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KEĎ KNIHOVNÍCI MILUJÚ SVOJU PRÁCU / 
WHEN LIBRARIANS LOVE THEIR WORK

Takýto pocit som nadobudla nielen po 
prečítaní jednotlivých príspevkov tohto 
čísla nášho knihovníckeho bulletinu, ale 
hlavne po nedávnych letných mesiacoch, 
ktoré sú nenávratne za nami. Keďže som 
sa musela pod vplyvom rodinných udalostí 
zdržiavať len na domácej pôde, trávila som 
večerný voľný čas aj na sociálnych sieťach. 
Nie preto, aby som si písala s  priateľmi 
či vyhľadávala nových, ale čítala záujmom 
som čítala všetky novinky, ktoré uverejňo-
vali knihovníci a  knižnice. Isteže, mojimi 
priateľmi „na sieti“ sú predovšetkým kole-
gyne a kolegovia, blízki i vzdialení, mladí 
i tí starší. Iste mi dáte za pravdu, že sociál-
ne siete nám (ale hlavne mladým ľuďom) 
berú veľa času a myšlienok. Ale majú svoj 
význam, veď kde inde by som na jednom 
mieste zistila, čo všetko knihovníci orga-
nizujú počas letných mesiacov pre svojich 
čitateľov a návštevníkov. Kde inde by som 
cestovala v čase po literárnych festivaloch, 
autorských čítaniach, tvorivých dielňach, 
besedách, letných táboroch, letných zá-
hradách, literárnych parkoch, záujmových 
kluboch. Kde inde by som sa stretala s no-
vými autormi, ich prvotinami či knižnými 
novinkami, ktoré sa stávajú „bestsellermi“ 
nielen v  kníhkupectvách, ale aj v  knižni-
ciach. Kde by som mohla prehodiť niekoľ-
ko slov s kolegyňami zo susedného mesta 
(ak si odmyslíme iné komunikačné kaná-
ly). Pre toho, kto nevyskúšal sociálne siete, 
znejú moje slová možno podozrivo. Ale 
verte mi, nie je to tak. Každý okamih som 
mala pocit, že v  knižnici osobne sedím, 

počúvam a diskutujem. O  to viac ma po-
tešil príspevok nášho mladého kolegu Jána 
Šimku na túto tému, ktorý nájdete medzi 
príspevkami.

Verím, že s  mimoriadnym záujmom si 
prečítate aj ďalšie príspevky na iné témy. 
Ak Vám môžem odporučiť, nenechajte si 
ujsť rozhovor s  Andreou Doktorovou na 
tému nového Zákona č. 126/2015 o kniž-
niciach a  o  zmene a  doplnení zákona č. 
206/2009 Z. z. o  múzeách a  o  galériách 
a  o  ochrane predmetov kultúrnej hodno-
ty a  o  zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov v znení zákona č. 
38/2014 Z.z.. Príspevok vo forme rozhovo-
ru dôkladne opisuje tento legislatívny pro-
ces, až čitateľ môže mať miestami pocit, že 
bol prítomný na pracovných rokovaniach. 
Ostáva mi len konštatovať a ďakovať...klo-
búk dole pred všetkými, ktorí sa pričinili 
o prijatie tohto zákona!

Ankety, prieskumy...toľkokrát skloňo-
vané aktivity všetkých typov knižníc. 
Ukazovatele spokojnosti či nespokojnos-
ti so službami, fondmi, priestormi a  kni-
hovníkmi, ale aj možné cesty k  zmenám 
a  inováciám. Využívať ich by malo byť 
priam povinnosťou každej inštitúcie. A či 
je to tak, presvedčíte sa hneď v  dvoch 
príspevkoch z  pera M. Kadnárovej a  E. 
Matušovičovej.

Slovenská asociácia knižníc každý rok 
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podporuje vybrané členské knižnice 
programom Partnerstvo alebo spojme svo-
je sily. V tomto čísle nájdete hneď niekoľko 
príspevkov z  vydarených knihovníckych 
podujatí - z pera M. Lobodášovej, kolektí-
vu K. Šušoliakovej, B. Sobolovej, Z. Mjar-
tanovej, J. Eliášovej či B. Snopkovej. Práve 
príspevok B. Snopkovej zo Štátnej vedeckej 
knižnice v  Banskej Bystrici v  rubrike Za-
hraničná spolupráca prináša nové impulzy 
zo zahraničných knižníc, ktoré posúvajú 
naše odborné činnosti dopredu.

Rubriku Zo života nečlenských knižníc 
sa nám podarilo naplniť informáciami 
o dvoch obecných knižniciach v Chtelnici 
a v Strečne. Aj obecné knižnice majú svoje 
zaslúžené miesto medzi všetkými aktívny-
mi knižnicami na Slovensku. A nemusí sa 
jednať len o veľké a známe knižnice.

O  dobrovoľníkoch v  knižniciach sme už 
niekoľkokrát písali. O  tom, že táto téma 
rezonuje aj mimo „roka dobrovoľníkov“ 
svedčí príspevok J. Fabriciho z  Info USA 
v Košiciach. Tento moment by mohol byť 
inšpiratívny pre mnohé slovenské knižni-
ce, ktoré nemajú v  tejto oblasti praktické 
skúsenosti.

Iste aj ďalšie rubriky sú pre Vás dostatoč-
ne zaujímavé a  inšpiratívne, stačí otvoriť 
prvé stránky bulletinu. Ak ho prečítate do 
konca, nezabudnite si prečítať príspevok 
o  jubilantke, členke redakčnej rady Bulle-
tinu SAK, Benjamíne Jakubáčovej. Vidíme 
a počujeme ju všade, kde sa spomína Kniž-
nica Juraja Fándlyho v Trnave. Aj o nej, aj 
o všetkých autoroch príspevkov v Bulletine 
SAK tak môžem len konštatovať, že všetko 

je výsledkom toho, ako knihovníci milujú 
svoju prácu.

Vaša predsedníčka
PhDr. Daniela Džuganová

daniela.dzuganova@upjs.sk
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Od 1.7.2015 je v  platnosti nový knižnič-
ný zákon č. 126/2015 Z.z. Jeho presný ná-
zov znie ZÁKON zo 6. mája 2015 o kniž-
niciach a  o  zmene a doplnení zákona č. 
206/2009 Z. z. o múzeách a  o  galériách 
a  o  ochrane predmetov kultúrnej hodno-
ty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov v znení zákona č. 
38/2014 Z. z.
O prácach na jeho príprave i zákulisí sme 

sa porozprávali s Mgr. Andreou Doktoro-
vou, členkou Ústrednej knižničnej rady, 
podpredsedníčkou Slovenskej asociácie 
knižníc, riaditeľkou Ústrednej knižnice 
Slovenskej akadémie vied.
Už niekoľko rokov v  knihovníckej obci 

rezonovala téma aktualizácie knižničné-
ho zákona a  jeho priblíženie sa novým 
skutočnostiam, ktoré sme zaznamenali 
v oblasti knihovníctva. Môžeme byť spo-
kojní s výsledkom?
Zo zámerom prípravy nového zákona, 

ktorý by upravoval knižničnú činnosť, 
prišlo Ministerstvo kultúry SR tým, že ho 
zaradilo do Plánu legislatívnych úloh vlády 
SR na rok 2014. Nebola to teda prioritne 
iniciatíva a  téma knižníc a  knihovníkov, 
čím nechcem povedať, že by bol zákon 
183/2000 Z. z. považovaný za optimálny. 
(Ale to s  určitosťou nebude ani nový zá-
kon.) Nespokojnosť však nepramenila ani 
tak z nedostatočnej kvality samotného pa-
ragrafového znenia, ale skôr z nedôslednej 
aplikačnej praxe. Ruku na srdce: každý si 

v  zákone prečíta iba to, čo sa jemu hodí. 
A keď tam aj prečíta niečo viac, nezaoberá 
sa tým do dôsledkov, lebo sú „dôležitejšie 
zákony“, s „vyššou“ právnou silou, ako neja-
ký knižničný. Voľne parafrázujúc základnú 
fi lozofi ckú tézu legislatívcov, zákon nemá 
byť totiž nič iné, iba súpis práv a povinnos-
tí. A ak bola, prípadne naďalej je, zazname-
návaná nespokojnosť, tak hlavne zo strany 
tých, ktorým sa v zákone ukladajú povin-
nosti alebo v záujme ktorých sa v zákone 
ukladajú povinnosti. My knihovníci by 
sme určite vítali radikálnejšiu a dôslednej-
šiu legislatívnu podporu knižníc. Naopak, 
zriaďovateľom knižníc sa miera povinnosti 
vo vzťahu ku knižnici zdá vysoká a neradi 
ju vidia. Resp. nevidia za dobrým zabezpe-
čením knižnice spokojného používateľa: 
daňového poplatníka, voliča, študenta, za-
mestnanca. Nevidia za dobrým zabezpeče-
ním knižnice adekvátnu kvalitu jej služieb. 
A, myslím, že práve s  úmyslom posilniť 
kvalitu knižničných služieb, reagovať na 
nové požiadavky na knižnično-informač-
né služby, na novú medzinárodnú prax 
a technologický rozvoj, sa ministerstvo do 
prípravy nového zákona pustilo. Napokon, 
základná otázka bola skutočne tá, či to má 
byť zákon o knižniciach alebo skôr zákon 
o poskytovaní knižničných služieb. V pra-
xi okolitých štátov sa stretávame s oboma 
variantmi. Progresívnejšia by bola možno 
druhá alternatíva, ale asi sme v spoločnosti 
na ňu ešte nedozreli. Uvedené otázky boli 
konzultované s Ústrednou knižničnou ra-

ROZHOVOR S ... MGR. ANDREOU DOKTOROVOU O KNIŽNIČNOM ZÁKONE 
/ AN INTERVIEW WITH ... MGR. ANDREA DOKTOROVÁ ABOUT LAW LIBRARY
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dou (ÚKR), ktorá dospela k záveru, že ešte 
stále potrebujeme zákonom zabezpečiť 
ochranu knižníc ako inštitúcií, že pre ich 
existenciu a rozvoj len vedomie verejného 
záujmu nestačí. A aký zákon by to mal uro-
biť, ak nie knižničný?
• Ako prebiehala samotná príprava 

zákona?
Čo o procese prípravy povedať? Zaujíma 

to vo chvíli, kedy je výsledok, niekoho? Už 
koncom roku 2013 Ústredná knižničná 
rada (ÚKR) vyžiadala požiadavky a  pri-
pomienky k stávajúcemu zákonu o  kniž-
niciach od jednotlivých typov knižníc. 
Podnety boli postúpené sekcii kultúrneho 
dedičstva MK SR. Ukázalo sa, že nie je po-
žiadavka na radikálnu zmenu, teda na nový 
zákon, ale skôr na ďalšiu novelizáciu. Podľa 
ministerstva kultúry však ďalšia novelizá-
cia zákona z hľadiska legislatívno-technic-
kého nebola prípustná. Prvú verziu priamo 
paragrafového znenia (bez legislatívneho 
zámeru zákona) vypracoval odbor múzeí, 
galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedič-
stva (OMGK SKD) MK SR.
Zo strany viacerých členov ÚKR, vrátane 

vtedajšej predsedníčky Ing. K. Krištofovej, 
PhD., pri úvodných diskusiách k  1. verzii 
zákona odznel názor, aby bola príprava zá-
kona v roku 2014 zastavená, resp. odložená. 
Domnievali sa, že sa na tento proces treba 
dôkladnejšie pripraviť a požadovať od MK 
SR najskôr jeho legislatívny zámer, akési 
fi lozofi cké východiská. Z pohľadu MK SR, 
ako sa ukázalo neskôr, však nebol na zme-
nu Plánu legislatívnych úloh vlády SR žia-
den závažný dôvod. Ministerstvo akútne 
potrebovalo upraviť oblasť ochrany histo-
rických knižničných fondov, priestupky, 
pokuty a  výkon štátneho odborného do-

hľadu a kontroly v zákone. Ak by sa na prí-
prave zákona „odmietla“ podieľať odborná 
komunita, ministerstvo by zákon pripravilo 
bez nej. ÚKR teda prijala inú stratégiu. Za 
koordinátorov prípravy zákona za ÚKR 
zvolila Ing. Alojza Androviča a mňa. Mňa 
predovšetkým preto, lebo som mala skú-
senosť s  legislatívnym procesom ako tvor-
ca ostatného zákona, ale aj iných zákonov 
z oblasti kultúry. Poznajúc činnosť ústred-
ného orgánu štátnej správy som od začiatku 
zastávala názor, že sa k veci treba postaviť 
aktívne. Ing. Androvič sa snažil pristupovať 
k  veci konštruktívne a  prispieť predovšet-
kým presadzovaním konceptu nového po-
hľadu na knižničnú legislatívu a  návrhom 
na nové defi novanie základných úloh pre 
jednotlivé typy knižníc. Spolu s  vedením 
Univerzitnej knižnice v  Bratislave (UKB) 
predostrel v  rámci svojich pripomienok 
k  textu aj požiadavku, aby – vzhľadom na 
široké spektrum a  rozsah komplexných 
funkcií národnej knižnice a  potrebu ich 
systematického a operatívneho zabezpeče-
nia v zmysle zákona a v súlade s medziná-
rodnými odporúčaniami, ako aj na základe 
posúdenia skutočného stavu, potenciálu, 
požiadaviek a reálnych možností – funkcie 
národnej knižnice pokrývali samostatne, 
ale v súčinnosti dve inštitúcie, konkrét-
ne Slovenská národná knižnica v  Martine 
a  Univerzitná knižnica v  Bratislave. Na-
priek tomu, že v  tomto smere ÚKR do-
spela (nie ľahko, ale predsa len) k  zhode, 
a návrh UKB vzala za svoj, minister kultúry 
sa s  týmto zámerom v  ďalšom procese 
nestotožnil. Nestalo sa tak ani po osobnej 
návšteve novej predsedníčky ÚKR PhDr. 
Daniely Gondovej u  p. ministra kultúry 
a vyjasnení dôvodov, prečo to navrhujeme.
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Proces prípravy teda pokračoval prenese-
ním pripomienok členov ÚKR do druhé-
ho variantu znenia zákona. Podotýkam, 
že po dôkladnom vyhodnotení interné-
ho pripomienkového konania v  rámci 
ÚKR, aj keď bez účasti Slovenskej národ-
nej knižnice. (K. Krištofová sa na vlastnú 
žiadosť vzdala členstva v  ÚKR.) Všetky 
ďalšie výkonné práce pri úprave textu zá-
kona sme si s  OMGK (Mgr. Lopušanová, 
Dr. Molnár) odkomunikovali a „odsedeli“ 
priamo. V  končenej fáze prípravy musím 
poďakovať za osobnú angažovanosť aj Dr. 
Gondovej.
• Bolo ťažké zakomponovať niektoré zme-

ny,  resp. čo sa nepodarilo presadiť?
Čo sa podarilo a čo nepodarilo presadiť, to 

je z publikovaného prijatého textu zrejmé. 
Zákon nemôže byť slohovou prácou, legis-
latívne pravidlá sú neúprosné. Nemal by 
prinášať deklarácie, ktoré sú v  praxi ne-
vykonateľné. Nemôže prebrať ani odporú-
čania IFLA UNESCO a  medzinárodných 
manifestov, pretože tieto nie sú pre krajiny 
záväzné. Nemôže defi novať pre zriaďova-
teľov žiadne „merateľné ukazovatele“, ako 
musia knižnicu zabezpečiť po fi nančnej 
či personálnej stránke. Nemôže ukladať 
povinnosti obciam ani iným subjektom, 
ktorým už osobitné zákony isté kompe-
tencie určili. Nemôže upravovať to, čo je 
obsahovo predmetom iných všeobecne zá-
väzných právnych úprav, kde ministerstvo 
kultúry zväčša nemá legislatívnu iniciatívu. 
A nakoniec nemal by byť ani „náhradou“ 
odborných metodík a  pracovných postu-
pov, ktoré nevyžadujú všeobecne záväz-
nú právnu úpravu (zákon, vyhláška), ale 
„len“ dohovor medzi knižnicami navzá-
jom a usmernenie, poprípade rozhodnutie 

kompetentnej odbornej autority (národnej 
knižnice). Lebo v oblasti odborných kniž-
ničných činností je jej úloha nezastupi-
teľná. Čo sú odborné činnosti, v  hrubých 
črtách zákon defi nuje a  v  tomto duchu 
sa práve rozšíril predmet úpravy zákona. 
Sčasti sa zmenil aj okruh subjektov, na kto-
ré sa zákon vzťahuje. Starý zákon sa vzťa-
hoval na knižnice, ktoré poskytujú služby 
verejnosti. Zákon ale nedefi noval, čo je ve-
rejnosť, preto bola zvolená jednoznačnejšia 
formulácia, že knižničný zákon sa vzťahuje 
na knižnice evidované v Zozname knižníc 
SR. Knižniciam pribudla povinnosť nahla-
sovať do Zoznamu knižníc SR aj zmeny, 
teda aktuálne údaje.
Aj keď ide o nový zákon, nie novelizáciu, 

prirodzene sa nevyhneme „porovnávaniu“ 
so starým zákonom. Tak asi najlepšie vy-
stihneme zmeny právneho stavu, ktoré 
nový zákon prináša.
Okrem predmetu úpravy sa prvá časť zá-

kona venuje vymedzeniu základných poj-
mov. Zdalo by sa, že z  paragrafu vypadli 
pojmy, ktoré v  praxi stále potrebujeme 
a nepovažujeme ich za prežité alebo nedô-
ležité, napr. Slovenská národná bibliogra-
fi a. Stalo sa to preto, lebo zákon nemôže 
nahrádzať terminologický slovník. Vyme-
dzuje len také pojmy zo zákona, ktoré sa 
v jeho texte viackrát opakujú. Pokiaľ tomu 
tak nie je, a  pojem sa v  zákone vyskytuje 
len raz, nie je prípustné ho osobitne defi -
novať. Pozitívne vnímame, že sa do zákona 
podarilo dostať pojmy nové, ktoré reagujú 
na zastúpenie elektronických dokumentov 
a elektronických služieb v knižniciach, ako 
elektronický informačný zdroj alebo elektro-
nická zbierka. Pri defi novaní sme sa sna-
žili vychádzať z normy STN/ISO Medzi-
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národná knižničná štatistika, ale zároveň 
sme mali na zreteli aj praktické aspekty 
výkladu. Možno sa niekomu zdá divné, že 
samostatný digitálny dokument je právne 
niečo iné, ako ich množina spojená pou-
žívateľským rozhraním do elektronického 
informačného zdroja. Ale v  pozadí musí-
me vnímať iný režim obstarávania (tovar 
alebo služba), spracovania, účtovania, re-
vízií a pod. Nedá mi však povedať, že sme 
si opätovne overili, ako veľmi chýba jasné 
vymedzenie nových odborných pojmov, 
ktoré všetci nejako používame, ale dáva-
me im rozdielny význam. Keď pozrieme 
na webové stránky knižníc, nájdeme tam 
elektronické dokumenty, elektronické zdroje, 
digitálne knižnice, virtuálne knižnice etc., 
a to všetko s rôznym vnútorným obsahom. 
Urobiť v  tom poriadok by mala byť úloha 
expertov knižničnej a  informačnej vedy 
a my, „praktickí knihovníci“, by sme si to 
mali osvojiť. Nie je to úloha legislatívy. 
Paragraf o zriaďovaní knižníc nie je v zá-

