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ZNOVU MÁME SVIATOK ... / WE HAVE HOLIDAY AGAIN...

Nedávno som čítala úvodník, kto-
rý bol venovaný najobľúbenej-
ším povolaniam na Slovensku. 

Ak si myslíte, že povolanie knihovníka sa 
v ňom nevyskytovalo, nemýlite sa. A nebo-
lo ani v  ďalšom článku, ktorý sa zaoberal 
platmi rôznych úspešných povolaní. Nebo-
li sme spomenutí v prvej desiatke, ani v tej 
poslednej od konca. Rozmýšľam, čím to 
je? Po dlhšej úvahe som na prišla. Môžete 
so mnou súhlasiť, alebo aj nesúhlasiť, ale 
medzi novinármi máme veľmi málo zná-
mych a priateľov. Takých ozajstných, ktorí 
nás nevyhľadajú len vtedy, keď je uhorková 
sezóna a nemajú o čom písať. Ale.... nájdu 
sa aj lastovičky. Cielene vyhľadané články 
ma presvedčili, že predsa sa čo to o kniž-
niciach a knihovníkoch píše (Vtáčia búdka 
slúži ako knižnica; V  knižnici môžete ma-
ľovať i  tancovať; Pod knižnicou ožili baro-
kové klenby; Žena medzi knihami nie je len 
„šedou myškou“). A  pritom tém by bolo 
neúrekom – o schválenej Stratégii rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2015 – 
2020, novom zákone o knižniciach, novele 
autorského zákona, kde by knižnice mohli 
dosiahnuť aspoň čiastočné ústupky au-
torských zväzov, elektronických knihách, 
elektronickom publikovaní, nových rekon-
štruovaných budovách knižníc, výročiach 
knižníc, ako aj o množstve krásnych, zaují-
mavých a nových kultúrnych, vzdelávacích 
a komunitných podujatí, o ktorých sme sa 
dozvedeli pri rozhodovaní v správnej rade 
SAK pri výbere, ktoré podporíme v rámci 
projektu Partnerstvo alebo spojme svoje sily 
v roku 2015.
A  práve teraz máme na to veľkú príleži-

tosť. Mesiac marec má prívlastok mesiac 
knihy. Knižnice môžu na túto skutočnosť 
reagovať naozaj originálnymi nápadmi. 
Pre osvieženie pamäti len uvediem fakty, 
že marec je mesiac knihy u nás už od roku 
1955, kedy ho v bývalom Českosloven-
sku vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu 
(10.3.1796-16.3.1880) - významného slo-
venského buditeľa. Tento ľudový spisova-
teľ sa narodil a aj zomrel v marci a už od 
narodenia pociťoval lásku ku knihám. Trá-
pili ho však problémy so zrakom, a tak po 
nociach, kedy už vôbec nevidel a nemohol 
čítať, chodil po susedných domoch a prosil 
ľudí, aby mu čítali. Významne sa podieľal 
na šírení slovenskej knižnej kultúry. Ces-
toval po celom Slovensku, čo mu umož-
nilo spájať knihy s  predajom a šíriť osve-
tu. Rozširovaním obľúbených kalendárov 
a populárnej spisby medzi pospolitým slo-
venským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní 
a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kul-
túru a získavali prehľad o verejnom dia-
ní. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval 
Matici slovenskej a prvému slovenskému 
Gymnáziu v Revúcej. Knižnice prebrali 
po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia 
vzdelanosti. Ako v  minulosti, tak aj v  sú-
časnosti sú otvorené pre každého, kto chce 
rozvíjať svoju myseľ a kto sa chce vzdelávať. 
Po roku 1989 nástupom elektronických 
médií prišla tlačená kniha o svoje výsadné 
postavenie, čo sa prejavilo okrem iného aj 
premenovaním Mesiaca knihy na Mesiac 
knihy a internetu.
Ak by sa novinári pýtali, čo robia kniž-

nice konkrétne, určite by sme spomenuli 
najväčšiu marketingovú aktivitu, ktorou 
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je v  posledný marcový týždeň 16. ročník 
Týždňa slovenských knižníc so svojím vyvr-
cholením - rozprávkovou Nocou s Anderse-
nom. Verím, že tohtoročné novinky upú-
tajú verejnosť a novinári budú mať o čom 
písať.
Prvé číslo bulletinu SAK je už tradične 

venované zhodnoteniu predchádzajúceho 
volebného roka asociácie. Už tradične uve-
rejňujeme Správu o činnosti SAK od posled-
ného valného zhromaždenia v  roku 2014, 
Uznesenia z  Valného zhromaždenia SAK 
a  Plán práce a  aktivít SAK na rok 2015. 
Valné zhromaždenie SAK sa uskutočnilo 
začiatkom marca a bolo posledným, ktoré 
organizovala správna rada v terajšom zlo-
žení. Na jeseň nás čaká volebné valné zhro-
maždenie a  nové zloženie správnej rady. 
V  rámci hlavnej rubriky Články sme dali 
priestor predsedníčke SAK a  v  rozhovore 
s  ňou sme nazreli do zákulisia prípravy 
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 
na roky 2015 – 2020. Slovenskú pedagogic-
kú knižnicu v roku 2014 predstavil jej ria-
diteľ V. Grigar. Iste privítate skutočnosť, že 
súčasťou prvého čísla Bulletinu SAK je už 
spomínaná Stratégia...v plnom znení.
Rovnako zaujímavé sú aj ďalšie články, 

príspevky a  informácie od našich kolegov 
z knižníc. V rubrike Zo života nečlenských 
knižníc sa Vám predstaví Obecná knižnica 
v  Gemerskej Polome či Knižnica Múzea 
kultúry Chorvátov na Slovensku.
V ankete Pohľad na profesiu knihovníka 

Vás iste zaujme názor prvej víťazky spevác-
kej súťaže Superstar Katky Koščovej.
Informácie rôznych zaujímavých akcií 

prinášajú už tradične naše verné autorky. 
Snáď len pre tých, ktorí nevedia spome-
niem, že jedna z  nich Alena Mičicová je 

z vedeckých knižníc z Prešova a Košíc.
Cestu do ďalekej Indie podniknete pri 

čítaní príspevku M. Sliackeho z  CVTI SR 
a ja sa len teším, že správna rada SAK mala 
dobrý tip na mladého knihovníka, ktorý 
skvelo reprezentoval Slovensko.
Prvé číslo bulletinu končíme rubrikou Per-

sonálie a  ani sa nám nezdá, ale ďalšia naša 
kolegyňa, riaditeľka Krajskej knižnice v Ži-
line a  členka správnej rady SAK, oslavuje 
v  tomto roku svoje abrahámoviny. So žela-
ním pevného zdravia, tvorivých nápadov 
a  spokojnosti v  rodine (i tej knihovníckej) 
Tebe, milá Katarínka, končím tento úvodník

Vaša predsedníčka
PhDr. Daniela Džuganová

daniela.dzuganova@upjs.sk

novou riaditeľkou Univerzitnej knižnice 
Žilinskej univerzity v Žiline.
Ja osobne som sa začítala do príspevku J. 

Šimka Knihovník v najlepších rokoch a vre-
lo Vám ho odporúčam. Tak ako Vám odpo-
rúčam aj knihovnícke vydania publikácií 
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Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som stručne zhodnotila 
obdobie činnosti Slovenskej asociácie kniž-
níc za od 5. marca 2014, kedy sa uskutoč-
nilo valné zhromaždenie SAK v  Mestskej 
knižnici mesta Piešťany.
Slovenská asociácia knižníc (ďalej SAK) 

má k dnešnému dňu 96 členov. Za hodno-
tené obdobie nepribudla žiadna nová člen-
ská knižnica.
Správna rada SAK, zvolená na volebnom 

valnom zhromaždení v roku 2012, praco-
vala v zložení:
PhDr. Daniela Džuganová - predsedníčka 

SAK;
PhDr. Mária Žitňanská - tajomníčka SAK, 

vedúca odbornej skupiny pre edičnú čin-
nosť a propagáciu SAK, súčasne aj zodpo-
vedná redaktorka Bulletinu SAK;
Mgr. Andrea Doktorová - podpredsedníč-

ka a súčasne garant za ekonomickú a hos-
podársku agendu SAK;
Mgr. Valéria Závadská - vedúca odbornej 

skupiny pre dlhodobý rozvoj a  legislatívu 
SAK;
PhDr. Blanka Snopková, PhD.- členka od-

bornej skupiny pre dlhodobý rozvoj a legis-
latívu SAK;
Ing. Ondrej Látka, PhD. - vedúci odbor-

nej skupiny pre informačno-komunikačné 
technológie SAK;
Ing. Alena Poláčiková - vedúca odbornej 

skupiny pre medzinárodnú spoluprácu 
SAK;
PhDr. Zuzana Martinkovičová - vedúca 

sekcie akademických knižníc SAK;
Mgr. Katarína Šušoliaková – vedúca sekcie 

pre verejné knižnice SAK;
Mgr. Emília Antolíková, PhDr. Judita Ko-

páčiková – členky pracovnej skupiny sekcie 
pre verejné knižnice SAK.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 
(MARTIN, 3.3.2015) / GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASOCIATION (MARTIN, MARCH 3, 2015)

SPRÁVA O ČINNOSTI SAK OD VALNÉHO ZHROMAŽDENIA V ROKU 2014 
/ANNUAL REPORT OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION TO THE 2014 
GENERAL ASSEMBLY

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK
daniela.dzuganova@upjs.sk

Abstract: Activities of the association, its managing structures (board of directors, control 
board) and Professional structures are balanced by its director. Th e Professional structures 
include: public libraries section, academic libraries section, working teams for long-range 
development, working team for information Technologies application and digitization, for 
legislation, editorial activities and promotion and for international cooperation.
Keywords: Slovak Library Association, library association, annual report
Kľúčové slová: Slovenská asociácia knižníc, knihovnícke združenie, správa o činnosti
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Kontrolná a revízna komisia SAK praco-
vala v zložení:
Mgr. Katarína Soukupová – predsedníčka;
členky: PhDr. Daniela Gondová, Mgr. Be-

áta Bellérová, PhD.
Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa za 

hodnotené obdobie stretla 4x, a to:
• 23. 1. 2014 v Trnave;
• 4. 3. 2014 v Piešťanoch;
• 3. – 4. 6. 2014 v Banskej Bystrici;
• 1. – 2. 10. 2014 v Smoleniciach

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som teraz v krátkosti zhr-

nula aktivity SR SAK za uplynulé ročné 
a predstavila Vám niektoré dôležité aktivity 
pre rok 2015. Rok 2014 hodnotím ako mi-
moriadne náročný rok, ktorý bol venovaný 
dôležitým odborným a strategickým aktivi-
tám asociácie s cieľom posilniť postavenie 
a zvýšiť spoločenské povedomie knižníc na 
Slovensku.

  Sekcia verejných knižníc sa stretávala 
pravidelne pri zasadnutiach správnej rady, 
jej mimoriadne stretnutia prebiehali na 
celoslovenských podujatiach. Zaznamena-
ných termínov stretnutí sekcie verejných 
knižníc bolo 6 (23. 1., 4. – 5. 3., 3. – 4. 6., 
14. – 15. 8., 1. – 2. 10., 10. – 12. 11.2014). Na 
svojich zasadnutiach riešili prípravu na za-
sadnutia správnej rady; vyhodnocovanie re-
alizovaných podujatí; návrhy a pripomienky 
k plánu činnosti SAK; prípravu a realizáciu 
TSK 2014 v jednotlivých krajoch, jeho propa-
gáciu a vyhodnotenie; udržateľnosť projektu 
„Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevní-
ci“, organizačné a programové zabezpečenie 
odborných seminárov, pripomienkovanie 
návrhov  Stratégie rozvoja slovenského kni-

hovníctva na roky 2015 - 2020, ako aj kniž-
ničného zákona.
Jednou z  kľúčových marketingových ak-

tivít tejto sekcie, ako aj celej SR SAK, bol 
Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa konal 
v  dňoch 31. marca – 6. apríla 2014 s tra-
dičným mottom „Knižnice pre všetkých“. 
Marketingový plán s návrhom konkrétnych 
úloh, zodpovedných osôb a termínov spra-
covala PhDr. J. Kopáčiková, vyhodnotenie 
týždňa a spracovanie sumárneho príspevku 
do Bulletinu SAK mala na starosti Mgr. E. 
Antolíková. Slávnostné otvorenie TSK sa 
uskutočnilo vo Verejnej knižnici Jána Bo-
catia v Košiciach za prítomnosti primátora 
mesta Košice Richarda Rašiho a  vicepri-
mátorky Renaty Lenártovej, zástupcov Ko-
šického samosprávneho kraja v Košiciach, 
predsedníčky SSKK S. Stasselovej a zástup-
cov pozvaných knižníc z celého Slovenska. 
Slávnostné otvorenie TSK 2014 bolo výni-
močné aj tým, že konferencierom bol po 
prvýkrát ambasádor Týždňa slovenských 
knižníc Ján Gallovič, člen činohry SND 
v  Bratislave. Za pozitívnu považujeme aj 
tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 
pred samotným otvorením TSK 2014 na 
pôde Slovenského syndikátu novinárov 
v  Košiciach, ako aj množstvo mediálnych 
vstupov vďaka mediálnym partnerom TSK 
2014.
TSK je zaujímavý tým, že sa doň zapájajú 

nielen členské knižnice stavovských orga-
nizácií, ale aj nečlenské knižnice. Správy 
so základnými štatistikami o realizovaných 
podujatiach, počte návštevníkov a  počte 
nových zapísaných používateľov poslalo 
v  tomto roku 164 knižníc všetkých typov, 
od školských cez obecné, mestské, verejné 
regionálne a krajské, ale aj vedecké, uni-
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verzitné a špecializované. Vo vyhodno-
tení sú najpočetnejšie zastúpené mestské 
a  obecné knižnice, z  ktorých hodnotenie 
zaslalo 113 knižníc. Knižnice na Slovensku 
uskutočnili počas TSK 1  386 podujatí, čo 
je o 505 viac ako v roku 2013. Na poduja-
tiach sa zúčastnilo 42 204 účastníkov čo je 
o 15 045 viac oproti minulému roku a do 
našich knižníc sme zapísali 9  263 nových 
používateľov, kým v minulom roku ich bolo 
6 646. Z týchto čísel je jasné, že aktivity TSK 
z  roka na rok narastajú a  priamo úmerne 
rastie počet návštevníkov a  nových čitate-
ľov, čo môžeme hodnotiť veľmi pozitívne.
Za vydareným TSK, ktorý sa podarilo pri-

praviť v roku 2014, stojí aj úspešný projekt 
SAK, ktorý podporilo Ministerstvo kultú-
ry Slovenskej republiky. Hlavným cieľom 
projektu bola realizácia masívnej kampane 
na podporu činnosti všetkých typov kniž-
níc na Slovensku a  využívania ich služieb 
používateľmi. Projekt zahŕňal propagáciu 
činnosti knižníc, ktorú sme realizovali pro-
stredníctvom busboardov (plagátov) v pro-
striedkoch mestskej hromadnej dopravy 
vo všetkých krajských mestách na Sloven-
sku a ktorá trvala 1 mesiac (od 6. 3. 2014 
do 6. 4. 2014), prostredníctvom plagátov 
v tlačenej i elektronickej verzii vo všetkých 
knižniciach na Slovensku, nálepiek na autá 
s  nápisom Idem z knižnice, propagácie 
v  masovokomunikačných prostriedkoch, 
na portáli Infolib, webových stránkach 
knižníc a  ich zriaďovateľov, stránke MK 
SR. Práve vďaka tomuto projektu sa poda-
rilo organizačne zabezpečiť všetko potreb-
né pre spoločný úspech nás všetkých. Za 
úspechom sa skrýva množstvo neviditeľnej 
práce, preto mi dovoľte poďakovať sa me-
novite PhDr. Judite Kopáčikovej, Ing. O. 

Látkovi, Mgr. Kataríne Šušoliakovej, Mgr. 
Emílii Antolíkovej, Mgr. Andrei Doktoro-
vej zo správnej rady za vynaloženú prácu 
a energiu.
Medzi ďalšími celoslovenskými aktivita-

mi spomeniem už tradične úspešnú a  ob-
ľúbenú Noc s  Andersenom, kde hlavným 
organizátorom bol už tradične SSKK (4. 4. 
2014); Dni detskej knihy ( ktoré sa uskutoč-
nili v dňoch 8. - 10. 4. 2014 v Knižnici pre 
mládež mesta Košice); Čítame s Osmijan-
kom, pridáš sa aj Ty ? Posledná menova-
ná súťaž vyvrcholila v apríli 2014 a zapojili 
sa do nej najmä školské knižnice. Verejné 
regionálne knižnice túto súťaž propagovali 
a metodicky usmerňovali.
Deň ľudovej rozprávky. Celoslovenský 

projekt na podporu čítania realizovaný vo 
verejných knižniciach na Slovensku. Do 
podujatia sa zapojilo 21 verejných a škol-
ských knižníc a 7 základných škôl. Spolu 
prišlo do súťaže 1 332 vyplnených testov a 
983 čitateľských knižiek.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 17.3.2014 vo 

Verejnej knižnici Michala Rešetku v Tren-
číne.
Knihy P. Dobšinského, ktoré zakúpil SAK 

a diplom od SAK získali: 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. Od-

borným garantom projektu bola Gabriela 
Futová.
Za realizáciu podujatia bola zodpovedná 

Mgr. A. Antolíková.
Čítajme si. Celoslovenský čitateľský mara-

tón v spolupráci s Linkou detskej istoty pri 
slovenskom výbore pre UNICEF prebehol 
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dňa 5. júna 2014 v čase od 9:00 do 15:00. 
Bol to už 7. ročník najpočetnejšieho detské-
ho čitateľského maratónu.

V roku 2014 sme pokračovali s podporou 
projektu „Vzdelaní knihovníci = spokojní 
návštevníci“, ktorý fi nančne podporilo MK 
SR v  rámci svojho Dotačného programu 
2013.
Vyškolení boli tréneri pamäti ďalších troch 

knižníc, a to Knižnice A. Bernoláka v No-
vých Zámkoch, Zemplínskej knižnice G. 
Zvonického v  Michalovciach, ŠVK v  Ban-
skej Bystrici.
Ďalšie vzdelávanie vyškolených knihovní-

kov trénerov pamäti, aby bol projekt trvalo 
udržateľný, sa uskutočnilo vo Vranove nad 
Topľou 18. 2. a 4. 9. 2014. Zodpovednou za 
túto aktivitu bola Mgr. E. Antolíková, ktorá 
projekt prezentovala aj na seminári Hrát-
ky s pamětí v Mestskej knižnici v Břeclavi 
v ČR. Miťka, patrí Ti naše poďakovanie!

Ďalšou aktivitou sekcie verejných knižníc 
bola realizácia už 8. ročníka celosloven-
ského odborného seminára Komunitná 
knižnica VIII., ktorý sa uskutočnil v dňoch 
16. – 18. 6. 2014 v Košiciach. Odbornou ga-
rantkou seminára bola Mgr. E. Antolíková. 
 
V  spolupráci s  Rómskym domom Ro-

mano kher boli v  rámci sekcie verejných 
knižníc aktualizované tituly rómskej lite-
ratúry a  literatúry z  rómskeho prostredia 
pre celoslovenskú literárno-výtvarnú súťaž 
Farebný svet – Coloriskeri Luma 2014. Ve-
rejným knižniciam boli počas roka 2014 
distribuované rôzne materiály, napr. žia-
dosti o fi nančnú podporu v prospech detí 
s  dysfunkčnými poruchami mozgu; výzvy 

na podporu projektu Linky Detskej isto-
ty Dobrá krajina či ponuky vydavateľstvo 
Hydra, ktoré sa zameriava na žáner scifi  
a  fantasy a publikuje pôvodnú slovenskú 
a českú tvorbu.

Aj pre rok 2015 sa SR SAK rozhodla pri-
praviť a  podať v  požadovanom termíne 
grantové žiadosti do Dotačného programu 
MK SR 2015 Kultúrne aktivity pamäťových 
inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a kniž-
ničná činnosť: 1. projekt Bulletin Slovenskej 
asociácie knižníc v požadovanej výške 3 780 
eur. 2. projekt sa týkal podpory akademic-
kých knižníc v oblasti informačného vzde-
lávania. Pripravila ho sekcia akademických 
knižníc v požadovanej výške 6 000 eur pod 
názvom Knihovník akademickej knižnice – 
lektor informačného vzdelávania. 3. projekt 
Knižnice 2015, celoslovenská konferencia 
pripravila SR SAK a reagovala ním na aktu-
álne dianie v oblasti knihovníctva (prijatie 
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 
na roky 2015 – 2020, nový knižničný zákon 
a autorský zákon): Požadovaná výška roz-
počtu tohto projektu bola 10 260 eur.

  SR SAK prerokovala a schválila Rozbor 
hospodárenia SAK k  31. 12. 2014, ktorý 
predložila Mgr. Andrea Doktorová. Tej-
to agende bude venovaný samostatný bod 
nášho programu, a to Správa o hospodárení 
SAK za rok 2014.

  SR SAK pripravila návrh Plánu práce 
SAK na rok 2015 a návrh rozpočtu SAK na 
rok 2015. Oba tieto návrhy Vám boli zasla-
né mailovou poštou. Verím, že sa k obom 
návrhom vyjadríte v diskusii a doplníte ich 
svojimi návrhmi, pripomienkami či úpra-
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vami.
  Bulletin SAK ako pomerne silný od-

borný, mediálny a  marketingový prostrie-
dok prešiel svojimi, verím, že pozitívnymi 
zmenami. Kolektív redakčnej rady posilnili 
nové a  mladé kolegyne Mgr. D. Tóthová 
a PhDr. K. Prextová. Členkami sú i naďa-
lej kolegyne Benjamína Jakubáčová, PhDr. 
Eleonóra Janšová, Mgr. Valéria Závadská, 
bývalá kolegyňa PhDr. Ľudmila Čelková 
a  výkonnou redaktorkou je už druhý rok 
PhDr. Zuzana Babicová. Celému kolektívu 
ďakujem za ich prácu. V mene SR SAK im 
želám veľa zaujímavých príspevkov, ochot-
ných prispievateľov a tvorivého elánu pri 
zostavovaní každého nového čísla bulle-
tinu. A to všetko pod vedením zodpoved-
nej redaktorky PhDr. Márie Žitňanskej. 
Osobitne ďakujem kolegyni Eve Mackovej 
za anglickú mutáciu vybraných textov. Gra-
fi ckú úpravu B SAK zabezpečovala UK TU 
v  Košiciach. Naše osobitné poďakovanie 
patrí technickému redaktorovi Ing. Róber-
tovi Valenčákovi.
Opätovne i začiatkom roka 2015 sa konalo 

zasadnutie redakčnej rady Bulletinu SAK 
prostredníctvom videokonferencie (Brati-
slava, Košice a Prešov).
Tak ako pred rokom, tak i  teraz musím 

konštatovať, že najslabším článkom v edič-
nej činnosti SAK je množstvo príspevkov. 
Bulletin ponúka v  priemere 60 – 70 strán 
každého čísla na publikovanie informácií 
o množstve kvalitných odborných, kultúr-
nych a vzdelávacích podujatí v knižniciach 
(okrem množstva iných aktivít). Chceme 
len veriť, že sa situácia zlepší. Pripravili sme 
pre Vás a knižnice opätovne zaujímavý le-
ták, ktorý Vás bude vyzývať k publikovaniu. 
Prosím Vás o jeho umiestnenie na viditeľné 

a  frekventované miesto v  knižnici. Ponu-
ka na spoluprácu platí zo strany redakčnej 
rady nepretržite, využívajte ju preto, pro-
sím.

  SR SAK venuje maximálnu pozornosť 
„mediálnemu zviditeľňovaniu sa“ aj pros-
tredníctvom webovej stránky SAK. Strán-
ka prešla kvalitatívnymi zmenami, mnohí 
z  Vás ste si ju už zaradili medzi svoje ob-
ľúbené. Na stránke nájdete všetky aktuality 
SAK, informácie o  SR a  jej sekciách, náj-
dete tam i spomínaný B SAK a jeho archív, 
termíny uzávierok jednotlivých čísiel bul-
letinu, ale aj logá SAK, prihlášky pre záu-
jemcov o členstvo a pod. Čo však vnímam 
menej pozitívne je skutočnosť, že väčšina 
z  Vás nevyužíva túto stránku, nesleduje 
ju a pritom všetky potrebné informácie sa 
snažíme uverejňovať už v predstihu. Chcem 
sa poďakovať Ing. Ondrejovi Látkovi, PhD. 
z odbornej skupiny pre IKT a kolegyniam 
Mgr. Agnese Juhászovej a Ing. Alene Polá-
čikovej za spoluprácu v tejto oblasti.

  „Knižnice pre všetkých“ – 16. ročník 
„Týždňa slovenských knižníc“ v dňoch 23. 
– 28. 3. 2015. Slávnostné otvorenie Týždňa 
slovenských knižníc sa uskutoční dňa 23. 3. 
2015 o 13.00 hod. v Divadle Jána Palárika 
v Trnave. Podujatie bude pod záštitou pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja Ti-
bora Mikuša v spolupráci s Knižnicou Juraja 
Fándlyho v Trnave aza účasti zástupcov MK 
SR, MŠVVaŠ SR, ZMOS, knihovníckych 
profesijných združení, magistrátu mesta 
Trnava, zriaďovateľov knižníc, zástupcov 
knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj 
s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej 
asociácie knižníc SAKAČIK 2014, niekto-
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rej z  členských knižníc za jej aktívnu čin-
nosť, resp. za prípravu významného podu-
jatia alebo uskutočnenia významného činu.
Po slávnostnom otvorení sa uskutoční tla-
čová konferencia a divadelné predstavenie 
Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu 
z kolotoča, ktoré sa začne o 16.00 hod. v 
štúdiu Divadla Jána Palárika. Viac infor-
mácií o  tomto celoslovenskom podujatí 
sa dozviete od garantky TSK 2015 PhDr. 
Judity Kopáčikovej v  samostatnom bode 
dnešného programu. Úprimne sa teším, 
že sa nám od tohto roku podarilo nadvia-
zať úzku spoluprácu s  internetovým kníh-
kupectvom Martinus. Vítam preto medzi 
nami pani Annu Porubcovú, junior marke-
térku Martinusu.sk, ktorá nás bude taktiež 
informovať o našich spoločných aktivitách 
počas TSK 2015.

Vyvrcholením TSK bude už tradične pod-
ujatie na podporu čítania detí Noc s An-
dersenom vo verejných a školských kniž-
niciach vo všetkých regiónoch Slovenska 
v piatok dňa 27. 3. 2015. Výzva SSKK je 
nasmerovaná pre všetky verejné a školské 
knižnice na Slovensku, aby sa zapojili do ju-
bilejného 10. ročníka Noci s Andersenom.
Chcem Vás všetkých srdečne pozvať 

a  verím, že spoločne všetkými aktivitami 
a podujatiami poukážeme na miesto a úlo-
hu knihovníkov a  knižníc v  spoločnosti. 
Ako každý rok, i tento Vás chcem osobitne 
požiadať, aby ste s nami spolupracovali pri 
zverejňovaní informácií o  pripravovaných 
podujatiach a  komplexnom záverečnom 
vyhodnotení realizovaných aktivít počas 
TSK 2015. Každá členská knižnica dosta-
ne v  týchto dňoch mail s požiadavkou SR 
SAK, aby v termíne do 31. 3. 2015 poslali na 

adresu Mgr. Kataríny Šušoliakovej vyhod-
notenie TSK v štruktúre – počet podujatí, 
počet účastníkov podujatí, počet nových 
registrovaných používateľov a najzaujíma-
vejšie podujatie s krátkou anotáciou. Uve-
dené informácie sú veľmi dôležité z  mar-
ketingového hľadiska a pre celkový úspech 
TSK. Štatistika TSK 2015 a najzaujíma-
vejšie podujatia slovenských knižníc budú 
bezprostredne po ukončení TSK použité 
pre informovanie médií prostredníctvom 
tlačovej správy a ďalšími efektívnymi metó-
dami propagácie.

  SR SAK vyhlásila 11. ročník súťaže 
o  cenu SAK za aktívnu činnosť knižnice 
„SAKAČIK 2014“. Nominovaných bolo 9 
knižníc:

1. Považská knižnica v Považskej Bystrici. 
Séria prednášok pre znevýhodnených 
obyvateľov mesta Považská knižnica;

2. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Čin-
nosť literárneho klubu Fórum humoris-
tov;

3. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Tré-
ningy pamäti v knižnici;

4. Podtatranská knižnica v  Poprade. Re-
konštrukcia a  modernizácia verejnej 
knižnice;

5. Hornonitrianska knižnica v  Prievidzi. 
Projekt Regionálne cennosti;

6. Staromestská knižnica v  Bratislave. Sa-
moobslužné knižné domčeky typu little 
free library;

7. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo 
Zvolene. Celoslovenská novinárska sú-
ťaž stredných a vysokých škôl „Štúrovo 
pero“;

8. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpata-



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 1/2015 11

ky-Belopotockého v  Liptovskom Mi-
kuláši. Podujatia pre seniorov. Aktivity 
zamerané na seniorov, mentálne postih-
nuté deti a  rómske deti (podujatia pre 
rómske deti z Komunitného centra Lip-
tovský Mikuláš – Hlboké Nový svet);

9. Gemersko-malohontské múzeum v  Ri-
mavskej Sobote – knižnica. Ochrana 
kultúrneho dedičstva. Reštaurovanie 
tlačí 17. – 19. storočia, 1. etapa.

