ceny – 
Knihovna roku a Informační počin. Např. 
za rok 2014 získaly z rukou ministra kultu-
ry Daniela Hermana státní cenu Knihovna 
roku obecní knihovna Horní Lideč a Infor-
mační počin Jihočeská vědecká knihovna 
v  Českých Budějovicích. Cenu českých 
knihovníků při této příležitosti převzal Dr. 
Ivo Brožek. Důležitou součástí této rubriky 
jsou ocenění udělovaná v jednotlivých kra-
jích, např. Knihovnický Anděl v Pardubic-
kém kraji, Librosaurus v Jihočeském kraji, 
titul Knihovník Královéhradeckého kraje 
a Pražský knihovník atd. Po výčtu oceně-
ných knihoven a knihovníků jsou komen-
továny skutky, za které byly tituly a ocenění 
udělena.
Následují standardní rubriky SKIP v akci, 

Inspirace, Děti (ne)čtou, Mozaika a Atlas. 
Prvá z nich mapuje nejdůležitější akce ce-
lostátního charakteru jako jsou Noc s An-
dersenem, Týden knihoven, Den pro dět-
skou knihu, konfrence Archivy, knihovny 
a muzea v digitálním světě (SKIP je spolu-

pořadatele) a další. Jen pro představu. V le-
tošní Noci s Andersenem konané 4. dubna, 
které se zúčastňují též slovenské knihovny, 
se zaregistrovalo 1398 spacích míst s 81559 
dětmi i dospělými v 16 zemích světa. Však 
také její hlavní organizátorky Mirka Čápo-
vá a Hana Hanáčková z Knihovny Bedřicha 
Beneše Buchlovana v  Uherském Hradišti 
dostaly v roce 2013 v Odense Cenu Hanse 
Christiana Andersena od Hans Christian 
Andersen Award Committee. Přesto, že 
v Česku je registrováno přes 6 tisíc kniho-
ven, Týdne knihoven v říjnu se zúčastňuje 
průměrně do 500 knihoven a Dne pro dět-
skou knihu na přelomu listopadu a prosin-
ce přes sto knihoven.
Každoročně tato rubrika mapuje cestu cca 

40 účastníků v rámci exkurze SKIP do jed-
né země, v poslední době to byla Francie, 
Švýcarsko, Rakousko a Německo.
Rubrika Inspirace je výjimečná pro nápa-

dy, kterými se snaží knihovny ozvláštňovat 
svoji činnost a redakce se domnívá, že by 
se mohly ujmout i jinde. Určitě je takovým 
nápadem akce Ecce libri, kterou už sedmý 
rok organizuje městská knihovna Prachati-
ce, při které knihovníci a spisovatelé cestují 
za knihovnami a jejich čtenáři na kolách, 
ať už jsou to kola zvláštních vlaků, kola 
cyklistická nebo kola autoveteránů. Také 
v  Brně se dík Knihovně Jiřího Mahena 
cestuje na kolách – ve čtenářské tramvaji, 
a také tento nápad došel mezinárodního 
uznání, dokonce na letošním kongresu 
IFLA v Lyonu (1. Cena za marketing).
Rubrika Mozaika spíše ilustruje různé 

činnosti SKIP a českých knihoven, které 
zůstaly ve stínu větších akcí, o kterých se 
píše v rubrice SKIP v akci.
Zajímavá je rubrika Atlas – je věnována 
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knihovnám v novém, ať už v novostavbách 
či ve zrekonstruovaných prostorách. Na-
štěstí je v této rubrice stále plno, což doku-
mentuje stálé zdokonalování knihovních 
budov v České republice. V posledních čís-
lech redakce představila např. novostavby 
městských knihoven v Děčíně, Litvínově a 
vysokoškolských knihoven v  Ústí nal La-
bem a Brně, rekonstrukci továrny na Kni-
hovnu města Hradce Králové a přístavbu 
knihovny Západočeské univerzity v Plzni.
Bulletin SKIP nezapomíná ani na zaslou-

žilé knihovníky, kteří už nejsou mezi námi. 
Přináší medailonky už dříve zemřelých 
knihovníků či nekrology, např. Jiřího Ma-
hena, Z. V. Tobolky, Jana Th ona z těch star-
šách, Jiřího Cejpka, Rudolfa Málka a Jaro-
slava Freye z těch mladších, v nepravidelně 
zařazované rubrice Galerie.
Blok Co nového ve SKIP vše vyjadřuje už 

názvem. Zaznamenává zápisy z výkonných 
výborů SKIP a jeho předsednictev, infor-
mace o činnosti v regionech (SKIP má cel-
kem 11 regionů, které nejsou totožné s kra-
ji!), o činnosti sekcí, komisí a klubů (SKIP 
jich má celkem 16). Patří sem též rubrika 
Zahraniční styky, poskytující informace o 
aktivitách SKIP a jeho členů na meziná-
rodním poli.
V bloku Informační servis sděluje redak-

ce novinky z  knihovnického světa, např. 
výsledky různých čtenářských výzkumů, 
informace o sociálních sítích apod., a ko-
nečně sem patří kalendárium, zachycující 
nahlášené akce SKIP a knihoven.
Pro redakci, která je představována jen 

výkonným šéfredaktorem Ladislavem 
Kurkou (nepřetržitě od roku 1992 – tedy 
od obnovení), je důležitý kontakt a spolu-
práce s kritickým světem, který představu-
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je redakční rada Bulletinu SKIP. Redakční 
rada má momentálně 15 členů a schází se 
2x ročně, pravidelně v  některé nové kni-
hovně. Naposledy to bylo v Děčíně, Hradci 
Králové, Litvínově a pobočkách Městské 
knihovny v  Praze na Lužinách a Hradča-
nech. Redakční rada je složena z předsedy 
SKIP, zástupců krajských, městských a vy-
sokoškolských knihoven a knihovnického 
školství. Elektronické vydání má svého re-
daktora – Jindřicha Pilaře. Činnost tohoto 
aparátu je bezplatná a honorovány nejsou 
ani příspěvky do časopisu. Pouze služby 
DTP, tisk a expedice jsou placeny.
Redakční rada je totožná s ediční komisí 

SKIP, která se zabývá ediční činností SKIP. 

Za poslední tři roky se neobjevil žádný 
titul, který by měl naději uspět v náročné 
knihovnické obci, která rozebere maximál-
ně 200 výtisků (!). Posledním vydaným ti-
tulem je Architektura knihoven Ladislava 
Kurky z roku 2011, která vyšla mimořádně 
nákladem 800 kusů.
Bulletin SKIP je zrcadlo obrážející boha-

tou a pestrou činnost Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků České republiky. 
Každý jeho člen dostává časopis zdarma. 
Náklad kopíruje počet členů, přesahuje 
1500 výtisků.
Časopis Bulletin SKIP je evidován v elek-

tronické databázi Univerzitní knihovny 
v Regensburgu.