kone ničím novým ani formálne ani obsa-
hovo. Osobitný odsek o tom, že Slovenskú 
národnú knižnicu, vedecké a  regionálne 
knižnice možno zriadiť len ako právnické 
osoby, nie je nový vecne, bolo to v zákone 
„skryté“ aj doteraz. Prax, a ešte viac plány 
a tendencie zriaďovateľov, však motivovali 
k takejto jasnej formulácii. Na tomto mies-
te ešte spomeniem povinnosť zriaďovateľa 
podľa § 4 ods. 3, z ktorého vyplýva, že tieto 
typy knižníc nemožno bez súhlasu minis-
terstva kultúry zrušiť ani ich zlúčiť s  inou 
knižnicou v pôsobnosti zriaďovateľa. Zlú-
čenie s  iným subjektom, ako je knižnica 
v pôsobnosti toho istého zriaďovateľa, neu-
možňuje § 4 ods. 1 písm. a). Právne ochra-
na knižníc, ktoré možno považovať za 

kostru zabezpečenia knižničných služieb 
z  peňazí daňových poplatníkov daňovým 
poplatníkom, je teda dostatočná. Uvidíme, 
aká bude reálna prax v prípade, že niekto-
rý zriaďovateľ toto ustanovenie poruší. Je 
to práve § 4, kde by sa nám žiadalo pres-
nejšie nadefi novať povinnosti zriaďovate-
ľov, napr. v  súlade s  mnohými zásadnými 
odporúčaniami IFLA, ale nebolo to prie-
chodné. Napokon, všetko potrebné tam 
môžeme nájsť, len otázka tej pravej miery 
zabezpečenia bude naďalej závislá od reál-
nych možností a zdrojov.
Druh časť zákona „Knižničný systém“ bola 

asi najviac diskutovanou témou, a to aj na 
pôde Ústrednej knižničnej rady. Zástup-
covia ministerstva kultúry nepovažovali 
za šťastné riešenie explicitné vymenovanie 
niektorých knižníc v  zákone. Presné defi -
novanie zákonných úloh rečou právnika 
znamená, že iné úlohy knižnici neprislú-
chajú. Knižnice, ktoré boli vymenované, na 
takomto modeli naďalej trvali, iné knižnice 
požadovali vypustenie osobitných odsekov. 
Pokus defi novať iba typy knižníc a ich vše-
obecné úlohy v  súlade s  IFLA sa javil pre 
našu prax ako nedostatočný. Popri tom, 
aké úlohy knižnice plnia, aký fond budu-
jú a  komu slúžia, sa predsa len javila ako 
zásadný typový znak organizačno-právna 
forma knižnice. Explicitné vymenovanie 
knižníc sa napokon prenieslo do dôvodovej 
správy a  sčasti do prílohy k zákonu, ktorá 
má zriaďovateľom ukázať, na ktorú kniž-
nicu s  celoštátnou pôsobnosťou sa môžu 
obracať o  metodickú pomoc. Ako som už 
spomínala, návrh ÚKR, aby aj úlohy ná-
rodnej knižnice boli vymenované len vše-
obecne s tým, že sa o ich plnenie „podelia“ 
na Slovensku dve knižnice, ktoré typovo 
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zodpovedajú defi nícií národných knižníc 
(SNK v Martine a UK v Bratislave) nebol zo 
strany predkladateľa zákona prijatý. Sloven-
ská národná knižnica má v zákone vlastný 
paragraf, ako iné erbové kultúrne inštitúcie 
v  zákonoch z oblasti kultúry. Úlohy, ktoré 
jej štát zákonom zveruje, boli preformulo-
vané predovšetkým s väčším akcentom na 
jej neodškriepiteľné postavenie celoštátne-
ho metodického pracoviska pre oblasť od-
borných knižničných činností, s akcentom 
na nové úlohy v oblasti digitalizácie písom-
ného kultúrneho dedičstva, a s akcentom na 
je osobitné postavenie a právne akty, ktoré 
vykonáva za celý knižničný systém v oblas-
ti vypožičiavania, ale po novom aj  iného 
použitia predmetov ochrany, ktoré chráni 
Autorský zákon. Okrem toho plní povin-
nosti podľa Autorského zákona (aktuálne 
platný č. 185/2015 Z. z.) vo vzťahu k osire-
lým dielam a obchodne nedostupným die-
lam. Z  hľadiska práva teda vypožičiavanie 
rozmnožením autorských diel, čo je pod-
stata činnosti každej knižnice, podmienky 
vypožičiavania a  odmeny autorom nerieši 
Autorský zákon, ale zákon knižničný. Au-
torský zákon hovorí iba to, že v rámci svo-
jich majetkových práv má autor výhradné 
právo udeliť súhlas na použitie svojho diela, 
a tým je aj vypožičiavanie. Vypožičiavaním 
sa rozumie „dočasné prenechanie originálu 
diela rozmnoženiny diela, alebo dočasné 
umožnenie prístupu k  originálu diela ale-
bo rozmnoženine diela prostredníctvom 
zariadenia prístupného verejnosti uskutoč-
nené bez získania priameho alebo nepria-
meho majetkového prospechu“. Knižnice 
teda nemajú vo vzťahu k  vypožičiavaniu 
žiadnu výnimku ani osobitné postavenie, 
než iné „zariadenia prístupné verejnosti“. 

Aby mohli knižničné dokumenty vypoži-
čiavať, musí im autor k tomu udeliť súhlas. 
Autor tento súhlas nemôže knižnici udeliť 
jednotlivo, za autora takýto súhlas udeľu-
je organizácia kolektívnej správy formou 
(kolektívnej) hromadnej licenčnej zmluvy. 
Zmluvným (kolektívnym) partnerom or-
ganizácie kolektívnej správy za knižnice je 
z  knižničného zákona Slovenská národná 
knižnica, ktorá súčasne za vypožičiavanie 
uhrádza z  prostriedkov štátneho rozpočtu 
odmeny. Spôsob a  výšku úhrady odmeny 
ustanovuje Ministerstvo kultúry SR for-
mou opatrenia na základe splnomocňova-
cieho ustanovenia v zákone o knižniciach. 
Napriek tomu, že táto problematika vec-
ne súvisí s  tvorbou a  prijatím zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorského zákona, žiada sa 
spomenúť isté okolnosti, ktoré v konečnej 
fáze ovplyvnili aj text paragrafového znenia 
zákona o knižniciach.
Podľa Smernice európskeho parlamentu 

a Rady 2006/115/ES z 12.12.2006 o nájom-
nom práve a  výpožičnom práve a  určitých 
právach súvisiacich s  autorskými právami 
v oblasti duševného vlastníctva mohla naša 
republika udeliť výnimku z výhradných au-
torských práv na verejné vypožičiavanie pre 
knižnice, ktorá by znamenala, že knižnice 
môžu vypožičiavať diela bez súhlasu auto-
ra, pričom autorovi patrí odmena. Takéto 
riešenie pripúšťal návrh autorského záko-
na, ktorý bol predmetom medzirezortného 
pripomienkového konania. S  týmto však 
zásadne nesúhlasili organizácie kolektívnej 
správy, predovšetkým LITA, a počas roko-
vania Dočasnej pracovnej skupiny na prí-
pravu autorského zákona žiadali príslušné 
ustanovenie z  návrhu vyškrtnúť. Úplnou 
zhodnou okolností som na tomto zasad-
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nutí bola a okamžite som prejavila výrazný 
nesúhlas s navrhovanou zmenou za knižni-
ce. Tým sme sa dostali do patovej situácie, 
ktorú uzavrel predsedajúci generálny ria-
diteľ sekcie médií a audiovízie (SMA) MK 
SR JUDr. Škreko tak, že k  tomuto problé-
mu zvolá osobitné rokovanie dotknutých 
subjektov. Udelenie výnimky však od za-
čiatku nepripúšťal a bolo zrejmé, že nemá 
predstavu o tom, čo knižnice vlastne robia 
a čo v rámci služieb riešiť potrebujú. LITA 
uvádzala ako jediný argument fakt, že sys-
tém požičiavania na základe (kolektívnej) 
hromadnej zmluvy doposiaľ funguje a  pri 
dvojstrannom rokovaní s vedením Sloven-
skej národnej knižnice ani jedna strana 
nevidela dôvod na zmenu. To na predme-
tom rokovaní oboch dotknutých sekcii MK 
SR, ÚKR, SAK, SSKK, SNK a  LITA, resp. 
zástupcov autorov skonštatovala aj generál-
na riaditeľka Slovenskej národnej knižnice. 
Treba povedať, že výnimky a  obmedzenia 
z Autorského zákona pre knižnice požado-
vali viaceré knižnice a predkladali ich člen-
ky Dočasnej pracovnej skupiny na ochranu 
autorských práv v  hmotnom a  nehmotnom 
kultúrnom dedičstve (Lopušanová, Dokto-
rová). Keďže na rokovaní nebol prítomný 
GR SKD, opätovne sme s  predsedníčkou 
ÚKR u  neho intervenovali a  požiadali ho 
o  konzultáciu s  pánom ministrom kultú-
ry, resp., jeho rozhodnutie vo veci, keďže 
ministerstvu vecne prislúchajú obe oblasti 
(autorské právo i  knižničná činnosť). Ná-
sledne bolo vyvolané nové rokovanie oboch 
generálnych riaditeľov a dotknutých strán, 
treba povedať že s  výrazným posunom 
v  dikcii JUDr. Škreka vo vzťahu ku kniž-
niciam. Na ňom pán GR Škreko vysvetlil 
právne dôsledky presadzovanej výnimky, 

ktoré by sa vzťahovala len na tlačené kniž-
ničné dokumenty, alebo naopak riešenia 
formou licenčnej zmluvy pre obe strany. 
Autorský zákon má prioritne chrániť práva 
autora. Výnimku pre knižnice legálne vy-
požičiavať autorské diela bez súhlasu auto-
ra (za odmenu) teda v končenom dôsledku 
štát neudelil, ale dospelo sa k nasledovným 
záverom, ktoré sa sčasti premietli do kniž-
ničného zákona:
 - SNK uzatvára (rozumej musí uzavrieť) 

hromadnú licenčnú zmluvu na 
rozširovanie predmetov ochrany 
vypožičiavaním. Knižnice dostali verejný 
prísľub, že licenčná zmluva sa môže 
vzťahovať aj na iné typy dokumentov, 
ako je tlačená kniha, a že LITA s týmto 
cieľom osloví ostatné organizácie 
kolektívnej správy ako sprostredkovateľ 
licenčných dojednaní a úhrady odmien.

 - SNK môže uzavrieť hromadnú 
licenčnú zmluvu o  primeranej alebo 
dohodu o  primeranej odmene za 
použitie predmetov ochrany inak 
ako vypožičiavaním. Takouto 
zmluvou možno legalizovať iné typy 
použitia predmetov ochrany (napr. 
zverejnenie obálok kníh v  katalógoch, 
sprístupňovanie diela verejnosti /
internet/, verejné vykonanie diela – 
knižničné podujatia a pod.)

Práve takéto rozšírenie iných typov diel, 
rozmnoženín a  iných spôsobov použitia 
považovali zástupcovia SMA za vec, ktorá 
môže priniesť knižniciam viac benefi tov, 
ako zákonná výnimka na verejné vypoži-
čiavanie tlačených rozmnoženín. MK SR 
by malo garantovať, a ÚKR ustriehnuť, že 
slovné dohovory budú naplnené.
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Z ostatných nových ustanovení zákona by 
som spomenula len niekoľko:
 - bola zavedená povinnosť konzervačných 

knižníc reagovať na ponuku vyradených 
knižničných dokumentov alebo fondov 
zrušenej knižnice,

 - zriaďovateľ má právo poveriť 
knižnicu plnením úloh patriacich do 
vecnej pôsobnosti knižnice (teda nie 
akýmikoľvek úlohami),

 - zriaďovateľ má povinnosť zabezpečiť 
moderné technické vybavenie 
a  podmienky na zavádzanie nových 
technológií a služieb,

 - zavádza sa pojem mestská knižnica, 
pričom regionálna knižnica plní 
explicitne aj funkciu mestskej knižnice,

 - regionálna knižnice nielenže poskytuje 
metodickú pomoc a  poradenstvo 
knižniciam všetkých typov v  regióne, 
ale má právo a  povinnosť knižnice 
a  zriaďovateľov upozorňovať na 
nedostatky,

 - medzi úlohy verejných knižníc sa 
formálne dostali komunitné aktivity,

 - § 13 až § 17 presnejšie defi nujú odborné 
knižničné činnosti a v oblasti budovania 
knižničných fondov prenášajú v zmysle 
legislatívnych pravidiel povinnosti 
z  vyhlášky do zákona, pričom knižnica 
je povinná viesť odbornú evidenciu 
všetkých typov dokumentov,

 - defi nuje sa spracovanie knižničného 
dokumentu,

 - s potešením prijímame novú legislatívnu 
úpravu o  tom, že na nakladanie 
s  knižničným fondom sa nevzťahujú 
iné „majetkové“ zákony, ale nakladá sa 
s ním podľa zákona o knižniciach,

 - zmenili sa termíny povinnej revízie 

knižničného fondu, resp. upravil sa 
rozsah fondu pre časové intervaly.

Výrazná zmena nastala v právnej úprave 
oblasti knižnično-informačných služieb. 
Sú defi nované ako služba vo verejnom zá-
ujme a knižnica je povinná ich poskytovať. 
Teda existencia knižničného fondu na 
defi novanie knižnice nestačí, musí byť 
činná. Služby knižnica poskytuje aj pros-
tredníctvom internetu, teda mimo svojich 
priestorov. Právne sa zavádza defi nícia poj-
mu používateľ (nie čitateľ ani klient), ako 
aj pojem aktívny používateľ, a  to hlavne 
kvôli spojitosti s § 18 písm. a) zákona, že 
knižnica je oprávnená spracovávať osobné 
údaje aktívnych používateľov s  presným 
účelom a v stanovenom rozsahu. Znamená 
to, že zákon o knižniciach sa stal v oblasti 
ochrany osobných údajov tzv. osobitným 
zákonom, preto už na spracovanie osob-
ných údajov nepotrebujeme súhlas použí-
vateľa. Paragraf 16 vymenúva známe typy 
knižnično-informačných služieb, defi nuje 
základné a  špeciálne elektronické služby 
a upravuje aj odplatnosť jednotlivých slu-
žieb, pričom zákon nariaďuje, že vypoži-
čiavanie knižničných dokumentov medzi 
knižnicami (MVS) je bezplatné. Čo ale 
neznamená, že žiadajúca knižnica nemôže 
požadovať primeranú úhradu preukázateľ-
ne vynaložených nákladov od používateľa 
(napr. poštovné). Rovnako je oprávnená 
od používateľa požadovať úhradu ročného 
registračného poplatku.
V  súvislosti s  MVS, ale aj s  výpožičkami 

v priestoroch knižnice, by som rada upo-
zornila, že nejde o  verejné vypožičiavanie 
v  zmysle Autorského zákona. Autorský 
zákon dočasné prenechanie originálu ale-
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bo rozmnoženiny diela bez majetkového 
prospechu medzi dvoma alebo viacerými 
zariadeniami alebo v  priestoroch týchto 
zariadení veľmi správne za výpožičku ne-
považuje. Tzv. prezenčné výpožičky (v na-
šom chápaní) nie sú viazané na udelenie 
licencie a  neplatí sa za ne. Tvorcovia Au-
torského zákona a organizácie kolektívnej 
správy práve túto skutočnosť uvádzajú ako 
nový a  významný benefi t  p re k nižnice, 
avšak toto tvrdenie je zavádzajúce, preto-
že jednak nejde o obmedzenie práv autora, 
ani o ustanovenie „výhodné“ len pre kniž-
nice, ale pre akékoľvek iné verejné zariade-
nia, ktoré, na rozdiel od knižníc, žiadne li-
cenčné zmluvy nemali a poplatky neplatili 
(napr. kaviarne, čakárne a pod).
Paragraf o  povinnostiach knižníc pri 

poskytovaní medziknižničných výpožič-
ných služieb (MVS a MMVS) je v novom 
zákone práve preto, lebo iný právny akt 
povinnosti ukladať nemôže. Nová úprava 
preto nepredpokladá vydanie vykonáva-
cieho právneho predpisu, ale podrobnosti 
o MVS a MMVS sú kompetentné ustano-
viť a   vydať Slovenská národná knižnica
ako národné ústredie MVS a  Univerzitná
knižnica ako národné ústredie MMVS.
Úprava zásad MVS a MMVS je teda vecou
knihovníkov a  môže byť oveľa rýchlejšia
a  jednoduchšia, ako by bola príprava
vyhlášky. Znenie paragrafu vychádza
z dikcie odporúčaní a postupov IFLA.
Paragraf o fi nancovaní knižníc je formulo-

vaný predovšetkým v súlade s rozpočtovými 
pravidlami verejnej správy. Doposiaľ to síce
zákon rovnako umožňoval, ale pre regionál-
ne knižnice je inak formulovaná možnosť
dožadovať sa príspevku od miest, v ktorých
sídlia, na nákup knižničného fondu.

Záverečná časť zákona, ktorá prináša nové 
právne ustanovenia, sa týka kompetencii 
ministerstva kultúry, priestupkov a  správ-
nych deliktov za prípadné preukázateľné 
porušenie povinností zákonom ustanove-
ných a výkon štátneho odborného dohľadu 
a kontroly. Predmetom štátneho odborné-
ho dohľadu je práve dohľad nad dodržiava-
ním odborných knižničných činností.