SR SAK na svojom zasadnutí dňa 2. 3. 
2015 neverejným hlasovaním udelila 
cenu „SAKAČIK“ Krajskej knižnici Ľu-
dovíta Štúra vo Zvolene za celoslovenskú 
novinársku súťaž stredných a vysokých škôl 
„Štúrovo pero“.

  SR SAK vyhlásila aj pre rok 2015 výzvu 
na podporu podujatia/akcie   „Partnerstvo 
alebo spojme svoje sily“. Prihlásených bolo 
18 podujatí členských knižníc, z ktorých SR 
SAK dňa 2. 3. 2015 vybrala a rozhodla. Pre 
rok 2015 budú podporené podujatia týchto 
knižníc:
1. Staromestská knižnica v Bratislave. Týž-

deň českej detskej literatúry (vzdeláva-
cia akcia pre deti a mládež);

2. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre: 
NITLIB 2015 – Kam kráčaš knižnica 
(seminár);

3. Krajská knižnica v  Žiline: Komunitná 
knižnica IX. (medzinárodné podujatie 
pre knihovníkov);

4. Knižnica pre mládež mesta Košice: Mo-
tivačné aktivity s  detským čitateľom 5 
(celoslovenský odborný vzdelávací se-
minár pre knihovníkov);

5. Malokarpatská knižnica v Pezinku: 
Slávne činy slovenčiny – Ľudovít Štúr 

známy neznámy (cyklus prednášok pre 
ZŠ a SŠ);

6. Knižnica P. O. Hviezdoslava v  Prešove: 
Poklady v knihách ukryté (seminár pre 
verejnosť);

7. Hornonitrianska knižnica v  Prievidzi: 
IN a OUT čítanie pre tínedžerov (od-
borný seminár pre knihovníkov);

8. Mestská knižnica mesta Piešťany: Číta-
nie ako zážitok (interaktívny seminár 
pre knihovníkov);

9. Oravská knižnica Antona Habovštiaka 
v  Dolnom Kubíne: Vyškolenie trénera 
pamäti (vyškolenie trénera pamäti);

  SR SAK pozorne sleduje a monitoru-
je oblasť legislatívy, ktorá sa týka knižníc 
a knižničnej činnosti. Aj v  roku 2014 sme 
intenzívne pracovali a  spolupracovali 
v  rámci Ústrednej knižničnej rady na ná-
vrhu Stratégie rozvoja slovenského knihov-
níctva na roky 2015 - 2020, spolupracovali 
sme na príprave návrhu knižničného záko-
na a autorského zákona.
Členovia SR SAK pracovali a  pracujú 

v Ústrednej knižničnej rade, poradnom or-
gáne ministra kultúry v oblasti knižničného 
systému SR, knihovníctva a knižníc; vo Vý-
bore pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR 
pre kultúru; v Dočasnej pracovnej skupine 
k  ochrane autorských práv v  hmotnom 
a  nehmotnom kultúrnom dedičstve pri 
Rade vlády pre kultúru.
Aj problematika dnešného odborného se-

minára venovaná obchodne nedostupným 
a  osirelým dielam v  zmysle autorského 
práva je dôkazom, že nám táto oblasť nie je 
ľahostajná.

  SR SAK opätovne žiadala MK SR o vy-
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hlásenie súťaže „Knižnica roka“, žiaľ, do 
dnešného dňa bez konkrétnej odozvy.

   V roku 2014 sa na pozvanie partnerské-
ho SKIP-u 2 členky SR SAK (PhDr. M. Žit-
ňanská, Mgr. E. Antolíková) zúčastnili na 
konferencii Knihovny současnosti (9. – 11. 
9. 2014 v Olomouci, ČR).
ü Odborná skupina tiež monitorovala 

aktivity zahraničných asociácií, spolkov 
a združení (SKIP, EBLIDA, LIBER a pod.), 
o najvýznamnejších aktivitách informovala 
prostredníctvom Bulletinu SAK. Priebežne 
zabezpečovala preklady obsahov jednotli-
vých čísiel B SAK, názvy článkov, anotácie 
nosných článkov a  kľúčových slov  do an-
glického jazyka.

  Odborná skupina pre zahraničnú spolu-
prácu iniciovala podpísanie deklarácie po-
slancami Európskeho parlamentu o vplyve 
verejných knižníc v Európskych spoločen-
stvách, zaslanej prostredníctvom EBLIDY 
Written declaration, under Rule 123 of Par-
liament’s Rules of Procedure, on the impact 
of public libraries in European communities 
(v  termíne 7. 10. 2013 – 7. 1. 2014). List 
predsedníčky SAK bol poslaný 6. 12. 2014 
Written declaration poslancom Európskeho 
parlamentu za SR (podporu písomne po-
tvrdili 3 poslanci).
ü Odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu iniciovala medzinárodné pripo-
mienkovanie revízie pravidiel o autorskom 
práve, elektronických knihách a digitálnom 
obsahu v  EÚ prostredníctvom elektronic-
kého dotazníka EBLIDA (vrátane prekla-
du do slovenského jazyka, cca 50s.). Išlo 
o možnosť vyjadriť sa a podporiť medziná-
rodné snahy knihovníkov a informačných 

špecialistov v rámci prebiehajúcej konzul-
tácie o revízii pravidiel autorských práv v 
Európskej únií na web stránke:
http://ec.europa.eu/internal_market/consul-

tations/2013/copyright-rules/index_en.htm
  Odborná skupina pre zahraničnú spolu-

prácu iniciovala a SR SAK sa zapojila a sú-
časne podporila európsku kampaň Právo na 
E-čítanie (Th e Right to e-Read Campaign), 
týkajúcu sa legalizácie požičiavania e-kníh 
v knižniciach. 23. apríl 2014 bol z iniciatívy 
združenia EBLIDA vyhlásený ako Svetový 
deň knihy a autorských práv – Deň práva 
na e-čítanie. SR SAK sa zapojila a podporila 
európsku kampaň. Jej cieľom bola podpo-
ra knižníc, najmä verejných, v  iniciatíve 
a sprístupňovaní elektronických kníh pou-
žívateľom, zvýšenie povedomia a informo-
vanosti širokej verejnosti, v  knihovníckej 
komunite, v  oblasti zákonodarstva, „pre-
lomenie“ bariér v  oblasti sprístupňovania 
e-kníh a digitálneho obsahu používateľom 
v knižniciach.

  V roku 2014 SAK dostal ponuku na ab-
solvovanie študijného pobytu - Internatio-
nal Training programe (ITP) Kerala, India 
- ITEC scholarship - DIGITAL LIBRARY 
z Embassy of India pre jedného účastníka 
zo Slovenska, v termíne od 20. 11. 2014 do 
5. 1. 2015. Odborná skupina pre medziná-
rodnú spoluprácu informovala o možnosti 
pobytu na zasadnutí SR SAK, dňa 3. 6. 2014 
v ŠVK v Banskej Bystrici a rozhodla o no-
minácii Mgr. Michala Sliackeho z CVTI SR 
v Bratislava, ktorý spĺňal stanovené odbor-
né kritériá a vekový limit pre výber účast-
níka. Embassy of India žiadosť potvrdila 
a  Mgr. Michal Sliacky úspešne absolvoval 
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zahraničný pobyt – ITEC course Digital 
Library Practices and Information Techno-
logy Application for Advanced Knowledge 
Management, Fluid Control Research Insti-
tute (India). Verím, že jeho vystúpenie v zá-
vere odborného seminára bude príjemným 
zážitkom z ďalekej krajiny.
 üSR SAK aj v roku 2015 plánuje podporiť 

účasť zástupcov členských knižníc na me-
dzinárodnej konferencii INFORUM 2015 
v dňoch 26. - 27. 5. 2015 (ČR).

  Sekcia akademických knižníc bola 
v spolupráci s CVTI SR v Bratislave mimo-
riadne aktívna pri príprave pokračovania 
projektu NISPEZ II. na roky 2014 – 2015 
a zabezpečenia fi nančných prostriedkov na 
pokračovanie tohto národného projektu.

  Sekcia akademických knižníc inten-
zívne spolupracovala s  CVTI SR v  oblasti 
budovania CREPČ a CREUČ, čoho dôka-
zom bol aj odborný seminár venovaný tejto 
dôležitej téme (30. 9. 2014) pod názvom 
Evidencia publikačnej činnosti a  CREPČ. 
Semináru predchádzal zber pripomienok 
k tejto problematike z akademických kniž-
níc a  vysoký záujem o  účasť na seminári 
potvrdil opodstatnenosť jeho konania. 
Poďakovanie patrí PhDr. D. Gondovej za 
spracovanie pripomienok za oblasť akade-
mických knižníc.

  Ďalšou aktivitou sekcie bola príprava na 
meranie výkonov akademických knižníc, 
tzv. benchmarking pre akademické knižni-
ce. Prvé výsledky boli odprezentované na 
seminári akademických knižníc dňa 25. 2. 
2015 v  Slovenskej pedagogickej knižnici 
v Bratislave.

  V roku 2014 plánovala odborná skupina 
pre IKT prieskum o discovery systémoch 
v  knižniciach SR. Úloha nebola ukonče-
ná, preto ju navrhujeme do plánu úloh na 
rok 2015.

  Aj v  roku 2015 sekcia akademických 
knižníc plánuje pokračovať v organizovaní 
odborných seminárov, ktoré sú pre akade-
mické knižnice dôležitými nástrojmi v  ich 
práci. Okrem budovania centrálnych re-
gistrov budú venované problematike elek-
tronického publikovania a informačného 
vzdelávania.

Vážené kolegyne a kolegovia,
vstúpili sme do posledného volebného roka 

našej profesijnej organizácie. V závere roka 
2015 nás čakajú voľby do našich orgánov 
SAK. Sami vidíme a cítime, že problémov 
pribúda, ich riešenia sú časovo, fi nančne 
i personálne náročné. Preto ďakujem všet-
kým, ktorých máme okolo nášho združenia 
a prikladajú ruky k dielu. Budeme radi, ak 
pristúpia k nám ešte bližšie mladí kolegovia 
a  kolegyne. Sľubujem im, že okrem práce 
vieme byť úžasnými priateľmi a  kolegami. 
A máme na pamäti slová ambasádora TSK, 
ktorý končil svoje moderovanie na otvore-
ní TSK 2014 Košiciach po skladbe Voda čo 
ma drží nad vodou myšlienkou, aby kniž-
nice a knihy držali ľudí nad vodou. Je dôle-
žité, aby sme našich čitateľov, návštevníkov, 
používateľov dokázali pritiahnuť ku kniž-
niciam, knihám, k čítaniu, a tým ich vedeli 
podržať... Nech sa nám spoločne darí!
Ďakujem za pozornosť.

PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka SAK



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 1/201514

UZNESENIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
KNIŽNÍC
Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc
1. berie na vedomie
Správu o činnosti SAK od posledného valného zhromaždenia.
2. schvaľuje
Správu o hospodárení SAK za rok 2014;
Správu kontrolnej a revíznej komisie SAK od posledného valného zhromaždenia;
Plán činnosti a rozpočet SAK na rok 2015;
výšku členských príspevkov na rok 2016 v nezmenenej výške: 
SNK Martin, UK Bratislava, CVTI SR  - 150 EUR
vedecké a akademické knižnice - 100 EUR
verejné knižnice – 80 EUR
špeciálne (lekárske, školské, poľnohospodárske) - 20 EUR
verejné obecné - 15 EUR
Termín splatnosti členských príspevkov – do 30 dní od odoslania príslušnej faktúry. 
3. ukladá
Správnej rade SAK zaoberať sa návrhmi z diskusie.

PLÁN PRÁCE A AKTIVÍT SAK NA ROK 2015
1. Organizačné úlohy

1.1. Predpokladané zasadnutia SR SAK
Termín: 01/2015, 03/2015, 06/2015, 10/2015, 11/2015
Zodpovedný: predseda SAK

1.2. Valné zhromaždenie SAK
Termín a miesto: 3.3.2015, Slovenská národná knižnica v Martine
Zodpovedný: predseda SAK

1.3. Volebné valné zhromaždenie SAK 
Termín a miesto: 11/2015, SNK v Martine
Zodpovedný: predseda SAK

2. Odborné aktivity
2.1. Trvalá udržateľnosť projektu „Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci“ 

Vzdelávacie stretnutie knihovníkov – vyškolených trénerov pamäti v rámci pro-
jektu SAK

Termín a miesto: 09/2015, Vranov nad Topľou
Zodpovedná: Mgr. E. Antolíková

2.2. Týždeň slovenských knižníc 2015 – 16. ročník celoslovenského podujatia 
v dňoch 23. – 28.3.2015 s mottom „Knižnice pre všetkých“

Termín a miesto otvorenia TSK: 23.3.2015, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Zodpovedný: predseda SAK a sekcia verejných knižníc SAK
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2.3. Noc s Andersenom. Propagácia medzinárodného projektu na podporu čítania vo 
verejných knižniciach.

Termín: 27. 3. 2015
Zodpovedný: sekcia verejných knižníc SAK

2.4. Dni detskej knihy. Podpora celoslovenského podujatia na podporu čítania
Termín a miesto: 24.-26. 3. 2015, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej 
Bystrici
Zodpovedná: sekcia verejných knižníc SAK

2.5. Čítame s Osmijankom. Pridáš sa aj Ty? Propagácia 11. ročníka podujatia vo 
verejných knižniciach

Termín: 2.1.– 30.4.2015
Zodpovedný: sekcia verejných knižníc SAK

2.6. Deň ľudovej rozprávky. Propagácia podujatia na tému „A čo bolo ďalej...“
Termín: 02 – 03/2015 ( termín vyhodnotenia 16.3.2015)
Hlavný organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Zodpovedný: sekcia verejných knižníc SAK

2.7. Čítajme si. Celoslovenský čitateľský maratón v spolupráci s Linkou detskej istoty 
pri Slovenskom výbore pre UNICEF. Propagácia

Termín: 06/2015
Zodpovedný: sekcia verejných knižníc SAK

2.8. Celé Slovensko číta deťom. 1. ročník v spolupráci s o. z. Celé Slovensko číta 
deťom. Propagácia

Termín: 1. – 7. 6. 2015
Zodpovedný: sekcia verejných knižníc SAK

2.9. „Autorský zákon a elektronické knihy“. Odborný seminár
Termín a miesto: 3.3.2015, Slovenská národná knižnica v Martine
Zodpovedný: PhDr. D. Džuganová, Mgr. K. Šušoliaková, Mgr. A. Doktorová

2.10. Komunitná knižnica IX. Odborný seminár
Termín a miesto: 16. – 18.6.2015, Žilina
Zodpovední: Mgr. E. Antolíková, Mgr. K. Šušoliaková

2.11. Knižnice 2015. Celoslovenská konferencia
Termín a miesto: 29. – 30.9.2015, Liptovský Ján
Zodpovedný: SR SAK

2.12. Akademické knižnice a elektronické publikovanie
Termín a miesto: 25.2.2015, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
Zodpovedný: sekcia akademických knižníc SAK

2.13. Open Acces Politika Slovenska v Európskom rámci. Spoluorganizátor medziná-
rodnej konferencie s CVTI SR, Bratislava

Termín a miesto: 25.3.2015, CVTI SR v Bratislave
Zodpovedný: PhDr. M. Žitňanská a sekcia akademických knižníc SAK
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2.14. „Podpora informačného vzdelávania v akademických knižniciach“
Termín a miesto: 09 - 10/2015, vybrané miesta Slovenska
Zodpovedný: sekcia akademických knižníc SAK

2.15. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov. Spoločné poduja-
tie SAK a SDRUK. Odborná a organizačná podpora medzinárodného kolokvia.

Termín a miesto konania: 11. – 13.10.2015, Jihočeská vědecká knihovna, Čes-
ké Budějovice, Česká republika 
Zodpovedný: PhDr. B. Snopková, PhD.

2.16. Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja. Kolokvium kniž-
nično – informačných expertov V4+.

Termín a miesto: 8. – 9.6.2015, Bratislava
Zodpovedný: PhDr. B. Snopková, PhD.

2.17. Prieskum o discovery systémoch v knižniciach SR (dotazníkový prieskum 
s cieľom zmapovať aktuálnu situáciu)

Termín: 09/2015
Zodpovedný: Ing. O. Látka, PhD. a odborná skupina pre IKT SAK

2.18. Benchmarking pre akademické knižnice. Pilotný projekt vybraných akademic-
kých knižníc a ich štatistických výkonov za rok 2013 a 2014

Termín: 11/2015
Zodpovedný: Ing. O. Látka, PhD. a sekcia akademických knižníc SAK

2.19. Webová stránka SAK. Priebežná aktualizácia obsahu webovej stránky, vrátane 
zabezpečenia jej udržiavania a anglickej verzie.

Termín: priebežne
Zodpovedný: odborná skupina pre informačno – komunikačné technológie 
SAK

2.20. Webová stránka Bulletinu SAK. Upgrade stránky archívu Bulletinu SAK s pod-
porou vyhľadávania. Priebežná aktualizácia obsahu webovej stránky.

Termín: priebežne
Zodpovedný: odborná skupina pre informačno – komunikačné technológie 
SAK

3. Legislatívna činnosť
3.1. V súlade s úlohami Programového vyhlásenia vlády pre Ministerstvo kultúry 

SR podieľať sa na príprave knižničnej a ďalšej legislatívy, ktorá sa dotýka knižníc 
a knižnično-informačnej činnosti.

Termín: podľa potreby
Zodpovedný: odborná skupina pre dlhodobý rozvoj a legislatívu SAK
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3.2. Aktívne sa podieľať na práci Výboru pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre 
kultúru

Termín: podľa potreby
Zodpovedný: predseda SAK a odborná skupina pre dlhodobý rozvoj a legis-
latívu SAK

4. Edičná činnosť a propagácia
4.1. Vydávanie Bulletinu SAK

Termín: štvrťročne
Zodpovední: Redakčná rada Bulletinu SAK, odborná skupina pre edičnú čin-
nosť a propagáciu SAK, odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK

4.2. Bulletin SAK ako mediálny partner konferencií (Kolokvium knižnično – infor-
mačných expertov krajín V4, 8. – 9.6.2015; Open Acces Politika Slovenska v Eu-
rópskom rámci 2015, 25.3.2015; Digitálna knižnica 2015, 21. – 23.4.2015; Brána 
k vedeckému poznaniu otvorená VI., 21.5.2015)

Termín: priebežne
Zodpovedný: PhDr. M. Žitňanská

5. Zahraničná spolupráca
5.1. Zabezpečenie účasti zástupcov SAK na podujatiach EBLIDA, ALA, ZDRUK, SKIP

Termín: priebežne
Zodpovedný: predseda SAK, odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu 
SAK

5.2. Zabezpečenie účasti členov SAK na 20. ročník medzinárodnej konferencie INFO-
RUM 2015

Termín: 26. – 27.5 2015, Praha
Zodpovedný: odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK

5.3. LIBER, ALA, EBLIDA, ZDRUK, SKIP. Monitoring aktivít
Termín: priebežne
Zodpovedný: odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK

5.4. Zabezpečovanie prekladov do Bulletinu SAK a anglickej verzie webovej stránky 
SAK

Termín: priebežne
Zodpovedný: odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK

(Plán práce a aktivít SAK na rok 2015 bol schválený členskými knižnicami na valnom zhro-
maždení SAK dňa 3.3.2015 v Martine)



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 1/201518

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

VÝCHODISKÁ STRATÉGIE
Knižnice poskytujú nenahraditeľné služ-

by v  oblasti zabezpečovania poznávacích, 
vzdelávacích a  kultúrnych potrieb nielen 
jednotlivcov, ale aj spoločnosti ako celku, 
preto ich všestranný rozvoj je dôležitým 
verejným záujmom. Systematické zhro-
mažďovanie, uchovávanie, spracovávanie 
a  sprístupňovanie informácií šírených na 
všetkých druhoch nosičov je dôležitým 
atribútom nielen súčasného vývoja mo-
dernej znalostnej spoločnosti, ale aj vý-
znamnou investíciou do budúceho rozvoja 
poznania, kultúry a vzdelávania obyvateľov 
krajiny.
Knižničný systém Slovenskej republiky 

tvorí 3 902 verejných, vedeckých, akade-
mických, školských a špeciálnych knižníc, 
ktoré širokej verejnosti v  roku 2013 po-
skytli viac ako 23,6 miliónov výpožičiek 
knižničných dokumentov pre viac ako 
1,06 milióna používateľov; zrealizovali 
viac ako 67  700 vzdelávacích a  kultúrno-
-spoločenských podujatí, pričom ich ročná 
návštevnosť dosiahla skoro 10 miliónov 
návštevníkov. Knižnice pre svojich pou-
žívateľov sprístupnili licencované elektro-
nické informačné zdroje (databázy), v kto-
rých používatelia realizovali skoro 10,5 
miliónov vyhľadávaní. Na základe týchto 
ukazovateľov je možné pri prepočte tzv. 
obslužnosti knižníc konštatovať, že v roku 
2013 bolo 19% obyvateľov Slovenskej re-
publiky aktívnym/ registrovaným používa-
teľom knižnice, pričom jeden aktívny/re-
gistrovaný používateľ zrealizoval viac ako 

4 výpožičky za rok a každý jeden obyvateľ 
navštívil knižnicu skoro 2x za rok. To sú 
ukazovatele, ktoré radia knižnice k najviac 
využívaným a  navštevovaným organizáci-
ám v ponuke kultúrnych služieb.
Významný nárast počtu vzdelávacích 

a  kultúrno-spoločenských podujatí, kto-
ré knižnice realizujú pre verejnosť (skoro 
43-tisíc v  roku 2007 na viac než 67-tisíc 
v roku 2013) súviselo s nevyhnutnou trans-
formáciou knižníc na komunitné centrá, 
ktoré ponúkajú priestor pre voľnočasové 
a vzdelávacie aktivity, spoločenské poduja-
tia, kultúru a kreativitu.
V  predchádzajúcich rokoch zaznamenal 

knižničný systém výrazné zmeny – počet 
knižníc klesol  takmer o  48%, t.j. z  počtu 
7  485 v  roku 2007 na 3  902 v  roku 2013. 
Tento pokles je na jednej strane spôsobe-
ný konsolidáciou siete školských knižníc 
(v roku 2010 došlo k zlučovaniu žiackych 
a učiteľských knižníc vrátane kabinetných), 
čo prispelo síce k redukcii ich počtu, ale aj 
k  ich výraznému oživeniu a  rozvoju, na 
druhej strane stagnáciou a rušením verej-
ných knižníc a  ich pobočiek, ako aj nie-
ktorých špeciálnych knižníc. S uvedenými 
trendmi úzko súvisí fakt, že v  minulosti 
bola najmä sieť tzv. verejných ľudových 
knižníc budovaná veľkoryso a  s  ohľadom 
na meniace sa priority podpory územných 
samospráv sa radikálne zmenil aj objem 
fi nančných prostriedkov, ktoré knižni-
ce na svoju činnosť získavajú od svojich 
zriaďovateľov – napríklad v  oblasti ak-
tívnej akvizície knižničných jednotiek sa 

STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA NA ROKY 2015-2020 
/ SLOVAK LIBRARIANSHIP STRATEGY 2015-2020



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 1/2015 19

objem fi nančných prostriedkov, ktoré po-
užili knižnice na obnovu a  rozvoj svojich 
knižničných fondov v  období rokov 2007 
až 2013 – znížil z 6,89 milióna eur na 5,24 
milióna eur. Táto skutočnosť má priamy 
vplyv na kvalitu knižnično-informačných 
služieb, čiastočne vysvetľuje pokles počtu 
výpožičiek (z 28 miliónov v roku 2007 na 
necelých 24 miliónov v roku 2013) a s ním 
súvisiaci pokles počtu aktívnych používa-
teľov (pokles z 1,24 milióna v roku 2007 na 
1,06 milióna v roku 2013).
Je však dôležité poznamenať, že trend zni-

žovania počtu fungujúcich verejných kniž-
níc nie je vlastný len Slovenskej republike, 
ale ide o vývoj, ktorý zaznamenala väčšina 
vyspelých krajín sveta, a to nielen ako dô-
sledok hospodárskej krízy, ktorá zasiahla 
svet v predchádzajúcich rokoch, ale aj ako 
dôsledok meniaceho sa prostredia, ktoré 
charakterizuje razantný nástup moderných 
informačných a  komunikačných techno-
lógií čoraz dostupnejších pre široké vrstvy 
obyvateľstva a nástupu nových typov kniž-
nično-informačných služieb založených 
práve na využívaní moderných technoló-
gií. Je preto prirodzené, že knižnice musia 
na tento vývoj reagovať a  prispôsobiť sa 
novým podmienkam a požiadavkám, aby 
v  konkurencii všadeprítomného online 
prostredia a digitálneho obsahu obstáli.
Dostupnosť kníh a časopisov vo formá-

toch vhodných aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím je jednou z kľúčových oblastí, 
ktoré upravuje Dohovor OSN o  právach 
osôb so zdravotným postihnutím v čl. 30 
Účasť na kultúrnom živote, rekreácií, zá-
ujmových aktivitách a športe. Rovnako je 
táto oblasť obsiahnutá v rámci Národného 
programu rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím na roky 
2014 – 2020, a  to najmä v kapitole 4.12., 
ktorej hlavným cieľom je „vytvárať osobám 
so zdravotným postihnutím podmienky 
pre účasť na rovnakom základe s ostatný-
mi na kultúrnom živote, na rozvoj a  vy-
užívanie svojho tvorivého, umeleckého 
a intelektuálneho potenciálu nielen na svoj 
vlastný prospech, ale aj na obohatenie celej 
spoločnosti“1).
Pretrvávajúcim problémom je nedosta-

točný objem a aktuálnosť sprístupnených 
titulov osobám so zdravotným postihnu-
tím, a to zvlášť v oblasti študijnej literatú-
ry v dostupných formátoch ako sú napr.: 
Braillovo písmo, zvukové nahrávky, reliéf-
na grafi ka, elektronické dokumenty.
Novými úlohami, ktoré si knižnice v novej 

situácii osvojujú, je preto rozvoj knižnič-
no-informačných služieb zameraných na 
rozvíjanie mediálnej, informačnej a  digi-
tálnej gramotnosti a umožňovanie prístu-
pu k relevantným informáciám, vrátane di-
gitálnych. V súvislosti s týmito úlohami je 
pozitívnym trendom zlepšenie technické-
ho vybavenia knižníc a  podpora prístupu 
verejnosti k internetu. Prezentácia knižníc 
prostredníctvom webových sídiel a online 

1) Jedným z najvýznamnejších partnerov v ob-
lasti plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím je Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, 
ktorá sa počas svojho 65-ročného pôsobenia 
vyprofi lovala na dominantnú národnú kultúrnu 
a informačnú inštitúciu. Poskytuje nielen kla-
sické knižničné služby, ale predstavuje dôležitú 
informačnú základňu elektronických informač-
ných zdrojov pre zdravotne postihnutých na 
Slovensku (ročná produkcia kníh v Braillovom 
písme je približne 110 titulov, vrátane učebníc 
a pri zvukových knihách sa ročná produkcia 
pohybuje okolo 150 titulov).
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katalógov na internete sa stali bežnou sú-
časťou ponuky služieb knižníc.

STRATEGICKÁ VÍZIA
Budúcnosťou knižníc je i  naďalej pl-

niť svoje poslanie vo vzťahu k  verejnosti 
a  poskytovať kvalitné služby podporujúce 
poznanie, vzdelávanie a kultúru čo najšir-
šiemu okruhu používateľov v  inovovanej 
podobe, ktorá bude postavená na ich tra-
dičných funkciách, ale bude prispôsobená 
zmeneným podmienkam 21. storočia. Aby 
tieto knižnično-informačné služby, v kon-
kurencii iných informačných platforiem 
obstáli, ich základným atribútom musí byť 
pridaná hodnota v  podobe kvality, ktorú 
používatelia nemôžu nájsť inde a  súčasne 
aj bezbariérová dostupnosť. A to nielen 
v  budovách knižníc, ale aj vo virtuálnom 
priestore, ktorý sa stal primárnym zdrojom 
hľadania informácií. Digitalizácia súčastí 
kultúrneho dedičstva, vrátane písomného 
dedičstva, či knižničných fondov a ich sprí-
stupnenie verejnosti spolu s ďalšími kvalit-
nými informačnými zdrojmi bude v  tejto 
súvislosti hrať prvoradú úlohu. V  tejto 
súvislosti pred knižnicami stojí ďalšia dô-
ležitá úloha, a to vyhľadávať a spracovávať 
digitálne objekty, ktoré nemajú žiadnu svo-
ju fyzickú podobu, vznikli už v  digitálnej 
podobe. Keďže sa do značnej miery zme-
nil spôsob komunikácie, mení sa aj rozsah 
zdrojov a  práve knižnice sú tými, kto vie 
tieto zdroje kvalitne spracovať a  sprístup-
niť v jednom prostredí zastrešujúcom tieto 
rozmanité a heterogénne zdroje. Keď budú 
voľne dostupné informácie rôznej kvality 
konfrontované s  poznaním a  vedomosťa-
mi, ktoré sú obsiahnuté vo fondoch kniž-
níc, používatelia sa presvedčia, že hodno-

verné a relevantné informácie treba hľadať 
v  prvom rade v  knižniciach. Pokiaľ budú 
tieto informácie zároveň dostupné ko-
mukoľvek, kedykoľvek a odkiaľkoľvek bez 
toho, aby bolo potrebné opúšťať prostredie, 
v ktorom používateľ informácie potrebuje, 
knižnice budú vnímané ako dôležitá verej-
ná služba všetkými kľúčovými aktérmi – 
na jednej strane používateľmi, ktorí služby 
využívajú, na druhej strane zriaďovateľmi, 
ktorí činnosť a rozvoj knižníc fi nancujú.
Posun časti činnosti knižníc do virtuál-

neho sveta musí byť zároveň sprevádzaný 
zvyšovaním kvality, ako aj rozsahu posky-
tovaných služieb. Tie musia zasa vychádzať 
z potrieb a očakávaní používateľov, z fun-
govania obslužných miest, ktoré sa posky-
tujú v  ich fyzických priestoroch. Zamest-
nanci knižníc musia byť kvalifi kovanými 
a  motivovanými odborníkmi, ktorých 
vedomosti a  schopnosť pomôcť a poradiť, 
či sprostredkovať požadované informácie 
budú pre používateľa dôvodom na pravi-
delné využívania služieb knižnice a jej prí-
padnú návštevu. Knihovníci a  informační 
odborníci sa postupne menia na osobných 
znalostných poradcov, ktorí musia vedieť 
reagovať na konkrétne otázky a  potreby 
používateľov, a tým sa menia aj požiadav-
ky na ich znalosti, vedomosti a  praktické 
zručnosti.
Bez ohľadu na nevyhnutnú transformáciu 

činnosti knižníc v oblasti knižnično-infor-
mačných služieb je však stále potrebné, aby 
riadne plnili aj ďalšiu zo svojich základ-
ných funkcií – uchovávanie písomného de-
dičstva krajiny bez ohľadu na nosič takejto 
informácie. To vyžaduje na jednej strane 
revitalizáciu stavebnej a  technickej infraš-
truktúry depozitárov a rozšírenie ich kapa-
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cít výstavbou nových, moderných priesto-
rov na uchovávanie písomného dedičstva, 
na druhej strane implementáciu technolo-
gických riešení, ktoré umožnia dlhodobé 
uchovávanie aj tzv. born digital materiálov, 
ktorých význam neustále narastá.
Pre naplnenie strategickej vízie rozvoja 

knižničného systému SR v rokoch 2015 – 
2020 sú prioritné tri strategické oblasti:
 - formovanie informačných potrieb, 

podpora informačnej gramotnosti, 
riadenie a  rozvoj ľudských zdrojov pre 
trvalú udržateľnosť a  rozvoj činnosti 
knižníc,

 - budovanie, trvalé uchovanie,  rozvoj 
a  ochrana knižnično-informačných 
fondov,

 - optimalizácia a  rozvoj knižnično-
informačných služieb a  metód správy 
informácií a znalostí.