Konferencia, ktorá mapuje hlavné trendy 
v  poskytovaní služieb v  českom knihov-
níctve už od roku 1993, bola už druhý rok 
hosťom Univerzity Palackého v Olomouci. 
Účastníkov na obrazovkách vítalo krásne 
modro-červené logo, ktoré organizátori po 

prvýkrát hrdo prezentovali odbornej verej-
nosti.
Skúsenosti knižníc v  Škandinávii, kon-

krétne miest ako sú Oslo a  Sigtuna, boli 
nielen obohatením konferencie, ale pri-
niesli aj veľké množstvo podnetov pre 

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

KNIŽNICE SÚČASNOSTI 2014 / LIBRARIES OF THE PRESENT TIMES 2014

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

Abstract: Changes in the sphere of library services relating to digitization, centralised access 
to information, new trends in the practice of Czech libraries enriched with foreign experience, 
education, marketing, conceptions and strategic solutions regarding the future role of libraries 
– all these problems were discussed at the conference „Libraries of the present times 2014“ 
held at the Palacký University in Olomouc.  
Keywords: libraries, present times, marketing, digitization, new trends, conceptions, strate-
gies, centralised access to information
Kľúčové slová: knižnice súčasnosti, marketing, digitalizácia, nové trendy, koncepcie, straté-
gie, centrálny prístup
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každodennú prácu v  tejto oblasti. Potre-
ba transformácie knižníc, téma, ktorá 
dnes v  knihovníckom svete rezonuje, 
bola prezentovaná v príspevku emerit-
nej riaditeľky Mestskej knižnice v Oslo, 
Liv Saeteren. V Nórsku sa zatiaľ knižnice 
budujú, ale knihovníci sa pýtajú, kde bude 
knižnica v roku 2020, v čase digitalizácie. 
Už teraz je obsah viac v digitálnej forme 
a  knihovnícka práca je viac o zručnosti 
v nových technológiách. Postupne sa zni-
žuje rozdiel medzi verejnými a špecializo-
vanými knižnicami. Knižnice prechádzajú 
zmenami, čo nie je jednoduchá cesta, pre-
to je potrebné, aby sa špecifi kovalo, čomu 
vlastne knižnica má slúžiť. Jedno je v tom-
to isté: musí to byť mobilná, výkonná orga-
nizácia. Viditeľná a hlavne byť k dispozícii 
nielen prístupom k  informáciám, atrak-
tívnym univerzom informačných zdro-
jov, ale aj inšpiratívnymi a  fl exibilnými 
priestormi s možnosťami voľných diskusií 
a výmeny názorov. Dôležité sú všetky as-
pekty práce knižnice, zbierky digitálne aj 
fyzické a je len na knižnici ako pritiahne 

používateľov a obháji svoje miesto v spo-
ločnosti.
Trendy švédského knihovníctva apli-

kované v  Sigtune, priblížili tri dámy: 
Monica Dahlgren, vedúca kultúrneho 
odelenia úradu Sigtuna, Lena Gustafson 
Randau, riaditeľka Mestskej knižnice v 
Märste, Zuzana Helinsky, konzultantka 
pre knihovníctvo. Práve v Sigtune, ktorá 
prechádza obdobím mimoriadneho a vše-
stranného rozvoja sa, vďaka správnym ma-
nažérskym rozhodnutiam, podarilo zmeniť 
nefunkčný systém knižníc na pružný a vy-
hľadávaný. Obľuba nových služieb knižniče 
u verejnosti tu tiež prispela k rozhodnutiu 
postaviť novú knižnicu. Prednášateľky sa 
venovali témam ako sú orientácia na e-
-knihy, dôležitosť lobingu, systém riadenia 
v  knižnici, dôležitosť partnerstiev, a  to či 
už v komerčnej alebo sociálnej oblasti. Po-
treba zachytiť súčasné trendy v odborných 
oblastiach ako je katalogizácia. Poukázali aj 
na dôležité aspekty štatistického vykazova-
nia činností knižnice, strategické myslenie, 
nastavenie mediálneho plánu, knižničného 
plánu, zlepšovanie sa v schopnostiach ako 
písať granty a pod.
Vzdelaní a ústretoví knihovníci sú zák-

ladom každej dobrej knižnice. Túto tému 
priblížil programový blok z oblasti ľud-
ských zdrojov. Riadenie ľudských zdrojov 
v knižniciach - obecný úvod do proble-
matiky, Zuzana Šidlichovská, doktorské 
štúdium na FF UK, odbor Informačná 
veda, lektorka; Adaptačný proces z hľa-
diska personálnej práce, Radomíra Ko-
detová, Krajská knihovna v Pardubicích. 
Vedúci zamestnanci, ktorí predtým riešili 
personálne otázky skôr okrajovo, sú teraz, 
bez predchádzajúcej prípravy, postavení 
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do rolí kompetentných osôb ako v prípade 
operatívnych riešení, tak aj pri strategic-
kom personálnom nastavení systému pre 
budúce fungovanie inštitúcie. Adaptácia 
sa stáva neoddeliteľnou súčasťou súčasnej 
personálnej politiky. Potreba schopnosti 
nového zamestnanca čo najskôr začleniť sa 
do kolektívu a zvládnuť očakávané nároky 
na vykonávanú pracovnú pozíciu a záro-
veň čo najlepšie využiť svoje vedomosti 
a zručnosti je prioritná. Potrebné je si v tej-
to súvislosti všimnúť generačný prístup 
k príležitostiam, motivácie, ktoré riadenie 
ľudských zdrojov pre knižnice poskytuje.
V konkurenčnom prostredí ďalších in-