Niekoľko slov na záver...
Ako som povedala na úvod. Iste by sme 

chceli mať kvantitatívne vymedzený nejaký 
štandard zabezpečenia a  „popísanú“ našu 
potrebu a dôležitosť, všetko to, čo by nám 
prinieslo stabilitu podmienok a umožnilo 
rozvoj, či zlepšilo prinajmenšom spoločen-
ské ohodnotenie. Naopak, niekedy je menej 
viac. Keby zákon stanovil povinnú úroveň 
knižničných služieb a  výkonov knižníc, 
o čom sa tiež diskutovalo, pomohlo by
nám to? Odlíšili by sme skutočné knižnice, 
ktoré defi nuje § 2 ods. 1, od zbierok kníh?
Pomohlo by to zefektívniť naše služby?
Možno áno, ale vieme to urobiť? Vedeli by
sme zákon urobiť lepšie ako ten, čo prijala
Národná rada SR? Našla by som aj niekoľ-
ko konkrétnych „čiastkových“ problémov
na riešenie, napr. aby sa výnimka z verej-
ného obstarávania nevzťahovala len na
nákup knižničných fondov podlimitnými
metódami, ale aj na EIZ, alebo aby sme
mali jasne stanovené pravidlá, ako nielen
printové média, ale aj elektronické doku-
menty a EIZ platiť, účtovať a pod.
Prax ukáže úskalia i ďalšiu potrebu zákona 

o knižniciach. Vlastne by bolo lepšie, keby
sme ho na presadzovanie práv a povinnos-
tí  knižníc vôbec nepotrebovali.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Babicová
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Možno to poznáte – máte pocit, že sa 
v  práci idete rozdať avšak vaša snaha sa 
míňa účinkom: používatelia sú stále ne-
informovaní, nevyužívajú ani 10% zo 
služieb a  fondov, ktoré majú k  dispozícii, 
nepoznajú základný prostriedok k využitiu 
služieb – online katalóg hoci je prístupný 
7 dní v  týždni a  24 hodín denne. A  ešte 
sa sťažujú. Používatelia akademických 
knižníc - študenti majú možnosť hodnotiť 
činnosť a  služby knižnice dokonca 2x za 
rok prostredníctvom študentskej ankety, 
vždy po ukončení semestra. Študentská 
anketa je anonymná a má byť demokratic-
kým prostriedkom k  hodnoteniu štúdia, 
predmetov, učiteľov a tých súčastí vysokej 
školy , ktoré sa majú podieľať na vytvára-
ní optimálnych podmienok pre štúdium 
(od študijného oddelenia cez akademickú 
knižnicu, študentskú jedáleň až po správu 
budov, ktorá má na starosti upratovanie). 
A  len tak na okraj: povinnosť usporiadať 
anketu vyplýva zo zákona o vysokých ško-
lách. Ako všetky nástroje aj tento je kriti-
zovaný z  oboch strán: študenti spochyb-

ňujú účinnosť dotazníka i jeho anonymitu 
a týmito obavami zdôvodňujú svoju nízku 
účasť a pedagógovia zasa nízku objektivitu 
hodnotení zo strany študentov nielen kvôli 
nízkej účasti študentov v anketách, ale naj-
mä z obavy zo zneužitia ankety (veď ako asi 
zhodnotí študent predmet a učiteľa, ktorý 
ho učí, keď bol práve 2-3 krát vyhodený zo 
skúšky?). Dobrým nástrojom na objektivi-
záciu študentskej ankety ako hodnotiaceho 
nástroja sa ukázala verejná komunikácia: 
jednotlivé vysoké školy volia vlastný spô-
sob ako prezentujú a komunikujú výsledky 
študentských ankiet s verejnosťou, či už ide 
o zasadnutia akademického senátu, písom-
né zverejnenie výsledkov ankety v  rôznej 
miere úplnosti, najmä pokiaľ ide o komen-
táre, zverejnenie stanovísk k  výsledkom 
a  komentárom na webových stránkach 
a pod.; niektoré vysoké školy dokonca od-
meňujú študentov za účasť v ankete rôzny-
mi cenami. 
Služby Ústrednej knižnice Farmaceutic-

kej fakulty UK hodnotili študenti fakulty 
aj v  minulosti, ale až po zavedení novej 

MALÉ KROKY K VEĽKÝM ZMENÁM ALEBO NA ČO SÚ NÁM ANKETY A 
PRIESKUMY A AKO ICH VIEME VYUŽIŤ / SMALL STEPS TO BIG CHANGES OR 
WHAT ARE INQUIRIES AND QUESTIONNAIRES FOR, AND HOW CAN WE USE 
THEM

PhDr. Mária Kadnárová, Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
kadnarova1@uniba.sk
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elektronickej verzie študentskej ankety 
pochádzajúcej z  dielne MFF Univerzi-
ty Komenského, ktorú spolu s  ďalšími 6 
fakultami prebrala aj naša, sa zmenila aj 
politika prístupu a komunikácie výsledkov 
ankety. Prístup k  výsledkom ankety majú 
jednotlivé organizačné zložky fakulty spolu 
s možnosťou pridať komentár resp. odpo-
vedať na otázky a podnety. V  študentskej 
ankete je knižnici venovaná jedna otázka 
„Vybavenosť knižnice a prístup pracovní-
kov knižnice ku študentom“ s možnosťou 
výberu 4 odpovedí: „super“, „OK“, „nič 
moc“, „aká knižnica?“. Je jasné, že uvedené 
odpovede potrebujú komentáre, aby dali 
zmysluplné informácie, s  ktorými možno 
ďalej pracovať. Potešiteľné je, že študenti 
využívajú veľmi často aj možnosť pridať 
k vybraným odpovediam komentár ... a sú 
veľmi úprimní. V  snahe získať komplex-
nejší pohľad na spokojnosť používateľov so 
službami a činnosťou knižnice sme sa roz-

hodli doplniť výsledky študentských ankiet 
vytvorením vlastného e-dotazníka s rozší-
reným okruhom otázok, ktorý umožňoval 
vyjadriť sa k návštevnosti knižnice, jednot-
livým poskytovaným knižničným službám, 
ku kvalite a dostupnosti knižničného fon-
du, podujatiam informačného vzdelávania 
a  k  hodnoteniu priestorov a  erudícii za-
mestnancov knižnice. Dotazník sme reali-
zovali v zimnom semestri ak. r. 2013/2014 
a  jeho výsledky sú zverejnené na webovej 
stránke knižnice.1 Spojením oboch ná-
strojov na získanie spätnej väzby sme si 
zabezpečili relatívne objektívny názor na 
knižničné služby. Získané výsledky sme 
spracovali podľa tematického zamerania 
(zlepšenie obsahu a  dostupnosti knižnič-
ného fondu a informačných zdrojov, kniž-
ničné služby a online katalóg, prevádzkové 
hodiny, priestory a mobiliár, rozšírenie tém 
informačného vzdelávania apod.) a rozde-
lili podľa stupňa náročnosti. Tie fi nančne 
náročnejšie a komplikovanejšie na realizá-
ciu (napr. návrh na celkovú rekonštrukciu 
knižnice) sme predložili vedeniu fakulty 
s  návrhom na zaradenie do plánu rekon-
štrukcie priestorov fakulty, ktorý sme pod-
porili architektonickou štúdiou, ktorú sme 
si dali vypracovať na Fakulte architektúry 
STU. Nechýbala ani kalkulácia fi nančných 
nákladov rôznych variantov realizačných 
etáp. Veríme, že s podporou našich použí-
vateľov sa nám časom podarí dostať do plá-
nu rekonštrukčných priorít fakulty a získať 
fi nančné prostriedky na realizáciu rekon-
štrukcie knižnice.
Ďalším krokom bolo vypracovanie inter-

ného knižničného plánu priorít, určených 

1  (http://www.fpharm.uniba.sk/index.ph-
p?id=2415
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na realizáciu s minimálnym fi nančným za-
ťažením a maximálne efektívnym využitím 
súčasných priestorov. V  rámci tohto plá-
nu sme využili aj dotačný program MK 
SR, z  ktorého sme zakúpili multifunkčné 
zariadenie Konica Minolta Bizhub 224 so 
soft vérom SafeQ a  zariadenie na návrat 
kníh Bibliobox. Uspokojili sme tak požia-
davky študentov na kvalitnejšie kopírova-
cie a tlačiarenské služby a sieťovú tlačiareň, 
pričom ako e-peňaženku využívajú svo-
je študentské preukazy ISIC, na ktoré si 
v  knižnici môžu dobiť ľubovoľný kredit. 
Bibliobox, umiestnený pred vchodom do 
knižnice, sme slávnostne uviedli do pre-
vádzky na začiatku ak. roka 2014/2015. 
Študenti si veľmi rýchlo zvykli využívať ho 
najmä mimo prevádzkových hodín alebo 
v čase zvýšenej návštevnosti, keď len rých-
lo potrebujú vrátiť knihu s  tým, že príp. 

upomienku s poplatkom vybavia pri svojej 
ďalšej návšteve knižnice. Priemerne sa cez 
Bibliobox vráti do knižnice cca 20-30 do-
kumentov denne, pričom počet vracaných 
dokumentov stúpa práve na konci a začiat-
ku semestra. 
V  rámci študentskej ankety ako aj v  do-

tazníkovom prieskume rezonovala nespo-
kojnosť študentov s nedostatkom možností 
voľného prístupu ku knihám, chýbala im 
možnosť rýchleho prezretia obsahu a  vý-
beru relevantnej literatúry pre spracovanie 
rôznych školských prác. Tento problém 
sa vystupňoval potom, ako sa v ostatných 
rokoch obmedzovala prevádzka jedinej 
študovne s  voľným prístupom z  dôvodu 
prebiehajúcej rekonštrukcie posluchár-
ní a  auly fakulty. Všeobecná študovňa 
v budove na ul. Odbojárov so 60 študijnými 
miestami a knižničným fondom s voľným 
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prístupom k  cca 2000 k.j., poskytuje aj 
možnosť kopírovania a sieťového tlačenia, 
sa v týchto rokoch veľmi intenzívne využí-
va na rôzne fakultné podujatia (konferen-
cie, semináre, výstavy, besedy, zasadnutia 
orgánov fakulty apod.) a výučbu, čo obme-
dzuje možnosti prezenčného štúdia. Toľko 
kritizovaný nedostatočný voľný prístup 
k  dokumentom a  neinformovanosť o  no-
vinkách v  knižničnom fonde nás viedol 
k  zamysleniu sa nad účelnejším využitím 
časopiseckej študovne v budove na Kalin-
čiakovej 8. Rozhodli sme sa študovňu revi-
talizovať a dať jej nový obsah, aj vzhľadom 
na klesajúci počet odoberaných periodík 
a  klesajúci záujem používateľov o  tlačené 
periodiká. Znamenalo to okrem iného od-
sťahovať do odľahčovacieho skladu mimo 
priestorov knižnice niekoľko tisíc viaza-
ných zväzkov najstarších ročníkov Che-
mical Abstacts a  vyradiť málo využívané 
dokumenty z  KF, vybrať najviac žiadané 
dokumenty z centrálneho skladu a rozdeliť 

ich do 34 tematických tried, zaznamenať 
zmeny do online katalógu, zabezpečiť nový 
informačný systém a  racionálnejšie uložiť 
zostávajúce periodiká do políc. Všetky tie-
to práce sme robili vo vlastnej réžii v rámci 
letných prác bez pomoci brigádnikov. 
Výsledkom je „nová“ malá študovňa 

s otvoreným prístupom k cca 1600 titulov 
učebníc a  najnovších odborných a  vedec-
kých monografi í, encyklopédií a slovníkov. 
Okrem knižnej literatúry majú používa-
telia prístup aj k posledným 3 ročníkom 
odoberaných 68 titulov časopisov a na po-
užívateľských PC prístup k takmer 350 000 
titulom e-kníh a  približne 94  000 titulov 
e-časopisov v  rámci projektu NISPEZ.2 
Okrem centrálne licencovaných IZ sprí-
stupňuje ÚK FaF špecializované EIZ: ko-
lekciu časopisov American Chemical So-
ciety, kolekciu audiovizuálnych prednášok 
HST Th e Biomedical & Life Sciences Col-
2  Akademická knižnica Univerzity Komen-
ského v Bratislave, výročná správa za rok 2014. 
Interný materiál
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lection, chemickú encyklopédia Th e Merck 
Index, európsky liekopis European Phar-
macopoeia a  farmakologickú databázu o 
liekoch - Lexicomp. Špecializované IZ sa 
stali súčasťou výučby, na ktorej sa podieľajú 
i zamestnanci knižnice zabezpečovaním 
prednášok pre študentov 1. ročníka 
napr. v  rámci povinného predmetu 
Farmaceutická propedeutika alebo 
prezentáciou IZ z  chémie na cvičeniach 
predmetu Organická chémia I. Malá 
študovňa si okamžite získala používateľov, 
čo sa odrazilo aj v komentároch študentskej 
ankety za zimný semester ak. r. 2014/2015, 
ale najmä v jej návštevnosti –graf 1.

V rámci nášho úsilia o „reštart“ knižnice 
sme využili i  nový online katalóg3, ktorý 
Akademická knižnica Univerzity Komen-
ského (ďalej AK UK) sprístupnila študen-
tom 17. novembra 2014. Jeho nové funk-
cie a  užívateľské rozhranie spĺňajú všetky 
vyjadrené predstavy študentov, čo by od 
katalógu očakávali (sledovanie noviniek, 
jednoduché spresňovanie rešeršných do-
tazov, zjednodušenie čítania výsledkov bez 
nutnosti pamätať si skratky lokácií fakúlt 
3  http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dal-
sie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/; http://
alis.uniba.sk:8088/

a  ich čiastkových knižníc ai.) Používatelia 
sa teraz učia, čo všetko nový katalóg po-
núka a  ako ho čo najefektívnejšie využiť 
v  informačných prieskumoch. Novinkou 
je tiež sprístupnenie nových, atraktívnej-
ších a prístupnejších foriem informačné-
ho vzdelávania vo forme videomanuálov, 
e-kurzov, e-sprievodcov a  pod. AK UK 
v  spolupráci s  Katedrou knižničnej a  in-
formačnej vedy FiF UK ponúka študentom 
a  zamestnancom univerzity veľké množ-
stvo zaujímavých prezentácií, tutoriálov 
a videotutoriálov na rôzne témy: od metód 
a techník individuálneho štúdia na vysokej 
škole, cez vyhľadávanie informácií a člán-
kov, plagiátorstvo, citačné techniky až po 
tvorbu prezentácií a písania abstraktov od-
borných prác.4

Pri realizácii a  zavádzaní noviniek do 
činnosti ÚK FaF sme si uvedomili nevy-
hnutnosť užšej spolupráce so študentským 
spolkom (Slovenský spolok študentov 
farmácie- SSŠF), ktorý je na fakulte veľmi 
aktívny. Preto sa snažíme iniciovať stretnu-
tia so zástupcami spolku a informovať ich 
o  našich podujatiach a  činnosti. Webová 
stránka a facebook SSŠF 5 sa nám osved-
čili ako veľmi účinné komunikačné kanály 
na získanie pozornosti študentov. Spolu so 
spolkom organizujeme pravidelne sa opa-
kujúce podujatia:   besedy so spisovateľmi, 
vzdelávacie semináre zamerané na 
zvyšovanie informačnej gramotnosti 
používateľov, umožňujeme využívanie 
priestorov knižnice na veľké reprezenta-
4  https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dal-
sie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/informac-
na-gramotnost/
5 http://www.sssf.s; https://www.facebook.
com/pages/SSSF-Slovenský-spolok-študentov-
-farmácie/270323639735740
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tívne podujatia spolku ako je napr. TyFav-
Ka - Týždeň farmaceutického vzdelávania 
a kariéry, súťaž odborných vedomostí Cli-
nical Skills Event, počas ktorej súťažiaci 
využívajú informačné zdroje dostupné vo 
fonde všeobecnej študovne a pod.

Úspech malých zmien uskutočnených 
v  službách knižnice nás povzbudil do 
realizácie ďalších, ktorými by sme chceli 
prekvapiť v  novom akademickom roku. 
Radi by sme prostredníctvom online ka-
talógu sprístupnili pre používateľov fond 
periodík vrátane archívu uzatvorených 

titulov časopisov, zdigitalizovaný archív 
fakultného časopisu a verzie stále aktuál-
nych učebných textov, ktoré sú už nedo-
stupné v kníhkupeckej sieti, ide o tzv. ob-
chodne nedostupné diela. Uvedomujeme si 
výhody elektronického publikovania naj-
mä v oblasti učebných textov, preto chceme 
prostredníctvom Knižničnej a edičnej rady 
pôsobiť na autorov, aby vydávali skriptá 
a učebnice prioritne v e-verzii, vďaka čomu 
by pomohli odstrániť problémy s  nedo-
stupnosťou tejto literatúry v akademickom 
prostredí. Uhorková sezóna nám v knižni-
ci rozhodne nehrozí ani toto leto.

Obecná knižnica v Chtelnici (okres Pieš-
ťany) dosiahla v  roku 2014 pozoruhod-
né výsledky v  náraste čitateľov, návštevy 
knižnice, ako aj v počte výpožičiek. V ka-
tegórii čitateľov do 15 rokov sa oproti roku 
2013 zvýšil počet registrovaných čitateľov 
takmer o 50%, v počte výpožičiek a návštev 
knižnice dokonca o 160%. V čom spočíval 
tento nezvyčajný nárast?

Predpokladám, že charizma knihovní-
ka sa na tom podieľala iba minimálne  
Pravdepodobnejšie je, že čitateľov zaujal 
projekt zameraný na podporu čítania, 
ktorý sa v  našej knižnici realizoval počas 
celého roka. Bol realizovaný vďaka fi nanč-
nej podpore Obecného úradu v  Chtelni-
ci a  spočíval v  tom, že návšteva knižnice 
spojená s  výpožičkou knihy sa čitateľovi 
započítala na špeciálny „hrací lístok“ ne-
tradičným spôsobom - na hrací lístok som 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

im totiž vystrihoval fi gúrky medvedíkov. 
Hracie lístky boli rôznych farieb (aby sa to 
ľahšie počítalo). Červený od 0 do 10 výpo-
žičiek, oranžový 11 až 20, zelený 21 až 30 
výpožičiek. Takže už pri pohľade na farbu 
lístka som vedel, koľko má čitateľ návštev. 
Jeden hrací lístok mal čitateľ, jeden zostá-
val v knižnici (založený v evidenčnom liste 
čitateľa; u  nás sa robí evidencia ešte stále 
klasickou papierovou formou – a nie je to 
žiadny problém). Niektorí čitatelia si vypl-
nené hracie lístky nechávali ako suvenír, 
niektorí ho používali ako záložku do knihy. 
Na zadnej strane lístka je vytlačená adresa 
web stránky knižnice, kde si každý čitateľ 
mohol pozrieť všetky informácie o  našej 
knižnici, teda aj o tomto projekte.
Po nazbieraní určitého počtu medvedíkov 

dostal čitateľ poukážku určitej hodnoty, na 
nákup knihy v  sieti kníhkupectiev Panta 
Rhei. Po nazbieraní ďalších medvedíkov 

OBECNÁ KNIŽNICA V CHTELNICI JE OPÄŤ PLNÁ DETÍ / MUNICIPAL LIBRARY 
IN CHTELNICA IS FULL OF CHILDREN AGAIN



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 3/2015 33

dostal ďalšiu poukážku, atď. V  jednom 
týždni bolo možné získať iba jedného med-
vedíka (nezávisle na tom, koľkokrát čitateľ 
knižnicu navštívil, resp. koľko kníh si vy-
požičal). Na získanie medvedíka však vždy 
musela byť vypožičaná iná kniha. Súťaž 
prebiehala celý rok a  boli aj takí čitatelia, 
ktorí nazbierali 50 medvedíkov. Poukážky 
ako odmenu za výpožičky bolo možné zís-
kať maximálne za 15 medvedíkov. Potom 
už boli medvedíci síce naďalej započítava-
ní, avšak poukážky za nich čitatelia nedo-
stávali. Je potešiteľné, že veľká väčšina či-
tateľov pokračovala v návštevách knižnice, 
to znamená, že chodili kvôli knihám a nie 
kvôli poukážkam. Na konci roka boli traja 
najaktívnejší čitatelia (za nazbieraných 
najviac medvedíkov) odmenení zaujíma-
vou publikáciou a  zmienkou v  obecných 
novinách.

Ja som zvolil takúto detskú, hravú formu 
(súťaž + odmena) na podporu čítania hlav-
ne kategórie čitateľov do 15 rokov, pretože 
napr. pri čitateľských maratónoch, ktorých 
sa aj naša knižnica zúčastňovala, som zistil, 
že čitateľská gramotnosť detí a mládeže je 
na alarmujúcej úrovni – česť výnimkám, 
samozrejme. Chcel som nájsť spôsob, ako 
deti v  prvom rade pritiahnuť do knižnice 
a  potom ich aj motivovať k  čítaniu. Prvý 
krok sa mi, myslím, podaril – deti do kniž-
nice chodili, aj knihy si vypožičiavali. Či 
ich aj čítali, to už zaručiť neviem, ale fan-
dím si, že snáď aj áno, snáď ich literatúra 
zaujala, pretože, ako som písal vyššie, cho-
dili do knižnice aj po obdržaní poslednej 
poukážky a vtedy už mali iba jediný dôvod 
chodiť do knižnice a vypožičiavať si knihy 
– a síce, čítať ich.

Podmienky projektu/súťaže sa samozrej-
me dajú modifi kovať na každú knižnicu. Je 
to však použiteľné skôr pre malé (obecné) 
knižnice, pretože v mestách by to išlo veľmi 
do peňazí. Ja som mal model 5 medvedí-
kov = poukážka v hodnote 5 €, 10 medve-
díkov = poukážka v hodnote 10 €, 15 med-
vedíkov = poukážka v hodnote 15€. Jeden 
medvedík za týždeň bola tiež podmienka 
šitá na našu knižnicu (máme otvorené dva-
krát do týždňa). Fantázii sa medze nekladú 
– obmedzenia môže spôsobovať fi nančná 
náročnosť projektu.