V  rámci týchto strategických oblastí sú 
stanovené priority a opatrenia, ktoré majú 
slúžiť na dosiahnutie defi novaných cieľov. 
Výsledkom takéhoto strategického nasta-
venia má byť, že dobrá knižnica má byť 
cieľom každého.
Je nutné podotknúť, že hlavné strategic-

ké oblasti boli defi nované s  ohľadom na 
heterogénnosť knižničného systému Slo-
venskej republiky, na disponibilné zdroje 
(a to bez ohľadu, či materiálne, fi nančné2), 
či ľudské), možnosti a pripravenosť kniž-
níc a  vymedzené časové obdobie straté-

2) Ministerstvo kultúry SR spracovalo stratégiu 
aj so zohľadnením úlohy č. C.8. uznesenia vlády 
SR č. 588/2013 k návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2014 až 2016 – ...nepredkladať 
materiály, ktoré zvyšujú výdavky v schválenom 
štátnom rozpočte na rok 2014 s rozpočtovými 
dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné 
rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy. 

gie. Ťažisko implementácie niektorých 
opatrení a  ich vplyv na rozvoj knižnično-
-informačných služieb bude záležať najmä 
od národnej knižnice, vedeckých knižníc 
a  akademických knižníc a  hlavnej osi ve-
rejného knihovníctva po úroveň regiónov 
(t.j. regionálnych knižníc). I  tak ponechá-
vajú strategické oblasti aj dostatočný roz-
vojový priestor na úrovni zadefi novaných 
cieľov a opatrení pre ostatné typy knižníc. 
Bude záležať od každej knižnice a jej zria-
ďovateľa nakoľko využije stratégiu rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2015 - 
2020 (ďalej len „stratégia“) na plánovanie 
výkonov odbornej činnosti a naň nadväzu-
júce vyhodnocovanie činnosti knižníc.

STRATEGICKÁ OBLASŤ 1:
FORMOVANIE INFORMAČNÝCH PO-

TRIEB, PODPORA INFORMAČNEJ 
GRAMOTNOSTI, RIADENIE A ROZVOJ 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE TRVALÚ UDR-
ŽATEĽNOSŤ A ROZVOJ ČINNOSTI KNIŽ-
NÍC.
Knižnice zabezpečujú všeobecný prístup 

občanov ku kultúre, k poznatkom a infor-
máciám v  tlačenej i  digitálnej forme, čím 
vytvárajú podmienky pre celoživotné vzde-
lávanie občanov. Podporujú tak individu-
álne, formálne i  neformálne vzdelávanie 
pre všetky vekové kategórie používateľov.
Podieľajú sa na vytváraní a posilňovaní 

čitateľských návykov u detí a mládeže, roz-
víjajú čitateľskú, mediálnu a informačnú 
gramotnosť, ktorú možno zjednodušene 
charakterizovať ako schopnosť identifi ko-
vať, vyhľadať, hodnotiť a  používať infor-
mácie.
Podieľajú sa tiež na multikultúrnej výcho-

ve a sprostredkovaní informácií verejného 
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sektora pre všetkých občanov.
Najdôležitejším predpokladom pre rozvoj 

služieb a zdrojov sú kvalifi kovaní odborní 
pracovníci, schopní tvorivo riešiť problémy 
pri zabezpečovaní modernizácie a inovácií 
v knižniciach v SR.

PRIORITY A OPATRENIA
1.1 Podpora dobudovania knižníc tak, 

aby mohli v zmysle Koncepcie celoživot-
ného vzdelávania3) v SR primerane plniť 
úlohy centier vzdelávania s  dôrazom na 
informačnú gramotnosť.

Cieľ
Podporovať rovnosť šancí pri plnení zá-

kladného ľudského práva na celoživotné 
vzdelávanie a osobný rozvoj.
Zvyšovaním informačnej gramotnosti 

najmä študentov stredných a vysokých škôl 
podporovať začlenenie mladej generácie 
do sociálnych a  pracovných vzťahov, vy-
tvárať podmienky na podporu informačnej 
gramotnosti aj ďalších skupín obyvateľstva.
Vzdelávať zamestnancov knižníc v oblasti 

informačnej a digitálnej gramotnosti.

Opatrenia
1.1.1 Vytvárať podmienky na prístup ob-

čanov k  nadobúdaniu nových, obnovova-
niu a  zdokonaľovaniu už získaných zruč-
ností pri práci s  informáciami, ktoré sú 
potrebné na trvalo udržateľný rozvoj spo-
ločnosti založenej na vedomostiach.
1.1.2 Aktívne prispievať k zlepšeniu infor-

mačnej gramotnosti všetkých vrstiev oby-
vateľstva trvalou podporou vzdelávacích 
aktivít knižníc, vrátane podpory výstupov 

3) http://www.minedu.sk/9772-sk/dokumenty-
-a-predpisy/ 

z týchto aktivít.
1.1.3 Podporovať systematické vzdelá-

vanie zamestnancov knižníc pri rozvíjaní 
digitálnej a mediálnej gramotnosti a celo-
životnom vzdelávaní v  oblasti technológií 
zabezpečujúcich digitálne služby a lektorov 
– knihovníkov zabezpečujúcich informač-
né vzdelávanie, najmä na vysokých školách 
a univerzitách.

1.2 Budovanie knižníc ako komunit-
ných, multikultúrnych a  informačných 
centier a  miest neformálneho celoživot-
ného vzdelávania.

Cieľ
Podporovať aktívnu účasť knižníc na re-

gionálnom rozvoji v oblasti celoživotného 
vzdelávania, umenia, kultúry, cestovného 
ruchu a miestnych podnikateľských aktivít. 
Podporovať budovanie a  rozvoj knižníc 

ako multifunkčných a  multikultúrnych 
centier, ako informačného zázemia, infor-
mačných centier a súčastí infraštruktúry 
kreatívneho priemyslu a podporovať ich 
kooperáciu a partnerstvo.
Podporovať transformácie knižníc na 

miesta stretávania sa ľudí a názorov.

Opatrenia
1.2.1 Zabezpečiť prístup občanov k infor-

máciám verejného sektora.
1.2.2 Podporovať sociálne funkcie a služ-

by verejných knižníc, vytvárať a  poskyto-
vať v  nich kultúrne/komunitné priestory 
v rámci neformálneho stretávania sa obča-
nov, občianskych združení, poradenských 
centier a pod. a podporovať ich aktivity.
1.2.3 Vytvárať podmienky na rozširovanie 

partnerstiev medzi knižnicami, kultúrny-
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mi, záujmovými a vzdelávacími ustano-
vizňami, školskými zariadeniami, klubmi, 
občianskymi združeniami, neziskovými 
organizáciami, podnikmi, výskumnými 
ústavmi, osvetovými strediskami a  zaria-
deniami, ako súčastí celoživotného vzde-
lávania na miestnej a regionálnej úrovni 
a podporovať ich aktivity.
1.2.4 Podporovať rozvoj akademických 

knižníc ako informačných centier akade-
mickej komunity.
1.2.5 Vytvoriť podmienky a  podporovať 

zapájanie dobrovoľníkov do služieb kniž-
níc.
1.2.6 Podporovať rozvoj školských kniž-

níc ako informačných a kultúrnych centier 
škôl.

1.3 Podpora a propagácia čítania, rozvo-
ja čitateľskej gramotnosti, aktivít na od-
stránenie druhotnej negramotnosti.

Cieľ
Podporou a propagovaním čítania prispieť 

k  odstráneniu druhotnej negramotnosti 
a rozvoju čitateľských návykov.
Cielenými aktivitami zvyšovať záujem 

o literatúru a čítanie.

Opatrenia
1.3.1 Zvyšovať profesionalitu a atraktivitu 

podujatí na zvyšovanie čitateľskej gramot-
nosti zameraných na širokú verejnosť.
1.3.2 Podporovať aktivity rozvíjajúce číta-

nie detí a mládeže, napr. čítanie s porozu-
mením.
1.3.3 Podporovať projekty rodinnej čita-

teľskej gramotnosti a  rodinného čítania 
v rámci komunitných aktivít knižníc.

1.4 Podpora vzdelávania vybraných cie-
ľových skupín (rómskych komunít, dlho-
dobo nezamestnaných občanov, žien na 
materskej a rodičovskej dovolenke, obča-
nov so zdravotným postihnutím, imigran-
tov, občanov v  postproduktívnom veku 
a  občanov s  nízkym stupňom vzdelania 
alebo nízkym sociálnym statusom) naj-
mä prostredníctvom verejných knižníc.
Podpora dostupnosti knižnično-infor-
mačných služieb pre znevýhodnené sku-
piny občanov.

Cieľ
Zavádzať cielené aktivity pre vybrané sku-

piny používateľov.
Osobitnú pozornosť venovať dostupnosti 

knižnično-informačných služieb pre zne-
výhodnené skupiny občanov a prispieť tak 
k rozvoju knižníc bezbariér.

Opatrenia
1.4.1 Podporovať tvorbu a  transpozíciu 

tradičných a  moderných dokumentov do 
podoby vhodnej pre občanov so zrako-
vým postihnutím a občanov so sluchovým 
postihnutím a  presadzovať dodržiavanie 
štandardov, ktoré zjednodušujú prijímanie 
informácií občanom so zdravotným po-
stihnutím.
1.4.2 Podporovať zavádzanie a využívanie 

technických a  technologických prostried-
kov na sprístupnenie informácií znevý-
hodneným skupinám občanov.
1.4.3 Podporovať a rozvíjať priamu spolu-

prácu knižníc so združeniami zameranými 
na znevýhodnené a  menšinové skupiny 
občanov.
1.4.4 Podporovať projekty zamerané na 

zlepšenie knižnično-informačných služieb 
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a  vzdelávanie znevýhodnených občanov 
(najmä občanov so zdravotným postihnu-
tím, seniorov/seniorky a skupiny obyvate-
ľov patriacich k  sociálne znevýhodneným 
spoločenstvám).

1.5 Vytvorenie a  podpora systému ce-
loživotného vzdelávania informačných 
profesionálov a  knihovníkov, skvalitne-
nie systému riadenia ľudských zdrojov.

Cieľ
Zabezpečiť nadobúdanie a rozvoj praktic-

kých skúseností knižničných a  informač-
ných zamestnancov na pracoviskách.

Opatrenia
1.5.1 Podporovať akreditované vzdeláva-

nie zamestnancov knižníc pre všetky ka-
tegórie odborných zamestnancov, zvlášť 
pre zamestnancov zabezpečujúcich infor-
mačné vzdelávanie detí, mládeže a dospe-
lých.
1.5.2 Podporovať systém celoživotného 

vzdelávania knihovníkov a  informačných 
profesionálov.
1.5.3 Inovovať katalóg pracovných činnos-

tí pre knihovníkov a informačných špecia-
listov, inovovať opisy činnosti pre konkrét-
ne platové triedy knihovníkov.
1.5.4 Vytvárať podmienky na motivujúce 

odmeňovanie odborných zamestnancov 
knižníc s cieľom ich udržania v profesijnej 
oblasti.
1.5.5 Vytvárať podmienky na podporu 

odborných aktivít knihovníckych stavov-
ských a profesijných organizácií.

STRATEGICKÁ OBLASŤ 2:
BUDOVANIE, TRVALÉ UCHOVANIE, 

ROZVOJ A OCHRANA KNIŽNIČNO-IN-
FORMAČNÝCH FONDOV.
Knižnično-informačné fondy predstavu-

jú významnú časť kultúrneho, intelektu-
álneho a  vedeckého dedičstva. Knižnice 
svoje knižničné fondy systematicky a  dl-
hodobo budujú a profesionálne spravujú 
tak, aby bezodkladne po nadobudnutí bola 
každá knižničná jednotka zaevidovaná, 
odborne spracovaná, komplexne ochráne-
ná a primerane sprístupnená.
Dôležitou súčasťou komplexných služieb 

knižníc je aj vyhľadávanie, spracovanie 
a sprístupňovanie ďalších informačných 
zdrojov a prameňov.

PRIORITY A OPATRENIA
2.1 Budovanie knižnično-informačných 

fondov a poskytovanie informácií v súla-
de s potrebami občanov a celospoločen-
skými záujmami.

Cieľ
Zabezpečiť, systematicky budovať a sprí-

stupňovať knižničné fondy a   informačné 
zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelá-
vania, inovácií techniky a rozvoja podnika-
teľského prostredia a na podporu osobné-
ho rozvoja a trávenia voľného času.
Obohacovať a poskytovať účelnú a  tema-

ticky vyčerpávajúcu ponuku informačných 
a knižničných fondov a operatívny prístup 
k  aktuálnym a  kvalitným informáciám 
pre široký okruh používateľov šírených na 
všetkých druhov nosičov.
Optimalizovať systém povinných výtlač-

kov a aktualizovať platnú legislatívu, ktorá 
nerieši povinné deponovanie dokumentov 
v elektronickej forme.
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Opatrenia
2.1.1 Zabezpečiť zdroje a podporu akvi-

zičnej činnosti knižníc a posilniť koncepč-
né budovanie knižnično-informačných 
fondov v  súlade so zameraním a  špeciali-
záciou knižníc.
2.1.2 Presadzovať nástroje racionalizácie 

vstupného spracovania dokumentov – 
štandardizácie, kooperatívnej katalogizá-
cie, budovania súborných katalógov a da-
tabázy autorít.
2.1.3 Systematicky realizovať zámer ko-

ordinovaného postupu v procese akvizície 
a  sprístupňovania elektronických infor-
mačných zdrojov a  databáz pre potreby 
vedy, výskumu, vzdelávania a podnikateľ-
ského sektora na celonárodnej úrovni.
2.1.4 Iniciovať novelizáciu zákona o  po-

vinných výtlačkoch s  nastavením para-
metrov pre funkčný výkon uplatnenia zá-
kona v praxi v súlade s Vyhlásením IFLA 
o povinných deponátoch. Počet výtlačkov 
stanoviť s  cieľom zabezpečiť ich primera-
nú technologickú dostupnosť a  dlhodobé 
uchovávanie pre budúcnosť. Zaviesť sys-
tém povinného výtlačku aj pre diela vyda-
né iba v  elektronickej podobe bez ohľadu 
na formát alebo technológie. Zvážiť inštitút 
knižníc s právom na platený povinný výtla-
čok so zľavou.

2.2 Digitalizácia, dlhodobá archivácia 
a  sprístupňovanie digitálnych dát a  po-
znatkov kultúrneho a  vedeckého dedič-
stva.

Cieľ
Prostredníctvom digitálnych knižníc po-

skytovať priamy prístup k  digitálnym aj 
nedigitálnym informačným zdrojom pre-

hľadným a  spoľahlivým spôsobom a  pro-
stredníctvom informačných technológií 
tak prepájať vzdelávanie a  kultúru. Digi-
talizáciou dokumentov kultúrneho dedič-
stva umožňovať uchovávanie originálnych 
nosičov informácií a  zároveň umožňovať 
efektívne a  demokratické sprístupnenie 
tohto obsahu verejnosti v oveľa širšom me-
radle.
Vytvoriť podmienky a zabezpečiť rozvoj 

digitálnych knižníc a digitálnych služieb 
v oblasti digitálnej kultúry a tvorbu systé-
mových nástrojov a zdrojov pre kreatívny 
priemysel.
Rozšíriť, skvalitniť a  optimalizovať in-

formačné, komunikačné a technologické 
kapacity na systematický zber, správu, ulo-
ženie a  dlhodobú ochranu knižničných, 
informačných a  znalostných fondov v  di-
gitálnej forme.

Opatrenia
2.2.1 Pripraviť koncepciu a metodiku digi-

talizácie knižničných fondov vrátane sprí-
stupňovania digitálneho obsahu širokému 
okruhu používateľov. Pri sprístupňovaní 
digitálneho obsahu dodržiavať štandardy 
stanovené pre informačné systémy verejnej 
správy.
2.2.2 Zapojiť knižnice do jednotnej plat-

formy uchovávania, dlhodobej archivácie 
a  sprístupňovania kultúrneho a  intelektu-
álneho dedičstva.
2.2.3 Podporovať partnerstvá knižníc 

a iných kultúrnych inštitúcií a súkromného 
sektora s uplatnením spoločných štandar-
dov a  metodológií pre podporu interope-
rability a  zlepšenia možnosti vzájomného 
prepojenia knižničných fondov, muzeál-
nych objektov a archívnych dokumentov.
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2.2.4 Zlepšiť podmienky pre digitalizáciu 
informačných zdrojov a  ich dostupnosť 
vytvorením zoznamov osirelých diel, ob-
chodne nedostupných diel a  prechodne 
alebo trvale nedostupných na knižnom 
trhu.
2.2.5 Inštalovať a prepojiť inštitucionálne 

repozitáre na sprístupňovanie a systema-
tické uchovávanie miestnych významných 
a  účelných knižničných, informačných 
a znalostných prameňov.
2.2.6 Vybudovať informačný systém na 

zber, spracovanie a správu povinného de-
ponátu pôvodných elektronických publi-
kácií a digitálnych diel a obsahu slovenské-
ho webu (www.sk).
2.2.7 Zabezpečiť trvalo udržateľnú pre-

vádzku a rozvoj centra digitalizácie pri Slo-
venskej národnej knižnici v Martine. 
2.2.8 Zabezpečiť trvalo udržateľnú pre-

vádzku a rozvoj Centrálneho dátového ar-
chívu (CDA) na dlhodobú ochranu kultúr-
neho dedičstva v digitálnej forme, rozšíriť 
partnerskú inštitucionálnu sieť prispieva-
teľov CDA.

2.3 Odborná ochrana knižnično-infor-
mačných fondov a  zlepšenie ochrany 
a bezpečnosti budov a priestorov, v kto-
rých je uložený, uchovávaný a  sprístup-
ňovaný knižničný fond. Fyzická ochrana 
a trvalé uchovávanie historických kniž-
ničných fondov.

Cieľ
Pri výstavbe, rekonštrukcii alebo moder-

nizácii knižníc sa zamerať na vytvorenie 
optimálnych klimatických, svetelných 
a bezpečnostných podmienok na ochranu 
knižničného fondu, a  tým spomaliť alebo 

zastaviť prirodzený proces degradácie.
Historické knižničné zbierky tvoria neod-

deliteľnú súčasť pamäti národa a predsta-
vujú nevyčísliteľné kultúrne a  historické 
bohatstvo. Historické knižničné dokumen-
ty sú nielen významnými artefaktmi doku-
mentujúcimi knižnú kultúru jednotlivých 
historických období, ale aj významným 
zdrojom informácií a  úlohou knižníc je 
odborné spracovanie, vedecké zhodnote-
nie, sprístupňovanie a  popularizácia pí-
somného kultúrneho dedičstva odbornej 
aj laickej verejnosti.

Opatrenia
2.3.1 Zlepšiť stav ochrany a  bezpečnosti 

knižničných fondov prostredníctvom tech-
nického, technologického, elektronického 
alebo mechanického vybavenia a  zariade-
nia budov a priestorov.
2.3.2 Pokračovať v pasportizácii a správe 

historických knižníc, zaviesť evidenčné 
parametre zabezpečujúce jednoznačnú 
identifi káciu dokumentu s cieľom zabrániť 
akejkoľvek neželanej manipulácii s  kniž-
ničným fondom (zámena, odcudzenie).
2.3.3 Vytvárať optimálne podmienky na 

odborné spracovanie, vedecké skúmanie, 
uloženie, ochranu, digitalizáciu a sprístup-
ňovanie historických knižničných doku-
mentov, historických knižničných fondov 
a knižničného písomného dedičstva.
2.3.4 Zintenzívniť opatrenia aktívnej 

ochrany zbierok prostredníctvom kon-
zervátorských a  reštaurátorských zásahov 
v závislosti na ich hodnote, stave a stupni 
ohrozenia.
2.3.5 Zabezpečiť trvalo udržateľnú pre-

vádzku a rozvoj konzervačného centra pre 
potreby ochrany písomného kultúrneho 
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dedičstva.
2.3.6 Skvalitniť materiálno-technické vy-

bavenie jestvujúcich depozitárov najmä 
špeciálnym úložným mobiliárom, klima-
tizačnou, hygienickou, regulačnou a mera-
cou technikou.
2.3.7 Vypracovať metodiky riešenia mi-

moriadnych (krízových) situácií v knižni-
ciach.

STRATEGICKÁ OBLASŤ 3: 
OPTIMALIZÁCIA A ROZVOJ KNIŽ-

NIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
A METÓD SPRÁVY INFORMÁCIÍ A 
ZNALOSTÍ.

Služby, ktoré knižnice poskytujú svojim 
používateľom, garantujú rovnaký prístup 
k informáciám, podporujú znalostnú 
spoločnosť rôznymi spôsobmi – od vše-
obecného informovania, cez celoživotné 
vzdelávanie a šírenie znalostí, až po tvorbu 
špecifi ckých informačných produktov. 
Svojou  činnosťou a službami sa knižnice 

podieľajú na podpore a osobnom rozvoji 
a umožňujú individuálny prístup k širokej 
a  rozmanitej škále vedomostí, myšlienok 
a  názorov, prispievajú k rozvoju znalos-
tí a  zručností používateľov. Služby kniž-
níc musia byť všeobecne dostupné a bez 
priestorových, materiálnych a iných obme-
dzení a musia zohľadňovať nové vývinové 
trendy.
Nevyhnutnou podmienkou pre fungo-

vanie knižníc a poskytovanie moderných 
knižnično-informačných služieb je  zlep-
šenie ich priestorových a kapacitných pod-
mienok, s dôrazom na kvalitné, moderné 
a účelné interiérové a technologické vyba-
venie knižníc pre všetky typy používateľov 

rôznych vekových kategórií.

PRIORITY A OPATRENIA
3.1 Podpora rozširovania ponuky kniž-

nično-informačných služieb knižníc od 
klasických až po služby využívajúce naj-
novšie informačné a komunikačné tech-
nológie.

Cieľ
Dosiahnuť, aby všetky knižnice boli 

schopné poskytovať hybridné služby, kla-
sické i elektronické a  zabezpečiť maximál-
ny komfort pre používateľov.

Opatrenia
3.1.1 Vytvoriť a sprístupniť funkčný súbor 

národných autorít a národný súborný kata-
lóg monografi i so sofi stikovaným obsahom 
(napr. obohatiť katalógy o obálky a obsahy 
kníh, prepojiť záznamy na externé infor-
mačné zdroje) a pokročilými funkciami 
(napr. najhľadanejšie vyhľadávacie termí-
ny, štatistiky) a ďalej rozvíjať súborný ka-
talóg periodík.
3.1.2 Vytvoriť podmienky na podporu 

poskytovania mobilných knižnično-infor-
mačných služieb (tzv. knižníc bez stien), 
napr. prostredníctvom bibliobusov, donáš-
kových služieb  a pod.
3.1.3 Rozvíjať elektronické služby (napr. 

existujúcich služieb ako Spýtajte sa kniž-
nice, elektronické objednávanie dokumen-
tov, predlžovanie výpožičiek,  rezervácia, 
predregistrácia, objednávanie dokumen-
tov,  žiadosť o vypracovanie  rešerše apod.) 
a podporovať zavádzanie služieb, ktoré 
zvyšujú komfort pre používateľa (samo-
obslužné výpožičné zariadenia, návratové 
automaty a pod.).
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3.1.4 Propagovať  služby knižníc a infor-
mačných produktov prostredníctvom mar-
ketingovej komunikácie a prostredníctvom 
sociálnych sietí.

3.2 Implementácia nástrojov na virtuál-
ne sprístupňovanie knižničných fondov 
a  poskytovanie personalizovaných slu-
žieb a  podpora virtuálnej komunikácie 
knižníc s používateľmi.

Cieľ
Rozšíriť, skvalitniť a optimalizovať infor-

mačno-komunikačno-technologické ka-
pacity na virtuálne sprístupnenie knižnič-
ných, informačných a znalostných fondov 
v digitálnej forme a poskytovanie perso-
nalizovaných služieb. Dosiahnuť optimál-
nu virtuálnu komunikáciu s používateľmi 
a  sprístupniť čo najviac služieb prostred-
níctvom internetu.

Opatrenia
3.2.1 Inovovať, rozšíriť a budovať kniž-

nično-informačné systémy s dôrazom na 
poskytovanie personalizovaných služieb, 
komunikáciu a sprístupňovanie informač-
ných zdrojov  prostredníctvom mobilných 
nástrojov a technológií.
3.2.2 Vybaviť knižnice informačnými 

technológiami a zariadeniami na správu 
a poskytovanie personalizovaných služieb 
vrátane výpožičiek e-dokumentov, nástro-
jov na podporu e-learningu a e-publishin-
gu.
3.2.3 Podporovať implementáciu integro-

vaných knižničných systémov poskytujú-
cich jednotné rozhranie k vyhľadávaniu vo 
viacerých zdrojoch.
3.2.4 Rozvíjať interaktívne webové síd-

la knižníc na báze redakčných systémov 
v súlade so štandardami pre informačné 
systémy verejnej správy, implementovať 
technológie na podporu komunikácie pro-
stredníctvom sociálnych sietí

3.3 Vytvorenie legislatívnych a meto-
dických podmienok pre poskytovanie 
kvalitných a efektívnych knižnično-in-
formačných služieb.

Cieľ
V záujme skvalitnenia a rozvoja knižnič-

no-informačných služieb využívať štandar-
dy pre verejné knižnice, pripraviť štandar-
dy pre akademické knižnice, pri hodnotení 
služieb knižníc využívať benchmarking 
ako nástroje kvalitného poskytovania kniž-
ničných a informačných služieb a optimál-
ne využívanie verejných zdrojov.
Prostredníctvom aktivít a odporúčaní 

usmerňovať knižničný systém pri riešení 
aktuálnych problémov pri poskytovaní 
knižnično-informačných služieb.

Opatrenia
3.3.1 Sledovať vývojové trendy v oblasti 

knižnično-informačných procesov (ka-
talogizačné pravidlá, archivácia a pod.) 
a pripravovať potrebné metodické materiá-
ly, štandardy a interpretácie pre ich imple-
mentáciu v slovenských podmienkach.
3.3.2 Dôsledne uplatňovať schválené ná-

rodné štandardy v činnosti knižníc a vy-
pracovať štandardy pre ďalšie typy knižníc.
3.3.3 Spracovať právne postupy knižníc 

súvisiace s poskytovaním knižnično-infor-
mačných služieb (vymáhanie nedobytných 
výpožičiek, riešenie situácií s neprispôso-
bivými používateľmi a pod.) a poskytovať 
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metodické usmernenia knižniciam v tejto 
oblasti.
3.3.4 Legislatívne upraviť požičiavanie 

dokumentov na iných ako printových no-
sičoch.
3.3.5 Prostredníctvom moderného práv-

neho rámca zabezpečiť používateľom 
knižníc právo na e-čítanie a legálne poži-
čiavanie e-dokumentov, rozvíjať inovatívne 
a atraktívne knižnično-informačné služby. 

3.4 Rozšírenie,  skvalitnenie a  optima-
lizácia stavebno-technických kapacít na 
poskytovanie knižnično-informačných 
služieb a sprístupňovanie knižničných 
fondov.