štitúcií, najmä vo väčších mestách, je 
nutné venovať patričnú pozornosť mar-
ketingovým aktivitám, téma, ktorá re-
zonovala v  programe konferencie ako 
v prednáškovej časti, tak aj formou praktic-
kého workshopu, určite patrila k tým, kto-
ré mnohých účastníkov zaujali. Metodika 
tvorby marketingovej koncepcie pre pro-
stredie verejných knižníc, Libuše Fobe-
rová, Slezská univerzita v Opave, Denisa 
Illíková, Ostravská univerzita v Ostrave, 
zaujímavý popis desiatich krokov marke-
tingovej koncepcie, ktorá sa dá uplatniť 
nielen vo verejných knižnicích, ale aj iných 
typoch knižníc a organizácií. Stanoviť si 
ciele, analyzovať prostredie, určiť cieľové 
skupiny, zmapovať konkurenciu, zamerať 
sa na celoživotné vzdelávanie zamestnan-
cov, riadenie, spracovať marketingovú 
koncepciu implementovať a propagovať ju, 
sú dôležitými prvkami riadenia organizá-
cie, ktoré treba uplatňovať, aby sa dosiahol 
stanovený cieľ.
Určite veľmi zaujímavými a  aj pre Slo-

vensko podnetnými boli prednášky o pra-

vidlách RDA (Resource Description and 
Access) a ich presadzovaní vo svete. Reso-
urce Description and Access alebo RDA 
je sada smerníc pre knižničnú katalogizá-
ciu kníh a ďalších materiálov v knižniciach 
a ostatných kulturných inštitúciách ako sú 
múzeá a galérie. RDA má nahradiť AACR2 
, ktoré je rozšírené v  anglosaskom svete. 
Vydané boli v júni 2010. RDA sa vzďaľu-
jú od AACR svojim základom na FRBR 
(Functional Requirements for Bibliogra-
phic Records). Určujú, ktoré používateľské 
úlohy by mal knižničný katalóg umožniť 
v hierarchii vzťahov bibliografi ckých dát. 
Vývoj RDA a ich presadzovanie vo sve-
te, Jarmila Přibylová, Národná knižnica 
ČR; RDA - nové katalogizačné pravidlá, 
Jaroslava Svobodová, Národná knižnica 
ČR; Zavádzanie pravidiel RDA z pohľa-
du krajskéj knižnice, Zuzana Hájková, 
Juhočeská vedecká knižnica v Českých 
Budějoviciach; RDA a BIBFRAME: bu-
dúcnosť bibliografi ckej kontroly? Barbo-
ra Drobíková, Ústav informačných štúdií 
a knihovnictva FF UK. V  tejto súvislosti 
je zaujímavé spomenúť jeden fakt, a to, že 
RDA pravidlá budú od 1. 4. 2015 záväzné 
pre Českú republiku. Na pravidlách RDA 
je dôležité, že sú koncipované ako tzv. ob-
sahové pravidlá, neriešia štruktúru zázna-
mu, poradie polí alebo interpunkciu, ale 
skôr prepájanie dát.
Dôležitou časťou konferencie boli prí-

spevky venované Centrálnemu portálu 
knižníc (CPK), ktorého cieľom je zastre-
šiť fondy a  služby knižníc a ponúknuť im 
komfortný prístup z jedného miesta. Cen-
trálný portál českých knižníc v 3. štvrťro-
ku 2014, Bohdana Stoklasová, Knižnica 
akademie vied ČR; Zapájanie knižníc 
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do CPK, Petr Žabička, Moravská zemská 
knižnica v  Brne; Medziknižničné výpo-
žičné služby: šanca na zmenu. Ivo Kareš, 
Juhočeská vedecká knižnica v Českých 
Budejoviciach.
Prezentovaná bola nadväznosť CPK na 

existujúce projekty (najmä JIB, odborové 
brány a link servery) s ohľadom na nutnú 
kontinuitu služieb. Potreba analýzy dát, 
zmluvné istoty s dodávateľmi, štandardizá-
cia, príprava kvalitných dát.
CPK a MVS, Karolína Košťálová, Ná-

rodná knižnica ČR, príspevky priblížili 
súčasný stav, slabé a silné stránky fi nanco-
vania Medziknižničnej výpožičnej služby 
(MVS), zmenu prístupu k  MVS, príleži-
tosti, ktoré by fungovavaniu MVS ponúkol 
CPK. Plnotextové a bibliografi cké prame-
ne, bibliografi cké rešerše a očakávané zme-
ny v súvislosti s CPK boli témy príspevkov 
Odborová brána IReL a jej zapojenie do 
Centrálneho portálu knižníc, Helena 
Kolátorová, Ústav medzinárodných vzťa-
hov; Česká (národná?) článková biblio-
grafi a – prežitok alebo moderná služba 
čitateľom, Tamara Pršínová, Juhočeská 
vedecká knižnica v Českých Budejovi-
ciach; Minulosť, súčasnosť a budúcnosť 
(?) rešeršných služieb... nielen v krajskej 
knižnici, Pavlína Doležalová, Štúdijná 
a vedecká knižnica Plzenského kraje.
Posledný deň konferencie bol venovaný 

koncepčným a strategickým otázkam. Pre-
zentácie ako Koncepce rozvoje knihoven 
na léta 2011 až 2015 za poločasem, Vít 
Richter, Národní knihovna ČR sa týkali 
digitalizácie, CPK, potreby uchovať klasic-
kú knižnicu, budovania knižníc bez bariér, 
knižnice ako vzdelávacieho, kultúrneho 
a komunitného centra a pod.

Možnosti zmeny koncepcie katalogizá-
cie v ČR: analýza, Edita Lichtenbergová, 
Národná knižnica ČR - tu je potrebné len 
zdôrazniť, že nové knižničné projekty sa 
síce snažia účinne reagovať na čoraz väčší 
rozsah používateľských potrieb, podmien-
kou kvalitnej prezentácie zdrojov je však 
ich kvalitná katalogizácia.
Odovzdávanie a príjem elektronických 

publikacií, Martin Žížala, Tomáš Svobo-
da, Národná knižnica ČR a prezentácia 
Koncepcia trvalého uchovávánia a sprí-
stupňovania publikovaných digitálných 
a digitalizovaných dokumentov a nadvä-
zujúce aktivity v tejto oblasti, Tomáš Gec, 
Petr Žabička, Moravská zemská knižnica 
v  Brne poukázala na to, že vytvorenie 
legislatívnych, organizačných a technic-
kých predpokladov sú dôležitou zložkou 
trvalého uchovania a sprístupnenia pub-
likovaných digitálnych a digitalizovaných 
dokumentov ako súčasti kultúrneho de-
dičstva. Analýza zahraničných politík sys-
témov pre dlhodobé uchovanie digitálnych 
dokumentov (LTP) a na jeho základe vy-
pracovanie národnej koncepcie dlhodo-
bej ochrany digitálnych dát pre knižnice, 
vrátane odporúčaní pre ostatné inštitúcie 
(archívy, univerzity, verejné výskumné in-
štitúcie) sú dôležitou súčasťou Koncepcie 
rozvoja knižníc ČR na roky 2011-2015.
Aktuálnemu stavu riešenia projektu CPK 

sa venoval aj príspevok Centrálný portál 
českých knižníc KNIHOVNY.CZ - aktuál-
ný stav a plánovaný harmonogram, Mar-
tin Lhoták, Knižnica Akademie vied ČR.
Knižnice dostupné pre všetkých ? alebo, 