Keďže sa projekt celkom osvedčil – ten-
to rok realizujem podobný. Vystrihujem 
srdiečka a  odmenou nie sú poukážky, ale 
celodenný výlet na čitateľsky zaujímavé 
miesto. Bude v  októbri, v  čase školské-
ho vyučovania, takže deti majú o  moti-
váciu postarané. A  navyše - do autobusu 
sa zmestí obmedzený počet cestujúcich, 
takže deti počas roka súťažia o  to, aby sa 
doňho dostali (pocestujú tí, ktorí budú 
mať nazbieraných najviac srdiečok). Prie-
bežné výsledky sú zverejnené na nástenke 
v knižnici, ale aj na web stránke knižnice, 
takže si každý môže aktuálne skontrolo-
vať, či sa v  autobuse nachádza, alebo nie. 
Okrem toho som vyhlásil aj súťaž „Číta celá 
rodina“, v  ktorej zbierajú srdiečka všetci 
členovia rodiny, ktorí bývajú spolu v jednej 
domácnosti. Každý člen rodiny je zaregis-
trovaný, vypožičiava si knihy, a zbiera tak 
srdiečka pre seba, ale aj pre rodinu. Tri naj-
aktívnejšie rodiny budú na konci roka od-
menené opäť nejakou zaujímavou knihou.

Zatiaľ sa ukazuje, že aj o  tento projekt 
(teda bez fi nančnej m otivácie) je záujem. 
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Priebežné výsledky tohto roka dokonca 
prevyšujú tie minuloročné, čo je fajn. Mňa 
ale veľmi teší napríklad to, že sú do kniž-
nice zaregistrovaní aj štyria, piati členovia 
jednej rodiny a  je krásne, keď prídu do 

knižnice všetci spolu – to je tá najväčšia 
satisfakcia za čas a obetu venovanú úsiliu 
o podporu čítania.

Ján Sirota, Obecná knižnica v Chtelnici 
jankomacher@gmail.com

Krajská knižnica v Žiline, ako metodické 
centrum pre verejné knižnice okresov Ži-
lina a Bytča, v snahe podporiť rozvoj kniž-
níc a oceniť prácu knihovníkov verejných 
knižníc, ale aj v snahe  podporiť čítanie 
a vzdelávanie vôbec, vyhlásila súťaž Kniž-
nica Horného Považia 2014. Tento titul 
udeľuje Krajská knižnica v Žiline verejnej 
knižnici, ktorá dosahuje vynikajúce vý-
sledky pri plnení svojho poslania a posky-
tuje kvalitné knižnično-informačné služby, 
ktoré sú v súlade s odporúčanými štandar-
dami pre poskytovanie knižno-informač-
ných služieb verejnosti, a taktiež za plnenie 
cieľov a priorít v rámci strategických úloh 
slovenského knihovníctva. Titul je ude-

ľovaný aj za realizáciu kvalitných vzdelá-
vacích podujatí pre používateľov knižnice 
a  obyvateľov obce alebo mesta a  tiež   za 
dobrú fi nančnú a morálnu podporu zo 
strany zriaďovateľa knižnice.
Titul Knižnica Horného Považia je udeľo-

vaný len jednej knižnici v  regióne Horné 
Považie. Za rok 2014 toto ocenenie získala 
Obecná knižnica v Strečne.
Do súťaže o získanie titulu sa prihlásili aj 

ďalšie knižnice: Obecná knižnica v  Kote-
šovej, Obecná knižnica v Tepličke nad Vá-
hom a Mestská knižnica v Rajci, ktoré boli 
vážnymi kandidátmi, pretože sú to knižni-
ce, ktoré veľmi zodpovedne plnia svoje po-
slanie v mieste svojho pôsobenia. Víťazkou 
súťaže však mohla byť len jedna knižnica 
a odborná komisia vybrala práve Obecnú 
knižnicu v  Strečne, ktorá aj zásluhou hú-
ževnatej knihovníčky Ing. Evy Balcárovej 
dlhodobo plní funkciu relaxačného a vzde-
lávacieho centra pre občanov obce Strečno. 
Zásluhou dobrej podpory zriaďovateľa, ale 
hlavne vďaka snahe knihovníčky o získanie 
mimorozpočtových zdrojov sa knižnica 
dobudovala nielen z hľadiska knižničných 
fondov, ale aj po technickej stránke. Od 
roku 2005 doteraz získala knižnica na ná-
kup kníh 3 882 € a na technické vybavenie 
4 416 € z grantových prostriedkov Minis-
terstva kultúry SR. V knižnici je prístup na 

OBECNÁ KNIŽNICA V STREČNE - NAJLEPŠIA KNIŽNICA HORNÉHO 
POVAŽIA / MUNICIPAL LIBRARY IN STREČNO – THE BEST LIBRARY OF THE 
UPPER VÁH REGION

Titul Knižnica Horného Považia z rúk 
metodičky Krajskej knižnice v Žiline Boženy 
Sobolovej preberá knihovníčka Eva Balcárová. 
Preberania sa zúčastnil aj starosta Strečna p. 
Dušan Štadáni (foto: archív Krajskej knižnice 
v Žiline)
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Na rôznych stretnutiach v  literárnych 
kaviarňach Knižnice Ružinov som vída-

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

la energickú a  vždy optimizmom sršiacu 
dámu. Bola to úspešná podnikateľka, spi-
sovateľka, neúnavná rozprávačka i  sve-
tobežníčka Mgr. Kamila Kay Strelka 
Kanková, bývalá redaktorka Čs. rozhla-
su. V  roku 1968 odišla s  rodinou do Ka-
nady, kde začala „od nuly“. Hľadala svoje 
miesto v novom svete a prešla tvrdú cestu 
emigranta s  neveľkou znalosťou angličti-
ny (miesto čašníčky, barmanky vymenila 
neskôr za vlastné reštaurácie a po presťa-
hovaní do USA sa na Floride zamerala na 
podnikanie s  realitami, najmä na predaj 
luxusných nehnuteľností). Po takmer 40-
tich rokoch sa vrátila späť na Slovensko. V 
Amerike ostala jej dcéra (podplukovníčka 

PRÁCU KNIHOVNÍKOV OBDIVUJEM / I ADMIRE THE WORK OF LIBRARIANS

internet, možnosť tlače, kopírovania a ske-
novania. Pri realizácii podujatí je k dispo-
zícii dataprojektor.
V  roku 2014 bolo v  knižnici registrova-

ných 209 používateľov, ktorí si vypožičali 
4 451 kníh a periodík. V priebehu roka p. 
knihovníčka zorganizovala niekoľko te-
maticky veľmi zaujímavých podujatí (Noc 
s  Andersenom spojená s  návštevou hra-
du, Literárna súťaž Tvoríme vlastnú kni-
hu s  vyhodnotením, besedy s historikmi, 
slávnostné pasovačky za čitateľov knižnice 
a mnohé ďalšie). Knižnicu pravidelne na-
vštevujú kolektívy žiakov základnej školy 
a  pravidelne raz mesačne aj školská dru-
žina. Za dosiahnuté výsledky v  knižnič-
no-informačnej činnosti a  zrealizované 
podujatia bola odbornou komisiou vybratá 
práve táto knižnica, ktorej k získaniu titulu 
srdečne gratulujeme.

Mgr. Božena Sobolová,
Krajská knižnica v Žiline

sobolova@krajskakniznicazilina.sk 

Knihovníčka Eva Balcárová pri svojej práci
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amerického letectva Eva Jenkins s  rodi-
nou).
V živote Kamily Strelkovej síce dominova-

lo podnikanie, ale rozhodne nemožno obísť 
jej literárnu tvorbu, v  ktorej sa zameriava 
najmä na literatúru faktu. Práve literatúra 
bola podnetom, aby som sa v  rozhovore s 
pani Kamilou Strelkovou pristavila aj pri 
knihách, knižniciach i knihovníkoch.

• Aké bolo Vaše prvé stretnutie s knihou?
Predovšetkým musím povedať, že moja 

mama, ktorá prežila časť života v Martine, 
„preniesla“ na svoje deti lásku k slovenči-
ne a  kultúre vôbec. Spomínam si, že nám 
veľa čítavala a o mne hovorila, že som naj-
vytrvalejšia. Vždy som totiž vydržala až do 
konca, lebo som si predstavovala, že som 
„práve tá hrdinka“ z knihy napr. T. Vanso-
vej, či E. Maróthy Šoltésovej. V škole som 
veľmi rada čítala (získala som Jilemnického 
odznak, Fučíkov odznak – doteraz milujem 
Bottove balady a Jiŕího Wolkera). Obľúbi-
la som si slovenčinu a  celkom dobre som 
aj recitovala – dokonca som tiež vyhrala 
nejaké súťaže. Vtedy som začala – len tak 
pre seba – s prvými básnickými pokusmi. 
Doteraz uchovávam tieto básne a niektoré 
z nich som zaradila do svojich kníh.

• Vzťah ku knihe a literatúre ovplyvnil aj 
Vaše štúdium i pracovné zaradenie?

Áno, vyštudovala som Vysokú školu pe-
dagogickú (slovenčina - telesná výchova) 
a úplnou náhodou som sa dostala do roz-
hlasu, literárnej redakcie Humoru a satiry. 
Môžem aj po rokoch povedať, že tam bolo 
úžasné prostredie – stretávala som sa her-
cami zo SND, ktorí prichádzali účinkovať 
do jednotlivých relácií, neskôr to boli La-

sica, Satinský, Krajíček. Veľmi dobre sme 
spolu vychádzali. Napríklad J. Satinský bol 
krstným otcom mojej knihy Letenka do 
sveta. Nemôžem nespomenúť K. Machatu s 
jeho nádherným hlasom a  našu spoluprá-
cu v jednej mojej relácii Ako ich nepoznáte! 
Priznám sa, so záujmom som si prečítala 
všetky spomienkové knihy „mojich her-
cov“, ktoré po rokoch vydali.

• Spomenuli ste, že v škole ste začali 
písať básne. Ako ste neskôr pokračovali 
vo vlastnej tvorbe?

V  podstate až oveľa, oveľa neskôr, keď 
som prichádzala z  emigrácie na návštevy 
domov. Jednoducho som nemohla inak, 
musela som sa podeliť s ostatnými, čo som 
v živote zažila a videla (o. i. som dlhšie žila 
v Japonsku, kde som sprevádzala dcéru na 
jej pracovnom poste). Nebolo toho málo, 
veď moje neobyčajné historky, zážitky z cu-
dzieho sveta, ale aj sny, túžby humor i tro-
chu sebairónie som pretavila do šiestich 
kníh, tzv. leteniek (Letenka do raja, Letenka 
do sveta, Letenka do minulosti, Letenka do 
Bratislavy, Letenka za hviezdami, Letenka 
úsmevov), ktoré sú určené každému, kto sa 
chce poučiť bez rozdielu veku. Priznávam, 
ako každý autor, aj ja mám radosť z  ďal-
ších vydaní niektorých titulov („mojich 
leteniek“) a z priaznivých ohlasov čitateľov, 
ktorí mi napr. píšu, že v knihách „cestovali 
spolu so mnou a prežívali udalosti a chvíle, 
ktoré som zažila.“

• Ktorú zo svojich „leteniek“ máte najrad-
šej?

Každý spisovateľ má rád všetky svoje kniž-
ky ako vlastné deti. Nie som výnimkou. Ale 
predsa by som sa pristavila pri Letenke za 
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hviezdami, v ktorej som predstavila úspeš-
né Slovenky v  zahraničí i  na Slovensku 
z rozličných odborov. Bola to mimoriadne 
zaujímavá a podnetná práca, v ktorej som 
snažila ukázať život žien, ktoré dokážu byť 
matkami, milenkami, manželkami, starými 
mamami a  pritom dosahovať pozoruhod-
né pracovné výsledky. Obdivujem ich ši-
kovnosť, šarm, odvahu i múdrosť. Neviem 
veru, či ma bude niekto nasledovať v tomto 
smere.
Teším sa však, že moja dcéra Eva Strelka 

Jenkinsová napísala zaujímavú knihu Slo-
vensko na ceste do NATO, ktorá vyšla v slo-
venčine aj angličtine.

• Pri Vašej energii a nápadoch s písaním 
len tak neskončíte, však? Nad čím práve 
uvažujete?

Už neuvažujem, ale pracujem na siedmej 
knihe s titulom Milionárka času. Pri písaní 
teraz doslova oddychujem, lebo sa vraciam 
späť, do čias mne veľmi blízkych a milých, 
aby sa moje spomienky zachovali pre ro-
dinu, najmä malú vnučku v  USA i  ďalšie 
generácie.

• Ako sa dívate na ponuku literatúry na 
knižnom trhu a aktuálny problém čítania 
mládeže?

Viete, som trochu sklamaná námetmi 
kníh, ktoré sa objavujú na pultoch kníh-
kupectiev.. Možno to bude tým, že som 
„stará škola“ a  tak trochu aj romantik. Je 
mi úprimne ľúto, že dnes nevedieme tak 
intenzívne mládež k čítaniu, ako viedli nás. 
Bez čítania si neobohacujú jazyk, myslenie, 
nevyužívajú možnosti krásnej slovenčiny 
a veľmi často nerozumejú, čo si vlastne pre-
čítali – len memorujú. Veď dnes v rozhlase, 

televízii tiež len rapocú v slovenčine a po-
náhľajú sa – ani neviem kam.

• Hovorili sme o literatúre a v tejto súvis-
losti nemôžeme vynechať váš vzťah ku 
knihám, knižniciam.

Samozrejme, bez kníh a  knižníc by som 
nedokázala v živote dosiahnuť to, aby som 
– ako na stretnutiach často hovorím – do-
slova „neprežila dva životy“ (jeden reálny 
a druhý v spomienkach). Život bez kníh si 
jednoducho neviem predstaviť. Sú pre mňa 
zdrojom poznávania a sú mojim – hoci to 
možno zaznie banálne – priateľom, s  kto-
rým sa zasmejem, poplačem si, porozprá-
vam sa v duchu a strávim s nimi tie najin-
tímnejšie chvíle môjho života.
Knižnice som využívala intenzívne (doma 

i v zahraničí) pri štúdiu, hľadaní informá-
cií a  vzdelávaním, ktoré ako vieme, nik-
dy nekončí. V  ostatnom čase knižnice je 
to s  knižnicami trochu naopak. Knižnice 
využívajú mňa a  moju literatúru faktu na 
besedy a rôzne stretnutia s čitateľmi, čo sa 
zaujímajú o svet, v ktorom sa obyčajná Slo-
venka úspešne presadila. Veľmi si vážim, 
spomedzi iných ocenení, titul Rytier dobrej 
knihy, ktorý mi v roku 2012 udelila Knižni-
ca Ružinov za všetky moje knihy a účasť na 
rôznych literárnych podujatiach

• A Vaše skúsenosti s knihovníkmi?
V  živote som stretla veľa knihovníkov 

a  mám s nimi iba tie najlepšie skúsenos-
ti, nielen na Slovensku, v Čechách, ale aj 
v  Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku i  Ka-
nade, aj USA. Ich pozvania na stretnutie 
s čitateľmi ma vždy potešia a neraz obdivu-
jem, ako dokážu zaplniť miestnosť čitateľ-
mi a  ďalšími záujemcami. Ich drobnú, ale 
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záslužnú prácu obdivujem.
Chcem pevne veriť, že knihovník, ktorý si 

vybral toto povolanie, robí túto prácu pre-
to, že ju má nadovšetko rád, veľa číta a vie 
poradiť – slovom. Dobrý kuchár vie nava-
riť dobré jedlo. Dobrý lekár pomôže vyliečiť 

chorého. Dobrý knihovník, ak dobre poradí, 
čo čítať, kde čo a ako vyhľadať, pohladí dušu 
človeka.

S podnikateľkou a spisovateľkou
Kamilou Kay Strelka Kankovou
sa rozprávala Ľudmila Čelková

INFORMÁCIE / INFORMATION

Verejné knižnice tvoria podľa Zákona č. 
126 zo 6. 5. 2015 o knižniciach knižničný 
systém SR, sú jeho súčasťou. Slovenská 
národná knižnica v  Martine (SNK) má 
podľa zákona plniť metodické, poraden-
ské, koordinačné, vzdelávacie, štatistické 
a  analytické úlohy celoštátneho charak-
teru pre knižničný systém v odborných 
knižničných činnostiach. V súlade s touto 
povinnosťou sme realizovali v dňoch 10. 
a 11. 6. 2015 na pôde SNK už druhý ročník 
celoslovenského podujatia, určeného pre 
verejné knižnice, Dni verejných knižníc 
2015 (DVK 2015).
Organizovanie DVK 2015 vychádzalo aj 

z  Plánu hlavných úloh SNK na rok 2015, 
kde bolo toto podujatie charakterizova-
né ako „nástroj metodickej, koordinačnej 
a  vzdelávacej podpory jednotlivých čin-
ností vo verejných knižniciach.“ Stretnutie 
knihovníkov z verejných knižníc zorgani-
zovalo Oddelenie pre rozvoj knižničného 
systému Odboru Služby.
Pre program 2. ročníka podujatia boli 

vyhlásené štyri nosné témy: Spolupráca 
knižnice so samosprávou, Noc s Anderse-
nom vo vašej knižnici, Nové služby vašej 
knižnice, Starostlivosť o používateľa vo vašej 

knižnici. Z prihlásených príspevkov z ve-
rejných knižníc bol zostavený hlavne prvý 
deň programu podujatia. Na druhý deň si 
účastníci v príspevkoch vypočuli informá-
cie z viacerých oblastí potrebných k práci 
v knižniciach.
V prvom bloku Spolupráca so samosprá-

vou, odznel veľmi zaujímavý príspevok p. 
riaditeľky Ing. Margity Galovej z Mestskej 
knižnice v Piešťanoch pod názvom 90. 
rokov knižnice v Piešťanoch – vývoj a vý-
sledky spolupráce so samosprávou. Vo svo-
jom príspevku popísala vývin knižnice od 
svojho založenia v r. 1925 až do dnešných 
dní. Hovorila o  najvýznamnejších uda-
lostiach z histórie knižnice, jej dôležitých 
medzníkoch a  rekonštrukciách. Najzau-
jímavejšou a  zároveň dôležitou časťou jej 
príspevku bol popis fungovania súčasnej 
knižnice a  hlavne spôsob a spolupráca so 
samosprávou mesta Piešťany, ktoré je jej 
zriaďovateľom. Vyzdvihla súčasné aktivity 
knižnice a mnohé projekty, ktoré knižnica 
v spolupráci s mestom organizovala. V zá-
vere svojho vystúpenia konštatovala, že 
predstavitelia mesta sú naklonení kultúr-
nemu životu v meste a podporujú aktivity 
i rozvoj knižnice. Vyslovila nádej, aby táto 