Cieľ
Vytvoriť podmienky pre výstavbu nových 

účelových budov pre knižnice a realizovať 
systematické rekonštrukcie budov knižníc 
v súlade s medzinárodnými štandardmi, 
aby mohli poskytovať kvalitné služby obča-
nom SR, podporovať kreatívny priemysel, 
rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Slo-
venska a plnohodnotne slúžiť ako stánky 
kultúry a vzdelanosti na úrovni vyspelých 
štátov Európy.

Opatrenia
3.4.1 Podporovať výstavbu nových mo-

derných účelových budov knižníc, syste-
maticky rekonštruovať  budovy a priestory 
knižníc s dôrazom na debarierizáciu a mo-
dernizáciu interiérového a technologické-
ho vybavenia s ohľadom na skvalitnenie 
a  rozšírenie možností poskytovania kniž-
nično-informačných služieb.
3.4.2 Rozširovať priestorové kapacity na 

uloženie knižničných fondov s výhľadom 

na dvadsať a viac rokov. Budovať spoločné 
depozitáre pre viac knižníc,  zvyšovať úro-
veň profesionalizácie výkonov pri odbor-
nom uložení knižničných fondov a racio-
nalizovať ich prevádzku.

4 ZÁVER
Ministerstvo kultúry Slovenskej republi-

ky kompetenčne určené za ústredný orgán 
štátnej správy pre kultúrne dedičstvo a kni-
hovníctvo bude úlohy napĺňania stratégie 
koordinovať. Ministerstvo kultúry Slo-
venskej republiky je hlavným gestorom 
a garantom napĺňania všetkých strategic-
kých oblastí, priorít a opatrení stratégie.
Prostredníctvom knižníc v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slo-
venskej republiky môže saturovať plnenie 
vybraných opatrení a cieľov s dosahom 
a s pozitívnym vplyvom na celý knižničný 
systém  Slovenskej republiky.
Pre orgány územnej samosprávy a iné 

právnické osoby ako zriaďovateľov knižníc 
umožní implementácia stratégie plánovať 
a podporovať odborné činností knižníc 
v ich pôsobnosti v súlade so strednodobým 
vládnym strategickým nastavením rozvoja 
knižničného systému, a tým eliminovať so-
litérne a nekoordinované výstupy a zastaviť 
tak prípadnú stagnáciu knižníc.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

na realizáciu stratégie:
4.1 Obnoví a bude fi nančne napĺňať oso-

bitný prvok programovej štruktúry roz-
počtovej kapitoly ministerstva kultúry 
určený na krytie nákladov spojených s pl-
nením jednotlivých strategických oblastí a 
opatrení.
4.2 Priority podpory dotačného systému 

ministerstva kultúry prispôsobí potrebám 
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Vzniku takého dôležitého materiálu, 
akým nepochybne bola a je stratégia rozvo-
ja slovenského knihovníctva na roky 2015-
2020, predchádzala dlhodobá organizačná 
i obsahová príprava.

• Môžete nám v skratke predstaviť, čo 
všetko v rámci tohto procesu pripravi-
la Slovenská asociácia knižníc?

Áno, uhádli ste. Bol to mimoriadne nároč-
ný proces, ktorý začal prakticky ešte v roku 
2012. Celoslovenská konferencia Knižnice 
2012 deklarovala vo svojich Východiskách 
pre Stratégiu rozvoja slovenského knihov-
níctva na roky 2014-2020 to, čo vychádzalo 
z vtedajšieho plnenia úloh Stratégie rozvo-

ja slovenského knihovníctva na roky 2008-
2013. Východiská mali byť podkladom pre 
vypracovanie nového strategického doku-
mentu v  spolupráci s  Ministerstvom kul-
túry Slovenskej republiky (ďalej MK SR), 
profesijnými knihovníckymi združeniami 
a  odbornou a knihovníckou komunitou. 
So spomínanými Východiskami... sme za-
čiatkom roka 2013 listom oboznámili pána 
ministra kultúry a Sekciu kultúrneho de-
dičstva MK SR.
SR SAK vedomá si dôležitosti vypracova-

nia Stratégie rozvoja slovenského knihov-
níctva systematicky pokračovala v  jej prí-
prave. Stretli sme sa v júli 2013 v Košiciach 
a  intenzívne diskutovala k návrhu obsahu 

ROZHOVOR S .... PHDR. DANIELOU DŽUGANOVOU ZO ZÁKULISIA 
PRÍPRAVY STRATÉGIE SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA NA ROKY 2015-2020 
/ AN INTERVIEW WITH PHDR. DANIELA DŽUGANOVÁ - BEHIND THE SCENES 
SLOVAK LIBRARIANSHIP STRATEGY 2015-2020 PREPARATION

plnenia stratégie rozvoja slovenského kni-
hovníctva na roky 2015 – 2020.
4.3 V rámci disponibilných fi nančných 

prostriedkov bude navyšovať fi nančné 
prostriedky najmä  v programe 2 Kultúr-
ne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, 
v podprogramoch 2. 1 Knižnice a knižnič-
ná činnosť, 2. 3 Ochrana kultúrneho dedič-
stva, 2. 5 Akvizícia knižníc.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a  športu Slovenskej republiky ako ústred-
ný orgán štátnej správy, ktorý je zriaďova-
teľom dvoch špecializovaných vedeckých 
knižníc (Centra vedecko-technických 
informácií Slovenskej republiky a Sloven-
skej pedagogickej knižnice) ako dôležitých 
súčastí Knižničného systému Slovenskej 
republiky, ktoré sa budú spolupodieľať na 
napĺňaní stratégie a ako rezort, ktorý aj v 

minulosti nastavil a má možnosť aj v bu-
dúcnosti formou výzvy na podávanie žia-
dostí o fi nancovanie rozvojových projektov 
nastaviť prípadnú podporu na nimi vybra-
né oblasti, priority a opatrenia stratégie má 
byť súčinné pri realizácií týchto opatrení 
strategických oblastí:

Strategická oblasť 1:
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 
1.3.3, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4,
Strategická oblasť 2:
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.6,
Strategická oblasť 3:
3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.4.1, 
3.4.2.

Poznámka: Prevzaté z http://www.roko-
vania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/
Mater-Dokum-169279?prefi xFile=m_ [ci-
tované 03.03.2015]
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stratégie. Mali sme jasnú predstavu, ktorá 
vychádzala z poznania nereálnej šírky vte-
dy platnej stratégie a plánovali sme imple-
mentovať zahraničné skúsenosti z  tvorby 
stratégií z  Maďarska, Slovinska, Poľska, 
Kanady, Nemecka, Ruska a  Ukrajiny. Pri-
pravili sme základnú schému stratégie, ne-
skôr aj jej obsah. S týmto materiálom sme 
oboznámili členov Ústrednej knižničnej 
rady (ďalej ÚKR), ktorá sa v tom čase kreo-
vala. Po spoločnom dohovore sme usúdili, 
že tvorba tak dôležitého materiálu bude 
pripravovaná na pôde ÚKR.

• Ako sa pokračovalo v jej príprave 
ďalej?

Musím konštatovať, že členovia ÚKR 
pracovali naozaj usilovne a zodpoved-
ne. Po počiatočných rozpačitých krokoch 
a  zjednotení základnej štruktúry, defi no-
vaní strategických oblastí, priorít a  opat-
rení sa práce na obsahu rozbehli naplno. 
Jednotliví členovia ÚKR si rozdelili úlohy, 
stali sa gestormi jednotlivých strategic-
kých oblastí a výsledkom bola viac menej 
defi nitívna štruktúra stratégie v  podobe, 
ako bola schválená. Úplne prvá pracov-
ná verzia stratégie bola pripravená v máji 
2014, po pripomienkovaní členmi ÚKR 
vznikla 2. pracovná verzia stratégie. Po 
abdikácii predsedníčky ÚKR Ing. K. Kriš-
tofovej, PhD. v júli 2014, bola v septembri 
2014 predsedníčku ÚKR zvolená PhDr. D. 
Gondová. Predchádzala tomu skutočnosť, 
že v júli 2014 Sekcia kultúrneho dedičstva 
MK SR obdržala na pripomienkovanie 2. 
pracovnú verziu stratégie. Zásadné pri-
pomienky a  odporúčania zo strany MK 
SR podnietili členov ÚKR k  dohode, aby 
z  podkladov gestorov bol prepracovaný 

ďalší, stručnejší a vecnejší návrh stratégie. 
Predsedníčka ÚKR PhDr. D. Gondová sa 
rozhodla za podpory členov ÚKR dopra-
covať v  termíne do 16.9.2014 predložený 
návrh stratégie, následne ho odstúpiť na 
pripomienkovanie členom ÚKR. V termí-
ne do 25.9.2014 boli zapracované pripo-
mienky členov ÚKR do návrhu stratégie 
a doplnená verzia bola odstúpená MK SR 
pre ďalšie procesné úkony.

• Vraví sa, koľko ľudí, toľko chutí. Ako 
s odstupom času vnímate slovenské 
knihovnícke prostredie – vládla názo-
rová zhoda pri určovaní strategických 
oblastí a následne už konkrétnych 
priorít a opatrení?

Myslím si, že áno. Jednotliví gestori stra-
tegických oblastí vedeli presne vyjadriť 
konkrétne priority a  opatrenia. Niekedy 
však bolo veľmi ťažko rozhodnúť, čo do 
stratégie patrí a čo nie. Všetko sa nám zda-
lo dôležité, ale zvíťazila vysoká odbornosť, 
rozhľadenosť a  dlhoročné skúsenosti čle-
nov ÚKR pri príprave a tvorbe národných 
knižničných dokumentov.

Slovo na záver...
Stratégia rozvoja slovenského knihovníc-

tva na roky 2015 – 2020 je prijatá a schvále-
ná. Č o môžeme od MK SR v tejto súvislosti 
očakávať? Citujem priamo zo Stratégie...
„Ministerstvo kultúry Slovenskej republi-

ky na realizáciu stratégie:
4.1 Obnoví a bude fi nančne napĺňať oso-

bitný prvok programovej štruktúry roz-
počtovej kapitoly ministerstva kultúry 
určený na krytie nákladov spojených s 
plnením jednotlivých strategických oblastí 
a opatrení.
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4.2 Priority podpory dotačného systému 
ministerstva kultúry prispôsobí potrebám 
plnenia stratégie rozvoja slovenského kni-
hovníctva na roky 2015 – 2020.
4.3 V  rámci disponibilných fi nančných 

prostriedkov bude navyšovať fi nančné 

prostriedky najmä v programe 2 Kultúrne 
aktivity v  oblasti pamäťových inštitúcií, 
v podprogramoch 2.1 Knižnice a knižnič-
ná činnosť, 2.3 Ochrana kultúrneho dedič-
stva, 2.5 Akvizícia knižníc“.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Babicová

Slovenská pedagogická knižnica (ďalej len 
„SPK“) je špecializovaná vedecká knižnica, 
ktorá okrem základných knižničných čin-
ností organizuje zaujímavé aktivity, ktoré 
sa tešia mimoriadnej obľube u používateľov, 
najmä u žiakov, študentov a pedagogických 
zamestnancov.
V rámci Týždňa slovenských knižníc (ďa-

lej len „TSK“) sa pozornosť slovenskej verej-
nosti upriami aj na knižnice, ktoré sa snažia 
svojimi aktivitami prilákať mladšie i staršie 
ročníky záujemcov na informácie a kultúr-
ne akcie. Do týchto aktivít sa každoročne 
zapája i SPK.
Opäť po roku sme sa stretli s netradičným 

a progresívnym učiteľom Mgr. Dávidom 
Králikom, ktorý dokáže povedať životné 
pravdy vo forme, ktorá je blízka mladým 
ľuďom a vie ich zaujať. Tento rok porozprá-
val študentom Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej svoj životný príbeh, ktorý 

nazval „Alternatíva k rutine...“. O svojom 
detstve, ako sa stal učiteľom, kde všade pra-
coval (Vištuk, Rača, jazyková škola v  BA, 
súkromná škola v  BA) nielen ako učiteľ 
(rozvážal pivo, robil smetiara, na stavbe, na 
národnom projekte KomPrax) a čo robí te-
raz (neziskovka Leaf, na portáli www.ini.sk 
a rozbieha súkromnú základnú školu Felix). 
Začal: „Narodil som sa dávno. Neviem, koľ-
ko mám rokov, lebo narodeniny som prestal 
oslavovať, keď som mal 25 rokov. Vtedy, na 
deň mojich narodenín, zomrel môj najlepší 
priateľ a druhý dôvod je, že chcem byť stále 
mladý.“ Aby študentov neunavil rozpráva-
ním, urobil s  nimi rozcvičku. Porozprával 
im príbeh o  robotníkovi, ktorý chodí na 
stavbu a  každý deň obeduje sendvič s  tu-
niakom. Nechutí mu a  nadáva naň. Spo-
lupracovníci sa ho po čase pýtajú, prečo 
ti dáva tvoja žena takýto obed? Odpovedá 
im, že toto jedlo si chystá sám. Na základe 

SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÁ KNIŽNICA A  ROK 2014 / THE SLOVAK 
PEDAGOGIC LIBRARY AND YEAR  2014

PhDr. Vladimír Grigar, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
vladimir.grigar@spgk.sk

Anotácia: Slovak Pedagogic Library is a specialized scientifi c library for pedagogical science. 
Every year the library off ers a lot of cultural and social events for its users. Th e article gives us 
a summary of the most interesting events in 2014.
Keywords: Slovak Pedagogic Library, special science library, culture activities, year 2014.
Kľúčové slová: Slovenská pedagogická knižnica, špeciálna vedecká knižnica, kultúrne pod-
ujatia, rok 2014.
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tohto príbehu pán učiteľ Králik povedal štu-
dentom, aby si chystali také jedlo, ktoré im 
chutí a  žili taký život, aby mali z neho ra-
dosť. Je veľkým darom pre každého, keď sa 
ráno zobudíme, keď sa môžeme hýbať, naj-
esť, môcť pracovať, niečo urobiť pre iných 
ľudí...... „Užívajte si život s darmi, ktoré ste 
dostali, slúžte iným, lebo nič nie je samo-
zrejmé. A plňte si svoje sny.“ Napísal knihu, 
má rozpísaný román, scenáre do televízie, 
je medzinárodným rozhodcom šermu. Za-
ložením svojej školy má snahu zmeniť Slo-
vensko. Keď len jeden človek sa začne meniť 
k  lepšiemu, bude lepšia aj celá krajina. Na 
záver poprosil študentov, aby mu napísali 
spätnú väzbu na ich dnešné stretnutie.
A prišlo mu ich niekoľko.
V utorok 1. apríla prišla medzi nás na be-

sedu spisovateľka, novinárka, scenáristka, 
dramaturgička, glosátorka a  zároveň man-
želka spisovateľa Ľubomíra Feldeka a matka 
piatich detí Oľga Feldeková. Jej aktívnymi 
poslucháčmi a spolubesedníkmi boli okrem 
knihovníkov a záujemcov o kultúru študen-
ti Školy masmediálnych a  informačných 
štúdií.
Pani Feldeková má dar zaujímavého roz-

právania. Vie byť nad vecou vtipnými prí-

behmi, replikami, urobiť si žart aj zo seba. 
Je vtipná a pamätá si rôzne životné príbehy, 
ktoré počula od rodičov, starých rodičov, 
alebo ktoré neskôr sama zažila. Svojou bez-
prostrednosťou zaujala všetkých prítom-
ných, ktorí jej dávali toľko otázok, že aj po 
hodine a pol bolo zdvihnutých niekoľko rúk 
zvedavých na odpovede. Nakoniec podpísa-
la záujemcom knihy, ktoré napísala.
2.apríla SPK pripravila seminár, na ktorom 

nám Mgr. Ladislav Svršek z fi rmy Alberti-
na icome Bratislava s.r.o. predstavil základ-
né charakteristiky e-zdrojov a ukázal, aké 
jednoduché a zaujímavé môže byť hľadanie 
informácií. Upriamil pozornosť na výhody 
požívania elektronických zdrojov. Sú do-
stupné v akomkoľvek čase, na akomkoľvek 
mieste.
Na webe sú dostupné oveľa skôr ako tlače-

né verzie. V reálnom čase ich môžu „čítať“ 
viacerí „čitatelia“. Šetria čas potrebný na zís-
kanie prístupu ku konkrétnemu dokumen-
tu. Na druhej strane poukázal aj na nevýho-
dy elektronických foriem:
• informačné pokrytie nie je kompletné 

ako pri tlačených verziách,
• nie je zabezpečená dlhodobá ochrana, 
• technické problémy môžu spôsobiť do-

časnú nedostupnosť e –zdrojov.
SPK dopĺňa, ochraňuje a  sprístupňuje zá-

ujemcom vzácny historický fond. Knižni-
ca každý rok pripraví dve špecializované 
výstavy. V  roku 2014 na jar to bol „Jan 
Amos Komenský (1592 – 1670) – kome-
niologická literatúra z  fondov SPK (17. 
– 19.storočie)“. Diela Jana Amosa Komen-
ského a publikácie o ňom majú rôznorodý 
charakter. Najviac komeniologickej litera-
túry vychádzalo v rokoch, keď mal Komen-
ský okrúhle výročie narodenia alebo smrti Oľga Feldeková
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(1892, 1970). Väčšina kníh vyšla z českých 
tlačiarní a vydavateľstiev.  Na jeseň knižni-
ca pripravila výstavu „Autori slovenských 
učebníc (19.stor. – 1. pol. 20. storočia)“. 
Najznámejší autori slovenských učebníc 
(Ladislav Bohuslav Bartolomeides, Jozef 
Zelliger, Ján Bežo, Ján Zigmundík, Ivan Bra-
nislav Zoch, Gustav Kordoš) svojimi peda-
gogickými článkami a publikáciami v znač-
nej miere prispeli k  rozvoju slovenského 
školstva tohto obdobia. Najviac učebnicovej 
literatúry vychádzalo pre štátne ľudové ško-
ly, pre katolícke ľudové školy a pre evanje-
lické školy augsburského vyznania. Autori 
učebníc písali učebnice aj pre slovenské 
gymnáziá. Výstavy sa tešili pozornosti od-
borníkov, záujemcov o historické fondy, ale 
upútali aj študentov.
SPK zorganizovala pod záštitou ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Duša-
na Čaploviča 15. mája 2014 v prednáškovej 
sále Univerzitnej knižnice v Bratislave ôsmy 
ročník medzinárodnej konferencie „Škol-
ské knižnice ako informačné a  kultúrne 
centrá škôl“. Na medzinárodnej konferen-
cii sa zúčastnilo 122 účastníkov z radov 

pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo 
Slovenskej aj Českej republiky. Cieľom kon-
ferencie bolo charakterizovať stav, špecifi ká 
a úskalia činnosti slovenských školských 
knižníc, odovzdať si praxou overené dob-
ré skúsenosti pri podpore čítania a rozvoji 
informačnej výchovy, vzájomne sa obohatiť 
o nové poznatky v oblasti hľadania nových 
metód na formovanie čitateľských kompe-
tencií žiakov základných a stredných škôl 
a upevniť spoluprácu medzi slovenskými 
a českými odborníkmi.
Zaujímavým projektom bolo stretnutie 

knihovníčok a  knihovníkov z  akademic-
kých knižníc s  názvom „Generácie a  me-
dzigeneračná komunikácia“, ktorý sa 
uskutočnil v  SPK 23. 5. 2014. Lektorkou 
bola PaedDr. Slávka Krásna, PhD., ktorá 
zdôraznila význam a  mimoriadnu dôleži-
tosť komunikácie v živote človeka v každom 
veku. Spolu s  teóriou a príbehmi zo života 
zúčastnení riešili rôzne zadania. Bol to pod-
netný a zaujímavo strávený čas.
SPK spolu s Múzeom školstva a pedagogi-

ky, s  Euroázijskou akadémiou s.r.o. a  Štát-
nou univerzitou A.E.Buketova v Karagande 

Konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.
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pripravila v máji a v októbri dve vzdelávacie 
podujatia a  diskusné fóra za účasti peda-
gógov a  študentov z  Kazachstanu „Súčas-
né a  minulé interkultúrne dimenzie vo 
vzdelávaní IV. A V“ a študentov Gymnázia 
Alberta Einsteina z  Bratislavy – Petržalky. 
Rozvinul sa užitočný dialóg o školstve v Ka-
zachstane a na Slovensku, ich porovnanie, 
o živote v týchto krajinách. Boli to srdečné 
stretnutia dvoch odlišných svetov.
16. júna SPK spolu s  Demokratickým 

zväzom Slovákov a  Čechov v  Rumunsku, 
s Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana 
Krasku v  Nadlaku a  s  Občianskym združe-
ním Zhoda zorganizovala seminár spoje-
ný s  prezentáciou „O školstve, vzdelávaní 
a  kultúre Slovákov žijúcich v  Rumunsku“. 
Privítali sme vzácnych hostí z  Rumunska: 
prvého podpredsedu Demokratického zväzu 
Slovákov a Čechov v Rumunsku a pedagóga 
Pavla Hlásnika, pedagóga, básnika, preklada-
teľa a zároveň predsedu Kultúrnej a vedeckej 
spoločnosti Ivana Krasku v  Nadlaku Ivana 
Miroslava Ambruša, študentov z Rumunskej 
Gemelčičky a  Bodonoša Milana Marečka 

a Daniela Gajdoša, učiteľku v slovenskej zá-
kladnej škole v Gemelčičke Eriku Fajnorovú, 
bývalú zástupkyňu v  slovenskej základnej 
škole v Gemelčičke Máriu Klimentovú, Má-
riu Katarínu Hrkľovú, predsedníčku občian-
skeho združenia Dotyk ľudskosti, Patrika 
Šenkára, prodekana Pedagogickej fakulty 
Šejeho univerzity v Komárne, Jozefa Leiker-
ta, dekana Fakulty masmédií  Paneurópskej 
vysokej školy, Hanu Stadlerovú z Pedagogic-
kej fakulty Masarykovej univerzity v  Brne, 
Pavla Adamíka, bývalého riaditeľa nadlac-
kého gymnázia, Jána Botíka, Jozefa Pšená-
ka, Mojmíra Benžu, Štefana Zelenáka, pána 
Schwarza a ďalších vzácnych hostí. Zaujíma-
vý program o  živote Slovákov v  Rumunsku 
odštartoval blok z Bihoru a Salaža, v ktorom 
vystúpiliso svojimi príspevkami Erika Fajno-
rová, Milan Mareček, Daniel Gajdoš, Mária 
Klimentová a Hana Stadlerová. Nasledoval 
blok z  Nadlaku, v  ktorom sa prezentovali 
s príspevkami Mária Katarína Hrkľová, Pavel 
Hlásnik a Ivan Miroslav Ambruš. V zaujíma-
vej diskusii odznelo veľa podnetov, informá-
cií, spomienok a vtipných príhod.

Anton Srholec v SPK
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9. 12. 2014 SPK zorganizovala besedu so 
slovenským rímskokatolíckym kňazom, 
saleziánom, spisovateľom, predsedom Kon-
federácie politických väzňov Slovenska, 
charitatívnym pracovníkom, zakladateľom 
a  riaditeľom resocializačného centra RE-
SOTY Antonom Srholcom. Spisovateľka 
Hana Ponická sa o ňom vyjadrila: „Jeho 
hlas má silu, a pritom mäkkosť, zbavuje ťa 
strachu, dvíha k  večnej harmónii. Počú-
vaš v ňom Božie slovo a zrazu vieš, všetko 
sa vyvinie, ako sa vyvinúť má. A  čo je zlé 
zapadne, a čo je dobré, bude prijaté.“. Páter 
Srholec je morálna autorita Slovenska. Muž 
hlbokej viery s optimistickým pohľadom na 
život. Zvedavým študentom Evanjelického 
lýcea porozprával čriepky zo svojho živo-
ta, veselé i smutné príbehy. Ale ústredným 
bodom jeho rozprávania, celej besedy bola 
sloboda, sloboda jednotlivca i  národa. Za 
slobodu zomreli mnohí a  treba si  ju vážiť 
a chrániť. Aj po skončení besedy a po pod-
písaní svojich kníh sa s  ním mnohí ešte 
chceli rozprávať.
SPK v  mesiaci október zorganizovala tri 

projekty s  cieľom podporiť čitateľskú gra-
motnosť a  komunikačné zručnosti žiakov 
základných a stredných škôl. Do projektov 
sa zapojilo 1 219 škôl s celkovým počtom 
168 832 žiakov. Prvé dva projekty vyhlásila 
pri príležitosti októbra Medzinárodného 
mesiaca školských knižníc. Tretí projekt 
vyhlásila pri príležitosti Medzinárodného 
dňa školských knižníc 27. októbra 2014.
Prvým projektom bol  5. ročník česko-

-slovenského projektu Záložka do knihy 
spája školy: Moja obľúbená kniha. SPK 
ho zorganizovala v spolupráci s Národným 
pedagogickým múzeom a  knižnicou J. A. 
Komenského v  Prahe pre základné školy 

a  osemročné gymnáziá. Jeho cieľom bolo 
nadviazanie kontaktov medzi slovenskými 
a  českými školami a  podpora čítania pro-
stredníctvom výmeny záložiek do kníh. 
Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou tech-
nikou stvárniť motív svojej obľúbenej knihy. 
Výmenu záložiek využili školy predovšet-
kým k  nadviazaniu  priateľských kontaktov 
a poznávaniu slovenskej a českej literatúry.
Druhým projektom bol 3. ročník celoslo-

venského projektu Záložka do knihy spája 
slovenské školy: Moja škola, môj študijný 
odbor. SPK ho zorganizovala pre  stredné 
školy. Cieľom tohto projektu bolo takisto 
nadviazanie kontaktov medzi strednými 
školami a podpora čítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyro-
bili ľubovoľnou technikou. Výmenu zálo-
žiek školy využili aj k oživeniu vyučovacích 
hodín, nadviazaniu vzájomnej spolupráce 
a priateľských kontaktov medzi žiakmi.
Tretím projektom bol 10. ročník celoslo-

venského projektu Najzaujímavejšie pod-
ujatie školskej knižnice, ktorý sa uskutoč-
nil pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Jeho cieľom bolo zábavnými formami práce 
s knihou podporiť u žiakov dobrý a  trvalý 
vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, 
poznávaniu nového.
17.decembra SPK spolu s PaedDr. Slávkou 

Krásnou, PhD a  s celým riešiteľským ko-
lektívom zrealizovala pre odborníkov, pre 
zamestnancov akademických knižníc, ale aj 
pre ostatných záujemcov krst a prezentáciu 
niekoľkých publikácií vydaných v  rámci 
projektu KEGA, ktorý bol zameraný na So-
ciálno-pedagogický výcvik ako inovatívnu 
formu celoživotného vzdelávania učiteľov 
stredných odborných škôl.
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Zo školy tu hneď prídeme, radosť veľkú z toho máme.
Knižnica je pekne vyzdobená a nájdeš tu aj kamaráta.
Máme tu dnes nové knižky, nespapajú nám ich myšky.
Čítame si s prváčikmi, radujú sa spolu s nami.
Za to všetko vďačíme čitateľom z knižnice,
A najviac tete Danke - našej milej knihovníčke.
Od jari do zimy v knižnici sú besedy.
Na besedách čítame, voľakedy kreslíme.
Do knižnice chodíme, vedomosti veľa máme.
Kto príde do knižnice bez úsmevu neodíde.
Ako správne čítame, ba i v knihe listujeme,
či zoženieme informácie - to všetko sa v knižnici 
naučíme.
Dobre je nám v  knižnici, aj pán Andersen nás 
pravidelne navštívi, a potom spoločne čítame, do 
tmavej noci knižky z našej knižnici.
čitateľka Miška

Dnes Maťka (Tomašiková) číta z  knihy, 
Karolínka (Kučeráková) a  Sandra (Ku-
čeráková) sú za počítačmi, Laura (Ku-
čeráková) si prezerá novú knihu, Zuzka 
(Zatrochová) je u  nás nová, ale výborne 
zapadla a  najmenšia Marika (Denešová) 
kreslí. Naša Dianka (Ferenčíková), ako 
vždy usmiata rada recituje, tak ako aj dnes. 
Timka (Denešová) kreslí a  spolu s  ňou aj 
Timka (Fábiánová). Zatiaľ zo školy nepri-
šla Ajuška (Smereková), ale iste príde. A ja 
Gabika (Gazdíková) tu sedím s  ceruzkou 
v  ruke a  píšem krátky text. Dnes nepri-
šiel náš kamarát Matúš (Ferenčík), asi je 
doma. Inokedy medzi nami je aj Natál-
ka (Ďuričeková), ktorá veľmi rada kreslí. 
Dnes spoločne čítame, aj si zaspievame, 
hráme pexeso o knižnici a  inokedy aj kde 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

čo tvoríme. Miška (Kučeráková) priniesla 
syntetizátor a nacvičuje skladbu Tichá noc, 
aby naša spoločná beseda bola aj zvukom 
lahodnejšia. Maťka (Tomášiková) okrem 
čítania priniesla husle a  vylúdila pieseň 
Pec nám spadla. Malá Ajša (Kučeráková) 
má trocha problémy s výslovnosťou a slu-
chom, a  tak jej teta Danka pomaly číta 
a  učí ju ako správne otvárať ústa, aby aj 
jej básnička bola zrozumiteľná a Ajša bola 
šťastná. Zakaždým, keď tetu Danku popro-
síme pomôže nám zo slovenským jazykom 
i literatúrou, ale i  s  inými predmetmi. Či 
dievča a či chlapec pomôžeme si navzájom 
vypracovať domáce úlohy. Rastík (Gunár) 
je tiež u nás nový a vždy sa ponáhľa z ne-
ďalekej Dobšinej, aby nezmeškal návštevu 
našej knižnice. Vikina (Mihinová) je chorá, 
ale po mamke dala odkázať, aby sme na ňu 
nezabudli a že i ona sa chystá na nocovanie 
s  pánom Andersenom – školu navštevuje 
v neďalekej Rožňave. Ďakujeme, že máme 
v Polome knižnicu, fajn tetu knihovníčku 
a fajn čitateľov z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia. Veľa sa nasmejeme, najviac, keď si 
navzájom z  kníh dávame hádanky. A  keď 
odchádzame z knižnice, pred jej vchodom 
sa ešte všetci ponaháňame. A takto nám je 
tu dobre a toto bol môj krátky príbeh z na-
šej krásnej knižnice, do ktorej všetci radi 
chodíme a preto my deti z Gemerskej Polo-
my, problémy s čítaním veru nemáme – to 
môžem smelo napísať. Ozaj Miška pove-
dala, že som zabudla napísať to hlavné, že 
nudu v našej knižnici nepoznáme, lebo teta 
Danka pre nás vždy niečo vymyslí. Nájdete 