služby knižníc používateľom so špecifi c-
kými potrebami, Eva Cerniňáková, Jabok 
- Vyššia odborná škola sociálno-pedago-
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gická a teologická, Kateřina Nekolová, 
Ústav informačných štúdií a knihovníctva. 
Podľa Knižničného zákona majú byť verejné 
knižničné a informačné služby zabezpečo-
vané spôsobom, ktorý zaručuje rovnaký 
prístup k týmto službám všetkým bez roz-
dielu. Sú však knižnice pripravené zabezpe-
čiť rovnaký prístup aj ľuďom s postihnutím, 
príslušníkom menšín, sociálne vylúčeným 
osobám alebo ďalším skupinám znevýhod-
nených používateľov? Týmto otázkam sa ve-
noval prieskum dostupnosti služieb knižníc 
osobám so špecifi ckými potrebami, ktorý 
prebiehal v máji 2014. Prieskum bol - po-
dobne ako skorší prieskum služieb knižníc 
pre zdravotne znevýhodnených, realizovaný 
Národnou knižnicou ČR v roku 2007 - za-
meraný na používateľov knižníc s postihnu-
tím zraku, sluchu, s telesným postihnutím 
a mentálnym postihnutím a na elektronické 
a diaľkové služby knižníc. Venoval sa tiež 
službám knižníc pre príslušníkov menšín, 
sociálne vylúčené osoby, prípadne ďalšie 
skupiny znevýhodnených používateľov. 
Výsledky prieskumu 
pomôžu zodpovedať 
otázku, ako knižnice 
spĺňajú požiadavky 
Knižničného zákona 
na rovnaký prístup 
k službám pre všet-
kých bez rozdielu. 
Napovie, či a ako sa 
od roku 2007 zmeni-
la situácia knižníc v 
oblasti poskytovania 
služieb používateľom 
so špecifi ckými po-
trebami, čo sa zlep-
šilo a na čo naopak 

musia knižnice zamerať pozornosť v  krát-
kodobom aj dlhodobejšom výhľade.
Koncepcia celoživotného vzdelávania 

pracovníkov knižníc bola prezentovaná 
v príspevku Existujeme alebo Koncepcia 
celoživotného vzdelávania pracovníkov 
knižníc, Zlata Houšková, SKIP
Konferencia Knihovny současnosti 2014 

bola určená všetkým tým, pre ktorých je 
budúcnosť knižníc prioritnou otázkou. 
Plné texty prednášok vo forme tlačeného 
zborníka sú k dispozícii vo fonde CVTI SR, 
tak ako zborníky zo všetkých predchádza-
júcich konferencií.
Na konferenciu som bola vyslaná ako zá-

stupca Slovenskej asociácie knižníc a  po-
skytnutie tohto článku dávam ako poďako-
vanie za túto poctu.
Pri diskusii účastníkov konferencie na 

terase Univerzity Palackého v  Olomouci 
bol nielen krásny pohľad na večerný Olo-
mouc, ale aj príjemné posedenie v  kruhu 
odborníkov, s ktorými rozhovory majú ten 
magický pocit nedokončeného .......

zľava: Mária Žitňanská (CVTI SR), Zdeněk Bártl (Národní knihovna ČR), 
Jaroslava Lesayová (Staromestská knižnica, Bratislava), Eva Vašková (CVTI SR)
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Kolokvium českých, moravských 
a  slovenských bibliografov, v  súčasnosti 
jediné pravidelne konané česko-sloven-
ské podujatie prezentujúce výsledky bib-
liografi ckého výskumu oboch štátov, sa 
tento rok konalo na Slovensku, v Pezinku. 
17. ročník Kolokvia spolu s  dvomi pro-
fesijnými knihovníckymi organizáciami 
- Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) 
a  Sdružením knihoven ČR (SDRUK) 
usporiadala v dňoch 6. – 8. októbra 2014 
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kolok-
vium sa tradične koná v  októbri, mesiaci 
česko-slovenskej vzájomnosti. Jeho cieľom 
je priniesť a  prezentovať výsledky práce 
českých, moravských a slovenských biblio-
grafov, diskutovať o príspevkoch a vymeniť 
si odborné skúsenosti.
Už tradične sa podujatie začalo v nedeľu 

popoludní. Účastníci sa stretli v priestoroch 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku, kde sa 
dozvedeli o histórii a  súčasnosti knižnice, 
prezreli si jej oddelenia a  niektoré tituly 

z  fondu regionálnej literatúry. Predseda 
Klubu sprievodcov mesta Pezinok P. Ronec 
prítomným porozprával o  dejinách mesta 
a  regiónu, následne si počas prechádzky 
prezreli pamätihodnosti mesta a navštívili 
Národný salón vín.
Odborný program sa konal z  priestoro-

vých dôvodov v  konferenčnej miestnosti 
hotela Tilia, kde boli účastníci aj ubytova-
ní. Kolokvium otvorila riaditeľka hostiteľ-
skej knižnice Daniela Tóthová. Prítomných 
privítal v mene Bratislavského samospráv-
neho kraja aj mesta Pezinok Oliver Solga, 
primátor mesta Pezinok a  poslanec kraj-
ského zastupiteľstva, ktorý odovzdal po-
zdrav Predsedu BSK Pavla Freša. Potom 
nasledovali pozdravy od predstaviteľov 
spoluorganizátorov – za SDRUK privíta-
la prítomných predsedníčka Sekcie pre 
bibliografi u Mgr. Eva Svobodová, za SAK 
členka Správnej rady SAK PhDr. Blanka 
Snopková, PhD. Obe menované zároveň 
boli odbornými garantmi Kolokvia. Mgr. 

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV 
2014 /COLLOQUIUM OF SLOVAK, CZECH AND MORAVIAN BIBLIOGRAPHERS 2014

Daniela Tóthová , Malokarpatská knižnica v Pezinku
 daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

Abstract: Th e paper brings information on the 17th Colloquium of Slovak, Czech and Mora-
vian bibliographers held on 6-8th October, 2014 in Pezinok. Th e professional programme, 
with respect for the history and tradition of the region where the colloquium was held, includ-
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Svobodová informovala o novinkách z čes-
kej bibliografi e.
Odborný program pozostával z  22 prí-

spevkov, ktoré boli rozdelené do štyroch 
sekcií: Vinohradníctvo a vinárstvo v regió-
noch a v literatúre, Odvetvia hospodárstva 
a remesiel a  pôsobenie významných osob-
ností v  Čechách a  na Slovensku v  rámci 
nich, Významné osobnosti regiónov v čes-
ko-slovenskej spolupráci, Česko-slovenské 
literárne vzťahy a  česko-slovenské vzťahy 
v minulosti a v súčasnosti v kontexte bib-
liografi ckého spracovania.