DNI VEREJNÝCH KNIŽNÍC 2015: 2. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO 
PODUJATIA PRE VEREJNÉ KNIŽNICE / DAYS OF PUBLIC LIBRARIES 2015. THE 
2ND YEAR OF A NATIONWIDE EVENT FOR PUBLIC LIBRARIES
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podpora knižnice zo strany vedenia mesta 
a aj poslancov Mestského zastupiteľstva tr-
vala čo najdlhšie.
Druhý blok tvorili príspevky, ktoré sa za-

oberali realizáciou Noci s Andersenom vo 
verejných knižniciach. Svoje zaujímavé 
aktivity postupne predstavili Benjamína Ja-
kubáčová z Knižnice J. Fándlyho v Trnave 
pod názvom 14 rokov s Andersenom, Mgr. 
Iveta Majvitorová zo Zemplínskej knižnice 
G. Zvonického v Michalovciach pod ná-
zvom Organizovanie Noci s  Andersenom 
a  Mgr. Zlatica Brodnianska z  Krajskej 
knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene pod názvom 
Organizovanie podujatia Noc s  Anderse-
nom v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. 
Všetky tri prednášajúce podrobne priblížili 
mravenčiu prácu na prípravách, adminis-
tratívnom zabezpečení a potom i celom 
priebehu, vrátane všetkých aktivít, ktoré 
sa stali súčasťou tohto už niekoľkoročného 
podujatia. Noc s Andersenom je organizo-
vaná vo viacerých verejných knižniciach, 
ale určite odprezentované príspevky rozší-
rili paletu možností a ďalších námetov.
V treťom bloku Nové služby vašej knižni-

ce odznelo päť príspevkov. Hneď v prvom 
pod názvom Tvůrčí aktivity v Regionální 
knihovne Karviné predstavila p. riaditeľka 
PhDr. Halina Molinová svoju knižnicu a jej 
nové služby. Hovorila o knižnom jarmoku, 
art terapeutických dielňach, akcii Miss so-
vička – čítanie sluší každému, klube Sen-
Sen pre organizovanie aktivít pre seniorov, 
o trénovaní pamäti pod názvom Mozgový 
jogging a mnohých ďalších službách, ktoré 
knižnica realizuje pre svojich používate-
ľov. Zároveň predstavila aj činnosť Dobro-
voľníckeho centra, ktoré vzniklo v r. 2014 
v rámci projektu Cesta k mestu s cieľom 

vytvorenia databázy, ktorá by obsahovala 
nielen vyprofi lované záznamy záujemcov 
o dobrovoľnícku činnosť, ale tiež zoznam 
organizácií, ktoré dobrovoľníkov hľadajú. 
Špeciálny prístup a uspokojovanie potrieb 
a požiadaviek aj pre zdravotne znevýhod-
nených používateľov priblížila Helena 
Brezovská z Krajskej knižnice K. Kmeťka 
v  Nitre vo svojom príspevku Zdravotne 
znevýhodnení používatelia knižnice. Pred-
stavila individuálne a kolektívne práce 
s  touto skupinou používateľov, charakte-
rizovala rôzne typy a aj vekové kategórie 
znevýhodnenia a potom i rôzne aktivity 
práce s nimi. Výstižný bol záver jej vystú-
penia, v ktorom konštatovala, že zdravotne 
znevýhodnení používatelia knižnice tvoria 
jednu z dôležitých skupín používateľského 
zázemia vo verejných knižniciach a majú 
právo na využívanie všetkých služieb kniž-
nice. O ďalšej, nemenej zaujímavej službe, 
hovorila vo svojom príspevku Zlatá jeseň 
života Jarmila Majová z Mestskej knižnice 
v Senci. Predstavila Knihabus - bezplatnú 
službu knižnice pre seniorov nad 70. ro-
kov, dlhodobo chorých a imobilných obča-
nov mesta Senec, o ktorú je veľký záujem. 
Nové služby, ktoré zaviedla knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove, prezentovala vo 
svojom vystúpení pod názvom My osla-
vujeme, Vy dostávate darčeky Bc. Andrea 
Kráľovičová. Služby ako elektronické plat-
by, našepkávač, škriatkova záhrada, tvorivé 
dielne pre dospelých zaiste privítali všetci 
používatelia knižnice. Poslednou prezentá-
ciou tohto bloku bol zaujímavý príspevok 
Živá knižnica Mgr. Moniky Albertiovej 
z Novohradskej knižnice v Lučenci. Metó-
da živých knižníc ponúka ľuďom príležitosť 
osobne viesť rozhovor s neznámym člove-
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kom vo voľnom priestore. Knihy v Živej 
knižnici sú ľudské bytosti, ktoré vstupujú 
do kontaktu s čitateľom cez osobný dialóg. 
Sú to ľudia s pútavým životným príbehom. 
Metóda Živej knižnice si našla podľa slov 
Mgr. Albertiovej svojich čitateľov.
V poslednom bloku Starostlivosť o po-

užívateľa vo vašej knižnici odznel prí-
spevok Hľadaj knižku, knižka nájde teba, 
v  ktorom Mgr. Veronika Šikulová a Mgr. 
Michaela Kosová predstavili nespočetné 
aktivity a starostlivosť o čitateľov a použí-
vateľov v Malokarpatskej knižnici v Pezin-
ku. Prvoradou úlohou knižnice je šíriť kul-
túru čítania, podporovať rozvoj čitateľskej 
gramotnosti už od útleho veku a upria-
miť pozornosť verejnosti na dôležitosť 
a hodnotu kníh. Tieto slová odzneli hneď 
v úvode ich vystúpenia. Ďalej pokračovali 
v predstavení všetkých aktivít, ktoré súvi-
sia s knižnicou a jej používateľmi. Pútavo 
priblížili aj realizáciu množstva podujatí, 
ktoré knižnica organizuje nielen pre do-
spelých, ale aj pre detských používateľov 
a rodiny. Vystúpením kolegýň z Malokar-
patskej knižnice v Pezinku bol ukončený 
prvý deň podujatia. DVK 2015 pokračovali 
ďalší deň hodnotnými príspevkami.
Prvé dve prezentácie boli venované ak-

tivitám verejných knižníc v zahraničí. 
Michaela Jotovová z Krajskej knižnice 
v  Žiline vo svojom príspevku predstavila 
Komunitné aktivity vo vybraných verejných 
knižniciach v USA, ktoré navštívila v rámci 
výmenného programu International Visi-
tors Leadership Program. O modernej Ve-
rejnej knižnici v Amsterdame s množstvom 
služieb a aktivít pre používateľov hovorila 
Ing. Alžbeta Martinická zo SNK. Počas 
jej vystúpenia mohli účastníci podujatia 

porovnávať fungovanie verejnej knižnice 
u nás s tou v Amsterdame. V ďalších vy-
stúpeniach v rámci programu DVK 2015 
odborní pracovníci SNK odprezentovali 
informácie potrebné a využívané pre prá-
cu v knižniciach. Mgr. Zuzana Pracháro-
vá prezentovala Elektronické informačné 
zdroje. Hovorila o elektronických knihách, 
ich formátoch, možnostiach zobrazenia, 
producentoch a  vydavateľoch, špeciál-
nych EIZ, databázach EBSCO, databázach 
Open Access. Mgr. Juraj Valko vo svojom 
príspevku Zákonné a praktické riešenie 
osirelých a obchodne nedostupných diel 
vysvetlil pojmy osirelé a  obchodne nedo-
stupné diela, ozrejmil možnosti a postupy 
evidencie a  použitia týchto diel v  súlade 
s platnou legislatívou. PhDr. Iveta Kiláro-
vá, CSc. v príspevku Informácie k štatistike 
vo verejných knižniciach, informovala o no-
vinkách v  štatistickom vykazovaní KULT 
10-01. Maratón dvojdňového celosloven-
ského podujatia pre verejné knižnice DVK 
uzavrel príspevok PhDr. Anny Kuciano-
vej, PhD. ISIL (Medzinárodný štandardný 
identifi kátor pre knižnice). Dr. Kucianová 
v ňom popísala, čo ISIL je a predstavila na-
vrhovanú štruktúru kódu ISIL pre Sloven-
skú republiku a možnosti jeho zavedenia.
K odprezentovaným príspevkom prebie-

hala diskusia.

Sme presvedčení, že podujatie DVK 2015, 
jeho druhý ročník, opäť splnilo svoj účel, 
o čom svedčia kladné hodnotenia zo strany 
účastníkov. Prezentácie príspevkov z pod-
ujatia DVK 2015 budú sprístupnené na we-
bovej stránke SNK.

PhDr. Eleonóra Janšová, SNK Martin
eleonora.jansova@snk.sk
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Komunitná knižnica je pojmom, ktorý 
nám, knihovníkom, pred rokmi veľa ne-
hovoril – dokonca, keď sa objavil postupne 
v slovenskom knihovníctve ako odraz dia-
nia v susednom Česku, mnohí z nás nechá-
pali, čo sa za ním skrýva a či je potrebné 
spájať pojmy, ktoré sa v  minulosti k sebe 
blízko nekládli – knižnica a komunita. Ale 
prešli roky a v súčasnosti je málo knižníc, 
ktoré by si pri svojej charakteristike nepri-
dali k svojmu názvu či poslaniu aj termín 
komunitná knižnica. Najmä pre verejné 
knižnice sa komunitný rozmer ich pôsobe-
nia stal jedným z podstatných pohľadov na 
ich postavenie v budúcnosti, a to v spojení 
s ich širšou kultúrnou, informačnou, vzde-
lávacou a sociálnou funkciou.
Knihovníci, ktorí sledujú dlhodobý vý-

voj v  knihovníctve, vidia za komunitnou 
knižnicou ešte jeden rozmer – stretávanie 
knihovníkov na odborných seminároch, 
zastrešených názvom Komunitná kniž-
nica. Od roku 2008, kedy sa - vtedy ešte 
váhajúci - knihovníci stretli v Poprade na 
prvej Komunitnej knižnici, sa konal semi-
nár s  týmto názvom každoročne, navyše 
niekoľkokrát doplnený aj nadstavbovými 
workshopmi. A tak knihovníci postupne 
prechádzali od ujasňovania si podstaty 
komunitnej knižnice a od  predstavovania 
si zahraničných skúseností k  príkladom 
z  vlastnej praxe; na seminároch odzneli 
príspevky od vysvetľovania terminológie, 
cez aktívne starnutie v  knižnici, využíva-
nie dobrovoľníkov, živú knižnicu, hasičov 
v knižnici, až po tréningy pamäti či využí-
vanie informačných zdrojov pre uspokoje-
nie potrieb širokých komunít.

V  dňoch 16.-17. júna 2015 otvorila svo-
je priestory komunitnej knižnici, v poradí 
deviatej, Krajská knižnica v Žiline a v du-
chu spájania sa so širšou komunitou pre-
pojili organizátori program nasledujúceho 
dňa s  neďalekým kúpeľným mestom Ra-
jecké Teplice. Mesto Rajecké Teplice sa tak 
pridalo ku hlavným usporiadateľom pod-
ujatia, ktorými bola Slovenská asociácia 
knižníc, jeden z  fi nančných podporovate-
ľov podujatia, Občianske združenie Korál-
ky, Hornozemlínska knižnica vo Vranove 
nad Topľou a Krajská knižnica v Žiline so 
svojimi zriaďovateľmi. Podujatie sa konalo 
s fi nančnou podporou Ministerstva kultú-
ry SR.
Náročnému dvojdňovému programu 

odpovedala tematická pestrosť a  vysoký 
záujem zo strany odbornej knihovníckej 
verejnosti; na prezenčné listiny pribudlo 
takmer 80 podpisov účastníkov z  celého 
Slovenska. Aj keď sa komunitná knižnica 
nekonala prvýkrát, určite mnohí ocenili 
teoretický a  zovšeobecňujúci pohľad nie-
ktorých príspevkov. PhDr. Libuše Fobero-
vá, PhD., uznávaná odborníčka z  Ústavu 
bohemistiky a  knihovníctva Filozofi cko-
-prírodovedeckej fakulty Slezské univerzi-
ty v Opave v príspevku „Komunitné pros-
tredie – pojmová mapa“ defi novala pojem 
komunitnej knižnice nielen z odborného 
hľadiska, ale aj z  pohľadu respondentov 
osobitnej ankety, ktorú sama zrealizova-
la a vyhodnotila. Pri analýze ich odpo-
vedí venovala veľkú pozornosť pojmovej 
mape komunitného prostredia zo strany 
respondentov - knihovníkov a  zo strany 
používateľov. Je zaujímavé, že na strane 

IX. KOMUNITNÁ KNIŽNICA SA KONALA V ŽILINE / THE 9TH YEAR OF THE 
SEMINAR COMMUNITY LIBRARY WAS HELD IN ŽILINA
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knihovníkov sú väčšie rozpaky pri chápaní 
pojmu komunitnej knižnice ako na strane 
jej používateľov. A z predstáv používateľov 
vyplynulo, že komunitná knižnica by mala 
byť knižnicou, kde si každý nájde niečo, čo 
ho zaujíma. Mala by byť miestom, kde všet-
ci chodia radi a  mala by byť alternatívou 
trávenia voľného času oproti obchodným 
centrám. Miestom, kde majú ľudia k  sebe 
blízko, kde sa cítia dobre, kde si dohadujú 
stretnutia alebo odpočinú po svojej práci. 
Knižnica by mala byť tmelom, ktorý spája 
celú spoločnosť. Autorka zaradila komu-
nitnú knižnicu na popredné - tretie miesto 
v  živote človeka. Pojmovú mapu komu-
nitnej knižnice s  defi níciami plánovania, 
komunitnej práce, komunitnej činnosti 
a pod. doplnila postrehmi z komunitných 
knižníc zo zahraničia.
Zastúpenie českých kolegov na seminári 

doplnila PhDr. Marie Šedá z Moravsko-
slezskej vedeckej knižnice v Ostrave. V prí-
spevku „Také divné slovo, alebo nie je steak 
ako stake“ predstavila pre mnohých málo 
známy alebo úplne neznámy pojem „stake-
holders“ ako označenie skupiny osôb alebo 
jednotlivcov, ktorí svojou činnosťou, pô-
sobením a  jednaním zásadne ovplyvňujú 
existenciu a  funkčnosť knižnice. V  úvode 
svojej prednášky zdôraznila, že komunit-
ná knižnica ako otvorený systém musí pri 
plánovaní svojej činnosti a pri rozhodovaní 
o  svojom smerovaní vo väčšej miere pri-
hliadať aj na potreby obyvateľov komunity, 
ktorá v  danom meste pôsobí;  musí viesť 
dialóg so všetkými stakeholdermi, ktorí 
ovplyvňujú činnosť knižnice. Knižnica by 
mala s  nimi spolupracovať, vytvárať spät-
nú väzbu a  mala by sa snažiť porozumieť 
požiadavkám a očakávaniam jednotlivých 

stakeholdrov. Základom pre dobrú čin-
nosť komunitnej knižnice je viesť korektný 
vzťah so všetkým stakeholdermi a vo vzťa-
hu k nim uplatňovať také hodnoty, ako je 
pravdivosť, spoľahlivosť, dôveryhodnosť 
a  ohľaduplnosť. Dr. Šedá poukázala na 
bežnú prax knižníc, kde je spolupráca so 
stakeholdermi väčšinou založená len na 
náhode alebo na osobných vzťahoch jed-
notlivcov. Záverom pridala niekoľko rád, 
ako postupovať pri budovaní dobrých 
vzťahov so stakeholdermi, najmä o vedení 
dialógu za účelom porozumenia ich požia-
daviek. Dôležité je tiež vedieť predať svoju 
prácu a  nenechať sa odradiť neúspechmi. 
Pri spolupráci so stakeholdermi je tiež po-
trebná určitá miera pokory, ale aj exibicio-
nizmu.
Prof. Ing. Milan Konvit, PhD. zo Žilinskej 

univerzity v Žiline sa s otázkou „Quo va-
dis knižnice“ venoval aspektom súčasného 
čítania a charakteristike súčasného čitateľa. 
Kríza čítania je celosvetový fenomén a ne-
týka sa len nás, Slovákov. Podľa neovere-
ných štatistík až 80 % domácností v USA 
nečítalo/nekúpilo si knihu za posledný rok. 
V globálnom aspekte dochádza k  zmene 
paradigmy čítania a  s  čítaním spojených 
inštitúcií, knižníc. „Zážitok z čítania“ bol 
zredukovaný na „zážitok“ a knižnice, kto-
ré v minulosti vyhľadávali čitatelia sami, 
sa zmenili na knižnice vyhľadávajúce svo-
jich čitateľov (návštevníkov). Kým knižni-
ce včerajška vyzdvihovali kvalitné čítanie 
zušľachťujúce druh Homo sapiens sapiens, 
knižnice zajtrajška budú nútené klásť dôraz 
na zážitok a interaktivitu tu a teraz. A aká 
je úloha knižnice vo virtuálnom pretech-
nizovanom e-svete a čo môže ponúknuť 
svojmu používateľovi? Čitateľ súčasnosti sa 
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často správa ako „digitálny krovák“, ktorý 
nevyhľadáva, iba nachádza, bojí sa hĺbok 
a nákazy menom „knižnica“. Knižnica (tá 
komunitná), môže a musí využiť vlastný 
„kapitál“ obľúbeného a navštevovaného 
verejného priestoru nielen k tradičnej po-
nuke kníh, osvety a vzdelávania, oriento-
vaných na kultúrne hodnoty, ale i k relaxu 
a zábave. Komunitná knižnica musí zvýše-
ný dôraz klásť na „ľudský rozmer“ rezultu-
júci v transformácii knižnice na komunit-
né centrum a postaviť sa ako vstupná brána 
pred digitálnu knižnicu. V  budúcnosti by 
návštevník knižnice, ktorý sem prichádza 
za účelom oddychu, zábavy, učenia alebo 
socializácie mal mať možnosť výberu, či 
chce dokument v podobe textovej, grafi c-
kej, audio alebo video. Mohol by si vybrať 
verziu dokumentu, aký potrebuje, napr. 
plný, skrátený, personalizovaný. O  knihe 
by mal mať možnosť diskutovať alebo ju 
recenzovať, resp. vytvoriť si svoju vlastnú 
e-knihu.
Úspešné projekty, ktorými sa knižnice v Ži-

linskom kraji otvárajú najširšej komunite, 
predstavili Mgr. Katarína Vandlíková , Mgr. 
Katarína Šušoliaková a Ing. Jana Eliášová.
Mgr. Katarína Vandlíková z Turčianskej 
knižnice v Martine nazvala svoj príspevok 
„Úspešné projekty nás posúvajú dopredu“. 
V  úvode zdôraznila, že verejná knižnica 
má okrem poskytovania knižnično-infor-
mačných služieb pre všetky vrstvy a vekové 
kategórie obyvateľov plniť aj úlohy v  ob-
lasti výchovy a  vzdelávania a  vytvárania 
podmienok pre aktívne trávenie voľného 
času obyvateľov. Prostriedkom pre vytvo-
renie podmienok na komunitnú činnosť 
knižnice sú aj rôzne výzvy na získanie 
mimorozpočtových fi nančných zdrojov, 