OBECNÁ KNIŽNICA V GEMERSKEJ POLOME / COMMUNITY LIBRARY 
GEMERSKÁ POLOMA
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tu aj naše malé výtvory, ktoré sme vymys-
leli my, deti, ktoré chodíme do knižnice. 
Máme tu aj počítače, ktoré využívajú tí, čo 
doma počítače nemajú. Často sa tu stretá-
vame len tak, aby sme si spoločne prečítali 
z kníh, kreslili, ale sa i porozprávali. A keď 
ešte niekto nevie kde to čarovné miesto 
u  nás v  Polome máme a  kde je veľmi ve-
selo, tak to je ľahké: v strede rodnej obce, 
kde každý má rovnako blízko je náš roz-
právkovo knižný dom, to je naša knižnica. 
My inam ani nechceme, pretože knižnica je 
to skvelá vec, vždy nás tu niečo nové čaká 
a parádne milo prekvapí.
Deti sú veľmi zvedavé (kladú množstvo 

otázok), čo je vlastne potreba, ktorá zod-
povedá prirodzenosti dieťaťa. Pri svojej 
práci túto potrebu využívam, prispôsobím 
podmienkam a okolnostiam našej kniž-
nice, pričom nezabúdam ich zvedavosť 
rešpektovať (práca s  textom, rozvoj samo-
statnosti a tvorivosti). Deti mladšie, staršie, 
ba i  niektoré študujúce na strednej škole 
dnes nestačia rozumovo spracovať väčšie 
množstvo vnemov, poznatkov, informá-
cií (aj napriek tomu, že dnes sú prístup-
né temer každému – kniha, periodikum, 
internet), pretože sú podávané popisne, 
oznamovacou formou a  dnešné deti, mlá-
dež potrebujú tieto podať pútavo, hravo, 
názorne (dramatizácie, kolektívne hry, 
piesne, spoločné čítania). Uvedomujúc si 
tieto skutočnosti, deti navštevujúce našu 
knižnicu, zámerne zapájam do aktivít kniž-
nice, kde spoločne hľadáme vhodné texty, 
vytvárame dramatizácie, zhotovujeme krát-
ke programy, pričom vždy využijeme fond 
knižnice. Deti sú takto účastníkmi kultúr-
neho diania života knižnice (poobedňajšie 
besedy pre deti materskej školy, tematické 

besedy s osobnosťami obce, Noc s Ander-
senom, vianočné posedenie a i.). Pritom si 
ani neuvedomujú, že takto sa viac zaujíma-
jú o knihu, zlepšujú si úroveň čítania a ich 
reprodukcia čítaného textu je podnetom 
k  ich tvorivosti a  umožňuje im sebareali-
záciu. Na pôde obecnej knižnice vznikajú 
Polomské noviny, kde v mnohom využívam 
nápady i tvorivosť používateľov (príspev-
ky – text, fotografi a, ilustrácia). Svedomitá 
práca dní, týždňov možno i  mesiacov sa 
premietla do malej knihy nazvanej Slovník 
nárečových slov, výrazov, viet, krátkych próz, 
básní a spomienok, ktorá vznikla na podnet 
starostu obce a za veľkej podpory a ochoty 
používateľov obecnej knižnice a za nemalej 
práce knihovníka. Fond a priestory knižni-
ce využívajú spoločenské organizácie pracu-
júce v obci, občania obce pri hľadaní infor-
mácií rôzneho charakteru, ako aj za účelom 
využitia informačného systému knižnice 
(internet, elektronická pošta, skenovanie, 
kopírovanie), pričom nezabúdam upria-
miť ich pozornosť na knihy v knižnici, čím 
veľakrát získam nového čitateľa, resp. pou-
žívateľa. Pravidelné návštevy knižnice detí 
materskej školy, základnej školy sú veľkým 
obojstranným prínosom (celoročné besedy 
so zameraním na informačnú výchovu, 
vzdelávacie akcie a  kultúrno spoločenské 
podujatia). Deti sú veľkou devízou do 
budúcna každej knižnice - rokmi praxe 
overené (spätné využívanie našej knižnice 
čitateľmi, ktorí odišli študovať a ostali 
pracovať mimo obce, ale pravidelne 
využívajú fond polomskej knižnice). Obec-
ná knižnica sa pravidelne a úspešne zapája 
do projektov rôzneho charakteru (nákup li-
teratúry, Do knižnice, informatizácia kniž-
níc, verejný internet, Mobilné informačné 
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centrum, Evička a deti, Kniha v  prírode, 
les ukrytý v knihe). Dejiny knihovníctva 
v  obci siahajú do roku 1954 (jedna miest-
nosť, výpožičky 1x týždenne a  malý po-
čet kníh). Postupne rozrastajúci sa fond 
spravovalo niekoľko knihovníčok (celkom 
5). Dnes knižnicu spravuje jedna profesi-
onálna knihovníčka Dana Červenáková, 
ktorá okrem práce knihovníka vykonáva 
aj zapisovateľku obecných zastupiteľstiev, 
zapisovateľku stavebnej komisie pri obec-
nom úrade, rediguje štvrťročník Polomské 
noviny a  aktívne sa   podieľa na obecných 
aktivitách. Knižnica je verenou knižnicou 
a  jej fond je vo voľnom výbere s priamym 
prístupom k dokumentom. Musím konšta-
tovať, že počet registrovaných používateľov 
oproti štatistickým ukazovateľom je zavá-
dzajúci, nakoľko môžeme hovoriť o  tzv. 
rodinných čitateľských preukazoch, kde 
jeden preukaz využíva viac členov rodiny, 
či kolegov z práce, spoločenských organizá-
cií pracujúcich v našej obci, tiež pracovníci 

základnej a materskej školy, pošty (r. 2013, 
158). Ročný prírastok je cca 60-90 kníh 
(projekty, spoluúčasť, dary). Výpožičiek vo 
výpožičných službách je cca9 - 10 tis. cel-
kom (prezenčné, absenčné). Zriadených 
miest na študijné a  čitateľské účely evidu-
jeme 22. Celkom má knižnica 11 počítačov, 
z toho 10 pre verejnosť (internet 10, v tom 2 
na prezeranie vytvorenej databázy katalogi-
zovaných kníh z fondu knižnice a možnosť 
pripojenie sa na wifi  sieť knižnice). Fond 
knižnice predstavuje cca 13 tis. zväzkov 
(knihy, špeciálne dokumenty). V súčasnos-
ti je knižnica pre verejnosť otvorená tri dni 
v  týždni (9,00–12,00*14,00–18,00 h.), ale 
nakoľko si používatelia knižnice zvykli, že 
v knižnici knihovníka nájdu aj mimo výpo-
žičné dni, hojne je využívaná aj ostatné dni. 
Každý, kto prekročí prah našej knižnice 
zväčša odíde uspokojený, že za čím prišiel 
– to našiel.

Dana Červenáková
Obecná knižnica, Gemerská Poloma

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
je jedným zo špecializovaných múzeí kom-
plexu Slovenského národného múzea. Patrí 
medzi tzv. národnostné múzeá SNM a jeho 
zameranie je zrejmé z jeho názvu. Múzeum 
sídli v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, na 
Istrijskej ulici č. 68. K  jeho už tradičným 
aktivitám patria každoročné decembrové 
vernisáže výstav, ktoré sú súčasne milým 
predvianočným stretnutím príslušníkov 
chorvátskej kultúrnej obce a  priateľov 
múzea.
V  uplynulom roku (2014) sa tu 15. de-

cembra konala vernisáž výstavy Velikáni 
chorvátskej literatúry. Výstava, ktorú ofi ci-
álne otvoril veľvyslanec Chorvátskej repub-
liky v  SR p. Jakša Muljačić, predstavila 40 
najvýznamnejších literátov od polovice 16. 
storočia až po tých súčasných.
Na tomto podujatí bola zároveň ofi ciálne 

otvorená knižnica Múzea kultúry Chorvá-
tov na Slovensku. O  krátke predstavenie 
knižnice som požiadala kultúrno-propa-
gačnú manažérku múzea a vedúcu knižnice 
PhDr. Martu Žilovú. (Mimochodom, osob-
nosť našej knihovníckej verejnosti známu 

KNIŽNICA MÚZEA KULTÚRY CHORVÁTOV NA SLOVENSKU OFICIÁLNE 
OTVORENÁ / THE LIBRARY OF THE MUSEUM OF CROATIAN CULTURE IN 
SLOVAKIA HAS BEEN OPENED
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– bola dlhoročnou riaditeľkou Slovenskej 
lekárskej knižnice.)

• Dnešok je dňom ofi ciálneho otvorenia 
knižnice, nie však dňom jej vzniku. 
Prosím, porozprávajte nám o jej 
histórii.

Múzeum kultúry Chorvátov na Sloven-
sku od svojho vzniku v roku 2006 nazhro-
maždilo stovky kníh, ktoré boli získané 
darom alebo zakúpením na študijné účely 
pre zamestnancov múzea. Veľa zaujíma-
vých a  hodnotných dokumentov zostávalo 
ukrytých v  útrobách múzea a  nedostup-
ných verejnosti. Knihy boli ťažko hľadateľné 
a strácal sa prehľad o jednotlivých tituloch. 
Myšlienkou založiť knižnicu, som sa začala 
zoberať hneď po mojom nastúpení do mú-
zea pred dvoma rokmi a dozrievala niekoľko 
mesiacov.  Vyplynula najmä z  nevyhnutnej 
potreby systematicky usporiadať a  spraco-
vať literatúru, ktorá bola neprehľadne ulo-
žená v  depozitároch a príručných knižni-
ciach múzea. Som rada, že ma v tomto úsilí 
okrem vedenia múzea podporili aj Chorvát-
sky kultúrny zväz na Slovensku a Chorvát-
sky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi.
Rozhodnutie vybudovať knižnicu v múzeu 

padlo koncom  roka 2013 a  začala som sa 
intenzívne venovať prípravným prácam, od 
vyčlenenia vhodných priestorov, vyhľadáva-
nia optimálneho knižnično-informačného 
systému a  vhodného spôsobu spracovania 
knižničného fondu až po zakúpenie nového 
účelového nábytku.

• Z akých zdrojov sa knižnica buduje? 
Aký veľký je jej fond a čo sa v ňom 
nachádza?

Základom knižničného fondu sa stali knihy 

múzea a literatúra z darov Chorvátskeho kul-
túrneho zväzu na Slovensku, Chorvátskeho 
kultúrneho spolku v  Devínskej Novej 
Vsi, Veľvyslanectva Chorvátskej republi-
ky a  Univerzitnej knižnice v  Pule. Fond 
tvoria odborné knihy a dokumenty najmä 
z  oblasti etnológie, etnografi e, jazykovedy, 
histórie, geografi e a  obsiahla zbierka krás-
nej a umeleckej literatúry, beletrie,  detskej 
a  učebnicovej literatúry. Z  jazykového 
hľadiska prevláda chorvátsky a  slovenský 
jazyk, v menšom počte burgenlandská (gra-
dišćanská) chorvátčina, ktorá je kodifi kova-
ným jazykom chorvátskej menšiny žijúcej 
na území rakúskeho Burgenlandu, nemčina 
a maďarčina. V súčasnosti je spracovaných 
a  v  on-line katalógu dostupných približne 
350 kníh, avšak viac ako trojnásobok doku-
mentov čaká na spracovanie a zaradenie do 
knižničného fondu.

• Aké je priestorové a materiálno-tech-
nické vybavenie knižnice?

Knižnica je umiestnená na ploche cca 23 
m2 s  voľným výberom. Pre návštevníkov 
bude k dispozícií používateľské PC, priestor 
na štúdium a malý detský kútik.

• Aký automatizovaný knižnično-infor-
mačný systém sa používa?

Po dôkladnom zvážení všetkých možností, 
rozhodli sme sa pre knižničný systém KIS 
MaSK, ktorý bol nainštalovaný 17. septem-
bra 2013. On-line katalóg knižnice SNM-
-MKCHS je dostupný na adrese: http://
mask.snk.sk/cgi-mask/fgen.wis

• Aké služby knižnica poskytuje a kto ich 
nateraz využíva?

Knižnica v  súčasnosti poskytuje len 
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prezenčné výpožičné služby najmä 
študentom a bádateľom.

• Niekoľko slov o spolupráci?
Múzeum kultúry Chorvátov na Sloven-

sku spolupracuje s  viacerými inštitúciami 
v  rôznych oblastiach činnosti knižnice, 
je to napr. Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku,  Chorvátsky kultúrny spolok 
v  Devínskej Novej Vsi, Univerzitná kniž-
nica v  Pule, Slovenská národná knižnica 
v Martine, Univerzitná knižnica v Bratisla-
ve, Knižnica Slovenského národného mú-
zea, knižnice menšinových múzeí a pod.

• Aké sú zámery a plány do budúcnosti?
Mojim hlavným cieľom je čím skôr spraco-

vať čo najviac kníh, ale žiaľ moja pracovná 
náplň mi neumožňuje venovať sa knižnici 
každý deň. Ďalšie moje priority sú spuste-
nie automatických výpožičiek a  zabezpe-
čovanie  systematickej propagácie knižnice. 
V budúcnosti chcem moje aktivity zame-

rať najmä na spracovávanie bibliografi e 
chorvátskej menšiny na Slovensku v  systé-
me KIS MaSK.

• A na záver - dôležité kontakty:
Slovenské národné múzeum - Múzeum kul-
túry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
www.snm-mkchs.sk,
www.facebook.com/snm-mkchs,
www.snm.sk
Telefón
+421 2 204 93 101-02-03 +421 915 807 494
E-mail
mkchs@snm.sk snm.mkchs@gmail.com 
PhDr. Marta Žilová
Kultúrno propagačný manažér
Tel.: +421 2 204 931 01
marta.zilova@snm.sk

Otázky kládla a za rozhovor ďakuje Mgr. 
Kamila Fircáková

Katka Koščová je víťazka súťaže Slovensko 
hľadá Superstar v  roku 2005. Má ukončené 
vysokoškolské štúdium na Filozofi ckej fakul-
te Prešovskej univerzity, odbor fi lozofi a-este-
tika. V súčasnosti sa venuje rodine, spievaniu 
a koncertovaniu.

• Tvoja láska ku knihám nie je žiadnym 
tajomstvom. Viac kníh si kupuješ alebo 
požičiavaš v knižnici?

Jednoznačne viac nakupujem, najbežnej-
šie v antikvariátoch. Mám potrebu vlastniť 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

knihy, ktoré sú z môjho pohľadu hodnotné, 
nesmierne ma teší obohacovať nimi seba 
i naše domáce knižnice.

• Kedy smerovali prvýkrát tvoje kroky do 
knižnice a do ktorej?

Myslím, že to bolo na základnej škole. Po-
žičiavala som si knihy, z ktorých som potom 
recitovala na Hviezdoslavovom Kubíne, 
knihy na povinné čítanie, Troch pátračov... 
A najčastejšie som chodievala do pobočky, 
ktorú sme mali hneď pri našej bytovke.

NA SLOVÍČKO S KATARÍNOU KOŠČOVOU / A WORD WITH KATARÍNA 
KOŠČOVÁ
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• Koncerty zvykneš spájať aj s autor-
ským čítaním. Čo ťa motivovalo oživiť 
spievanie autorským čítaním?

Už niekoľko rokov robievame v marci tzv. 
Literatour. Ide o  literárno-hudobné soireé, 
veľmi komorné prepojenie hudby a autor-
ského čítania. Mám šťastie na talentovaných 
kamarátov a k nim patrí aj Maruška Kožle-
jová, mladá autorka, s ktorou to Literatour 
absolvujeme najčastejšie. Maruška číta zo 
svojich kníh, ja spievam, Dano Špiner hrá 
na klavíri, môj muž to celé zvučí a produkč-
ne zastrešuje a je to jeden z projektov, ktorý 
nás v rámci nášho pracovného roka baví 
hádam najviac. Mám rada, ak sa prepájajú 
rôzne druhy umenia. Nič podobné na Slo-
vensku neexistovalo, tak sme si povedali, 
že skúsime robiť to, čo nás teší, v prostredí, 
ktoré nám je blízke.

• Ovplyvnili knihy aj tvoju hudobnú 
tvorbu?

Určite. Veľakrát sa stane, že vo mne zosta-
ne nejaká veta, slovné spojenie alebo len 
jedno slovo, ktoré vytvorí atmosféru a ja na 
základe toho začnem tvoriť. Akurát by som 
chcela byť lepšou autorkou. Poznám svoje 
limity a to je niekedy veľmi frustrujúce. Tá 
neschopnosť vyjadriť sa adekvátne a pres-
ne... A potom to zbadám u Jarka Nohavicu, 
u Michala Horáčka, či u Petra Lipovského, 

ktorý píše pre Szidi Tobias a ja si poviem, že 
takto naozajstne by som sa chcela raz vedieť 
vyznať aj ja.

• Je nejaká kniha, na ktorú by si chcela 
naspievať pesničku?

Asi ani nie celá kniha, skôr momenty a si-
tuácie z niektorých kníh. Takých je veľa. 
V  každej zásadnej knihe, ktorá sa ku mne 
dostala je niečo, čo by som rada pretavila do 
piesne. Ale témy, o ktorých sa píše, o kto-
rých sa spieva, hrá divadlo, maľujú obrazy 
sú vlastne stále tie isté. Ide len o poetiku, len 
o jedinečný spôsob akým autor dokáže tieto 
večné témy spracovať tak, aby sa nás nanovo 
dotkli.

• Chcela by si sa ty stať niekedy knihov-
níkom a keď sa povie slovo knihovník, 
čo si pod tým pojmom predstavíš?

Popri archeológii, divadelnej dramaturgii, 
či práci v galérii som uvažovala aj nad tým, 
že by zo mňa mohla byť knihovníčka. Moja 
predstava o tejto práci je pravdepodobne 
dosť zromantizovaná a naivná, no vzhľa-
dom na prostredie, v ktorom sa vykonáva, 
aj pomerne lákavá. Najmä, ak by tá knižnica 
vyzerala napr. ako Trinity College Library 
v Dubline, tam by som asi polovičný úväzok 
neodmietla.

S Katkou Koščovou sa rozprávala
Kamila Prextová



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 1/2015 43

INFORMÁCIE / INFORMATION

Snaha poskytovať čo najkvalitnejšie služ-
by vedie k hľadaniu slabých miest. Jedným 
zo slabých miest, nielen knižníc,  môže byť 
práca so znevýhodnenými používateľmi, 
osobitne s osobami so zdravotným postih-
nutím, resp. špecifi ckými potrebami. Ob-
medzenia knižníc pri práci s  používateľmi 
tohto typu súvisia nielen s  nedostatkom 
fi nancií, ale najmä s porozumením ich po-
trebám. Knižnice musia rozumieť svojim 
používateľom so špecifi ckými potrebami, 
aby mohli „nastaviť“ ponuku svojich služieb 
užitočne, zmysluplne a korektne a vytvoriť 
špecifi ckým používateľom špecifi cké 
podmienky. Preto treba dôkladne analyzo-
vať podmienky a  možnosti knižníc, iden-
tifi kovať bariéry a aktívne spolupracovať 
s používateľmi pri ich identifi kovaní a od-
straňovaní.
Pravdaže, v  rôznych knižniciach je situ-

ácia rôzna. Mnohé verejné knižnice majú 
dlhoročné skúsenosti z  práce so znevý-
hodnenými používateľmi, v  akademických 
knižniciach sa tejto téme venuje zvýšená 
pozornosť až v  posledných rokoch, o.i. aj 
v súvislosti s prijatím Vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych 
nárokoch študenta so špecifi ckými potre-
bami.
Tému práce s používateľmi so špecifi ckými 

potrebami a názov „Knižnice bez bariér“ si 
zvolili aj organizátori seminár NitLib 2014. 
Pod značkou NitLib sa konajú odborné se-
mináre od roku 2005 a sú spoločnou akti-
vitou nitrianskych knižníc - Slovenskej poľ-

nohospodárskej knižnice pri SPU v  Nitre, 
Krajskej knižnice Karola Kmeťka v  Nitre, 
Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre a Knižnice Agroinštitútu 
Nitra, š.p.  Spoluorganizátormi podujatia 
„Knižnice bez bariér“ sa stali Krajská po-
bočka SSKK v  Nitre a Slovenská asociácia 
knižníc. Asociácia podporila organizovanie 
podujatia v  rámci programu „Partnerstvo“ 
alebo Spojme svoje sily.
Úvodnú prednášku na tému „Osoby so 

zdravotným postihnutím: bariéry, záväzky, 
inklúzia“
predniesla Mgr. Darina Ondrušová, PhD. 

z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Za-
ujímavým a autentickým spôsobom prezen-
tovala situáciu ľudí so zdravotným postih-
nutím v spoločnosti.
Venovala sa právnym rámcom napĺňania 

ich potrieb, podrobnejšie defi novala bariéry 
v  prostredí – architektonické, informačné, 
komunikačné, sociálne a ich pôsobenie.
„Zdvihnime oponu: sú medzi nami - študen-

ti vysokej školy so špecifi ckými potrebami“ 
bol názov príspevku prof. PhDr. Petra Se-
idlera CSc. a Mgr. Aleny Dufekovej z Uni-
verzity Konštantína Filozofa v  Nitre, ktorí 
podrobne analyzovali problémy študentov 
so špecifi ckými potrebami a rozdelili ich na 
skupiny študentov:
 - so zdravotným postihnutím (zrakové, 

sluchové, telesné a viacnásobné, ktoré 
v interakcii s rôznymi prekážkami 
sociálneho prostredia bráni 
rovnocennému zapojeniu študenta do 
procesu vzdelávania),

KNIŽNICE BEZ BARIÉR V NITRE / LIBRARIES WITHOUT BARRIERS IN NITRA
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 - so zdravotným znevýhodnením 
(zdravotné oslabenie, chronické 
ochorenie alebo zdravotné poruchy 
dočasného, dlhodobého alebo trvalého 
charakteru),

 - s  poruchami učenia (študenti majú 
ťažkosti s nadobúdaním a prezentovaním 
poznatkov, čo ich pri vzdelávaní 
významne znevýhodňuje).

Praktickým príspevkom k  porozumeniu 
úloh knižnice pri práci pre používateľov 
so špecifi ckými potrebami bol príspevok 
PhDr. Šárky Kašpárkovej z Knihovny Kro-
měřížska. Aktivity v tejto oblasti podporu-
je v  Českej republike aj Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků – Sekce služeb 
osobám se specifi ckými potřebami. V ČR sa 
o. i. pracuje na príprave štandardov „Handi-
cap Friendly“. Užitočnou inšpiráciou pre nás 
môže byť vzdelávanie knihovníkov zamera-
né na prácu s používateľmi so špecifi ckými 
potrebami.
Príspevok Mgr. Jany Šubovej zo spoloč-

nosti Cosmotron Slovakia sa zameral na 
úlohu knižnično-informačných systémov 
pre znevýhodnených používateľov. Venoval 
sa tiež štandardom webu a testovaniu jeho 
prístupnosti.
Aktivity a  služby Slovenskej knižnice pre 

nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

predstavila Mgr. Alena Repaská, jej pracov-
níčka. O tréningoch pamäti seniorov v Te-
kovskej knižnici v  Leviciach hovorila Eva 
Baj anová z Tekovskej knižnice v Leviciach 
a o práci so znevýhodnenými používateľmi 
Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre kolegy-
ňa Helena Brezovská.
Seminár prispel k  porozumeniu prob-

lematiky a  určite viacerých jeho účastní-
kov inšpiroval prinajmenej k  zamysleniu 
sa nad možnosťami zlepšenia služieb. Pre 
Slovenskú poľnohospodársku knižnicu 
v Nitre bolo jeho organizovanie významné 
a  prínosné aj preto, že v  roku 2014, spolu 
so Slovenskou ekonomickou knižnicou 
v Bratislave, rieši rozvojový projekt Minis-
terstva školstva, vedy výskumu a športu SR 
nazvaný „Odstraňovanie bariér v  prístupe 
k  informačným službám – analýza potrieb 
a  návrh modelového riešenia“. Jeho záme-
rom je analyzovať potreby, navrhnúť mode-
lové riešenia a následne ich uviesť do praxe 
v  obidvoch zainteresovaných knižniciach 
s  cieľom zlepšiť služby pre používateľov so 
špecifi ckými potrebami.
Prezentácie jednotlivých prednášateľov sú 

zverejnené na webovej stránke seminárov 
NitLib.

PhDr. Beáta Bellerová, Slovenská poľnohos-
podárska knižnica, Nitra

beata.bellerova@ uniag.sk

Akademické knižnice nebývajú veľmi na 
očiach širokej verejnosti. Pozná ich aka-
demické prostredie a cieľové skupiny, kto-
ré vyhľadávajú ich špecifi cké informácie 
a  služby. Situácia Univerzitnej knižnice 
v Žiline bola donedávna paradoxne trochu 

iná. Naše umiestnenie v  blízkosti veľkého 
žilinského sídliska, teda betónového, nie 
veľmi vábneho sveta, spôsobovalo veľa 
problémov. Sídlisková mládež využíva 
betónové plochy budov na grafi ty tvorbu 
a tak sme svoj nemalý podiel grafi ty pravi-

SYMBIÓZY KNIŽNICE A OKOLITÉHO PROSTREDIA / THE SYMBIOSIS OF 
LIBRARY AND ITS ENVIRONMENT
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delne „utŕžili „ aj my. Mladí ľudia bez toho, 
aby sme ich žiadali, zanechávali odkazy 
po celom obvode knižnice. Odkazy často 
plné vulgarizmov, znečistené priestory 
okolo knižnice, devastované prostredie. 
Nepomáhalo osvetlenie ani stráženie 
knižnice.
Skúsili sme iný prístup a  inú fi lozofi u. 

V Žiline sa po dohode s inštitúciami usku-
točnili viaceré ofi ciálne grafi ty tvorby. Ta-
kéto podujatia boli ofi ciálne pripravené 
ako prejavy street art kultúry. Kontaktovali 
sme organizátorov, mladých ľudí zo žilin-
ských stredných škôl, aby sme spoločne 
pripravili zaujímavý projekt. Našli sme od-
vahu umožniť writerom – tým, čo kreslia 
grafi ti, aby pokreslili obvodové steny kniž-
nice ucelenými výtvarnými obrazmi. Myš-
lienka sa šírila „grafi ťáckym“ svetom a my 
sme počas projektu koncom septembra 
mali cca 30 mladých ľudí doslova z celého 
Slovenska, ktorí prišli ku nám tvoriť. Pred-
chádzala tomu však dlhá príprava a  vy-

jednávanie, aké motívy budú na stenách, 
ako budeme postupovať, ako zabezpečíme 
všetko potrebné a podobne. Dva dni počas 
grafi ti jam- tak si akciu nazvali mladí ľudia, 
boli strávené v zaujímavej symbióze : kni-
hovníčky – dobrovoľníčky , writeri a  tiež 
iní dobrovoľníci, ktorí prišli pomáhať. 
Najskôr sme zatreli všetky staré nápisy... 
A potom sa začali diať veci. Výsledok stál 
za to. Najviac poškodenú stenu pokrýva-
jú obrazy zo sveta fantázie mladých ľudí, 
ktorý sa možno podobá na svet Avatarov; 
v susedstve veľký potkan obhrýza štós kníh 
(to v mnohých knižniciach nie je ďaleko od 
pravdy). Pri hlavnom vchode okrem krásne 
spracovaného loga knižnice vylieza zo ste-
ny Glum z  Pána prsteňov. Vo vnútornom 
dvore knižnice sa na nás uvážlivo pozerá 

Glum, Pán prsteňov Ľudovít Štúr
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krásne spracovaný Ľudovít Štúr, ktorému 
to v grafi ti verzii naozaj pristane. Foto 1 – 
Glum, Pán prsteňov, Foto 2: Ľudovít Štúr
Od projektu ubehlo relatívne dosť času, 

ale my sme nezaznamenali žiadne pirátske 
grafi ti, nový nápis, poškodenie a pod. Asi 
naozaj platí, že táto subkultúra má svoje 
vlastné pravidlá, ktoré sa nám nemusia 
páčiť, ale platia. Ak sú kresby dohodnuté 
s vlastníkom budovy a majú takto umelec-
ký ráz, navzájom si ich nepoškodzujú.
Na úspešný projekt bolo potrebných 

niekoľko vecí. V  prvom rade mať nápad 
a  nájsť pochopenie u  vedenia Univerzity, 
čo v  našom prípade fungovalo. Od prvé-
ho momentu sa zapojil celý tím knižnice 
a každý pomáhal, kde sa dalo. Dôležitá, 
priam kľúčová, bola komunikácia a doho-
da s writermi. Otvorene sme komunikova-
li, kde majú oni aj my hranice, ktoré sa ne-
budú prekračovať. Myslím, že sme sa všetci 

veľa naučili. Knižnica, ako prostredie plné 
tradícií a pravidiel nazrela do sveta kreatív-
cov, mladých ľudí, ktorí kričia svoj názor 
na svet okolo seba a chcú ho meniť. Možno 
to nie je v súlade s našim vkusom, ale kto 
rozhodne, či je krajší sivý alebo vymaľova-
ný betón? Budova Univerzitnej knižnice 
Žilinskej univerzity v  Žiline je viditeľná, 
nedá sa prehliadnuť. Je to celkom dobrý 
pocit, keď počujete študentov vysvetľovať 
kolegom, aká to bola akcia a vidíte, ako ob-
chádzajú našu budovu, aby si pozreli našu 
verejnú galériu.
Celý projekt mnohými radami a fi nančne 

podporila Iuventa – Slovenský inštitút mlá-
deže v rámci projektu Komprax a vedenie 
Žilinskej univerzity.