Pondelňajší blok venovaný Vinohradníc-
tvu a  vinárstvu v  regiónoch a  v  literatúre 
otvorila Mgr. Michaela SIBYLOVÁ, PhD. 
(Univerzitná knižnica v  Bratislave). Pred-
stavila tému viniča a jeho liečivých účinkov 
ako ich uvádza prvé a druhé české vydanie 
herbára Pietra Andreu Mattioliho. Vydania 
z r. 1562 a 1596 približujú liečivé pôsobe-
nie révy, listov, hrozien, jadierok, vína aj 
vínnych kvasníc tak, ako ich vypozoroval 
slávny renesančný lekár a botanik.
PhDr. Klára MÉSZÁROSOVÁ (Univer-

zitná knižnica v  Bratislave) prezentovala 
príspevok Vinárstvo a vinohradníctvo v ru-
kopisoch 17.–18. storočia vo fonde Univer-
zitnej knižnice. Išlo buď o samostatné časti 
alebo kapitoly rukopisov, rady na hospodá-
renie, state o ekonomike vinohradníckeho 
podniku alebo urbáre, súpisy, ktoré sa tý-
kali aj vinohradníctva a vinárstva.
PhDr. Jiřina KÁDNEROVÁ prednies-

la príspevok o  histórii pestovania vína 
v  Mělníku a  v  Čechách. Upozornila tiež 
na kroniky a legendy zo stredoveku a  ra-
ného novoveku s  tematikou vinohradníc-
tva. Priblížila vinárske cechovné poriadky 

(cechovný poriadok mělnických vinárov 
1579). Prestavila tiež vinárstva súčasnosti 
- Cech českých vinárov, značku Lady Lob-
kowicz a  značku Zámecké vinařství Lob-
kowicz, tiež vinárske slávnosti, ktoré sa 
v Mělníku konajú.
Martina ZLATOHLÁVKOVÁ (Krajská 

knihovna v Pardubicích) priblížila tradíciu 
vinárstva a vinohradníctva v Pardubickom 
kraji. Slávne vína v Osicích, na Choceňsku 
a v okolí Pardubíc a Chrudimy po 30-roč-
nej vojne a potom v  18. storočí chátrali, 
v  súčasnej dobe sa v  okolí obci Kunětice 
snažia vinári o  obnovenie tradície. Pre-
kvapujúcou bola informácia, keď napriek 
tomu, že Pardubice dnes ležia v  nevinár-
skom kraji, majú niekoľko vínnych podu-
jatí. Cieľom Pardubického festivalu vína je 
práve pozdvihnutie vinárskej kultúry v ne-
vinárskej oblasti.
Gabriela VAŠKOVÁ (Štátna vedecká 

knižnica v Prešove) predniesla príspevok 
Vinohradníctvo na Zemplíne na základe vy-
braných historických a topografi ckých prác. 
Vybrala si diela Geographisch-historisches 
und Produkten Lexikon von Ungarn (au-
tor Ján Matej Korabinský), Magyarország 
geographiai szótára. Mellyben minden 
város, falú es púszta, betürendben, körül-
ményesen leiratik od (autor Elek Fényes), 
Das Kaiserthum Oesterreich. Geografi sch, 
statistisch, topografi sch, mit alfabetischem 
Ortslexikon (autor Anton Adolf Schmidl), 
Notitia Topographica, Politica inclyti Co-
mitatvs zempléniensis (autor Anton Szir-
may) a Notitia Hungariae Novae historico-
-geographica (Matej Bela), kde zemplinská 
notícia ostala iba v  rukopise. Spolu s die-
lami priniesla informácie o ich autoroch.
Príspevok Víno kráľov - kráľ vín: tokajské a 
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jeho objaviteľ Szepsi Laczkó Máté o tokajskej 
vinohradníckej oblasti si pripravila dvojica 
Mgr. Gabriela NAGYOVÁ (Verejná kniž-
nica Jána Bocatia v Košiciach) a Mgr. Ta-
tiana KLIMKOVÁ (Knižnica pre mládež 
mesta Košice). Minulosť tokajských viníc 
priblížili v sprievode citátov z diel košické-
ho rodáka Sándora Máraia. Prednášajúce 
predstavili regionálne publikácie o  tokaj-
skom kraji a osobnosti, ktoré ovplyvnili 
vinárstvo regiónu ako bol Szepsi Laczkó 
Máté – „otec“ tokajského výberu.
Mgr. Mária BÔBOVÁ (Štátna vedecká 

knižnica v  Banskej Bystrici) predstavila 
región svojho rodiska – Tekov a  jeho 
vinohradnícke tradície a  osobnosti 
v  odbornej a  krásnej literatúre. Zdroje 
rozdelila na tlačené a  elektronické, uká-
zala zaujímavé regionálne fotografi e te-
kovských krojoch v  dielach Karola Plicku 
a  Karola Kállaya, regionálne publikácie 
o  vinohradníctve a  vinohradníckych 
obciach, zvyky ako aj   terajšie tekovské 
vinárstva. Upozornila na regionálne zábe-
ry vo fi lmoch Zem spieva od režiséra Ka-
rola Plicku a  Taká svadba ešte nebola od 
režiséra Michala Rábeka.
V  príspevku Vinohradnícka sekcia Hos-

podárskeho spolku Bratislavskej župy sa 
PhDr. Katarína PEKAŘOVÁ, PhD. (Uni-
verzitná knižnica v Bratislave) venovala 
hospodárskym spolkom v Hornom Uhor-
sku a  konkrétne Hospodárskemu spolku 
Bratislavskej župy, v  rámci neho činnosti 
vinohradníckej sekcie. Pramene čerpala z 
Bibliografi a almanachov, ročeniek a zbor-
níkov na Slovensku 1701-1918 - čiastková 
databázová verzia http://retrobib.ulib.sk/
azr.htm.
Mgr. Daniela TÓTHOVÁ (Malokarpat-

ská knižnica v Pezinku) predstavila v prí-
spevku Vinárska škola v Modre ako súčasť 
histórie slovenského a českého vinohradníc-
tva a vinárstva jubilujúcu školu, podmien-
ky, ktoré viedli k jej vzniku, nadviazala na 
predchádzajúci príspevok o  vinohradníc-
kej sekcii bratislavskej župy, ktorá sa zaslú-
žila o vznik školy. Predstavila tiež niekto-
rých českých učiteľov školy a významných 
absolventov z Čiech, Moravy a Slovenska.
V  druhom pondelňajšom bloku Odvet-

via hospodárstva a  remesiel a  pôsobenie 
významných osobností v  Čechách a  na 
Slovensku v rámci nich odzneli príspevky 
venované osobnostiam z  techniky, pesto-
vateľstva a spojeniu literatúra - remeslo. 
Príspevok Valašský Edison Josef Sousedík 