ktoré vytvárajú predpoklady pre aktivity 
nad rámec základných činností knižnice. 
Turčianskej knižnici v Martine sa podarilo 
vďaka donorom a projektom podporených 
z rôznych programov zrealizovať výnimoč-
né aktivity, ktoré môžeme zaradiť k rýdzo 
komunitným a  ktoré posilnili postavenie 
knižnice v  danej komunite. Pozornosť si 
zaslúžia projekty, ktoré v  ostatnom obdo-
bí knižnica zrealizovala v rámci cezhra-
ničnej spolupráce s  Českou republikou 
a  Poľskom. Sú to hlavne projekty: Takto 
to robíme my...(inovácie foriem a metód 
výchovy detských používateľov), Vzdelá-
vajme sa spolu...(práca so znevýhodnený-
mi skupinami používateľov, kurzy v  ob-
lasti informačného vzdelávania seniorov 
a  znevýhodnených používateľov, tréningy 
pamäti pre seniorov a pravidelne organi-
zované tvorivé dielne). Projektom Prečo 
čítať deťom oslovila knižnica hlavne ko-
munitu rodičov a ich detí v predškolskom 
veku. Počas jeho realizácie sa uskutočnilo 
množstvo spoločných dopoludní pre deti 
a  ich rodičov spojených s  čítaním, hra-
ním, dramatizáciami a  súťažami. Okrem 
aktívneho trávenia voľného času rodičov 
s deťmi v knižnici projekt sledoval aj skva-
litnenie práce knihovníkov s  najmladšou 
kategóriou detí tak, aby bola na patričnej 
odbornej úrovni, ako aj výmenu skúseností 
a námetov na inováciu metód práce s tými-
to cieľovými skupinami medzi odbornými 
pracovníkmi partnerských knižníc. Vďaka 
projektu sa navyše podarilo doplniť knižný 
fond knižnice, účelovo doplniť jej zaria-
denie a  vybavenie pomôckami pre prácu 
s  deťmi a  vybudovať letnú čitáreň, čím 
knižnica výrazným spôsobom skvalitnila 
svoje doterajšie služby.
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Mgr. Katarína Šušoliaková a Ing. Jana 
Eliášová v príspevku „Knihovisko“ urobili 
prierez projektmi Krajskej knižnice v  Ži-
line zameranými na rozvoj komunitnej 
práce fi nancovanými z fondov Európskej 
únie v rozpočtovom období 2007-2014. 
Knižnica úspešne zrealizovala 8 projektov 
v rámci programov cezhraničnej spoluprá-
ce a 2 projekty v rámci Programu celoži-
votného vzdelávania Grundtvig v celkovej 
výške 220 057 €. Cezhraničné projekty sa 
zameriavali na kultúrnu reciprocitu, výme-
nu skúseností a vzdelávanie knihovníkov, 
rozvoj čitateľských návykov a tvorivosti 
detí, integráciu znevýhodnených obča-
nov do spoločnosti. Z najvýznamnejších 
aktivít možno spomenúť Žilinský festival 
slovenskej a poľskej kultúry či spomien-
kovú konferenciu a pamätný výstup na 
Veľký Rozsutec na počesť Jána Pavla II. 
Projektom Knihovisko knižnica priniesla 
nové, netradičné podujatia pre čitateľov v 
revitalizovanom parku pri knižnici. Vďaka 
cezhraničnej spolupráci knižnica vydala 
viacero beletristických a odborných pub-
likácií a modernizovala svoje priestory 
a vybavenie. V rámci programu Grundtvig 
knižnica nadviazala partnerstvá s kultúr-
nymi a vzdelávacími inštitúciami zo 6 kra-
jín Európskej únie s tematikou celoživot-
ného vzdelávania a elektronických kníh. 
Európske fondy možno prinášajú nadmer-
nú byrokratickú záťaž, odmenou sú však 
prostriedky pre uskutočnenie spektra ko-
munitných aktivít, ktoré by knižnice inak 
nemohli zrealizovať.
Konkrétnym formám práce v knižnici sa 

venoval rad ďalších príspevkov; v  pora-
dí prvý z  nich, od Mgr. Lívie Kolekovej 
z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, pre-

zentoval využitie prvkov biblioterapie v tr-
navskej knižnici. Biblioterapiu ako metódu, 
ktorá využíva liečivé účinky čítania môžu 
realizovať aj knihovníci s výnimkou klinic-
kej biblioterapie, ktorá spadá do kompe-
tencie psychoterapeuta. Vhodne zvolené 
texty pomáhajú používateľovi zorientovať 
sa v  problémovej situácii, umožnia mu 
vidieť problém z  rôznych uhlov pohľadu 
a  nájsť vhodné riešenie. Téme využívania 
biblioterapie sa začala venovať v širšom 
rozsahu aj Knižnica Juraja Fándlyho v Tr-
nave. V roku 2012 zorganizovala odborný 
seminár, ktorý tematicky nadväzoval na 
seminár Krajskej pobočky SSK Bibliote-
rapia a  jej využitie v  knihovníckej praxi 
v  Bratislave v  roku 2011. Na týchto od-
borných podujatiach sa knihovníci mohli 
dozvedieť o tom, ako terapeuticky pracovať 
s literárnym textom, ako môžu knihy zme-
niť pohľad detí i dospelých na rôzne témy, 
ako formovať osobnosť dieťaťa zážitkovým 
čítaním. Na seminári sa tiež skonštatovalo, 
že na realizáciu biblioterapie vo verejných 
knižniciach chýba odborný kvalifi kovaný 
personál, preto je potrebné v  tejto oblasti 
zabezpečiť odborné vzdelávanie knihovní-
kov. Chýbajú však aj prostriedky, ktoré sú 
potrebné na dostatočné vybavenie knižni-
ce, a chýba aj spolupráca knihovníkov so 
špeciálnymi pedagógmi. Na záver príspev-
ku predstavila Mgr. Koleková konkrétne 
formy využívania biblioterapie i  muziko-
terapie v  Knižnici J. Fándlyho v  Trnave. 
Mgr. Barbara Rónaiová, knihovníčka 
a muzikologička v  príspevku „Hudba – 
Zvuk – Ticho – Hluk“ predstavila zaujíma-
vé interaktívne workshopy pre deti, ktoré 
realizuje v  Mestskej knižnici v  Bratislave 
v oblasti vzdelávania a výchovy detí ume-
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ním. Pri týchto aktivitách „o rytme a čase 
v  umení“ sú mladí percipienti uvádzaní 
do sveta umenia a fantázie hravou nevtie-
ravou formou a najmä pomocou hudby 
a hrania na hudobné nástroje je podporo-
vaná ich kreativita. Mgr. Gabriela Futová 
z Knižnice P.O. Hviezdoslava v  Prešove 
rozviedla myšlienku, či je potrebné  pri-
strihovať krídla knihovníkom a  určovať 
mantinely ich kreativity. Zdôraznila, že ko-
munitná knižnica nielen spája komunitu 
ľudí, ktorí majú k sebe blízko, ale dáva im 
aj možnosť vyniknúť. Okrem kníh ponú-
ka ľuďom možnosť vyskúšať si niečo nové 
a ukázať im, že môžu byť originálni v tom, 
v čom vynikajú. Nie každý vie všetko a nie-
ktoré aktivity, ktoré ovládajú účastníci 
knižničných dielní, resp. sa naučia v kniž-
nici, nikto iní nerobí. Mgr. Futová uviedla 
konkrétne príklady zo zdrojov na interne-
te, čo možno robiť/vyrábať s návštevníkmi 
knižničných workshopov. Téme tréningov 
pamäti sa venovali dva workshopy – Zden-
ka Adlerová z  Knihovny Karla Dvořáčka 
Vyškov realizovala ukážkové tréningy pre 
stredoškolákov a knihovníkov s  dôrazom 
na kreativitu a  potrebu sústredenia sa 
a  Janka Zurovacová z  Krajskej knižnice 
v  Žiline predviedla knihovníkom, že aj 
tie najmenšie deti z  materských škôlok si 
radi hravou formou rozvíjajú svoje zmys-
ly a  učia sa, prečo je dôležité ochrániť si 
hlavičku a  mozog pred úrazom. Do tejto 
oblasti zasahoval aj príspevok maďarské-
ho reprezentanta Janosa Nasza zo Župnej 
a mestskej knižnice Józsefa Atitilu v Tata-
báni pod názvom „Enviromentálne v kniž-
nici – EKO –TEKA“. E - ako Epocha, KO 
– ako eKOlógia, TEKA – ako BiblioTEKA. 
Maďarská knižnica sa už štyri roky venuje 

veľmi intenzívne otázke ekológie a ochrany 
prírody. Za toto obdobie zorganizovali pre 
miestnu komunitu a  školy už viac ako 50 
prednášok pri príprave ktorých im pomá-
hajú aj dobrovoľníci. Tejto téme sa venujú aj 
v Ekonovinách, ktoré sú prístupné na www 
stránke knižnice. Atmosféru eko stretnu-
tí v  knižnici maďarskej Tatabáni zaiste 
umocnilo aj stretávanie sa komunity, napr. 
pri popíjaní voňavého a  liečivého čaju. 
Projekty, projekty, projekty aj Komiksiáda 
– takto Mgr.Emília Antolíková a Martin 
Lukačin predstavili vranovskú knižnicu 
cez projekty, realizované v prospech aktivít 
s  rôznymi komunitami. Najväčšiu pozor-
nosť venovali Komiksiáde, celoslovenskej 
súťaži pre deti a  mládež v  tvorbe komik-
su, ktorá sa stala už tradičnou súčasťou 
Vranovských knihodní. Pri jej organizácii 
knižnica spolupracuje so spisovateľom 
Petrom Karpinským, ktorý viedol v  roku 
2014 odborný seminár so záujemcami 
o komiks. Súčasťou Vranovských knihodní 
sú stretnutia so spisovateľmi, letné pod-
ujatia na podporu čítania detí a  mládeže, 
súťaže, besedy a stretnutia so zaujímavými 
ľuďmi, zážitkové čítania, tvorivé dielne. 
Mgr. Jana Holubcová, riaditeľka Tekovkej 
knižnice v Leviciach v príspevku „Optimis-
tickí knihovníci sú z Levíc“ hovorila o kre-
ativite pracovníkov levickej knižnice, ktorí 
sú ochotní a schopní robiť hocičo, ak majú 
k  tomu aspoň minimálne fi nančné zabez-
pečenie (na materiál, suroviny a  pod.). 
Ľudský potenciál je nevyčerpateľný, najmä 
ak sa stretnú ľudia s rovnakou, príp. veľmi 
podobnou krvnou skupinou. Samozrejme, 
že väčšinou je potrebné aj nejaké fi nanč-
né krytie a  podpora. Tie má knižnica aj 
zo strany občianskeho združenia, ktoré 
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založila už v  roku 2001 a ktoré pomáha 
pri fi nančnom zabezpečení jej projektov. 
Knižnici pomáha najmä v  takých progra-
moch a projektoch, do ktorých sa knižnica 
nemôže prihlásiť. Knižnica získala od OZ 
do r. 2014 viac než 22 000,- €. S fi nančnou 
podporou občianskeho združenia sa reali-
zovali projekty ako Pestrá farebná knižnica 
– maľovanie regálov v  oddelení literatúry 
pre deti, V knižnici bez kompasu – výroba 
a inštalácia informačného systému v odde-
lení literatúry pre deti, Noc s Andersenom, 
Čítam, čítaš, čítame – 23.ročník sa konal 
v roku 2015, Mikuláš a Vianoce v knižnici 
a  i. Finančnú podporu na väčšie projekty 
získava knižnica najmä od MK SR, pros-
tredníctvom grantových programov. 
Zaujímavými príspevkami na seminároch 

komunitná knižnica sa tradične stali tie, 
ktoré zachytávajú snahu menších knižníc 
byť v  centre komunitného diania. Mgr. 
Michaela Jotovová z Krajskej knižnice 
v  Žiline sa zamerala na príklady komu-
nitných aktivít v  regióne Žilina a  Bytča. 
Knižnice teda už nie sú len o knihách a ich 
požičiavaní, ale tieto inštitúcie sa stále viac 
snažia akceptovať potreby ľudí miestnych 
komunít a organizujú pre nich pestrú 
paletu komunitných podujatí pre rôzne 
vekové skupiny. Osobitne Michaela Joto-
vová spomenula obecné knižnice v Kras-
ňanoch, Kunerade, Tepličk e, Varíne, Streč-
ne a mestské knižnice v Rajci a Bytči, ktoré 
popri bežných knihovníckych činnostiach 
organizujú pestrú paletu podujatí hlavne 
pre deti. Okrem zapojenia sa do celoslo-
vensky organizovaných aktivít na podporu 
čítania pripravujú v knižničných priesto-
roch aj vlastné aktivity, prostredníctvom 
ktorých reagujú na potreby danej komuni-

ty. Napr. v Obecnej knižnici vo Varíne kni-
hovníčka a kultúrna manažérka v  jednej 
osobe organizuje rôzne animované progra-
my a tvorivé dielne pre deti a mládež, kto-
ré sa okrem toho zúčastňujú aj táborov 
a  výletov, a  to s cieľom spoznávať blízke 
i  vzdialenejšie okolie. Inšpiratívne podu-
jatie realizujú aj obecné knižnice v  Streč-
ne, Tepličke a  Krasňanoch, kde v  rámci 
osobitne pripravených knižničných aktivít 
môžu účastníci spoznávať históriu svojej 
obce, tradičné i netradičné remeslá. Môžu 
si v knižnici posedieť aj pri šálke nedeľného 
čaju a viesť diskusie na rôzne témy, ako je 
to napríklad v Obecnej knižnici v Kunera-
de. Dôležitá je aj spolupráca so základný-
mi a materskými školami, so záujmovými 
združeniami a  rôznymi klubmi v  obciach 
a  mestách, ktoré prichádzajú so svojimi 
požiadavkami, ale aj námetmi a predsta-
vami. Samozrejme, všetko závisí od ľudí 
a ochote počúvať hlas komunity a následne 
pružne reagovať na jej potreby a záujmy. 
Ľubica Tomková z Mestskej knižnice v Ha-
nušovciach nad Topľou zastrešila názvom 
Živá kronika paletu mnohých aktivít, ktoré 
robia pre miestnu komunitu v mieste pôso-
biska: Tak si tu žijeme, Poznávame bylinky, 
Urobme si dobrý šalát, Poznáš povesť alebo 
históriu mesta, Živá kronika a i. Podujatia 
sa stretli s veľkým ohlasom a vyvolali väčší 
záujem ľudí o „ich“ knižnicu.
Ako komunitnú knižnicu, ktorá je 

miestom, kde sa budujú pre najširšiu ko-
munitu a  v  súčinnosti s  ňou regionálne 
informačné fondy, predstavila Mgr. Silvia 
Myšiaková z Hornonitrianskej knižnice 
v  Prievidzi. Napriek meniacej sa funkcii 
verejnej knižnice a  jej premeny na komu-
nitnú, úlohy regionálnych knižníc v oblasti 
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dokumentácie daného regiónu zostávajú 
a  nemenia sa. Odborné pracoviská regio-
nálnych knižníc – oddelenia regionálnej 
bibliografi e naďalej dokumentujú hospo-
dársky, spoločenský, verejný, kultúrny život 
príslušných regiónov. Regionálne cennos-
ti alebo regionaliká sú jedným z mostov 
k spolupráci so školami, kultúrnymi zaria-
deniami, osobnosťami, starostami a  ďal-
šími partnermi, najmä ak sú vybudované 
na vysokej úrovni. Knižnice si tak kvalitne 
vybudovanými regionálnymi oddeleniami 
a službami, ktoré v tejto oblasti poskytujú, 
môžu ešte viac posilniť svoje postavenie 
v  danej komunite. Dokazuje to aj množ-
stvo aktivít Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi.
Odborný program sprevádzali priateľské 

a kolegiálne stretnutia, neformálne výme-
ny názorov a  rozhovory, ku ktorým naj-
širší priestor poskytol komunitný večer 
v penzióne Milica v Rajeckých Tepliciach. 
Začal sa po tom, ako niektorí účastníci 
stihli prechádzku po kúpeľnom mestečku 
či vykúpanie sa v kúpeľoch Afrodita. Milka 
Antolíková spolu s kolegom Martinom Lu-
kačinom z Hornozemplínskej knižnice vo 
Vranove nad Topľou, oblečení v  príznač-
ných kostýmoch, odštartovali neformálny 
večer  vlastnou dramatizáciou príbehu  re-
gionálnej autorky Kataríny Mikolášovej 
z  knihy Bojníckí búbeli. Žilinská spisova-
teľka a  poetka Katarína Mikolášová prí-
tomným predstavila svoju najnovšiu knihu 

a jej rozprávkové postavičky a knihovníčka 
Krajskej knižnice v Žiline, zároveň mode-
rátorka v  jednej osobe, Janka Zurovacová 
v  neformálnom a príjemnom rozhovore 
s autorkou predstavila aj jej ďalšiu tvorbu. 
Prednesom poézie Milana Rúfusa, skve-
lými vystúpeniami v  hre na harmonike 
a piane v podaní Ing. Jozefa Hanusa CSc., 
ktorý sa ako slovenský špecialista, chemik, 
v druhý deň seminára venoval aktuálnym 
trendom technických aspektov ochrany 
kultúrneho dedičstva a predstavil švajčiar-
sku účinnú technológiu na odstraňovanie 
plesní v knižniciach a archívoch, sa komu-
nitný večer skončil.
Komunitná knižnica IX. v  Žiline splnila 

svoj cieľ, ktorý si položila – spojila knihov-
níkov na úrovni odbornej, ale i kolegiálnej 
a  ľudskej a  bola vzdelávacím podujatím 
plným zaujímavých a  inšpiratívnych in-
formácií a myšlienok. A  nesporne podala 
ďalší dôkaz, že aj knihovníci sú komunita, 
ktorá je živá, má svoje záujmy a potreby 
a  ktorú stmeľuje jedno poslanie – slúžiť 
iným ľuďom, slúžiť iným komunitám.

Mgr. Šušoliaková Katarína, Mgr. Božena 
Sobolová, Mgr. Zuzana Mjartanová,

 Ing. Jana Eliášová,
Krajská knižnica v Žiline

susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
sobolova@krajskakniznicazilina.sk

mjartanova@krajskakniznicazilina.sk
eliasova@krajskakniznicazilina@sk
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Knihovníci vedia najlepšie, že mnohí do-
spelí čitatelia si nevedia predstaviť, žeby 
pred odchodom na dovolenku nenavštívili 
svoju knižnicu. Počet požičaných kníh je 
úmerný počtu dovolenkových dní. Môže sa 
zdať, že u detí to tak nefunguje. Že po ná-
ročných mesiacoch práce s knihou – učeb-
nicou – hľadajú relax niekde inde.
S cieľom zistiť, či vo verejných knižniciach 

panuje v lete „uhorková“ sezóna, som po-
žiadala krajské knižnice o  vyplnenie ma-
lého dotazníka a poprosila som ich o pre-
poslanie knižniciam vo svojej pôsobnosti. 
O  podujatiach verejných knižníc som sa 
však najviac dozvedela z  ich webových 
stránok. Ďakujem aspoň tým jedenástim 
knižniciam, ktoré mi poslali vyplnený do-
tazník, za čas pracovníka, ktorý venoval 
jeho vyplneniu.
Školský rok je náročný nielen pre peda-

gógov, ale aj pre detských knihovníkov. 
V týchto mesiacoch sa venujú deťom sys-
tematicky. Počas prázdnin však ubudne 
kolektívnych návštev, pedagógov vystrie-
dajú rodičia, starí rodičia so svojimi rato-
lesťami. Knižnica aj tak zostáva pre väčšinu 
čitateľov počas prázdnin tretím dobrým 
miestom. Pre rozvíjanie aktivít pre deti 
a  mládež počas veľkých školských prázd-
nin sú knižnice a  ich oddelenia pre deti 
výborným miestom relaxu, pravidelnej 
návštevy s  cieľom čítať, zabávať sa či pre-
hlbovať si vedomosti získané v škole. Tu sa 
stretávajú kama
ráti alebo len tak si malý čitateľ príde po-

sedieť a prečíta si, čo nestihol počas škol-
ského roka. Vo viacerých knižniciach sa 
zriadili letné čitárne, kde sa cielene venujú 

aj hlasnému čítaniu detí, súťažiam, zážitko-
vým čítaniam a pod. V Mestskej knižnici 
Bojnice dokonca ponúkali zľavu na zápis 
pre deti. Iba 0,10 euro na celý rok!
Z  prieskumu vyplynulo, že v  našich ve-

rejných knižniciach neexistujú prázdniny. 
Pokiaľ nie sú naplánované na letné mesiace 
rekonštrukcie a vylepšovanie priestorov, je 
v  našich knižniciach živo a  veselo najmä 
kvôli deťom. Prázdninové aktivity majú aj 
svoje názvy: Leto v knižnici (Verejná kniž-
nica Michala Rešetku Trenčín), Prázdni-
nový superklub (Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave), Prázdninové pondelky v knižni-
ci (Hornonitrianska knižnica v Prievidzi), 
Farebná knižnica (Mestská knižnica Ľ. Štú-
ra v Bánovciach nad Bebravou), Kniholand 
(Zemplínska knižnica Gorazda Zvonické-
ho v Michalovciach), Prázdninové štvrtky 
(Mestská knižnica Bojnice), Zábavné utor-
ky (Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 
v Rožňave), Večerníčky pre deti a rodičov 
(Považská knižnica v  Považskej Bystrici), 
Prázdninové utorky (Malokarpatská kniž-
nica v  Pezinku), Prázdninové knihohry 
(Knižnica pre mládež mesta Košice) a pod. 
Väčšina knižníc si vyhradila na kolektívnu 
aktivitu pre deti jeden deň v týždni. Ak by 
sme sa vybrali naprieč Slovenskom, veselo, 
zábavne a poučne môžeme stráviť ponde-
lok napr. v Prievidzi, utorok v Pezinku ale-
bo Rožňave, stredu v Trnave alebo v Piešťa-
noch, štvrtok v Bojniciach. A ďalší týždeň 
odznova – počas celých prázdnin.
Na Zemplíne je to trochu inak. Zemplín-

ska knižnica Gorazda Zvonického v  Mi-
chalovciach a Zemplínska knižnica v Tre-
bišove realizujú ucelený denný tábor počas 