PhDr. Alena Mičicová
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

alena.micicova@ukzu.uniza.sk.

Novohradská knižnica už s  tradíciou od 
roku 2007 vyhlasuje celoslovenskú literárnu 
súťaž vo vlastnej tvorbe (poézia, próza pre 
deti, mládež a  dospelých) Literárny Luče-
nec. Celoslovenská literárna súťaž vo vlast-
nej tvorbe nadväzuje na súťaž v umeleckom 
prednese pôvodnej slovenskej prózy Timra-
vina studnička, ktorá je venovaná pamiatke 
významnej slovenskej spisovateľky Boženy 
Slančíkovej – Timravy. Vyhlasovateľom sú-
ťaže je Banskobystrický samosprávny kraj 
- Novohradská knižnica. Súťaž je vyhlaso-
vaná začiatkom letných mesiacov prísluš-
ného roka, aby sme zabezpečili dostatočný 
priestor k vlastnej tvorbe oslovených auto-
rov a prebieha vo vekových kategóriách:

1. kategória: žiaci 5. – 9. ročníkov základ-
ných škôl a osemročných gymnázií

2. kategória: žiaci stredných škôl
3. kategória: dospelí

Literárnymi formami súťaže sú: POÉZIA, 
PRÓZA
Novohradská knižnica okrem vplývania 

záujmu o  čítanie, návštevu knižnice s  po-
skytovaním najrozmanitejších aktivít a  zá-
žitkov, ktoré ponúka iba kontakt s knihou, 
dáva možnosť aj v  rámci literárnej súťaže 
prezentovať vlastnú tvorbu, možnosť po-
rovnať svoj talent s tými, ktorí sa literárnej 
tvorbe venujú dlhšiu dobu.
Schopnosti vyjadrenia vlastných pocitov, 

CELOSLOVENSKÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ - LITERÁRNY LUČENEC 2014 / SLOVAK 
LITERARY COMPETITION – LITERÁRNY LUČENEC 2014
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názorov, vzťahov s  okolitým svetom nevy-
hnutne predchádza pochopenie umelec-
kého slova. Literatúra totiž ponúka svojim 
čitateľom rozširovanie vnímavosti a pozoro-
vacích schopností.
Kultivovanosť prejavu vlastnej tvorivosti 

je dôsledkom vnútorného prijímania po-
solstva rozmanitosti množstva literárnych 
diel. Sila prežitého z  čítania ako voľnoča-
sovej aktivity prebúdza v mladom človeku, 
túžiacom vyjadriť svoje pocity literárnou 
formou, sebaúctu a  stotožnenie sa s  mož-
nosťou sebarealizácie.
Do VIII. ročníka literárnej súťaže sa 

zapojilo 139 amatérskych autorov, ktorí 
súhrnne zaslali do súťaže 249 literárnych 
prác. Odborná porota v  zložení: PaedDr. 
Elena Melicherová, predsedníčka, Mgr. 
Gabriela Kulichová a  Klára Volentová ako 
členky, na ocenenie navrhli celkovo 26 au-
torov. V  rámci ocenenia boli udelené aj 
3 mimoriadne ceny: Cena primátorky 
mesta Lučenec (za nekonvenčný prístup), 
Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej 
v Lučenci a Cena Rímskokatolíckej cirkvi 
– farnosť Lučenec.
Súhrnný dokument - zborník (100) ce-

loslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej 

tvorbe, poézia, próza, poskytuje výsledky 
celoštátnej súťaže autorov literárnej tvorby. 
Prináša prehľad ocenených autorov a víťaz-
ných prác.
Celoslovenská literárna súťaž bola reali-

zovaná s fi nančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky a  dotáciou 
Mesta Lučenec. Knižné dary do súťaže ve-
novali kníhkupectvá Július Dováľ a Róbert 
Štuller. Drobné upomienkové darčeky ve-
novala Reiff eisen banka, Lučenec. Umelec-
kým programom celú atmosféru dotvárali 
umelci Základnej umeleckej školy na Novo-
hradskej 2, Lučenec.
Aby slávnostný akt vyhodnotenia literárnej 

súťaže, ktorý sa koná v Obradnej sále MsÚ 
v Lučenci a má svoju vážnosť a dôstojnosť, 
mal svoje opodstatnenie, bola nesmierne 
dôležitá účasť samotných ocenených auto-
rov, ktorí pochádzajú z rôznych kútov Slo-
venska. Keďže súťaž už má svoju tradíciu, 
v  roku 2015 vyhlási Novohradská knižni-
ca v poradí už IX. ročník literárnej súťaže, 
Literárny Lučenec 2015.

PhDr. Mgr. Daša Filčíková,
Novohradská knižnica J. Kármána, 

Lučenec
riaditelka@nklc.sk

Spoločnosť VTLS, ktorá produkuje 
knižničný systém Virtua, organizuje kaž-
dý rok v septembri stretnutie používateľov 
Virtuy pod názvom Annual EMEA (Euro-
pe, Middle East and Africa) Users’Group 
Meeting v  niektorej z  užívateľských kniž-
níc. Minuloročné 28. stretnutie sa kona-
lo v  dňoch 17.-19.9.2014 vo  Švajčiarskej 

národnej knižnici v Berne a zúčastnilo sa 
na ňom 60 účastníkov z  Európy (Belgic-
ko, Bulharsko, Francúzsko, Luxembursko, 
Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Taliansko) , Ázie (Azerbajdžan, 
Hong Kong, Saudská Arábia) i Afriky (Ma-
roko, Nigéria, Tunisko). Slovensko bolo 
zastúpené štyrmi pracovníkmi Slovenskej 

28. MÍTING POUŽÍVATEĽOV KNIŽNIČNÉHO SYSTÉMU VIRTUA V BERNE / 
28TH VIRTUA LIBRARY SYSTEM USERS MEETING IN BERN
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národnej knižnice a  jednou pracovníčkou 
Akademickej knižnice Univerzity Komen-
ského. Hlavnou úlohou stretnutia bolo po-
skytnutie informácií na prehĺbenie a rozší-
renie vedomostí o produktoch spoločnosti 
VTLS, získanie informácií o nových tech-
nológiách a technických možnostiach sys-
tému a vzhľadom na to, že v knižniciach sa 
požívajú rôzne verzie Virtuy, aj vzájomná 
inšpirácia novými možnosťami, ktoré 
prinášajú vyššie verzie.
Program prvého dňa bol rozdelený do 

štyroch seminárov, ktoré mali charakter 
školení.
Seminár I. Advances in Virtua (Inová-

cie vo Virtue) bol určený pre knihovníkov 
a  systémových knihovníkov, najmä tých, 
ktorí uvažujú o implementácii vyššej verzie 
systému Virtua a nie sú dostatočne oboz-
námení so všetkými novými funkcionali-
tami, alebo pri ich používaní majú prob-
lémy. Obsahovo bol zameraný na novinky 
a  vylepšenia v  katalogizácii a  OPACu, vo 
výpožičkách, v  akvizícii a  v  seriáloch, 
v  InfoStation a v online katalógu Chamo, 
pripravené v roku   2013 a 2014, t.j. verzie 
2013.1 a 2 a 2014.1 a 2 (v SNK sa zatiaľ po-
užíva verzia z roku 2012). Postupne sa pre-
šli všetky moduly systému, pričom seminár 
bol vedený formou voľnej diskusie, kde sa 
prítomní mohli vyjadriť ku každému bodu 
prezentácie, vyjadriť svoj súhlas alebo ne-
súhlas, podeliť sa o  skúsenosti s  využíva-
ním funkcie, alebo sa o nej informovať.
Seminár II. Advances Cataloging (Ino-

vácie v  katalogizácii) bol určený hlav-
ne pre katalogizátorov a  systémových 
knihovníkov s  cieľom informovať, ako 
sa VTLS adaptuje na nové súčasné tren-
dy v  katalogizácii a  štandardoch, najmä 

na FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) a  RDA (Reso-
urce Description and Access) vo Virtue 
a  v  Chamo, na BibFrame v katalogizácii 
a ich zapracovanie do systému Virtua.
Seminár III. Virtua Systems Internals 

(bol určený pre pracovníkov IKT, technic-
kých pracovníkov a administrátorov). Prí-
tomným bol poskytnutý prehľad skriptov 
servera a  informácia o  nových skriptoch, 
prehľad základných systémov pre online 
katalóg Chamo a  rekapitulácia upgrade 
Chamo.
Seminár IV. Insights into Portals and 

Platforms mohli navštíviť všetci, kto-
rí sa zaujímajú o  nové technológie a  ich 
implementáciu v  knižniciach. Na seminári 
boli predstavené najnovšie funkcionality 
a produkty VTLS zamerané na prevádzky-
schopnosť a  funkcionalitu Virtuy. Prítom-
ným sa demonštroval Discovery systém 
– federatívne vyhľadávanie v produkte Cha-
mo (VTLS Chamo Discovery), SOA Virtua 
– interaktívne služby, web klient a prehľad 
produktov spoločnosti Innovative.
Program druhého dňa bol spoločný pre 

všetkých účastníkov mítingu a  konal sa 
v  zasadačke Naturhistorisches Museum 
v  Berne vedľa národnej knižnice. Uviedla 
ho zástupkyňa riaditeľky Švajčiarskej ná-
rodnej knižnice Elena Balzardi predstave-
ním národnej knižnice, po ktorej vystúpil 
spisovateľ a cestovateľ Diccon Bewes prí-
spevkom Swiss Watching. Po úvodných 
príspevkoch venovaných Švajčiarsku 
program pokračoval aktuálnymi informá-
ciami z VTLS, v  ktorých čelní predstavi-
telia VTLS Dr. Vinod Chachra a Jack Ba-
zuzi informovali o prechode VTLS Virtua 
do spoločnosti Innovative a predstavili jej 
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produkty, napr. platformu pre knižničné 
služby SIERRA poskytujúcu napríklad 
workfl ow technológie, integrované kniž-
ničné systémy POLARIS a VTLS Virtua a 
ďalšie efektívne knižničné nástroje hlavne 
pre digitálne knižnice (INN-Reach, Skyri-
ver Cataloging Utility, Content Pro, Vital, 
Mozgo a Millennium).
V poobedňajšom programe sa predstavili 

knižnice používajúce systém Virtua, naprí-
klad knižnica Univerzity v  Port Harcourt 
(Nigéria), knižnica Úradu pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, knižnica Brit-
skej univerzity v Dubaji, knižnica Inštitútu 
arabského sveta v  Paríži. Obdiv vzbudila 
najmä mobilná aplikácia Verejnej knižnice 
v Hong Kongu Moja knižnica alebo kniž-
nica na končekoch prstov. Program bol 
ukončený podrobnou prehliadkou Švaj-
čiarskej národnej knižnice a   večerným 
stretnutím účastníkov mítingu v  záhrade 
národnej knižnice, kde mohli medzi sebou 
neformálne diskutovať.
V posledný, tretí deň mítingu si účastníci 

mohli vybrať jednu zo štyroch diskusných 
skupín (OPAC, Výpožičky, Katalogizácia 
a autority, Systémy a Drupal), ktoré prebie-
hali paralelne a podeliť sa v nich o svoje po-
znatky a skúsenosti. V sekcii OPAC sa rie-
šili najmä otázky súvisiace s usporiadaním 

vyhľadaných výsledkov v rešerši, zobraze-
ním záznamov, využívaním rôznych funk-
cionalít a  pod. Sekciu viedla Aleksandra 
Olszewska a na otázky odpovedala priamo 
Heather Myers, riaditeľka pre rozvoj portá-
lov a platforiem VTLS.
Sekcia výpožičky pracovala pod vedením 

Leny Isaksson z  Univerzitnej knižnice 
v Goteborgu (Švédsko), ktorá sa dlhoročne 
venuje problematike výpožičných služieb 
v  KIS Virtua, a  ktorej rady a  skúsenosti 
často využíva pri riešení problémov i SNK. 
Prítomné boli hlavne pracovníčky výpo-
žičných služieb z  akademických knižníc, 
ktoré rozoberali problém študentov ako či-
tateľov knižníc, problém výpožičiek na fi x-
ný dátum (v SNK sa nepoužíva) a problém 
nevracania kníh študentmi po ukončení 
vysokoškolského štúdia. V ďalších sekciách 
sa získali dôležité informácie pre inštalova-
nie Chamo v SNK.
28. míting VTLS bol opäť plný pracovného 

nasadenia s  cieľom poskytnúť prítomným 
prostredníctvom seminárov, prezentácií 
a diskusií nové riešenia a informácie, ktoré 
možno uplatniť v službách svojej knižnice.

PhDr. Darina Janovská
Slovenská národná knižnica, Martin

darina.janovska@snk.sk
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Časopis Knihovník, ktorý vydáva Verejná 
knižnica Jána Bocatia v Košiciach, si v roku 
2014 pripomenul svoje okrúhle výročie. 
Knihovníci a  knihovníčky, nielen východ-
ného Slovenska, sa s ním stretávajú už 35 ro-
kov. Za obdobie svojej existencie sa šiestim 
výkonným redaktorom podarilo naplniť ob-
sahom presne 3602 strán v 104 číslach.
Myšlienka knihovníckeho periodika vznik-

la vo vtedajšej Krajskej knižnici v Košiciach 
ešte v roku 1978. Po odobrení iniciatívy 
Oddelenia krajskej metodiky vtedajším Od-
borom kultúry Krajského národného výbo-
ru a Krajskej knižničnej rady, uzrelo svetlo 
sveta v roku 1979 prvé číslo štvrťročníka 
s  nákladom 400 výtlačkov. Jeho prvou re-
daktorkou sa stala PhDr. Klára Gerberyová 
(Kernerová) a  zodpovedným redaktorom 
vtedajší riaditeľ Krajskej knižnice Vojtech 
Cap. Podnázov časopisu v sebe niesol aj za-
meranie periodika, a síce, že je metodicko-
-inštruktážnym časopisom pre jednotnú sú-
stavu knižníc vo Východoslovenskom kraji. 
Členmi redakčnej rady sa stali zástupcovia 

POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?

jednotlivých knižníc, ktorí mali reprezento-
vať celú jednotnú sústavu knižníc: Viktória 
Bröstlová (Knižnica pre deti a mládež v Ko-
šiciach), Mária Gallová (Okresná knižni-
ca v Rožňave), Klára Gerberyová (Krajská 
knižnica v  Košiciach), Katarína Kapišin-
ská (Štátna vedecká knižnica v Košiciach), 
Mikuláš Kekeňák (Odbor kultúry KNV), 
PhDr. Václav Pálfy (Univerzitná knižnica 
UPJŠ v Košiciach), Eva Sendeková (Okres-
ná knižnica v Michalovciach), Pavol Štegena 
(Okresná knižnica v Prešove).
„V  slove na cestu“, v úvode prvého čís-

la, vtedajší vedúci Odboru kultúry KNV 
v  Košiciach Emil Figeľ napísal: „Časopis 
Knihovník je jedným z  prostriedkov 
riadiacej a  metodicko-inštruktážnej 
činnosti, pomocou ktorého sa budú 
knihovníci Východoslovenského kraja 
oboznamovať s  aktuálnymi otázkami kniž-
ničnej práce. Obsahovou náplňou má pri-
spievať k  jej progresívnejšiemu rozvíjaniu, 
vzájomnej výmene dobrých skúseností, vy-
tvárať obraz o rozvoji a úrovni knihovníctva 

„KNIHOVNÍK V NAJLEPŠÍCH ROKOCH“ / THE JOURNAL KNIHOVNÍK 
IN PRIME

Bc. Ján Šimko, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
simko@vkjb.sk 

Abstrakt: Th e paper brings information on the journal Knihovník published by the Pub-
lic Library of Jan Bocatius in Kosice.  Th e Methodical and Instructional Journal started to 
be published in 1979 by Regional Library in Košice and was addressed to East Slovakian 
Libraries. At present Knihovník is mapping primarily Public Libraries Activities  in Košice 
Self-governing Region
Keywords: librarian journal, history.
Kľúčové slová: Knihovník, knihovnícky časopis, história.
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vo Východoslovenskom kraji.“ Aj s odstupom 
pár desaťročí možno konštatovať, že sme sa 
poslaniu Knihovníka nijako nespreneverili.
Na stránkach časopisu sa odborná knihov-

nícka verejnosť mohla stretnúť s  rôznoro-
dým obsahom. Od nutných ideologicky la-
dených opatrení a nariadení o presadzovaní 
práce s politickou literatúrou až po inšpira-
tívne články o  práci s  knižničnými fondmi 
v  jednotlivých typoch knižníc. Od vzniku 
časopisu sa postupne etablovali rubriky, 
ktoré síce občas pozmenili svoj názov, ale 
zostali obsahovo príbuzné - Slovo na úvod, 
Predstavujeme Vám, Z  našich knižníc, 
Súťažíme (jednalo sa najmä o  reportáže zo 
známej celonárodnej súťaže Budujeme vzor-
nú ľudovú knižnicu pod skratkou BVĽK), 
Poznávame východoslovenských autorov, 
Knižnice VSL. kraja vydali (edičná činnosť). 
Neskôr pribudli ďalšie rubriky - ako naprí-
klad Knihovnícke všeličo (v roku 1981), 
ktorá prinášala kratšie správy z diania v kni-
hovníctve, či o  vydaných knihách. V  roku 
1985 zasa rubrika „Z knižníc našich pria-
teľov“ bola zameraná na preklady článkov 
z družobných knižníc zo zahraničia, najmä 
východného bloku. Daná rubrika pretrva-
la dodnes pod názvom Zo sveta, s  trocha 
pozmenenou koncepciou a  globálnou 
orientáciou. Na druhej strane zopár rubrík 
zaniklo, pretože stratili svoje opodstatne-
nie. Žiada sa mi spomenúť, že na aktuálne 
problémy zavádzania výpočtovej techni-
ky v  knižniciach reagovala redakcia medzi 
prvými aj rubrikou Minikurz výpočtovej 
techniky, a to už na začiatku 90. rokov. 
Niektoré čísla Knihovníka redakcia ladila 

tematicky. Napríklad 3. číslo v  roku 1979 
bolo venované Medzinárodnému roku die-
ťaťa, ktoré obsahovo pripravila Knižnica pre 

deti a mládež. V roku 1982 zasa na svojich 
stránkach prispievatelia refl ektovali proble-
matiku práce so seniormi vzhľadom na Me-
dzinárodný rok úcty k starším. Ale aby sme 
nezostali len v ďalekej minulosti. Knihovník 
sa v roku 2011 venoval téme dobrovoľníctva 
v knižniciach vzhľadom na fakt, že Európ-
ska komisia vyhlásila Európsky rok dobro-
voľníctva.
Časopis Knihovník prinášal rôzne témy. 

I  zdanlivo novonastolené výzvy dnešných 
dní sa na jeho stránkach objavovali už 
v  niekoľkoročnom predstihu. Napríklad 
práca v  knižniciach s  rómskymi čitateľmi, 
s  hendikepovanými používateľmi, národ-
nostnou literatúrou.
Po zmene režimu a  zániku Jednotnej sú-

stavy knižníc sa postupne členmi redakcie 
časopisu stali zamestnanci domovskej kniž-
nice. Už tretie číslo z roku 1990 zmenilo svoj 
podnázov na Metodicko-inštruktážny ča-
sopis pre východoslovenské knižnice. V sú-
časnosti Knihovník refl ektuje dianie najmä 
v  knižniciach v Košickom samosprávnom 
kraji.
Od roku 1979 až do roku 1997 boli kaž-

doročne vydané štyri čísla. Vznikom Kul-
túrneho centra (1997), ktorého súčasťou 
sa stala aj Verejná knižnica Jána Bocatia 
a v nadväznosti na jej nepriaznivú fi nančnú 
situáciu, vyšlo v danom roku iba jedno číslo 
Knihovníka. Nasledujúci rok dostal iba elek-
tronickú podobu. Periodicita časopisu sa od 
roku 2001 ustálila na dvoch číslach v nákla-
de 100 kusov.
Grafi cký dizajn časopisu zostal dlhé obdo-

bie nemenný. Farebná obálka s logom otvo-
renej knihy a symbolom špičky atramento-
vého pera s  päťcípou hviezdou pretrval do 
roku 1990. Po páde socialistického zriadenia 
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došlo k  malej kozmetickej úprave. V  roku 
1997 redakcia zmenila zásadne farebný vi-
zuál obálky. S  nástupom výpočtovej tech-
niky a nových možností, Knihovník okrem 
textu začal svojim čitateľom prinášať aj ob-
razový materiál k jednotlivým príspevkom. 
Poslednou zmenou grafi ky prešiel časopis 
práve v roku svojho 35. jubilea. Okrem novej 
koncepcie meniacej sa obálky a nového loga, 
sme pristúpili aj k zmene fontu a štruktúry 
rubrík. Ohlas nielen knihovníckej verejnosti 
bol viac než priaznivý.
Po vzniku Združenia východoslovenských 

knižníc (1999) si časopis našiel miesto aj 
vo virtuálnom priestore, na stránke zdru-
ženia. V  jednej zo sekcií našli návštevníci 
stránok elektronickú verziu Knihovníka. 
Po zániku združenia sa archív jednotlivých 
čísel v  elektronickej podobe premiestnil 
na stránku Verejnej knižnice Jána Boca-
tia v  Košiciach v  sekcii Edičná 
činnosť a  návštevníci ho v  nej 
môžu nájsť dodnes (http://www.
vkjb.sk/index.php?ids=37).

V  súčasnosti pripravuje jednotlivé čísla 
Knihovníka redakcia zložená z pracovníkov 
Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. 
Hlavným motívom redaktorov je príťaž-
livým spôsobom priblížiť prácu vo verej-
ných knižniciach v našom kraji. A nielen to. 
Súčasný Knihovník na svojich stránkach re-
fl ektuje moderné trendy najmä vo verejnom 
knihovníctve, v práci s krásnou literatúrou, 
približuje formy práce s  rôznym typom či-
tateľov, predstavuje názory osobností spo-
ločenského života na knihy a  čítanie, dáva 
priestor na vyjadrenie spisovateľom...
Viac ako 35-rokov Knihovníka si zaslúži 

obdiv nielen kvôli svojej kontinuite, napriek 
všetkým okolnostiam, ale aj preto, že fungu-
je na princípe dobrovoľných príspevkov. Aj 
touto cestou sa chcem poďakovať všetkým 
doterajším prispievateľom za ich inšpiráciu, 
články a čas. No viac ako z článku sa o časo-

pise Knihovník dozviete, 
ak si v ňom sami zalistu-
jete. Či už fyzicky alebo 
virtuálne.
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Štátna vedecká knižnica v  Prešove už 
tradične prispieva do rubriky Z  našich vy-
daní svojimi vydavateľskými aktivitami. Nie 
je to inak ani tentoraz, aj keď v tomto čísle 
nebudem predstavovať všetky vydania kniž-
nice za rok 2014. Sústredím sa iba na jeden 
titul, ktorý je od tých doposiaľ vydávaných 
odlišný aj obsahom, aj formou. Jeho názov 
je Rómska kniha na Slovensku / O Roma 
bašaven / Roma Music in Slovakia.
Túto trojjazyčnú publikáciu (slovenskú, 

rómsku a  anglickú) vydala knižnica ako 
tlačenú a  zároveň multimediálnu – na 
DVD. Jej vydanie bolo fi nancované z pro-
striedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci implementácie národného 
projektu Dokumentačno-informačné cen-
trum rómskej kultúry, ktorý sa podarilo 
vecne ukončiť v  októbri minulého roka. 
Táto kniha je jedným z výstupov projektu.
Obsahom projektu bolo v  prvom rade 

vybudovanie pracoviska a  následne digi-
talizácia živých prejavov rómskej kultúry, 
to znamená tvorba nových kultúrnych ob-
jektov v podobe prístupnej vo virtuálnom 
priestore. Kultúru rómskeho etnika sme 
si rozdelili na tri celky a  jednou z nich je 
hudba ako asi najtypickejší znak identity 
Rómov. V  snahe ukázať čo je na rómskej 
hudbe v súčasnosti zaujímavé a podchytiť 
okrem veľkých profesionálnych zoskupení 
aj menej známe alebo neznáme spevácke 
a hudobné tváre, rozhodli sme sa spracovať 
túto oblasť edične a zároveň predstaviť prvé 
digitálne výsledky.
Publikácia vznikala hľadaním toho, čo je 

v rómskej kultúre podstatné, čo Rómov de-

Z NAŠICH VYDANÍ

fi nuje, a veríme, že práve hudba je tá, ktorá 
najviac obnažuje rómsku dušu. Zamerali 
sme sa na tradičnú, aj na vysokú hudobnú 
kultúru, kniha prináša všeobecné aj špe-
cifi cké informácie o  rómskej hudbe a  jej 
žánroch, smeroch a vzťahoch k väčšinovej 
kultúre.
Čitateľ sa v  úvode dozvie, že rómski 

muzikanti boli skutočnou kastou, ktorá 
bola na svoje umenie patrične hrdá apyšná. 
Táto tradícia sa dôsledne udržiavala, talent 
a  zručnosti sa prenášali z  pokolenia na 
pokolenie, pričom nositeľmi hudobnej 
virtuozity boli poväčšine synovia, len 
výnimočne dcéry.
Publikácia má šesť hlavných kapitol:
Žánre rómskej hudby – kapitola prináša 

prierez viacerými žánrami od tradičné-
ho rómskeho folklóru, čardášov a starých 
piesní, cez populárnu hudbu, až po džez 

RÓMSKA HUDBA NA SLOVENSKU / ROMANI MUSIC IN SLOVAKIA
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a  pre našu kultúru netypické fl amenco. 
U  Rómov žije hudbou každý, aj obyčaj-
né ženičky v  domácnosti, ktoré nám boli 
ochotné zaspievať ťahavé rómske pesničky, 
tzv. halgató. Kniha prináša tiež pojem in-
terpretačné umenie, ktoré sa u rôznych hu-
dobníkov a kapiel prejavuje svojským po-
ňatím jednej a tej istej skladby. Príkladom 
takej interpretácie je Monttiho Čardáš 
v podaní orchestrov Cigánski Diabli a Bo-
hémiens. Aj ďalšie žánre v tejto kapitole sú 
zaujímavé, prinášajú známe i menej známe 
mená a  ukážky piesní a  skladieb. Koniec 
kapitoly je venovaný rómskemu tancu, 
ktorý s hudbou veľmi úzko súvisí, pretože 
ako sa hovorí, ak Róm nevie spievať, vie 
aspoň tancovať, čo dokazujú napr. tanečné 
súbory Romano Jilo z Krupiny alebo Kesaj 
čhave z Kežmarku.
Salónna rómska hudba alebo kaviarenská 

hudba dnes už neexistuje v podobe, v akej 
sa hrala na prelome 19. a 20. storočia. Po-
mysleli sme si však, že bude dobré priniesť 
aspoň stručné informácie o tom, akú úlohu 
v  nej na Slovensku zohrávali rómski hu-
dobníci.

Hudba olašských Rómov – v  rámci vnút-
roetnického členenia olašskí Rómovia 
reprezentujú špecifi ckú skupinu, ktorá si 
zachováva množstvo starších rómskych 
tradícií. Z hudobného hľadiska je pre nich 
charakteristické, že nepoužívajú hudobné 
nástroje, a na zdôraznenie rytmu využívajú 
ruky a jazyk. Veľmi populárnou hudobnou 
formáciou sú Maco Mamuko z Nitry.
Divadlo Romathan si zasluhuje osobitnú 

pozornosť a  v  tejto publikácii je mu ve-
novaná jedna celá, hoc rozsahom neveľká 
kapitola, ktorá prináša informácie o  krát-
kej histórii a súčasnosti divadla. Dôvodom 
jeho zaradenia do publikácie o  rómskej 
hudbe je na jednej strane profesionálny 
rómsky orchester, ktorý sa často prezen-
tuje  samostatnými premiérami mimo 
divadelného súboru, a  na strane druhej 
repertoár, ktorého častou súčasťou je aj 
folklór, tanec a muzikál.
Predstavitelia rómskej hudby historické aj 

súčasné nesmeli v publikácii o hudbe chý-
bať. Bolo ťažké, najmä zo súčasnosti, roz-
hodnúť koho zaradiť do knihy, keďže, ako 
sme časom zistili, rómskych hudobných 
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tivalov, ktoré sme navštívili v rokoch 2013-
2014 a  ktoré umožnili vystúpiť širokému 
spektru rómskych umelcov.
Cesta k fi nálnej knihe nebola jednoduchá. 