pripravila Mgr. Eva FILÍPKOVÁ (Kraj-
ská knihovna Františka Bartoše v Zlíně) a 
priblížila v ňom slávu aj smutný osud toh-
to vynálezcu, majiteľa továrne a  politika. 
Josefa Sousedíka by sme mali poznať ako 
autora pohonov známeho vlaku Sloven-
ská strela z  rr. 1936-39, aj ako vynálezcu 
v oblasti trolejbusových motorov. V nepo-
slednej rade tiež ako podporovateľa Čes-
koslovenskej republiky a  bojovníka proti 
fašizmu, ktorý ho nakoniec zlikvidoval.
Mgr. Elena MATISKOVÁ (Krajská kniž-

nica Ľudovíta Štúra vo Zvolene) v  prí-
spevku Rudolf Geschwind –šľachtiteľ ruží 
a  lesmajster mesta Krupina predstavila 
krásne odrody ruží krupinského šľachtiteľa 
a rodáka z českých Hředlí z druhej pol. 19. 
stor., ktoré je možné nájsť vo zvolenskom 
arboréte.
Kladenské období básníka a  výtvarníka 

Jiřího Koláře Ing. Jiří MIKA (Středočeská 
vědecká knihovna v Kladně) predstavu-
je osobnosť básnika a  maliara J. Kolářa. 
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Zachytáva jeho pobyt v Kladne, profesiu 
truhlára, s ktorou sa v Kladne počas hos-
podárskej krízy živil, a  na tomto pozadí 
literárne začiatky J. Kolářa. Prítomní mohli 
vidieť ukážky básní z  tohto obdobia, re-
cenzných posudkov, vydaných publikácií, 
dobovej tlače a  pripomienku na výstavu 
k 100. výročiu narodenia básnika, ktorá aj 
v čase Kolokvia prebiehala v SVK v Klad-
ne.
Po dni strávenom v  konferenčnej miest-

nosti sa účastníci prepravili do Modry, 
kde si prezreli expozície Múzea Ľudovíta 
Štúra, špecializovaného literárneho múzea 
patriaceho pod Slovenské národné múze-
um. Okrem exponátov o jeho živote a diele 
a pamätnej izby, kde Štúr zomrel, si pozreli 
aj Múzeum slovenskej keramickej plas-
tiky, ktoré tvorí súčasť Múzea Ľ. Štúra. 
Nachádza sa v  starom vinohradníckom 
dome v  tesnej blízkosti mestských hra-
dieb zo 17. storočia a spoločne s Galériou 
Ignáca Bizmayera tvorí jeden uzatvorený 
celok. Galéria je netradične umiestnená v 
rotundovej bašte. Z Modry sa presunuli na 
kraj Pezinka do Galérie insitného umenia 
v  Schaubmarovom mlyne. Galéria je sú-
časťou Slovenskej národnej galérie a  sídli 
v objekte starého mlyna z r. 1767, ktorý je 
kultúrnou a technickou pamiatkou. Prezre-
li si unikátne zachovanú mlynskú techniku 
a reprezentatívny výber 150 maliarskych, 
sochárskych, kresbových a grafi ckých diel 
od 50 insitných umelcov, medzi nimi aj od 
pezinského rodáka Ondreja Šteberlu.
Spoločenský večer sa v  niesol v  duchu 

histórie mestečka a  prebiehal v  Malokar-
patskom múzeu v Pezinku sídliacom v ty-
pickom vinohradníckom meštianskom 
dome zo 17. storočia. Na úvod si prítomní 

prezreli unikátnu zbierku vinohradníckych 
prešov, vypočuli výklad o  dejinách vino-
hradníctva v  Pezinku a  okolí a  o  prácach 
vo vinohradoch a  v  pivniciach. Nasledo-
val kultúrny program zoskupenia Túlavé 
divadlo. V  predstavení Storočie humoru 
klasickou kabaretnou formou mapuje dvo-
jica autorov Nvota – Žiška kľukaté a zložité 
cesty, akými sa na Slovensku od začiatku 
minulého storočia presadzoval humor 
v literatúre, divadle, fi lme a spoločenskom 
živote. Po večeri riaditeľ vinohradníckeho 
múzea M. Hrubala predviedol degustáciu 
vín malokarpatského regiónu a knihovní-
ci sa mohli naučiť rozoznávať a  hodnotiť 
kvalitu tradičných vín aj slovenských no-
vošľachtencov.

Utorňajší program uvádzal blok Význam-
né osobnosti regiónov vo vzájomnej sloven-
sko-českej spolupráci.
Cesta Slováka za poznáním západních Slo-

vanů a role knihoven v národním obrození 
bol názov príspevku Doc. PhDr. Jaroslava 
KUBÍČKA, CSc. (Muzejní a  vlastivědná 
společnost v Brně). Prednášateľ na zákla-
de knihy Jozefa Miloslava Hurbana Cesta 
Slováka ku bratrům slavenským priniesol 
prehľad cesty J.M. Hurbana po Čechách 
a Morave. Spolu s výstižnými citátmi pre-
zentujúcimi dobové  reálie vytvoril mimo-
riadne zaujímavú prednášku.
PhDr. Anna KUCIANOVÁ, PhD. (Slo-

venská národná knižnica v Martine) v prí-
spevku Ján Hála (1890-1959) a  jeho pôso-
benie na Slovensku priblížila pôsobenie 
českého maliara na Slovensku a jeho tvor-
bu viažucu sa k podtatranskej obci Važec.
Po stopách rodákov z Čiech a Moravy v Ko-

šiciach od druhej polovice 19. storočia do 
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Polovice 20. storočia. (Životné príbehy po-
zoruhodných ľudí na stránkach 1. dielu Le-
xikónu 
Košičanov 1848–1938) bol názov prí-

spevku Mgr. Eleonóry BLAŠKOVEJ 
(Štátna vedecká knižnica v Košiciach). 
Autorka predstavila pozoruhodnú 
publikáciu vydanú ŠVK Košice, priblížila 
jej zostavovanie. Vypočítala množstvo 
českých a moravských osobností, rozdelila 
ich podľa profesií a  vybrala niekoľko 
osobností, ktoré prítomnému publiku 
bližšie charakterizovala.
Staviteľ Michal Milan Harminc (1869–