KEĎ PRÁZDNINY NIE SÚ PRÁZDNE DNI / WHEN HOLIDAYS ARE NOT EMPTY 
DAYS
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jedného týždňa. Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického v  Michalovciach 
pod názvom Kniholand - v tomto roku už 
po desiaty raz bol pripravený zaujímavý 
a bohatý program od 8. 00 do 16.00 hod. 
Kniholand 2015 bol zameraný na náučnú 
literatúru, najmä hrady, zámky, rytierov. 
Knihovníčky pripravili dva turnusy, jeden 
v júli, druhý v auguste. Tábor trvá päť dní, 
je zabezpečený aj obed. Veková hranica je 
od 7 do 12 rokov. Počet detí je limitovaný 
na 25. V  programe sú výlety do blízkeho 
okolia, knihovníčky a  dobrovoľníci spolu 
s deťmi navštevujú hrady, múzeá, skanze-
ny, ranče.
Na webovej stránke Iveta Majvitorová pre-

zradila: „Mali sme tvorivé dielne, boli sme 
aj na polícii na výcviku psov, to deti veľmi 
zaujímalo. Taktiež sme absolvovali výstup 
na hrad Slanec a navštívili sme aj múzeum. 
V stredu sme navštívili aj Ranč u Kosťa, 
kde si deti mohli zajazdiť na koňoch. Na 
celodenný výlet sme sa vybrali do Starej 
Ľubovne, na hrad, do skanzenu a stredo-
vekého vojenského tábora. V posledný deň 
deti čakala návšteva Káčerova a rozlúčková 
Kniholand párty.“
Zemplínska knižnica v Trebišove zorga-

nizovala v posledný prázdninový týždeň 
pre deti množstvo zaujímavých a atraktív-
nych aktivít. Už po deviatykrát sa mohli 
deti prihlásiť do tábora s názvom Knihov-
níček. Určite to, čo sľubovali knihovníčky: 
zážitkové čítanie, tvorenie z kníh, hry a zá-
bava v  prírode, dobrodružstvá na výlete, 
táborový piknik, či vzácna návšteva Gabiky 
Futovej, aj splnili. Poplatok za dieťa bol 35 
eur. V tom bola trikrát denne strava, pitný 
režim, zmrzlina, materiál na tvorivé dielne, 
poistenie a celodenný výlet. A samozrejme, 

veľa obetavosti, starostí a talentu organizá-
torov. Okrem toho každú stredu dopolud-
nia pozývala knižnica deti do Prázdnino-
vého raja, kde sa okrem súťaží, tvorivých 
dielní, hlasného čítania uskutočnila napr. 
aj letná párty.
Denný tábor pre deti sa konal aj v Kniž-

nici P. O. Hviezdoslava v  Prešove. Pod 
názvom Prázdniny v  Slniečku mohli deti 
vo veku od 7 do 9 rokov v  júli prežiť týž-
deň plný výletov, tvorivých dielní, oddychu 
a hier, kde nikdy nechýbala kniha. Účast-
níci absolvovali výlet do Soľnobanského 
múzea, do Ekoparku, hvezdárne, lanového 
centra, ale aj na letné kúpalisko. Poplatok 
za dieťa bol 10 eur na deň, v čom bola celo-
denná strava, pitný režim aj vstupné.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvo-

lene sa venuje deťom od roku 2013 tak po-
čas jarných prázdnin ako aj počas veľkých 
prázdnin. V  lete sa konajú aktivity pod 
názvom: Prázdninový deň v knižnici. Po-
čas troch dní v  troch blokoch programov 
o 10.00, 13.00 a 15.00 hod. boli priprave-
né hry, samozrejme s  knihou. Tento rok 
bol výnimočný. Keďže knižnica bola dva 
týždne zatvorená, prázdninové príbehy 
a  hry sa konali na námestí, v  tzv. Funzó-
ne. Priemerne sa na podujatí zúčastňuje 
15 účastníkov. Počas prázdnin sú obľúbené 
aj výstavy (Najlesná kniha, Najkalendár), 
ktoré navštevujú deti s  rodičmi a  starými 
rodičmi.
V Krajskej knižnici Michala Rešetku 

v  Trenčíne pripravujú aktivity pre deti 
v určených hodinách vždy dvakrát do týž-
dňa. V roku 2015 pod názvom Leto v kniž-
nici sa v  knižnici kreslilo, strihalo, lepilo 
a pod. Knižnica vyhlásila prázdninovú sú-
ťaž o najaktívnejšieho čitateľa leta a vedo-
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mostnú súťaž Múdra sova so zaujímavými 
cenami pre víťazov. Priemer návštevnosti 
bol 10 detí.
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 

mala v  tomto roku pre deti pripravených 
5 projektov: Nitra v stredoveku – zábavné 
pásmo dramatizácií, povestí a súťaží. Kni-
hovníčky navarili tradičnú kašu, cibulák 
a pod. a vyšli s deťmi do terénu, konkrétne 
do Starého mesta. Ďalším projektom bola 
Prechádzka starou Nitrou – rozprávanie 
o  historických pamiatkach spojené s  pre-
chádzkou. V  stredu bolo možno stráviť 
v knižnici na akcii Z každého rožka troška 
– je to zábavné popoludnie plné hádaniek, 
rozprávok, kvízov, výtvarných dielní a po-
učných rozprávaní. Nie menej zaujímavým 
bol projekt Rozprávková knižnica – vý-
tvarné dielne, čítanie a  premietanie roz-
právok. Na pobočke Klokočina deti zase 
súťažia v aktivite Namaľuj obrázok a vyhraj 
knihu. Priemerná účasť na podujatiach je 
20 detí. Účastníkmi sú čitatelia knižnice 
a deti z denného tábora CVČ Domino.
Malokarpatská knižnica v Pezinku zača-

la s prázdninovými aktivitami pod názvom 
V knižnici sa nenudíme. Od roku 2009 or-
ganizujú prázdninové utorky s  tematický-
mi názvami, napr. Literárny utorok, Tvori-
vý utorok, Hravý utorok, Kvízový utorok. 
Väčšina akcií sa koná v  oddelení pre deti 
a mládež, čím sa deti ocitajú priamo medzi 
knihami a získavajú pocit, že medzi kniha-
mi sa dá zabaviť a uvoľniť rovnako ako na 
ihrisku či doma. Tento rok knižnica obo-
hatili svoj fond aj o spoločenské hry, ktoré 
radi využívajú rodičia, aby strávili príjemý 
čas so svojimi deťmi. Cenné je, že je to prá-
ve v knižnici. Počas týchto akcií pripravujú 
hry a aktivity, ktoré vyplývajú z  konkrét-

nych literárnych diel, literárne kvízy a hľa-
danie pokladu v knihách, čo deti aj rodičov 
priamo privádza k naštudovaniu a orientá-
cii v  organizácii knižničného fondu. Ob-
ľúbené sú tvorivé dielne, počas ktorých sa 
maľuje, servítkuje na kameň, lepí a hrá sa 
s papierom, korálkami, pracuje s drevom. 
V  minulých rokoch sa venovali aj japon-
ským skladačkám origami, spoločenským 
hrám, indiánskej tematike spojenej s výro-
bou čeleniek a náramkov, letnému olym-
pijskému kvízu, japonskému komiksu, 
prázdninovému čítaniu. Novinkou je napr. 
tohtoročný Kvízový utorok spojený s pre-
chádzkou po meste a zástavkami pri kniž-
ných búdkach projektu Ďakujem, sused.
Priemerne sa na podujatí zúčastňuje 25 

detí a dospelých.
V Košiciach nie je núdza o podujatia pre 

deti počas celého roka, inak to nie je ani 
počas letných prázdnin. Knižnica pre 
mládež mesta Košice zorganizovala od 
3.7. do 2.8. 2015 Mesiac autorského číta-
nia. Je to najväčší stredoeurópsky literárny 
festival a konal sa už po piatykrát. Viac ako 
60 spisovateľov čítalo zo svojej tvorby. Sa-
mozrejme, že nechýbali aj autori pre deti. 
19. augusta 2015 sa venovali knihovníci 
najmenším čitateľom a ich rodičom počas 
podujatia Noc plyšákov. Podujatie bolo 
určené deťom vo veku 4-7 rokov, ktoré 
v sprievode rodičov strávili zábavné chví-
le spolu so svojimi obľúbenými plyšovými 
hračkami. Hlavným cieľom bolo pripome-
núť rodičom potrebu čítania ich deťom už 
od najútlešieho veku. Celé leto fungovali 
v pobočkách knižnice Nonstop letné čitár-
ne, kde sa konali zážitkové čítania, počú-
vanie zvukových kníh, tvorivé dielne, há-
danky, súťaže, kvízy. Knižnica po prvýkrát 
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vyhlásila letnú súťaž Moja prázdninová po-
hľadnica. Stačilo, ak čitatelia napísali svojej 
knižnici krátky prázdninový pozdrav na 
akúkoľvek aj vlastnoručne vyrobenú po-
hľadnicu a boli zaradení do žrebovania. Vo 
svojich pobočkách pripravovali knihovníci 
zaujímavé spoločné programy v tzv. Prázd-
ninových knihohrách.
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

počas prázdnin pripravuje deťom spoločné 
aktivity každý pondelok. V roku 2015 ich 
bolo spolu 15: napr. Indiánske putovanie, 
Pexesový kráľ a  kráľovná, Červík Ervín 
a jeho cestovanie s priateľmi počas prázd-
nin, Z vanilkova do škoricova, Z rozprávky 
do rozprávky. Ide o zážitkové čítanie, tvo-
rivé dielne, súťaže, dramatizácie, hlasné 
čítanie, hranie spoločenských hier, literár-
ne doplňovačky, hádanky a  maľovanky. 
Priemerná návštevnosť je 15 detí. Božena 
Blaháčová z  Hornonitrianskej knižnice 
v  Prievidzi to vyjadrila výstižne za mno-
hých ďalších knihovníkov: „Poslaním 
knižnice je naplniť potreby detí a mládeže 
v  oblasti využívania voľného času. Rozví-
janím fyzických i  duchovných schopností 
a možností dieťaťa, ďalej lepším prispôso-
bením sa cudziemu kolektívu, rozvojom 
jeho talentu v tej – ktorej oblasti a danos-
ti. Veľký dôraz kladieme na živý kontakt 
s prírodou, jej spoznávanie a  jej ochranu, 
športové aktivity, na odkrývanie sloven-
ského kultúrneho dedičstva a,  samozrej-
me, kultúrneho dedičstva knižnice – kníh.“
Aj deti v  Piešťanoch majú počas prázd-

nin o  zábavu postarané. Mestská kniž-
nica Piešťany pripravuje pravidelne tzv. 
rozprávkové stredy – literárno-výtvarné 
workshopy na tému vybraných kníh pre 
deti a mládež, väčšinou spojených s ilustrá-

torskou výstavou, ktorá je práve v priesto-
roch knižnice inštalovaná. Ďalší program 
pripravuje podľa potrieb po dohode s  or-
ganizovanými skupinami, v tomto roku sú 
to napr. pravidelné pondelky- workshopy 
s  hlasným čítaním, výtvarné workshopy, 
cca 2x do mesiaca aj divadelné predstave-
nia. Bohatý program pripravuje knižnica aj 
v  mimo knižnice. Knihovníci dochádzajú 
do Centra voľného času v  Drahovciach 
a pre ich letné tábory pripravujú literárno 
– výtvarné workshopy. Priemerná návštev-
nosť je 10-20 detí, na divadelné predstave-
nia až 100 detí.
V  Považskej knižnici v  Považskej Bys-

trici má práca s deťmi počas voľných dní 
tiež bohatú tradíciu. V roku 1990 začínali 
so súťažami, doplňovačkami, maľovaním. 
Neskôr pripravovali podujatia aj pre letné 
tábory, dokonca prišli knihovníčky za deť-
mi do tábora. Za obdobie od roku 2009 do 
2014 pripravila knižnica pre deti množstvo 
prázdninových aktivít, napr.: maľovanie 
kameňov, výroba záložiek z fi lcu, dekupá-
žové obrázky, práca s fi mo hmotou, výroba 
papiera, výroba náramkov z rifl í, výroba 
náramkov z gumičiek atď.
Vzhľadom na nevyhovujúce priestoro-

vé podmienky knižnice sa letné aktivity 
v roku 2015 preniesli do verejného priesto-
ru, do tzv. CoolTajneRa. Knihovníčky tu 
pripravili tri Večerníčky pre deti a  ich ro-
dičov spojené s tvorivými dielňami. Čítali 
sa buvirozprávky od Daniela Heviera, Za-
budnuté slovenské rozprávky od Adely Ba-
nášovej, Ako Miško a Riško upratovali svet. 
Zároveň sa konali aj tvorivé dielne a maľo-
vanie na chodník. Pre rodičov bola k dis-
pozícii burza detských kníh. Na každom 
z podujatí bolo približne 50 účastníkov.
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Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach 
nad Bebravou sa od roku 2010 venuje po-
čas prázdnin rozvíjaniu výtvarného talentu 
detí. Jej súťaž Farebná knižnica sa teší kaž-
dý rok veľkému záujmu. Zúčastňuje sa jej 
okolo 70 detí. Deti vedia, že kresliť môžu 
aj v  knižnici, hocikedy. Rovnako dôležité 
sú aj návštevy rodičov, s ktorými prinášajú 
svoje výtvarné dielka, namaľované doma. 
Na začiatku školského roka si návštevníci 
môžu pozrieť najkrajšie výtvory a  autori 
týchto diel sú oceňovaní.
V  Mestskom kultúrnom centre – Kniž-

nici v  Hlohovci pripravili v  roku 2015 
prvýkrát prázdninový program pre deti. 
Denne sa deti stretávali pri nových vzde-
lávacích hrách, tri dni v týždni boli veno-
vané tvorivým dielňam- maľovalo sa na 
kamene. V  ostatných dvoch dňoch bolo 
maľovanie a patinovanie drevenej truhlice 
na motívy Dobšinského rozprávok. Počasie 
však pokazilo radosť z výletov, ktoré detskí 
knihovníci plánovali. Turistický deň spo-
jený s  opekačkou a  spoznávaním rastlín 
podľa atlasu a kníh z knižnice sa uskutoč-
nil iba jeden, aj to v tropickej horúčave. Na 
prázdninových aktivitách sa zúčastňovalo 
priemerne 10-15 detí.
Prázdninová streda – je názov podujatia, 

ktoré organizuje Obecná knižnica Tren-

čianske Stankovce. Knihovníčka spolu 
s 9-11deťmi navštevovala kultúrne za-
riadenia v  blízkom Trenčíne, venuje sa aj 
programom zameraným na spoznávanie 
histórie obce a súťažno-zábavným hrám.
Leto v  Gemerskej knižnici Pavla Dob-

šinského v  Rožňave bolo tiež pestré. 
V  hlavnej budove i  na pobočke Juh sa 
knihovníci v  stanovené dni dopoludnia 
venovali deťom. Pre –násťročných boli 
určite zaujímavé témy: spoločenské sprá-
vanie, stolovanie. Ponúkali ďalej možnosť: 
Staň sa knihovníkom s cieľom naučiť deti 
pracovať s  knihou, uskutočnilo sa kopec 
tvorivých dielní a  v  letnej čitárni sa čítali 
obľúbené rozprávky. Okrem toho knižni-
ca organizovala vždy popoludní Zábavné 
utorky. V auguste sa mohli deti zdokonaliť 
v angličtine na Anglickom týždni, kedy sa 
čítalo, počúvalo a  spievalo – samozrejme, 
v anglickom jazyku.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave rea-

lizovala v roku 2015 už 23. ročník letných 
prázdninových aktivít, ktorý má názov 
Prázdninový superklub. Nultý ročník sa 
uskutočnil v roku 1992, keď knižnica pri-
pravila program pre 11 detí na celý týždeň. 
Keďže knihovníčky chceli osloviť viac detí 
a počas celých prázdnin, pripravuje každú 
stredu spoločný zaujímavý program, kaž-
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dý rok má svoje zameranie; väčšinou je té-
mou povolanie, príroda, ľudské práva pre 
deti a pod. V roku 2014 napr. bola témou 
ochrana životného prostredia s názvom 
Nájdené a  zúžitkované, v  tomto roku: 
Dedičstvo našich predkov. Rozhovormi, 
čítaním, tvorivými dielňami približujú 
knihovníčky deťom prácu mnohých re-
mesiel, povolaní i záľub. Program je kon-
cipovaný tak, aby deťom poskytol oddych, 
zábavu i poučenie. Prázdninovú stredu si 
zvyčajne naplánujú stráviť v  knižnici aj 
denné tábory, ktoré organizujú centrum 
voľného času alebo iné súkromné organi-
zácie. Ako hostia sa v knižnici zúčastnili 
predstavitelia rôznych povolaní, uskutoč-
nilo sa nespočetne veľa tvorivých dielní, 
vedomostných súťaží, ale aj literárno-
-historických vychádzok. Deti sa nemusia 
vopred prihlasovať, prídu iba vtedy, kedy 
im to vyhovuje, žiadne stretnutie nie je 
záväzné. Výnimky tvoria iba výlety mimo 
mesta, ako bola napríklad návšteva Bibia-
ny v  Bratislave, Hvezdárne a  planetária 
v Hlohovci, Detského múzea a hrad De-
vín. Účasť v klube sa podmieňuje platným 
členstvom v  knižnici, neplatí sa žiadny 
poplatok. Na rozlúčke s prázdninami nik-
dy nechýba odmeňovanie najaktívnejších 
superklubákov diplomami a vecnými ce-
nami. Najvzácnejšie je však tričko s  ná-
pisom Prázdninový superklub v Knižnici 
Juraja Fándlyho v Trnave. Autorom loga 
Prázdninového superklubu je priateľka 
knižnice výtvarníčka Oksana Lukomska. 
Účasť detí na letných podujatiach stúpa, 
je to priemerne 90 detí na jednej akcii, sú 
medzi nimi Trnavčania, ale aj deti prázd-
ninujúce v Trnave, rovnako aj ich rodičia, 
starí rodičia, starší súrodenci. V  roku 

2015, keď pretrvávali tropické horúčavy, 
sa superklubu zúčastnilo 550 účastníkov. 
Počasie zase naopak umožnilo, aby sa 
stretnutia konali v prekrásnom prostredí 
knižničnej záhrady. Veľakrát prostred-
níctvom pozitívnych zážitkov detí dobrá 
správa o trnavskej knižnici letí do celého 
sveta. Počas 23 rokov sa programu su-
perklubu zúčastnili deti nielen z  celého 
Slovenska, ale i z Česka, Rumunska, Ra-
kúska, Nemecka, Španielska, z  Anglicka 
i z Ameriky.