Mali sme predstavu o obsahu knihy, o  jej 
skladbe a  jazykových mutáciách, o štýle, 
ktorým bude písaná, o tom, aké ukážky má 
priniesť multimediálna časť, ale fi nálne po-
lygrafi cké a technické spracovanie sa uká-
zalo ako ťažký oriešok. No, zvládli sme to.
Zamestnanci knižnice počas 18 mesiacov 

navštívili vyše 40 slovenských lokalít, naj-
azdili tisíce kilometrov. Vzniklo viac ako 
400 hodín hudobných nahrávok a  rozho-
vorov s  tvorcami a  interpretmi, množstvo 
fotografi í z podujatí, rozprávaní, prípravy, 
skúšok orchestrov. Výber bol naozaj ťažký, 
keďže priestor na DVD bol limitujúci, verí-
me však, že sme vybrali skutočne zaujíma-
vé ukážky, ktoré potešia.
Možno kniha nie je dokonalá, ale vždy 

záleží na uhle pohľadu, na osobe, ktorá 
knihu číta, prezerá alebo počúva. Možno 
sa v nej nájdu aj nejaké nedostatky a dnes 
sa pýtame samých seba, čo sme mohli uro-
biť inak, lepšie... Knižnica sa po prvý raz 
pustila do takého náročného vydavateľ-
ského projektu. Nielen preto, aby priniesla 
informácie o hudobnom dedičstve Rómov 
aj „Nerómom“, ale najmä aby takýmto vidi-
teľným spôsobom zúročila to, na čo jej boli 
poskytnuté európske fi nančné prostriedky.
Krátku ukážku knihy prináša aj portál 

www.portalsvk.sk/.eu, ktorý bol vytvorený 
na prezentáciu digitálneho obsahu o róm-
skej kultúre.

Mgr. Valéria Závadská,
Štátna vedecká knižnica v Prešove

 riaditelka@svkpo.gov.sk

osobností a orchestrov prezentujúcich 
rôzne žánre je na slovenskej hudobnej 
scéne naozaj dosť. Takže, z  historických 
osobností nesmela chýbať husľová vir-
tuózka a  legendárna rómska primáška 
Cinka Panna, primáš Jožko Piťo, ktorého 
husle v 80. rokoch minulého storočia zís-
kalo Literárne múzeum Matice slovenskej 
v  Martine aj s  originálnou dokumentá-
ciou, či koncertný majster Rinaldo Oláh, 
spoluzakladateľ SĽUK-u, v ktorom pôso-
bil viac ako tri desaťročia. Súčasnú róm-
sku hudbu v knihe reprezentujú napr. už 
spomínaní a dobre známi Cigánski Diab-
li, vnučka skvelého Jána Berkyho-Mre-
nicu Barbora Botošová a  jej kapela Bo-
hémiens, Miroslav Rác ako predstaviteľ 
rómskeho hip-hopu, amatérski hudobníci 
manželia Janka a  Vladimír Sendreiovci, 
ktorí si pod svoje ochranné krídla vzali 
mladučkú talentovanú speváčku Aničku 
Oláhovú a  otvorili jej dvere do hudob-
ného sveta, známa skupina otca a  syna 
Kmeťoband a kapela Arpi Farkaš Quartet, 
ktorá hráva džez. Za rómskou a anglickou 
jazykovou mutáciou sú kratučké medailó-
ny o ďalších rómskych hudobníkoch vrá-
tane fotografi í.
Festivaly rómskej kultúry sú najvhodnejšími 

podujatiami, kde sa rómska kultúra môže 
prezentovať v celej svojej rozmanitosti 
a  žánrovej pestrosti. Festivaly sú založené 
na kontakte interpretov a  publika a  na 
tvorbe toho prchavého momentálneho 
pocitu z hudby, tanca, spevu a hovoreného 
slova. Nakoniec, ako každé živé podujatie, 
koncert, vystúpenie, kedy komunikácia 
s publikom je taká intenzívna, že ono samo 
dotvára konkrétne vystúpenie. Publikácia 
ponúka stručný obraz najkvalitnejších fes-
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Oddelenie retrospektívnej bibliografi e 
v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach má 
neľahké poslanie. Byť dôstojným nasledo-
vateľom takých zvučných mien ako sú Dr. 
Michal Potemra, CSc. či PhDr. Mária Mi-
hóková nie je záležitosť jednoduchá. Pro-
jekt rozpisu článkov z  inorečových novín 
a  časopisov vychádzajúcich na Slovensku 
v rokoch 1900 – 1918, neskôr rozšírený na 
obdobie od r. 1848, ktorý sa realizoval na 
pôde knižnice v rámci participácie na úlo-
hách slovenskej národnej retrospektívnej 
bibliografi e v  priebehu 60-tych a  70-tych 
rokoch 20. storočia, prezentoval odbornej 
i laickej verejnosti prostredníctvom tema-
tických bibliografi í z  oblasti politického, 
hospodárskeho, verejného i umeleckého 
života - výsledok niekoľko desiatok 
rokov trvajúcej bibliografi ckej práce 
s hodnotnými historickými štúdiami. (MI-
HÓKOVÁ, M.: Politický život v  Košiciach 
v rokoch 1901-1918. 3 zv. Košice, 1979; MI-
HÓKOVÁ, M.: Maďarská historiografi a na 
východnom Slovensku v rokoch 1901 – 1908. 
2 zv. Košice 1980; MIHÓKOVÁ, M. – REP-
ČÁK, J.: Dejiny knižnej kultúry v Košiciach 
do roku 1945. Košice, 1981; POTEMRA, M.: 
Ľudové školstvo v Košiciach 1848 – 1918. 2 
zv. Košice, 1981; MIHÓKOVÁ, M.: Stredné 
školstvo v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. 2 
zv. Košice, 1982; POTEMRA, M.: Politický 
život v Košiciach 18448 – 1900. 2 zv. Koši-
ce, 1983; MIHÓKOVÁ, M.: Hospodársky 
život v  Košiciach v  rokoch 1848 – 1918. 2 
zv. Košice, 1983; POTEMRA, M. – KIRST, 

J.: Mestská správa v Košiciach 1848 – 1945. 
3 zv. Košice, 1984; MIHÓKOVÁ, M.: Ro-
botnícke, odborové a  sociálne hnutie v Ko-
šiciach v rokoch 1901 – 1918. 2 zv. Košice, 
1985; MIHÓKOVÁ, M.: Výtvarný život 
a  výstavba Košíc v  rokoch 1848 – 1918. 
Košice, 1986; MIHÓKOVÁ, M.: Vedec-
ká, kultúrna a  osvetová práca v  Košiciach 
v  rokoch 1848 – 1918. 2 zv. Košice, 1991). 
Excerpovanie košických novín a časopisov 
vychádzajúcich na území historickej Abov-
skej (resp. Abovsko-turnianskej) župy bolo 
týmto ukončené a zavŕšením tejto etapy 
práce na výskumnej úlohe bolo vydanie 
Slovníka košických osobností 1848 – 1918 
autorkou M. Mihókovou v roku 1995.
V 90-tych rokoch 20. storočia nasledujúca 

generácia bibliografov pristúpila už v  ére 
elektronického vybavenia k  excerpovaniu 
novín a časopisov vychádzajúcich na úze-
mí historickej Zemplínskej a  Gemersko-
-malohontskej župy do roku 1918. Klasická 
lístková kartotéka bola nahradená elektro-
nickými databázami RETRO a CIRK, ktoré 
sú dostupné na webovej stránke knižnice. 
Zhmotnením získaných informácií z  do-
bovej tlače o  živote na Zemplíne v  sledo-
vanom časovom období sa stala publikácia, 
biobibliografi a Obyvatelia Zemplína a oko-
lia v  dobovej tlači (inorečové noviny a  ča-
sopisy z  rokov 1901 – 1918) autorky Mgr. 
Kataríny Barriovej, ktorá vyšla v roku 2013. 
Je rozčlenená na niekoľko častí. Úvodná 
štúdia stručne oboznamuje o dianí v  po-
litickom, hospodárskom i  spoločenskom 

RETROSPEKTÍVNA BIBLIOGRAFIA V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI 
V KOŠICIACH DÁVA O SEBE VEDIEŤ. DEFILÉ KOŠIČANOV 
V BIOGRAFICKOM LEXIKÓNE / THE RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPHY IN 
THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN KOŠICE IS IN EVIDENCE. THE PARADE 
OF EMINENT INHABITANTS OF KOŠICE IN THE BIBLIOGRAPHIC LEXICON
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živote župy v sledovanom časovom obdo-
bí. Bibliografi cko-popisná časť obsahuje 
abecedne radené personálne heslá. Po-
mocný bibliografi cký aparát tvorí zoznam 
skratiek, excerpovaných novín a časopisov. 
Redigovanie zastrešil Mgr. Viktor Szabó, 
ktorý je aj autorom registra miest a obcí.
Gemersko-malohontská župa bola pre-

zentovaná zatiaľ len čiastkovými výstup-
mi v podobe prednášok na konferenciách 
a  štúdií v  domácich zborníkoch (BLAŠ-
KOVÁ, Eleonóra: Noviny a  časopisy Ge-
mersko-malohontskej župy do roku 1918. 
In: Gemer-Malohont: Zborník Gemersko-
-malohontského múzea v Rimavskej Sobo-
te. Roč. 8 – 9. Zost. O. Bodorová. Rimavská 
Sobota, 2013, s. 158 – 171; BLAŠKOVÁ, 
Eleonóra: Príspevok gemersko-malohont-
ských rodákov k  rozvoju hospodárskeho, 
kultúrneho a  spoločenského života Košíc 

v  rokoch 1848 – 1938. In: Gemer-Malo-
hont: Zborník Gemersko-malohontské 
múzea v Rimavskej Sobote. Roč. 10. Zost. 
O. Bodorová. Rimavská Sobota, 2014, 
s.163 – 181; BLAŠKOVÁ, Eleonóra: Mária 
Basilides (1886 – 1946) – slávik z  Jelšavy. 
In: Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska 
v  kontexte vzťahov so zahraničím. Zost. 
B. Snopková, Ľ. Kázmérová a kol. Banská 
Bystrica, 2013, s.175 – 186.) Tlačený výstup 
z databázy pripravuje Mgr. E. Blašková.
Databáza článkov z novín vychádzajúcich 

na území historickej Spišskej župy do roku 
1918 je v  štádiu spracovania a zodpovedá 
za ňu Mgr. Viktor Szabó.
Dňa 22. januára tohto roku bol v histo-

rickej sále Východoslovenskej galérie 
v Košiciach početnej verejnosti sláv-
nostne predstavený 1. diel Lexikónu Ko-
šičanov 1848 – 1938 A- I, obsiahle dielo 
autorov Jána Gašpara, Márie Mihókovej 
a Eleonóry Blaškovej.
Viac ako desaťročné pracovné úsi-

lie zostavovateľov dostalo podobu 484 
stranovej publikácie, ktorá formou per-
sonálnych hesiel približuje život a  prá-
cu 1895 zaujímavých ľudí z  rozličných 
oblastí spoločenského, politického, 
hospodárskeho, cirkevného, vedeckého, 
kultúrneho i  športového života, ktorí 
svojou prácou, vedomosťami, odbornou 
erudovanosťou, či remeselnou zručnosťou, 
talentom i  životnými postojmi prispeli 
k zveľadeniu mesta, rozvoju jeho obchod-
nej sféry, skvalitneniu výrobných postu-
pov v mnohých odvetviach hospodárstva, 
spresneniu znalostí z  vedných oblastí, 
zdokonaleniu výchovno-pedagogického 
procesu, naplneniu duchovného života člo-
veka, spestreniu spoločenského a  ume-

Zemplín
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leckého diania nielen v  meste, ale mno-
hokrát tento regionálny rozmer prevýšili. 
Prispeli k  tomu, že mesto Košice v  sledo-
vanom období rokov 1848 – 1938 patrilo 
k významných hospodárskym, politickým 
a kultúrnym centrám krajiny. Košice vždy 
mali a dodnes si uchovali zvláštny kolorit, 
ktorý je vytvorený spolunažívaním Slová-
kov, Maďarov, Nemcov, Čechov a  ďalších 
národností, ktoré na jeho území oddávna 
žijú.
Výskumná, bádateľská, excerpčná bib-

liografi cká i  zberateľská práca autorov 
prezentovaná v  publikácii vzdáva úctu 
predchádzajúcim generáciám. Je venovaná 
súčasníkom, mala by slúžiť mladej generá-
cii ako inšpirácia v procese zaznamenáva-
nia prítomnosti pre potomkov.
Lexikón Košických osobností 1848 – 

1938, 1. diel A – I  vydalo vydavateľstvo 
EQUILIBRIA, s. r. o. pre Štátnu vedeckú 
knižnicu v Košiciach v náklade 1 000 ku-

sov. Vydanie fi nančne podporili: Mesto 
Košice, City Park Center a. s. Košice, Na-
dácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, 
ELTRA, s. r. o. Košice, TRANSSERVIS, a. s. 
Košice, Ing. Ján Süli, JUDr. Pavol Sitár, Ing. 
Rudolf Bauer. Pod grafi ckú úpravu diela sa 
podpísal Mgr. Bohumil Kaman, obálku na-
vrhla Claudia Jutková. Publikáciu vytlačila 
TYPOPRESS – TLAČIAREŇ s. r. o Košice-
Myslava.
Úspech Slovníka košických osobností 1848 

– 1918 M. Mihókovej prispel k rozhodnu-
tiu autorov rozšíriť časové rozpätie hlavne 
po roku 1918, doplniť obsah o  nové po-
znatky a  zistenia, korigovať nepresnosti. 
Bola to náročná výzva, pretože obdobie 
po roku 1918 nie je predmetom výskumu 
Oddelenia retrospektívnej bibliografi e 
v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. To 
znamená, že nebol urobený hlbší biblio-
grafi cký, ani historický výskum a  chýbal 
pripravený pomocný aparát pre obdobie 
rokov 1918 – 1938. Toto všetko bolo po-
trebné vykonať v prípravnej fáze.
Jadro 1. dielu tvoria abecedne radené per-

sonálne heslá od písmena A – po písmeno I. 
Dopĺňa ho pomocný bibliografi cký aparát 
zastúpený Zoznamom použitých skratiek 
v textovej časti, Zoznamom skratiek naj-

Prezentácia LK 2 (foto: Kálmán Kemenczky)

Prezentácia LK 3 (foto:Tatiana Šárová)
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častejšie citovanej literatúry a Zoznamom 
použitej a odporúčanej literatúry k skúma-
nej problematike. Systém pripravovaných 
registrov (vecný, zemepisný, príp. menný) 
bude súčasťou niektorého z ďalších dielov 
Lexikónu Košičanov.
Biografi cké heslo pozostáva z niekoľkých 

základných častí: záhlavia, biografi ckých 
údajov osoby, miesta narodenia, údajov 
o rodičoch a samotného jadra. Samostat-
nú časť tvorí dielo, v prípade že osoba sa 
takto prezentovala literárnym, hudobným, 
či výtvarným dielom. V závere je uvede-
ná základná literatúra, z ktorej sa čerpalo 
pri vytvorení hesla, archívne materiály, 
rodinné dokumenty, informácie rodinných 
príslušníkov. Väčšina hesiel je doplnená 
fotografi ou. V úvode publikácie nájdu záu-
jemcovia aj podrobné metodické poznám-
ky k zvoleným postupom lexikografi ckého 
spracovania.
Honosné prezentačné podujatie 22. ja-

nuára 2015 za prítomnosti najvyšších 
predstaviteľov mesta: primátora Košíc 
Richarda Rašiho, predsedu VÚC Zdenka 
Trebuľu a bývalého prezidenta SR Rudol-
fa Schustera, vyvolalo veľký záujem verej-
nosti i médií. Kniha bola obsypaná sym-
bolickým „košickým zlatým pokladom“ 
a s vyslovenými želaniami, za zvukov prí-
jemných klavírnych melódií majstra Szir-
mayho uvedená na cestu za svojimi čita-
teľmi.
Kniha je v predaji priamo vo vydavateľ-

stve EQUILIBRIA, s.r.o. na Letnej ulici 
č.42 v Košiciach za zvýhodnenú cenu 67,- 
eur a v sieti predajní kníhkupectiev Artfo-
rum, Panta Rhei, Martinus.sk, taktiež aj na 
stránkach internetových kníhkupectviev. 
Vydavateľstvo pripravuje dňa 15. apríla t.r. 
besedu s autormi v priestoroch kníhkupec-
tva Martinus.sk v obchodnom centre Galé-
ria na sídlisku Terasa v Košiciach.
O ďalších podujatiach v súvislosti s pub-

likáciou informuje na svojej facebookovej 
stránke www.facebook.com/equilibria.sk/. 
Autori ju predstavia v priebehu marca 

2015 na podujatiach Dejepisného spolku 
v Košiciach, Košického Občianskeho Klu-
bu (Kassai Polgári Klub), na pôde Štátnej 
vedeckej knižnice v Košiciach a na apríl 
t.r. je plánovaná prezentácia na radnici 
v maďarskom meste Sátoraljaújhely.

Mgr. Eleonóra Blašková 
Štátna vedecká knižnica Košice

eleonora.blaskova@svkk.sk

Prezentácia LK (foto Kálmán Kemenczky)
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Úvod
Na prelome rokov 2014 a  2015 som mal 

príležitosť zúčastniť sa a participovať na za-
hraničnej odbornej stáži v Indii. Išlo o kurz 
z programu ITEC s názvom Digital Libra-
ry Practices and Information Technology 
Application for Advanced Knowledge 
Management, ktorý bol organizovaný 
technologickým inštitútom Fluid Control 
Research Institute, Palakkad (štát Kérala, 
India).

Moja nominácia bola navrhnutá na za-
sadnutí Správnej rady Slovenskej asociácie 
knižníc (SAK), konanej dňa 3. – 4. júna 
2014 a následne bola schválená indickou 
stranou.

O programe štipendií
Program štipendií ITEC (Civilian Train-

ing Programme Indian Technical & Eco-
nomic Cooperation) – predstavuje schému 
bilaterálnej technickej a ekonomickej po-
moci.
Forma: krátkodobé školenia (5 – 12 týž-

dňov) v indických technických a odbor-
ných inštitúciách.
Typy štipendií pre Slovensko – výukové 

programy v oblasti civilného práva: audit, 
správa, podnikanie, informačné techno-
lógie, spracovanie potravín, správu oblasti 
pracovných vzťahov, plánovanie pracov-
níkov, manažment, parlamentné štúdie, 
malé podniky, rozvoj malého podnikania, 
záznamy o trestných činoch a technológiu 
odoberania odtlačkov prstov, textil, diaľko-
vé snímanie, a pod.
Vhodní kandidáti: zamestnanci a pra-

covníci vlády, podnikov verejného sektora, 
univerzít, obchodnej komory a priemyslu, 

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

DOBRODRUŽSTVÁ Z „MALEJ“ ÁZIE ALEBO DIGITÁLNE KNIŽNICE PO 
INDICKY / THE ADVENTURES FROM „A LITTLE“ ASIA OR DIGITAL LIBRARIES 
BY THE  INDIAN WAY

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

Abstract: Th e aim of the article is to provide information to the public about internation-
al professional internship in India. Th is was the course of the ITEC program called Digital 
Library Practices and Information Technology Application for Advanced Knowledge Man-
agement by Fluid Control Research Institute, Palakkad (Kerala, India). Article provides in-
formation about the internship, its objectives and provides a general overview of the course, 
methodology, and the topics of the course.
Key Words: Program ITEC scholarships, Digital Libraries, India, Kérala, Fluid Control Rese-
arch Institute, Koha, DSpace, Drupal, Greenstone, Calibre, gLabels, Scan Tailor.
Kľúčové slová: Program štipendií ITEC, digitálne knižnice, India, Kérala, Fluid Control Re-
search Institute, Koha, DSpace, Drupal, Greenstone, Calibre, gLabels, Scan Tailor.
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a pod.
Financovanie: znáša Ministerstvo zahra-

ničných vecí Vlády Indie.
Kvalifi kácia: dosiahnutý stupeň bakalára 

alebo podobný stupeň.
Vekový limit: maximálny vekový limit je 

35 rokov (neplatí pre samoplatcov).
Poznámka: jazyk – angličtina.
Viac informácií je možné získať na webo-

vej stránke Indickej ambasády na Sloven-
sku.

Fluid Control Research Institute (FCRI), 
Palakkad (Kérala, India)
http://www.fcriindia.com/
Názov inštitútu je možné voľne preložiť 

ako Výskumný ústav meraní alebo Metro-
logický ústav. Ide o jediný inštitút svojho 
druhu v juhovýchodnej Ázii. FCRI bol za-
ložený Vládou Indie ako autonómna VaV 
organizácia spadajúca pod Ministerstvo 
ťažkého priemyslu a verejných podnikov 
s technologickými a ekonomickými vstup-
mi z Rozvojového programu OSN (UNDP) 
a Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj 
(UNIDO). FCRI minulý rok oslávil svoje 
25 narodeniny. Inštitút vykonáva tri zák-
ladné okruhy činností:
• certifi kované ISO merania všetkého dru-

hu (kvapaliny, vzduch, tlak, zvuk...),
• výskum a vývoj v oblasti merania a nor-

malizácie, publikačné aktivity, normali-
začná činnosť,

• postgraduálne vzdelávanie a tréningové 
programy – najmä pre domácich inži-
nierov, ale aj pre zahraničných partici-
pantov.

Ústav sa môže pochváliť aj infraštruktúrou 
pre odbornú prípravu v  podobe 
kvalifi kovaného personálu na vykonávanie 

školení v  oblasti medzinárodných noriem 
a normalizácie. Ústav už vyškolil tisíce in-
žinierov z rôznych krajín juhovýchodnej 
Ázie kraja.

O FCRI Information Centre
FCRI Information Centre je plne automa-

tizovaná technická – referenčná knižnica 
spolu s digitálnou knižnicou. Knižnica slúži 
na podporu výskumných a vývojových čin-
ností vykonávaných na rôznych projektoch, 
výskumných tímoch FCRI (v  spoluprá-
ci s  inými vedecko-výskumnými (VaV) 
a  akademickými inštitúciami nachádzajú-
cimi sa v tomto regióne). FCRI Information 
Centre sa podieľa na realizácii rozvoja ľud-
ských zdrojov a  vzdelávacích programov 
(pre pracovníkov z Indie i zo zahraničia).
FCRI Digital Library sekcia zabezpečuje 

spracovanie, správu a  sprístupňovanie di-
gitálnych dokumentov (najmä publikačná 
činnosť pracovníkov ústavu, ale aj externé 
informačné zdroje). Tie sú od počiatku 
k  dispozícii prostredníctvom FCRI intra-
netu a neskôr prostredníctvom webového 
prístupu.

Kérala (po angl. Kerala, po malajálam-
sky കേരളം) je jeden zo štyroch južných 
zväzových štátov Indie. Štátny jazyk an-
gličtina a  malajálamčina. Malajálamčina 
(മലയാളം malayālaṁ) je drávidský 
jazyk. Hovorí sa s ním hlavne v Kérale. Je 
to jeden z 23 indických ofi ciálnych jazykov. 
Hovorí ním okolo 37 miliónov ľudí. Hoci 
je veľmi podobná tamilčine, používa svoje 
vlastné písmo.

O  programe Digital Library Practices 
and Information Technology Application 
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for Knowledge Management
Celý kurz trval 45 dní (20. november, 

2014 – 5. január, 2015), výuka prebiehala 
v  pracovných dňoch a  kopírovala bežnú 
pracovnú dobu. Víkendom patrili študijné 
návštevy, prehliadky a výlety.

Cieľ kurzu:
• pomôcť pracovníkom knižníc/archívov 

a  informačným pracovníkom pochopiť 
a  rozvíjať automatizované systémy ria-
denia knižnice spolu s digitálnymi systé-
mami pre správu knižnice, ako aj posky-
tovanie platformy pre interakciu medzi 
knižnicami a informačnými profesionál-
mi z celého sveta,

• preskúmať rôzne aspekty digitálnych 
knižníc, vrátane ich vývoja a  riadenia a 
z organizačného hľadiska s cieľom uspo-
kojiť rastúci dopyt po zlepšení informač-
ného a znalostného manažmentu vo VaV 

inštitúciách a v podnikoch, ktoré vyža-
dujú integrovaný prístup k rôznorodým 
informačným zdrojom (či už ako infor-
mačná podpora VaV, resp. podpora pre 
rozhodnutie.

Cieľová skupina kurzu:
Pracovníci knižníc, archívov a informační 

pracovníci v akademických inštitúciách, 
výskumných a vývojových strediskách, in-
formačných centrách, ale aj v  komerčnej 
sfére, archívoch, verejných a súkromných 
knižniciach.
Tridsať participantov kurzu zo 17 rôznych 

krajín Ázie a Afriky, vrátane mňa (Sloven-
sko) bolo zárukou veľkého množstva pod-
netov a zážitkov počas 6 týždňov kurzu.

Prehľad kurzu:
• kurz o Indii, orientácia v indickej kultú-

re,

India – mapa, © www.mapsofi ndia.com Kérala – mapa,© www.mapsofi ndia.com
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• komunikačné kompetencie v angličtine,
• tzv. mäkké zručnosti (leadership, emoč-

ná inteligencia, prístup, osobnosť, zruč-
nosti na riešenie problémov, zvládanie 
stresu a pod.)

• úvod do ajurvédskej medicíny,
• problematika digitálnych knižníc, inicia-

tíva Open Access, metadáta harwesting, 
štandardizácia, digitálne zdroje a  riade-
nie, digitalizácia, nástroje a procesy,

• Library Automation Soft ware (ILS/KIS), 
vývoj systému knižnice Koha (teória 
a prax),

• digitálne knižnice – soft ware Greenstone 
a Dspace,

• Knowledge Management – systém Dru-
pal,

• práca na záverečných projektoch, pre-
zentácia (Training Reports).

Metodológia – niektoré použité metódy 
výučby:
• prednášky,
• praktická výučba / semináre / cvičenia,
• skupinové projekty (projct work),

• skupinové diskusie / prezentácia,
• študijné cesty,
• interakcie s ďalšími odborníkmi v oblasti 

výuky,
• účasť na rôznych lokálnych podujatiach 

(kultúrne, vzdelávacie a pod.).

Čo som sa naučil?
Najviac ma zaujala hodina angičtiny a ho-

diny – kurzy na mäkké zručnosti. Zaují-
mavý bol prístup indických lektorov a  ich 
hravý a  názorný spôsob výučby – práca 
v skupinách, snaha podnietiť v nás tímové-
ho ducha a veľmi veľa reálnych príkladov zo 
života.
Ťažiskom kurzu však bolo agenda di-

gitálnych knižníc a naučiť participantov 
samostatne ovládať vybrané knihovnícke 
systémy (vrátane inštalácie, konfi gurácie 
ako aj ich prevádzky, aktualizácie, resp. 
pridávania rôznych plug-inov a modulov). 
Okrem teoretickej časti sa najviac pozor-
nosti venovalo cvičeniam a praktickej práce 
so systémami. Išlo o nasledovné systémy:

Participanti kurzu
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Koha
Koha patrí medzi prvé open source soft vé-

rové balíky pre kompletnú automatizáciu 
knižnice – Integrated Library System/Kniž-
nično-informačný systém (ILS/KIS). Vývoj 
systému je sponzorovaný knižnicami rôz-
nych typov a veľkostí, dobrovoľníkmi, ale 
a súkromnými spoločnosťami z celého sve-
ta. Koha je KIS, ktorý sa používa po celom 
svete – či už vo verejných alebo vedeckých, 
či akademických knižniciach.
Koha je založená na webovom rozhraní, 

SQL databáze (resp. MySQL), backend s ka-
talogizáciu dát uložených v MARC a  prí-
stupných cez Z39.50. Užívateľské rozhranie 
je značne konfi gurovateľné a adaptabilné a 
bolo preložené do mnohých jazykov. Koha 
má väčšinu funkcií, ktoré možno očakávať 
od súčasných a moderných KIS.
Viac informácií o Koha: http://www.koha.

org/ a http://koha-community.org/

DSpace
DSpace je open source soft vérový balík 

a  digitálne úložisko zároveň. Zvyčajne sa 
buduje pre potreby otvoreného prístupu 
k vedeckým digitálneho obsahu VaV inšti-
túcií. Kým niektoré funkcie systému Dspa-
ce sa prekrývanie so systémami pre správu 
obsahu a pre správu dokumentov, časť úlo-
žisko DSpace spĺňa konkrétne predpoklady 
ako by mal vyzerať digitálny archívny sys-
tém zameraný na dlhodobé skladovanie, 
prístup a uchovávanie digitálneho obsahu.
Viac informácií o DSpace: http://www.

dspace.org/

Drupal
Drupal je open source nástroj na tvor-

bu webových stránok a  systém pre správu 

obsahu (Content Management System – 
CMS), tvorený širokou komunitou. Drupal 
umožňuje ľahké vytvorenie, aktualizáciu 
a spravovanie webových stránok bez nut-
nosti rozsiahlych technických vedomostí. 
Používateľské rozhranie Drupalu umož-
ňuje pridávanie podstránok, navigácie, 
obrázkov a  súborov a jeho bezpečnostné 
prvky umožňujú nastavenie rôznych úrov-
ní oprávnení pre užívateľov. Ako stránka 
rastie, je jednoduché pridať rôznu funkcio-
nalitu z tisícov modulov, ktoré sú dostupné 
na stiahnutie. Drupal je odporúčaný ako 
jeden z najlepších webových frameworkov 
a jeho použitie vysoko rastie.
Viac informácií o  Drupal: https://www.

drupal.org/

Greenstone
Greenstone je sada soft vérových nástrojov 

pre vytváranie a distribúciu väčších digitál-
nych zbierok a kolekcií v prostredí interne-
tu alebo na CD-ROM. Je to open-source 
viacjazyčný soft vér spadajúci pod GNU 
General Public License (GPL). Greenstone 
je projekt digitálnej knižnice na Novom Zé-
lande na University of Waikato a bol vyvíja-
ný a distribuovaný v spolupráci s UNESCO 
a mimovládnou organizáciou Human Info 
v Belgicku.
Okrem nástrojov príkazového riadka 

disponuje aj grafi ckým knihovníckym 
rozhraním (GLI), ktoré možno použiť na 
vytváranie zbierok, pridávanie a  editáciu 
metadát.
Viac informácií o Greenstone: http://www.

greenstone.org/

Calibre
Calibre je open source soft vérový balík 
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aplikácií, ktoré bežia na rôznych platfor-
mách. Umožňujú používateľom spravo-
vať zbierky e-kníh a pomáhajú vytvárať, 
upravovať a čítať e-knihy. Calibre podpo-
ruje množstvo formátov (vrátane Amazon 
Kindle a EPUB formátov), synchronizáciu 
e-kníh s rôznymi čítačkami e-kníh, a kon-
verzie (v rámci obmedzení DRM) z rôz-
nych e-kníh a non-e-book formátov.
Viac informácií o Calibre: http://calibre-

-ebook.com/

gLabels
gLabels je program pre vytváranie štítkov a 

vizitiek pre desktopové prostredie GNOME. 
Je navrhnutý pre prácu s rôznymi typmi tla-
čiarní a  typmi etikiet a vizitiek. gLabels je 
open source soft vér a je distribuovaný pod 
GNU General Public License (GPL).
Viac informácií o gLabels: http://glabels.

sourceforge.net/

Scan Tailor
Scan Tailor je interaktívny nástroj pre 

postprocessing naskenovaných dokumen-
tov. Vykonáva všetky štandardné operácie, 
ktoré od podobných systémov možno oča-
kávať (okrem skenovania samotného aop-
tického rozpoznávania znakov). Výstupom 
sú dokumenty pripravené pre tlač, ktoré 
možno uložiť do formátu PDF alebo Djvu. 
Scan Tailor je Open Source soft vér, je na-
písaný v C ++ s Qt a uvoľnený pod licen-
ciou verzia General Public 3. Vyvíjame obe 
verzie systému Windows a GNU / Linux.
Viac informácií o Scan Tailor: http://scan-
tailor.org/

Študijné cesty
Okrem prednášok, seminárov a  cvičení 

nám organizátori kurzu pripravili aj bohatý 
program študijných návštev a  prehliadok 
počas víkendov. Išlo o  návštevy knižníc 
v rôznych akademických inštitúciách a 
vedecko-výskumných inštitúciách, ďalej 
návštevy verejných knižních, ale aj výlety 
do  národných parkov, rezervácií a  ZOO 
či dokonca aj kultúrnych a  historických 
pamiatok.
• 28. – 29. november – Library Visit @ In-

dian Institute of Management Kozhikode
• 6. – 7. december 2014 – Study tour @ 

Nelliyampathy Hills, Palakkad 
• 9. december 2014 – Library visit @ FCRI 

Library and Information Centre 
• 12. december 2014 – Library Visit @ Sri 

Krishna College Of Engineering and 
Technology 

• 13. – 14. december 2014 – Study tour @ 
Parambikulam Wildlife Sanctuary 

• 18. december 2014 – Nehru College of 
Engineering and Research Centre – Li-
brary Visit @ Palakkad District Public 
Library 

• 19. – 22. december 2014 – Library visit 
@ Trivandrum/Kanyakumari a  mnoho 
ďalších.