1964) - Mgr. Zuzana MESÁROŠOVÁ 
(Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave) pred-
stavila slovenské pôsobenie staviteľa Har-
minca, jeho najznámejšie diela - Kostol 
Ružencovej Panny Márie v Černovej, prvú 
budovu Slovenského národného múzea 
v Martine, hotel Carlton – Savoy v Bratisla-
ve, budovu Slovenského národného múzea 
v Bratislave, Palác Tatra banky v Bratisla-
ve – dnešné sídlo Ministerstva kultúry 
SR. Dielom Harminca je aj Slovenská hos-
podárska banka v  Trnave – dnešné sídlo 
Knižnice J. Fándlyho v  Trnave. Oslavy 
storočnice budovy knižnice prebiehali 
práve počas konania Kolokvia.
Posledná sekcia mala názov Česko-

slovenské literárne vzťahy. Česko-
slovenské vzťahy v minulosti a v súčasnosti 
v kontexte bibliografi ckého spracovania.
Mgr. Lucia NĚMCOVÁ, PhD. (Štátna 

vedecká knižnica v Prešove) v  príspevku 
Tvorba Karla Kálala vo fonde Štátnej ve-
deckej knižnice v  Prešove systematicky 
priblížila diela českého učiteľa, spisovateľa 
a organizátora školstva, propagátora česko-
-slovenskej vzájomnosti Slovensku, ktorý 

sa veľmi pozorne venoval slovenským de-
jinám, jazyku, školstvu a mládeži na území 
Slovenska.
Slovenské pôsobenie maliara a spisovate-

ľa, pedagóga a blízkeho spolupracovníka
J. C. Hronského Jaroslava Vodrážku pri-

blížila Ing. Ivana POLÁKOVÁ z  Matice 
slovenskej. Hovorila o  jeho pôsobení na 
gymnáziu v Martine, o nútenom odchode 
českých profesorov v  r. 1939. Predstavila 
výber z tvorby knižných ilustrácií pre deti 
i dospelých a exlibrisov.
Bc. Zuzana DŽUPINKOVÁ (Štátna 

vedecká knižnica v Prešove) predstavila na 
úvod príspevku Česká a slovenská básnická 
tvorba v  ukrajinských prekladoch Milana 
Bobáka prekladovú literatúru Ukrajincov 
v ČSSR a slovenskú a českú básnickú tvor-
bu v  ukrajinských prekladoch od r. 1945. 
Následne sa sústredila na život a tvorbu 
Milana Bobáka a  jeho preklady českej 
a slovenskej poézie do ukrajinčiny.
Kolokvium uzatváral príspevok Jan 

Rychlík, historik česko-slovenského stýkání 
a  potýkání ve společném státě. Personál-
ní Bibliografi e jako kronika života a  díla 
autorky PhDr. Václavy HORČÁKOVEJ 
(Historický ústav Akademie věd České 
republiky). Priblížila život a  dielo české-
ho historika zaoberajúceho sa skúmaním 
moderných českých a  slovenských dejín. 
Zvolila si formu personálnej bibliografi e 
a predstavila jeho práce z oblasti dejín ľu-
dovej kultúry, dopravy, poľnohospodár-
stva, česko-slovenských vzťahov, editorské 
a  publicistické práce a  jeho najznámejšie 
publikácie – Česi a  Slováci v 20. storočí 
a  dielo Rozdelenie Československa. 1989-
1992.
O  záverečné zhodnotenie podujatia sa 
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tradične výborne postaral doc. PhDr. Jaro-
mír Kubíček, Csc. Mgr. Svobodová potom 
oznámila dejisko nasledujúceho ročníka - 
uskutoční sa v Českých Budějoviciach.

Príspevky z  Kolokvia budú publikované 
v ročenke SDRUK a elektronicky aj na we-

Účastníci kolokvia v priestoroch Galérie insitného umenia SNG Schaubmarov mlyn

bovej stránke Slovenskej národnej knižni-
ce. Prezentácie prednášok je možné nájsť 
na webovej stránke SDRUK.
Podujatie bolo podporené fi nančným prí-

spevkom z  Dotačného systému Minister-
stva kultúry SR a z programu SAK „Part-
nerstvo alebo spojme svoje sily“.

V roku 1978 nastúpila do Ústrednej knižnice 
SAV čerstvá absolventka katedry knihovníc-
tva – vysoká, štíhla blondínka, plná elánu, 
optimizmu i  praktickej zvedavosti. Od prvé-
ho dňa sa stala mojou kolegyňou v stredisku 
vedeckých informácií Ústrednej knižnice SAV 
a hneď začala z ostra - išla s nami na služob-

PERSONÁLIE

nú cestu do Prahy. Mala šťastie, že zapadla do 
výborného kolektívu odborníkov, ktorý bol 
vždy po ruke a ochotný kedykoľvek pomôcť, 
poradiť. Prešla si cestu nováčika, ale rýchlo 
pochopila, že prax je predsa len iná ako teória 
v škole. Bola to Sylvia Kováčová.
Po čase odišla späť na katedru ako ašpirant-

PRÁCA BOLA PRE MŇA VŽDY VÝZVOU / WORK HAS ALWAYS BEEN 
A CHALLENGE FOR ME
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ka a po jej ukončení sa opäť vrátila do kniž-
nice, napriek známemu prísloviu „dvakrát do 
tej istej rieky nevstúpiš“. Práca v Slovenskej 
akadémii vied s rozsiahlou sieťou vedeckých 
pracovísk jej umožnila spoznať metódy kniž-
ničnej a  informačnej práce v rozličných ved-
ných odboroch a  disciplínach v  neľahkých 
podmienkach (technických, fi nančných i po-
litických), úspešne zavádzať moderné (neraz 
priekopnícke) informačné postupy a sprístup-
ňovať prepotrebné informácie z  celého sveta 
pre slovenskú vedu. Svoje pôsobisko zmenila v 
roku 1988, kedy prešla do Slovenskej lekárskej 
knižnice. Od roku 1992 zakotvila v Goetheho 
inštitúte v Bratislave. Po celé desaťročia sme 
nestratili kontakt a  neraz sme mali možnosť 
spolupracovať na rôznych podujatiach. Teraz 
nemôžem uveriť, že táto dynamická žena už 
ukončila svoju knihovnícku kariéru.

• Prezraď, s akým pocitom si zatvorila 
bránu inštitútu, v ktorom si pôsobila 22 
rokov?