Študijné cesty boli azda najzaujímavejšou 
časťou celého programu. Boli to chvíle, na 
ktoré sa všetci veľmi tešili. Jednak to bola 
príležitosť, ako opustiť areál FCRI, ale tak-
tiež príležitosť zažil veľa zaujímavých zážit-
kov s kolegami z Ázie a Afriky a spoznať za-
ujímavé miesta a chvíle, v tak – na podnety 
bohatej krajiny – akou len India môže byť.
Indické mestá plné ľudí, indické ulice, 

preplnené trhoviská a obchody, všade plno 
farieb a vôní, ale aj špiny, chorôb a chudo-
by. Na druhej strane aj veľa kultúry a his-
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tórie, pamiatok, luxusu, náboženstva, rás 
a národností. Aj toto všetko je India a od-
porúčam každému, kto bude mať – čo i len 
trochu príležitosť, aby túto krajinu navští-
vil a  prežil v  nej aspoň niekoľko týždňov. 
Zrejme však ani to nemôže postačovať na 

to, aby človek dôkladne spoznal všetky as-
pekty života v Indii a pochopil ich kultúru, 
život a  myslenie – pretože je veľmi vzdia-
lené tomu nášmu – európskemu životu. 
Každopádne je však podnetné a  ponúka 
príležitosť sa veľa naučiť a spoznávať.

Kanyakumari, Tamil Nadu, India: Vivekananda Rock Memorial a Th iruvalluvar Statue

Nelliyampathy Hills, Palakkad
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Čo dodať  na záver...
Na záver by som rád zdôraznil a poukázal 

na niekoľko skutočností, ktoré som počas 
kurzu postrehol:
• indický vzdelávací systém je najväčší na 

svete,
• knižnica je neodmysliteľnou súčasťou in-

dického vzdelávania a výskumu (v prípade 
všetkých typov škôl až po univerzity a vý-
skumné inštitúcie), súčasťou komunity 
v mestách (v prípade verejných knižníc),

• dominujú Open Acces zdroje – v prípade 
e-zdrojov, v  prípade prestížnych akade-
mických inštitúcií sú v  portfóliách aj li-
cencované e-zdroje – do značnej totožné 
s tými, ktoré má k dispozícii aj slovenská 
VaV komunita,

• dominujú Open Source systémy v prípade 
KIS a digitálnych knižníc a repozitárov,

• knihovníci podporujú povedomie o doku-
mentoch výskumu a vývoja, ktoré patria 
do kategórie Open Access (OA),

• knihovníci podnecujú vedcov, aby publi-
kovali výsledky svojho výskumu či už vo 
svojich inštitucionálnych repozitároch 
alebo v OA časopisoch,

• knižnice sa nijak zvlášť neodlišujú od 
knižníc, tak ako ich poznáme u nás a zá-
pasia s tými stými problémami ako u nás,

• pobyt v Indii = Incredible India – odporú-
čam navštíviť.

Záverom možno konštatovať, že ciele 
programu a jeho obsah boli naplnené. Každý 
účastník absolvovaného kurzu patrí medzi 
odborníkov pracujúcich v knižnici alebo 
vedecko-výskumnej či akademickej inštitú-
cii. Je veľmi dôležité, aby súčasní knižnično-
informační profesionáli mali možnosti ne-
ustále zvyšovať kvalifi káciu a  rozširovať si 

svojho portfólio vedomostí o nové poznatky. 
Tento kurz možno považovať za vhodný prí-
klad celoživotného odborného vzdelávania.
Oblasť digitálnych knižníc je veľmi dyna-
mická a neustále sa mení. Pre profesionála 
je nutne nevyhnutné držať krok s  dobou 
a trendmi. Kurz účastníkom pomohol získať 
nové informácie a poznatky, prehľad a zruč-
nosti s  rôznych typov. Na jednej strane ide 
o  osobnostný rozvoj, na strane druhej ide 
o prospech pre organizáciu.

Úplný záver príspevky by som rád využil na 
poďakovanie.
Vďaka tejto stáži som získal veľa zážitkov, 

nových životných skúseností a  poznatkov. 
Myslím, že takéto pobyty si človek zapamätá 
na celý život. Jednak je to množstvom od-
lišných podnetov, novou krajinou a  množ-
stvom tak rôznorodých ľudí z viacerých kú-
tov Ázie a Afriky.
Chcel by som sa preto touto cestou poďa-

kovať vedeniu Centra vedecko-technických 
informácií SR za to, že mi umožnilo vyces-
tovať na zahraničnú stáž. Ďalej by som aj rád 
poďakoval Správnej rade SAK, za ponúknu-
tú príležitosť a možnosť zúčastniť sa takého 
jedinečného študijného programu a zážitku.
Som vďačný za túto príležitosť, pretože to, 

čo som sa naučil, môže byť prínosom nie len 
pre môj osobnostný rozvoj a vedomosti, ale 
aj pre moju inštitúciu (CVTI SR), resp. pre 
slovenské knihovníctvo ako také. Tieto po-
znatky sa budem snažiť aplikovať a uplatňo-
vať vo svojej každodennej práci.
Moje poďakovanie patrí aj Indickej ambasá-

de v Bratislave, inštitútu Fluid Control Rese-
arch Institute (India) a spoločnosti Albertina 
icome Bratislava s.r.o., za podpory ktorej 
vznikli fotografi e.
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Varšavská univerzita (Uniwersytet Warszaw-
ski) je najväčšia poľská univerzita, založená 19. 
novembra 1816. O rok na to (v roku 1817) bola 
založená Knižnica Varšavskej univerzity, kto-
rej prvá budova bola postavená v  roku 1894. 
Bola to typická knižničná budova s depozitom 
pre 750 000 dokumentov. Vzhľadom na rozši-
rujúci sa fond dokumentov i počet požívateľov 
knižnica neustále riešila priestorové problémy, 
až v roku 1990 dostala fi nančné prostriedky na 
výstavbu novej budovy. Budova knižnice bola 
postavená podľa víťazného projektu dvojice 
architektov (Marek Budzynski a Zbygniew Ba-
dowski) rešpektujúceho požiadavku umiest-
nenia väčšej časti fondu do voľného výberu 
a slávnostne otvorená 15.12.1999.
Rozľahlý moderný knižničný komplex s  ob-

rovskou záhradou sa nachádza na nábreží Vis-
ly v štvrti Powišle. Tvoria ho dve budovy spoje-
né prechodom (uličkou) so sklenou strechou, 
ktorý je po oboch po oboch stranách porastený 
kvetmi. Na prízemí sú šatne, sála na výstavy, 
reštaurácia, kníhkupectvo i priestory neprí-
stupné pre verejnosť . Nachádza sa tam i depo-
zit s pohyblivými regálmi pre knižničné fondy 

vydané zväčša do roku 1950 a periodiká staršie 
ako dva posledné roky a odborné pracoviská – 
akvizícia a reštaurovanie a ochrana so všetkým 
potrebným technickým vybavením.
Do priestorov vlastnej trojposchodovej kniž-

nice sa vstupuje po pomerne veľkom schodišti, 
po predložení čitateľského preukazu stráž-
nej službe, ktorej príslušník stojí na začiat-
ku schodov. Každý čitateľ musí použiť šatňu, 
t.j. vstup v  kabátoch, s  aktovkami, ruksak-
mi a  pod. nie je možný. Taktiež nie je mož-
né používať mobily, dovolené sú iba nápoje 
v plastových fľašiach. Čitatelia, ktorí chcú iba 
vrátiť knihy, môžu tak urobiť v mieste prvého 
kontaktu neďaleko postu strážnej služby. Po 
schodov sa vyjde do rozľahlého priestoru 
takmer bez priečok s voľným prístupom 
k  fondom, ku katalógom vrátane lístkových 
katalógov a k informačnému centru. Ako prvé 
zrejme udrie do očí veľké drevené kreslo Jána 
Pavla II., ktorý knižnicu v minulosti navštevo-
val.
Dokumenty vo voľnom prístupe sú rozdelené 

na dvoch poschodiach do 8 základných ob-
lasti podľa katalogizačného systému Library 

NAVŠTÍVILI SME  UNIVERZITNÚ KNIŽNICU  VARŠAVSKEJ UNIVERZITY / 
WE VISITED THE UNIVERSITY LIBRARY OF UNIVERSITY OF WARSZAW

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

Anotácia: University Library  of  University of Warszaw is one of the most important aca-
demic libraries in Poland. Th e paper provides the information on the library building, library 
users and services, historical and contemporary library collections.
Keywords: University Library of University of Warszaw, academic library, public library, 
library-information services;
Kľúčové slová: Univerzitná knižnica Varšavskej univerzity, akademická knižnica, verejná 
knižnica, knižnično-informačné služby.
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of Congress (Kongresovej knižnice) a v rámci 
nich do sektorov, tried a podtried zodpove-
dajúcich vedeckým disciplínam Varšavskej 
univerzity. Pred každou základnou oblasťou 
sú v  abecednom poradí vystavené i  vybrané 
periodiká bežného roku. Väčšina periodík 
bežného prípadne aj predchádzajúceho roku 
sa však nachádza v  čitárni bežných periodík 
a staršie ročníky v uzavretých skladoch.
Na prvom poschodí je voľný prístup k doku-

mentom z oblastí:
• Jazyk a literatúra
• Filozofi a, psychológia, náboženstvo, vzde-

lávanie
• Historické vedy
• Geografi a, matematické, prírodné a apliko-

vané vedy
Nachádza sa tam i  pracovisko výpožičných 

služieb, MVS, spracovania zbierok a  centrum 
pre súborný katalóg poľských vedeckých a aka-
demických knižníc NUKAT.
Na druhom poschodí sú ďalšie 4 oblasti fon-

dov s voľným prístupom k disciplínam:
• Právo a politické vedy
• Spoločenské vedy a antropológia
• Hudba, architektúra a umenie
Všeobecnosti a  knižničné vedy v  sále vše-

obecného čítania.
V  blízkosti je sála s  bežnými periodikami 

a  mikroformami,  ateliér reprografi e a  ďalšie 
pracoviská vrátane vedenia knižnice.
Fondy vo voľnom výbere sú označené žltou, 

bielou alebo červenou etiketou, ktoré vyjad-
rujú okrem signatúry i spôsob požičiavania. 
Dokumenty s  červenou etiketou sú určené 
iba na prezenčné štúdium. Žltou etiketou sú 
označené knihy vydané v  posledných dvoch 
rokoch, ktoré takisto možno požičať iba pre-
zenčne. Dokumenty s  bielou etiketou možno 
požičať i absenčne. Čitatelia nesmú po preštu-

dovaní vracať knihy na regál, iba na pripravené 
kontajnery. Každý vedný odbor má svojho ve-
dúceho, ktorý zodpovedá za správne uloženie 
dokumentov na regáli, zabezpečuje ich elek-
tromagnetickú ochranu a v prípade poškode-
nia odosiela dokument na opravu. Knižnica 
má vyše tisíc študijných miest. Medzi regálmi 
sa nachádza množstvo stoličiek, aby prístup 
študentov ku knihám bol čo najpohodlnejší, 
dokonca na niektorých miestach i  vankúše, 
aby sa pri štúdiu mohli natiahnuť.
Na najvyššom, treťom poschodí, sú sály pre 

špeciálne zbierky (vzácne tlače, rukopisy, 
grafi cké, hudobné a kartografi cké diela, zbier-
ky 19. storočia a pod.), ktoré patria medzi naj-
vzácnejšie v Poľsku. V sále vzácnych tlačí sú na-
príklad diela pochádzajúce z knižníc poľských 
kráľov a  najvýznamnejších poľských spisova-
teľov. Sála zbierok 19. storočia obsahuje i naj-
väčšiu zbierku rusistík (literatúry v ruskom ja-
zyku) v Poľsku a jednu z najväčších v Európe, 
významné diela z  matematiky a  prírodných 
vied a ďalšie vzácnosti. V sále rytín sú grafi cké 
dokumenty, medzi nimi kresby Dűrera, Rem-
brandta, Rubensa a  mnohých ďalších; v  sále 
rukopisov je 262 rukopisov z pôvodných 5 000, 
ktoré sa zachránili z čias  druhej svetovej vojny 
a množstvo rekonštruovaných a získaných po 
roku 1945 – medzi najvzácnejšie patrí salický 
zákon z  9. storočia, rukopisy zo starého Poľ-
ska ai.   Základom sály hudobných zbierok je 
hudobné patrimoniálne dedičstvo bývalého 
Inštitútu muzikológie Wroclawskej univerzity 
(15  000 jednotiek) prevezených do Knižnice 
Varšavskej univerzity v  roku 1952. Dnes je 
zbierka hudobnín zameraná na dokumenty 
na všetkých nosičoch vrátane rukopisov,  ko-
rešpondencie poľských hudobných sklada-
teľov, programov koncertov, plagátov a  pod. 
Sála kartografi ckých zbierok obsahuje rekon-
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štruované kartografi cké dokumenty všetkých 
typov, ktoré boli cez vojnu kompletne zniče-
né, sála dokumentov spoločenského života je 
zameraná na široké spektrum dokumentov 
(plagátov, komuniké, programov, pozvánok, 
petícií atď.) dokumentujúcich politický 
a vedecký život od 19. storočia po rok 1948. Na 
tomto poschodí sa nachádza i Rakúska knižni-
ca otvorená v roku 2002.
Knižnica má spolu takmer 3 milióny doku-

mentov obsahovo zameraných na disciplíny 
Varšavskej univerzity. Slúži predovšetkým 
akademickej obci, zamestnancom univerzity 
a študentom, avšak okrem funkcie akademic-
kej knižnice zároveň plní i  funkciu verejnej 
knižnice. Keďže je otvorená i širokej verejnos-
ti, umožňuje prístup všetkým občanom od 16 
rokov. Na registráciu je potrebný občiansky 
preukaz, u  študentov univerzity postačuje 
študentský preukaz univerzity, ktorý slúži aj 
ako čitateľský preukaz. Knižnica používa kniž-
ničný systém Virtua. K  dispozícii sú 2 typy 
čitateľských preukazov (vydávajú sa len čita-
teľom mimo univerzitného prostredia): multi-
funkčný s magnetickou páskou – umožňuje i 
tlač alebo samoobslužné kopírovanie (8 PLN) 
a  bez magnetickej pásky (5 PLN). Obsahuje 
i  fotografi u čitateľa – na výpožičnom pulte sa 
nachádza i  fotografi cké zariadenie. Registrač-
ný formulár pre zápis čitateľa vo Virue obsa-
huje i  pole na fotografi u, avšak vzhľadom na 
zákon o ochrane osobných údajov sa fotogra-
fi a v databáze čitateľov neuchováva. Možný je 
i denný tiket, ktorý je bezplatný, avšak možno 
ho vydať iba raz za pol roka.
Okrem časti dokumentov z  voľného výberu 

možno absenčne požičať i dokumenty z depo-
zitov, o ktoré možno požiadať buď online alebo 
na papierovej žiadanke. Periodiká, špeciálne 
zbierky, bibliografi e, encyklopédie, slovníky, 

knihy vydané v rokoch 1918-1950 sa absenčne 
nepožičiavajú.
Používatelia môžu využívať samoobslužné 

kopírky (1 strana = 40 gr) a tlačiarne (1 strana 
= 80 gr). Kópie, mikrofi lmy, tlač, skenovanie, 
registráciu na CD si možno objednať v ateliéri 
reprografi e alebo v čitárni. Knižnica poskytuje 
služby i  nevidiacim a  slabozrakým čitateľom 
ako aj osobám s  fyzickým hendikepom, pre 
ktorých má zodpovedajúce materiálové vyba-
venie. Študenti môžu využívať i  priestory pre 
skupinovú prácu, v  ktorých môžu pracovať 
spoločne a  nahlas. Vedeckí pracovníci uni-
verzity majú k dispozícii študijné miesta (ka-
bínky), ktoré si môžu zarezervovať i na dlhšiu 
dobu.
Používatelia môžu využívať i množstvo elek-

tronických služieb umožňujúcich prístup 
k  vlastnému online katalógu Chamo, k  onli-
ne katalógom fakultných knižníc Varšavskej 
univerzity i  k  súbornému katalógu poľských 
vedeckých a  akademických knižníc NUKAT, 
ktorý spravuje. Ďalej majú prístup k  bázam 
dát siete Ultranet Varšavskej univerzity vráta-
ne vlastných digitálnych zbierok, k  internetu, 
k  elektronickým časopisom databáz Elsevier 
Science, Springer Verlag, Kluwer Academic 
Publishers a  ďalším, k  plnotextovým databá-
zam EBSCO, SwetsWise a ProQuest a k vybra-
ným programom (Microsoft  Offi  ce, Acrobar 
Reader, ai.).
Knižnica má aj bohatú kultúrnu činnosť, or-

ganizuje besedy so spisovateľmi a  množstvo 
výstav. Má 259 zamestnancov, ktorí pracujú 
v dvojzmennej prevádzke vrátane soboty a ne-
dele. Otvorená je v pondelok až sobotu od 9,00 
do 21,00 hod., v nedeľu od 15,00 do 20,00 hod. 
Návšteva tejto knižnice bola veľmi inšpiratívna 
najmä pre implementáciu online katalógu 
Chamo v Slovenskej národnej knižnici.
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Životného jubilea - 50. rokov - sa tento rok 
dožíva riaditeľka Krajskej knižnice v  Žiline 
Katarína Šušoliaková. Pri tejto príležitosti 
chceme popriať našej kolegyni - jubilantke 
v  osobnom živote ešte veľa krásnych, šťast-
ných a  spokojných rokov a  v  profesijnom 
živote ešte veľa správnych a  dobrých roz-
hodnutí. Zároveň sa nám naskytá príležitosť 
predstaviť túto úspešnú knižničnú manažér-
ku aj širšiemu knihovníckemu svetu.

Katarína Šušoliaková po ukončení gym-
naziálnych štúdií nastúpila v  roku 1983 
do Okresnej knižnice v  Žiline. Začínala 
ako knihovníčka na pobočke, neskôr pre-
šla na metodické oddelenie. Na tomto od-
delení pracovala pod vedením skúsených 
metodičiek Edity Babuljakovej a  Veroniky 
Klapitovej, autoriek celoslovensky známej 
metodickej príručky pre neprofesionál-
nych knihovníkov. Od roku 1989 Okresnú 
knižnicu v  Žiline viedla ďalšia spoluautor-
ka spomínanej príručky Mária Balkóciová, 
ktorá pre slovenské knihovníctvo vykonala 
nesmierny kus odbornej práce. Tieto známe 
osobnosti slovenského knihovníckeho sveta 
vplývali na rozvoj a formovanie mladučkej 
začínajúcej knihovníčky,  neskôr metodičky, 
ktorá každým rokom „naberala“ na svojej 
odbornosti. V  roku 1993 ukončila externé 
štúdium na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
J. A. Komenského, čo znamenalo výrazný 
posun v  jej smerovaní a  odbornom napre-
dovaní. V rokoch 1999 – 2003 pracovala ako 
vedúca oddelenia knižnično-informačných 
služieb Krajskej štátnej a  neskôr Žilinskej 

PERSONÁLIE

knižnice. Toto obdobie bolo v histórii kniž-
nice obdobím veľkých zmien a postupného 
prechodu na automatizovaný výpožičný sys-
tém prác. V tomto období sa výrazne zlepšili 
aj priestorové podmienky knižnice, pretože 
sa vedeniu knižnice podarilo získať dvojpod-
lažný objekt v širšom centre mesta, ktorý sa 
v  nasledujúcich rokoch ešte nadstavil. Bolo 
to veľmi priaznivé obdobie v  histórii Žilin-
skej knižnice, kedy knižnica dosahovala v 
oblasti knižnično-informačnej práce veľmi 
dobré výkony a Katarína Šušoliaková ako ve-
dúca služieb bola v centre tohto diania.
V  roku 2003 sa Katarína Šušoliaková stala 

riaditeľkou Žilinskej knižnice a prebrala šta-
fetu po už spomínanej Márii Balkóciovej. Do 
tejto funkcie sa „zahryzla“ rovnako dobre 
ako jej predchodkyňa a s plným nasadením 
pokračuje v cieľavedomom budovaní knižni-
ce ako kultúrno-vzdelávacej inštitúcie. Pod 
vedením Kataríny Šušoliakovej bolo zreali-
zovaných množstvo vynikajúcich projektov, 

MGR. KATARÍNA ŠUŠOLIAKOVÁ, NAŠA JUBILANTKA /
OUR JUBILEE – KATARÍNA ŠUŠOLIAKOVÁ

Katarína Šušoliaková s riaditeľkou Odboru kultú-
ry a cestovného ruchu Žilinského samosprávne-
ho kraja Mgr. Zuzanou Kmeťovou /vľavo/ a Mgr. 
Monikou Hriníkovou,  manažérkou kultúry 
Žilinského samosprávneho kraja /vpravo/.



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 1/201572

prostredníctvom ktorých sa knižnica dobu-
dovala, skrášlila a nadobudla kredit váženej 
a  najnavštevovanejšej kultúrnej inštitúcie 
v Žilinskom kraji.

Katarína Šušoliaková sa angažuje aj na poli 
profesijných knihovníckych združení, od 
roku 2004 je vedúcou sekcie verejných kniž-
níc Slovenskej asociácie knižníc.
Vďaka svojej precíznosti a dôslednosti, kto-

ré uplatňuje aj v riadiacej funkcii, dosiahla za 
svoju prácu mnohé uznania, a  to nielen zo 
strany používateľov Krajskej knižnice v Žili-
ne, ale aj zo strany zriaďovateľa, Žilinského 
samosprávneho kraja.

Prajeme našej úspešnej manažérke Katke 
ešte veľa tvorivých síl, elánu a chuti do ďal-
ších rokov jej náročnej riadiacej práce. 

Milá Katka, ofi ciálna história riaditeľa je 
často pomerne strohá – udalosti,  čísla .Na-
priek ich množstvu  človek ako ľudská bytosť 
ostáva niekedy za nimi naďalej ukrytý. Preto 
nám dovoľ ešte niekoľko neosobne osobných 
slov, adresovaných najmä tebe, ale aj tým na-
šim slovenským kolegom, ktorí nie sú s tebou 
(na rozdiel od nás) v takmer každodennom 
pracovnom a osobnom kontakte alebo ťa po-
znajú len zbežne ako riaditeľku žilinskej kniž-
nice.
Nedávno ti jedna naša spoločná priateľka - 

knihovníčka napísala, že pôsobíš ako krehká 
žena; no a asi to aj tak je, keď sa spojí osobný 
šarm a prívetivý úsmev, vytvára to tú ilúziu. 
Ale krehká žena sa niekedy ohne skôr, ako za-
fúka vietor a  boli situácie, kedy vietor fúkal 
a ty si si stála za svojim. Ak krehká znamená 
aj slabá, tak by bolo veľa vecí, ktoré by nebo-
li. Ale vďaka tvojej vytrvalosti a  odvahe ísť 

za cieľom, aj keď sa vidina výsledku stráca-
la v hmle, je knižnica tam, kde dnes je a my 
sme hrdí, že sme jej zamestnanci. Sme hrdí, 
že stojíme za tým všetkým už roky pri tebe. 
A keďže roky sú roky a roky sú aj rozdrobené 
na dni a roky sú aj rozdrobené na nekonečné 
noci, my vieme, koľko z nich si prebdela, keď 
si riešila aj neriešiteľné, lebo si sa stále snažila 
hľadať to najlepšie. Vieme, koľko si premýšľa-
la nad každým jedným rozhodnutím, ktoré 
malo, ale nemuselo posúvať knižnicu ďalej, 
a nad každým jedným človekom, ktorého pra-
covný - a tým niekedy aj osobný život - si mala 
v rukách. Život priniesol veľa udalostí a veľa 
rozhodnutí, až sme sa ocitli na hranici pomy-
selnej polovice života. 
Čo si na tebe vážime? Že si napriek uzna-

niam, ktoré dostávaš za svoju prácu ostala 
skromným človekom. Ostala si ľudským člove-
kom, ktorý s rovnakou pozornosťou pristupuje 
k tým „dôležitým“ ľuďom ako aj k tým jedno-
duchším. Že sa snažíš pomôcť a ostávaš pria-
teľská a  otvorená aj vtedy, keď iní zatvárajú 
dvere. Vážime si tvoju nekonečnú precíznosť, 
s  akou pristupuješ k  úlohám a  aj potrebný 
nadhľad , keď je potrebné riešiť veci s odstu-
pom. A v neposlednom rade praktického du-
cha a vkus.
Milá Katka, Mária nastavila latku vysoko 

a ty ju zvládaš.
Mgr. Božena Sobolová,

Mgr. Zuzana Mjartanová
a pracovníci Krajskej knižnice v Žiline

Ku gratulantom sa pripájame aj my, jubi-
lantke želáme pevné zdravie, mladíckeho 
ducha, veľa tvorivých nápadov a  vytrva-
losť v ich realizácii.

Redakcia Bulletinu SAK



ZO ŽIVOTA ČLENSKÝCH KNIŽNÍC
STALO SA V .... Centre vedecko-technických informácií SR, piatok 13. februára 2015

Vzácna návšteva pri príležitosti 200. výročia 
Ľudovíta Štúra mladý Ľudovít priamo pred roll-upmi 
národných projektov...

Rozčúlený skladník takto to vyzerá, keď si používatelia ne-
vyzdvihnú objednané knihy včas  a p otulujúce sa neznáme 
indivíduá po chodbách CVTI SR vykradnú informácie 
z Encyklopédie Britanica -   a nechajú tam len teplé pagáče 

a domácu pálenku ... potom riešte ...

To už len, aby prišiel Pat a Mat z projektovej kancelárie 
nastane tá pravá chvíľa dať veci do poriadku ....

Lovci z projektovej kancelárie miesto fi nancií ulovia 
takéto krásne zvieratká ....

3. ročník tejto veľmi úspešnej akcii usporiadanej Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky CVTI SR 
dopadol ako vždy dobre – zdá sa, že pracovníci CVTI SR s rovnakým nasadením ako riešia úlohy sa zabávajú .....

Potom to v Centre vedecko-technických informácií SR vyzerá ako na Maškarnom plese ...

Vrchol všetkého je, keď krásna Lolita so svojou skupinou 
zatancuje kankán priamo v konferenčnej miestnosti...

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