Môžem povedať, že s  pocitom naplnenia, 
hoci opúšťam pracovisko, ktoré sa nachádza 
práve v  etape veľkej zmeny. Na jednej strane 
metodicky smerom ku knižničným procesom 
sa snažíme prebudovať našu knižnicu na mo-
derné stredisko, ktoré prepojí klasické fondy 
s  virtuálnou ponukou. Na druhej strane po-
tom aj fyzicky chceme ponúknuť moderný, 
otvorený priestor pre rozličné skupiny použí-
vateľov inštitútu bez obmedzenia po celý deň. 
Ten poskytne všetkým možnosti rozličných, 
nielen čisto knižničných aktivít. To však už je 
výzva pre mojich nástupcov. 
V uplynulých desaťročiach som stála pri bu-

dovaní knižnice Goetheho inštitútu, rozširo-
vaní a  skvalitňovaní jej služieb. Samozrejme, 
nebola by to „pravá“ knižnica, keby sa vyhla 
sťahovaniu – spolu s inštitútom je knižnica už 

na treťom mieste v centre Bratislavy. Som rada, 
že som mala možnosť spolupracovať s  celou 
plejádou zaujímavých osobností z  oblasti ne-
meckej kultúry, literatúry, umenia, vzdeláva-
nia a, prirodzene, i knihovníctva. Podarilo sa 
mi spolu s profesijnými združeniami (Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská 
asociácia knižníc) sprostredkúvať najnovšie 
trendy v nemeckom knihovníctve pre odbor-
níkov a knižnice rôznych typov na Slovensku. 
Roky som zabezpečovala organizáciu putov-
ných výstav, literárnych večerov, prezentácií, 
či v 90-tych rokoch rozsiahle knižné dary pre 
slovenské knižnice. Treba zdôrazniť, že išlo 
cielené knižné dary podľa potrieb knižníc – ve-
decká, odborná literatúra a neskôr aj beletria. 
Sem treba prirátať aj nemalé kolekcie literatú-
ry vystavovanej na medzinárodných knižných 
veľtrhoch Bibliotéka. Neskôr sa táto spoluprá-
ca obohatila o výmenné stáže, školenia, semi-
náre, študijné cesty, účasť našich knihovníkov 
na konferenciách, kongresoch a  iných pod-
ujatiach v  Nemecku, alebo spoločných pro-
jektoch, akým bol nedávno Cassovia Digitalis 
v Košiciach. Nemôžem nespomenúť ani nároč-
nú prácu s vybudovaním pobočiek Goetheho 
inštitútu Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 
(1992) a v  Banskej Bystrici (1994) i  Mestskej 
knižnice v Bratislave (1992). Za uplynulé roky 
knižnica Goetheho inštitútu menila svoje 
zamerania, zohľadňovala nové moderné po-
stupy (napr. e- výpožičky) v knižničnej praxi. 
V súčasnosti je knižnica začlenená do infor-
mačného strediska inštitútu, kam patrí aj pod-
pora literárnych prekladov. Práve úsek práce 
s  prekladateľmi a  vydavateľmi bol pre mňa 
v knižnici úplne novou oblasťou, ktorej som sa 
roky venovala a organizačne ju zabezpečovala. 
Veď prostredníctvom tejto služby sa podarilo 
pre slovenských čitateľov sprístupniť celý rad 
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hodnotných titulov nemeckej proveniencie. 
Vybudovali sme niekoľko literárnych portálov 
„Literárne stretnutia., Knihy, o ktorých sa hovo-
rí, A my predsa čítame“.

• Myslím si, že žiadne zahraničné kul-
túrne stredisko neurobilo pre slovenské 
knižnice a knihovníctvo toľko, čo práve 
Goetheho inštitút. V mnohom bolo 
„cítiť“ tvoju ruku a neúnavné angažo-
vanie. Málokto si však uvedomil, koľko 
času, energie a trpezlivosti si vyžiadala 
realizácia každej jednej akcie, poduja-
tia. Som rada, že si tvoju prácu a jej vý-
sledky všimli v Nemecku a udelili ti vlani 
v decembri Cenu Klausa von Bismarcka. 
Čo je to vlastne za ocenenie?

Túto cenu od roku 1991 udeľujú vždy dvom 
zamestnancom Goetheho inštitútu z  celého 
sveta (treba ešte doplniť - počet zamestnancov 
je vyše 3 tisíc). Cena Klausa von Bismarcka je 
najvyšším ohodnotením práce pre Goetheho 
inštitút, preto si ju veľmi vážim. Treba ešte do-
dať, že cena nesie meno prezidenta Goetheho 
inštitútu v rokoch 1997-1982. V súvislosti s to-
uto cenou - aby som bola spravodlivá - musím 
doplniť, že Spolok slovenských knihovníkov 
a knižníc Bratislavského kraja ma uviedol vo 
februári t. r. do svojej práve vytvorenej Kni-
hovníckej siene slávy za celoživotný prínos pre 
slovenské knihovníctvo. Túto pobočku som 
viedla vo funkcii krajskej predsedníčky v  ro-
koch 2005-2009.

• Keď sa obzrieš späť, na čo najradšej 
spomínaš a na čo sa usiluješ čo najskôr 
zabudnúť?

Ak sa pozriem späť, musím priznať, že to 
nebola jednoduchá cesta. Práca si vyžadova-
la neraz veľa vypätia, cestovania, neustáleho 
jazykového zdokonaľovania, technickej zruč-
nosti. Pritom každý deň v inštitúte do večera 

v knižnici, na podujatiach, prichádzala som 
domov často v  noci, to bolo spočiatku - pri 
malých deťoch i neskôr školopovinných - ne-
raz problém. Ani neviem, ako som to vtedy 
zvládla.
Najviac ma poteší, keď sa stretnem s  ľuď-

mi, ktorí u  nás začínali ako žiaci či študenti 
a medzičasom sa z nich stali odborníci, ktorí 
pracujú v oblasti vzdelávania, v médiách často 
na veľmi významných postoch. Teším sa tiež, 
keď nás navštívia aj naši bývalí praktikanti, 
ktorí sa prídu pochváliť, čo dosiahli a pritom 
spomenú, ako sme im kedysi v  inštitúte pri 
ich štarte do života pomohli. Zároveň mám 
radosť z toho, keď na Slovensku vyjde preklad 
nemeckej knihy vďaka našej podpore. A na to, 
čo nebolo dobré, som už celkom zabudla.

• Odišla si z Goetheho inštitútu v plnej 
sile. Ako ťa poznám, iste nebudeš zahá-
ľať. Aký máš plán?

Priznávam, pripravila som sa na túto chvíľu 
odchodu. Urobila som si skúšky na úradný 
preklad a pokiaľ budem vládať, chcela by som 
sa venovať prekladaniu. Ide o nové témy, ne-
malé výzvy, prácu, pri ktorej o. i. treba vyu-
žívať všetky dostupné technické prostriedky, 
a tak sa aj v tejto oblasti chcem neustále vzde-
lávať. O prácu sa však nebojím. Samozrejme, 
aj keď vlastne mením profesiu, so záujmom 
budem sledovať, čo zaujímavé sa udeje v kniž-
ničnej a informačnej praxi.

S PhDr. Sylviou Nieser-Kováčovou, PhD. sa 
rozprávala Ľudmila Čelková

Pani Sylvia Nieser-Kováčová sa dožíva vý-
znamného životného jubilea. Do ďalších ro-
kov jej prajeme pevné zdravie, zúročenie všet-
kých nadobudnutých skúseností, spokojný 
pohľad na výsledky svojej ďalšej práce.
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