Ako vidieť, nápadov a  inšpirácií je neú-
rekom! Knihovníci sú si vedomí, že v čase 
veľkých prázdnin činnosť knižnice pokra-
čuje s cieľom upevniť návyk čítania u detí 
a získavať nových čitateľov. Knižnice sú aj 
sprostredkovateľom a  inšpirátorom pre 
realizovanie zmysluplných aktivít vo voľ-
nom čase. Je potešiteľné, že zároveň sa 
stávajú rovnocennými partnermi pre pro-
fesionálnych organizátorov voľného času. 
K úspešnému zvládnutiu všetkých letných 
aktivít prispievajú čoraz viac dobrovoľníci, 
študenti – brigádnici, ale i  rodičia a  starí 
rodičia malých čitateľov.

Benjamína Jakubáčová,
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

bjakubacova@kniznicatrnava.sk

Použitá literatúra:
http://www. kniznica-poh.sk
http://www.mestskakniznicabojnice.sk
http://www.zkgz.sk
http://www.kniznicatv.sk
http://www.k.kosicekmk.sk
http://kniznica-rv.sk
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Jednou zo spoločných aktivít nitrianskych 
knižníc - Krajskej knižnice Karola Kmeť-
ka v  Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej 
knižnice pri SPU v Nitre, Univerzitnej 
knižnice Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre a Knižnice Agroinštitútu Nitra, š.p. 
je každoročné organizovanie odborného 
seminára pod značkou NitLib. Názov Kam 
kráča knižnica jednoznačne napovedal, že 
diskutovanou témou bude rozvoj kniž-
níc, uplatňovanie stratégie knihovníctva 
v  praxi, ale aj téma dobrovoľníctva ako 
nástroja na lepšie zabezpečenie niektorých 
úloh vyplývajúcich zo stratégie rozvoja 
knihovníctva. Spoluorganizátormi poduja-
tia už tradične sú Krajská pobočka SSKK 
Nitrianskeho kraja a  Slovenská asociácia 
knižníc. Podujatie bolo podporené v rámci 
programu „Partnerstvo alebo spojme svoje 
sily“.
Aby knižnica nebola luxusom ale nevy-

hnutnosťou, potrebuje mať pre svoju čin-
nosť vytvorené také podmienky, aby mohla 
zohrávať aktívnu úlohu v  poskytovaní in-
formácií a  sprostredkovávaní poznatkov 
a  informačných zdrojov. V  Stratégii roz-
voja slovenského knihovníctva na roky 
2015 – 2020 sa hovorí o troch základných 
strategických oblastiach smerovania vý-
konu základných odborných knižničných 
činností, a  to: formovanie informačných 
potrieb, podpora informačnej gramot-
nosti, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov 
pre trvalú udržateľnosť a  rozvoj činnosti 
knižníc; budovanie, trvalé uchovávanie, 
rozvoj a ochrana knižnično-informačných 
fondov a  optimalizácia a  rozvoj knižnič-
no-informačných služieb a  metód správy 

informácií a znalostí. Tie sú rozpracované 
na konkrétne priority a opatrenia tak, aby 
želateľný pokrok mohol nastať vo všetkých 
typoch knižníc ako neoddeliteľnej súčasti 
poskytovania informácií a  v  sprostredko-
vaní poznatkov a znalostí z  kultúrneho 
a  vedeckého dedičstva a  výstupy stratégie 
boli v  prospech najmä používateľskej ve-
rejnosti. A práve o tejto stratégii vo svojom 
príspevku rozprávala jedna z  najväčších 
osobností slovenského knihovníctva PhDr. 
Daniela Gondová. Po teoretickej časti na 
seminári odznel príspevok o  praktickom 
uplatňovaní stratégie rozvoja knihovníctva 
v  Slovenskej poľnohospodárskej knižnici 
pri SPU v Nitre, ktorý predniesla riaditeľka 
knižnice Mgr. Beáta Belléro vá, PhD.
Druhá časť seminára bola venovaná pod-

pore a  vytváraniu podmienok pre dobro-
voľnícku službu v knižničnom prostredí 
ako novej formy práce pri plnení úloh 
vyplývajúcich zo stratégie rozvoja knihov-
níctva. S  pojmom dobrovoľný knihovník 
sme sa v prostredí knižníc stretávali desať-
ročia, až kým nebol nahradený modernej-
ším pojmom neprofesionálny knihovník. 
Dnes dostáva dobrovoľník v knižnici nový 
význam a  postavenie. Princíp dobrovoľ-
níctva a  jeho význam predstavila PhDr. 
PaedDr.  Denisa Selická, PhD. z  UKF 
v Nitre. Mnohé knižnice využívajú služby 
dobrovoľníkov vo svojej práci bez toho, 
aby si uvedomovali, že je to dobrovoľníc-
ka práca (rodinní príslušníci a  priatelia) 
ako uviedla vo svojom vtipnom príspevku 
o  skúsenostiach s  dobrovoľníkmi riaditeľ-
ka Knižnice Antona Bernoláka v  Nových 
Zámkoch Mgr. Ľubica Červená. So svo-

NITLIB 2015 - KAM KRÁČA KNIŽNICA / NITLIB 2015 - QUO VADIS, LIBRARY
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jimi skúsenosťami pri aplikácii Projektu 
dobrovoľníctva v Univerzitnej knižnici 
UMB v  Banskej Bystrici sa podelila aj 
PhDr.  Slávka Beracková. Krajská kni-
hovna Vysočina v  Havlíčkovom Brode 
má už dlhodobé skúsenosti s programom 
dobrovoľníctva, a tak Bc. Marcela Valecká 
mohla účastníkov seminára upozorniť na 
úskalia, s ktorými sa pri využívaní dobro-
voľníckych služieb možno stretnúť, čoho sa 
vyvarovať a čo rozvíjať ďalej. Seminár na 
záver spestril svojim príspevkom Bc. Vla-
dimír Salay, pracovník Krajskej knižnice 
Karola Kmeťka v Nitre, ktorý istý čas pô-

sobil ako dobrovoľník na Ukrajine v cen-
trách pre mládež.
Príspevky, ktoré odzneli na seminári, 

rozšírili obzor nejedného účastníka, pri-
nútili k  uvažovaniu nad vytýčenou ces-
tou, ktorou knižnice kráčajú k napĺňaniu 
svojho postavenia a poslania v modernej 
znalostnej spoločnosti. Jednotlivé prezen-
tácie si možno pozrieť na webovej stránke 
seminárov NitLib https://sites.google.com/
site/nitlib2014/nitlib-2015.

Mgr. Monika Lobodášová,
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

kraj.kniz.nitra@slovanet.sk

Na jeseň minulého roka, Štátna vedecká 
knižnica v  Košiciach začala študentom 
stredných a  vysokých škôl ponúkať nie-
len svoje knižničné služby, ale aj možnosť 
pracovať na príprave a realizovaní podujatí 
a získať tak pracovné skúsenosti a potvrde-
nie o praxi.

Od septembra 2014 do júna 2015  Info-
USA centrum zorganizovalo, s  význam-
nou  pomocou štyroch študentských dob-
rovoľníkov a dvoch Američanov žijúcich 
v Košiciach, 36 premietaní fi lmov a 22 dis-
kusných stretnutí. Tieto podujatia prilákali 
takmer 450 čitateľov a vytvorili im priestor, 
aby si tak mohli precvičiť angličtinu.

InfoUSA Košice je súčasťou celosvetovej 
siete amerických centier, programu spon-
zorovaného Ministerstvom zahraničných 
vecí Spojených štátov amerických, ktoré 
slúžia ako viacúčelová platforma pre akti-

vity v oblasti verejnej diplomacie.
InfoUSA Košice je prevádzkované a spo-

lufi nancované hosťujúcou inštitúciou Štát-
nou vedeckou knižnicou v Košiciach v 
spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených 
štátov amerických v SR.
Centrum poskytuje možnosť prístupu k 

najnovším odborným informáciám týka-
júcich sa americkej zahraničnej politiky a 
americkej spoločnosti. Promuje diela ame-
rickej knižnej a fi lmovej kultúry a podpo-
ruje učenie sa anglického jazyka a štúdium 
v USA. Vytváraním priestoru pre diskusie 
medzi miestnym publikom a zástupcami 
americkej vlády, expertnými pracovníkmi, 
účastníkmi amerických vládnych progra-
mov a Američanmi žijúcimi v regióne po-
silňuje ich vzájomné porozumenie a dobrú 
vôľu.

V  uplynulom školskom roku, slovenskí 
študenti Ivana, Ema, Lenka a Rado, spolu 

DOBROVOĽNÍCI POMÁHAJÚ PRIPRAVOVAŤ PROGRAMY V ŠTÁTNEJ 
VEDECKEJ KNIŽNICI V KOŠICIACH / VOLUNTEERS HELP PREPARE 
PROGRAMS IN SSL KOŠICE
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s Američanmi Dianne a Davidom, odpra-
covali v knižnici spolu 620 hodín.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Veľ-

vyslanectvo USA v SR sú vďační za ich úsi-
lie a talent, ktorými pomohli rozvíjať služ-
by knižnice a  napĺňať poslanie InfoUSA 
Košice.

V pondelok 8. júna 2015 ria-
diteľ ŠVK v  Košiciach JUDr 
Ján Gašpar spolu s Kultúrnou 
Attaché Veľvyslanectva USA 
v SR pani Janelle H. Luna oce-
nili prácu našich tohtoročných 
dobrovoľníkov a odovzdali im 
certifi káty o  vykonaní dobro-
voľníckej činnosti spolu s hod-
notením.

Dobrovoľníci v InfoUSA

Dobrovoľníci na stretnutí s kultúrnou atašé p. Janelle H. Luna

Sme presvedčení, že mesiace práce v našej 
knižnici aj skúsenosti ktoré tu nadobud-
li ,pomôžu študentským dobrovoľníkom 
v úspešnom štarte ich pracovnej kariéry.

Mgr. Jozef Fabrici, ŠVK - InfoUSA Košice
infousa@svkk.sk
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Dnešný moderný svet je plný informač-
ných a  komunikačných technológií, na trh 
prichádzajú neustále  nové služby a  nové 
trendy v oblasti mobilných aplikácií.  Prečo 
ich postupne neprispôsobovať potrebám či-
tateľov a návštevníkov knižníc, ako to urobili 
napríklad v Nemecku alebo v Rusku? Virtu-
álna realita je pojem, ktorý prichádza aj do 
knižníc. Virtuálna alebo rozšírená realita si-
muluje skutočnosť, vytvára vizuálny zážitok 
zobrazovaný na obrazovke tabletu alebo na 
displeji mobilu.  Na trhu sú už prevažne mo-
bilné telefóny, ktoré sú vybavené GPS modu-
lom, pripojením na internet a kvalitnou ka-
merou. Práve pre tie telefóny bola navrhnutá 
aj aplikácia Layar.

• Prečo práve táto aplikácia? 
Knižnica pre mládež mesta Košice má až 22 

pobočiek, ktoré sú rozmiestnené po celých 
Košiciach. A nájsť každú jednu pobočku, nie 
je jednoduché. Dieťa alebo aj rodič potrebuje 
mať pomôcku a  nevyhovoriť sa, že nemôže 
ísť do knižnice, lebo nevie, kde sa nachádza. 
Aplikácia pomôže nájsť pobočky a dokonca 
môže zistiť, kde sa nachádza najbližšie situo-
vaná pobočka od nás. Mobil nás bude k po-
bočke navigovať po jednotlivých uliciach, 
nájde optimálnu trasu od našej aktuálnej po-
lohy až ku vybranej pobočke. Dozvieme sa, 
ako je ktorá pobočka ďaleko a ako dlho trvá 
cesta autom alebo peši.

• Ako sa k tejto aplikácií dostanem?
Záujemca si aplikáciu stiahne z  ikony Ob-

chod Play. Je to bezplatná aplikácia, ktorá 

funguje v  telefónoch a  tabletoch so systé-
mom Android, iOS (iPhone, iPad, iPod) 
alebo BlackBerry. Klikneme na aplikáciu 
označenú „ar“ v  svetlomodrom štvorci. Po 
inštalácii aplikáciu spustíme. Vľavo v  hor-
nom rohu sa zobrazia tri vodorovné čiary, čo 
je tlačidlo Menu. Je to režim činnosti progra-
mu s názvom Kamera. Na mapové zobraze-
nie sa dostaneme kliknutím na logo knižnice 
a vybraním položky Switch to map view. Cez 
menu sa dostaneme do položky Geo Lay-
ers. Do vyhľadávacieho poľa Search layers 
môžeme zadať Košice, kmk alebo knižnica. 
Zobrazí sa nám logo knižnice a môžeme vy-
hľadávať.

• Čo je podmienkou na správne fungovanie 
aplikácie?

MOBILNÁ APLIKÁCIA LAYAR POMÔŽE NÁJSŤ CESTU DO KNIŽNICE UŽ 
AJ NA SLOVENSKU, A TO V KOŠICIACH / THE MOBILE APPLICATION LAYAR 
WILL HELP TO FIND A WAY TO THE LIBRARY, NOW ALSO IN SLOVAKIA, 
NAMELY IN KOŠICE 
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Aplikácia na svoju činnosť potrebuje prí-
stup na internet, povolené vyhľadávanie GPS 
signálu a  byť najďalej 20 km od pobočiek 
knižnice. Väčšiu vzdialenosť aplikácia ne-
podporuje. Predvolená vzdialenosť nám po-
môže vybrať všetky pobočky, ktoré sa v da-
nom rozsahu nachádzajú. V pravom hornom 
rohu je okrúhly radar, kde môžeme vidieť 
rozmiestnenie pobočiek. Otáčaním mobi-
lu zistíme, kde sa v reálnom obraze kamery 
nachádzajú okrúhle body, ktoré znázorňujú 
pobočky. Zároveň na spodnej časti displeja 
sa nám zobrazí zmenšená fotografi a nášho 

bodu záujmu – pobočky, jej adresa a krátky 
popis.

Zámerom sprístupnenia aplikácie Layar je 
prezentácia knižnice navonok k čitateľovi, 
uľahčenie prístupu k pobočkách a ušetrenie 
času na presun. Stačia tri kroky, a  to: nain-
štaluj, vyhľadaj a  choď  Šťastnú cestu do 
knižnice s aplikáciou Layar! Foto: apka

PhDr. Kamila Prextová, 
Knižnica pre mládež mesta Košice

kamila.prextova@gmail.com

Každú organizáciu zaujíma spokojnosť  
zákazníkov či používateľov  s jej posky-
tovanými službami resp. ponúkanými 
produktmi. Získavať spätnú väzbu pros-
tredníctvom krátkych ankiet, či dlhších 
dotazníkov, je bežnou súčasťou marketin-
gu inštitúcií, fi riem, organizácií, obchodov. 
Nie je tomu inak ani v knižniciach.
Koncom roku 2014 Univerzitná kniž-

nica UPJŠ v  Košiciach (UK) zrealizovala 
prieskum spokojnosti so službami. Urobila 
tak presne 5 rokov od posledného priesku-
mu, ktorý uskutočnila v rovnakom období 
v  r. 2009. Kým v  r. 2009 položila respon-
dentom  9 otázok, z  toho 3 boli všeobec-
ného charakteru (pohlavie, príslušnosť 
k  fakulte a  ku kategórii používateľa), v  r. 
2014 sa rozhodla pre širší záber a defi no-
vala 23 otázok. Vzorka a  skladba respon-
dentov bola takmer identická. V  r. 2009 
to bolo 215 respondentov a v  r. 2014 205 
respondentov. V  oboch rokoch 95% opý-
taných tvorili študenti a zvyšné percentá si 

rozdelili pedagógovia a odborná verejnosť. 
Počet študentov z  dotazníka odpovedá 
skutočnosti, že služby akademickej kniž-
nice najviac využívajú práve oni. Rovnako 
v  oboch dotazníkoch boli zhodné otáz-
ky týkajúce sa využitia konkrétneho typu 
knižnično-informačných služieb, frekven-
cie využitia a  spokojnosti s  otváracím ča-
som. V  prípade knižnično-informačných 
služieb (obdobne ako pre piatimi rokmi) 
sa stále najväčšej obľube  teší klasická ab-
senčná výpožičná služba a služba študovní 
(81% respondentov využíva práve výpo-
žičné služby, 83% študovne). Potvrdzujú 
to napríklad aj štatistiky absenčných slu-
žieb. Kým v r. 2009 UK zrealizovala 53 999 
výpožičiek, v r. 2014 to bolo už 78 747. Pod 
zvýšenie čísiel sa podpisuje skutočnosť, že 
v priebehu posledných 5 rokov UK zakúpi-
la  30 127 kníh (študijná aj odborná litera-
túra), zabezpečila prístup k  83 e-knihám. 
Na druhej strane vyradila 20 455 kn.j (kni-
hy, periodiká), z  dôvodu zastarania alebo 

Z PRIESKUMU SPOKOJNOSTI V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UPJŠ 
V KOŠICIACH / FROM THE SURVEY OF SATISFACTION DONE IN THE 
UNIVERSITY LIBRARY OF PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK UNIVERSITY IN KOŠICE
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poškodenia či straty. Ani tieto čísla z hľa-
diska obnovy knižničného fondu neposta-
čujú používateľom, študenti v  prieskumu 
referovali o  nespokojnosti s množstvom 
literatúry a krátkej výpožičnej dobe. UK 
prioritne zabezpečuje fond študovní, me-
nej dokumentov je určených pre absenčnú 
výpožičku.
Z  hľadiska frekvencie využívania služieb 

prevláda nepravidelnosť – 37% respon-
dentov využíva knižnicu nepravidelne (vo 
viacerých odpovediach bola zrejmá infor-
mácia o viacnásobnom využití v priebehu 
týždňa, mesiaca). Druhá najčastejšia odpo-
veď hovorila o  využití 1x týždenne v  prí-
pade 32% respondentov, denne knižnicu 
využíva 20%.  Väčšine používateľov (81%) 
vyhovuje otvárací čas pracovísk UK. 19% 
respondentov by privítalo dlhšie otváracie 
hodiny – časť z  nich by privítala skoršie 
ranné otvorenie, ďalšia časť dlhšie aj do 
21.00-22. 00 hod., niektorí navrhli otvore-
nie študovne (pracovisko Lekárska knižni-
ca) nonstop. Z hľadiska časového intervalu 
je knižnica najviac navštevovaná v  dopo-
ludňajších hodinách (47%); popoludní je 
to 36%. Potvrdil sa pohľad knihovníkov 
na  pomer vyťaženia obzvlášť študovní a 
výpožičiek. Práve dopoludňajšie hodiny 
sú časom, kedy prebiehajú cvičenia, pred-
nášky a všeobecne je najväčší pohyb na fa-
kultách. Najčastejšie pripomienky v závere 
dotazníka boli adresované práve otváracím 
hodinám. Od r. 2009 UK predĺžila dobu 
otvorenia na dvoch najvyťaženejších pra-
coviskách - v Právnickej knižnici o  hodi-
nu ráno a  hodinu popoludní, v  Lekárskej 
knižnici o dve hodiny večer. Po vzájomnej 
dohode s fakultou tretie pracovisko, Kniž-
nica na FVS, je otvorené dve soboty počas 

každého semestra. Napriek tomu nároky 
študentov na  dlhšie otvorenie  pretrvávajú. 
V  súčasnosti však bez podpory fakúlt nie 
je v silách UK riešiť tento problém v pro-
spech rozšírenia otváracích hodín.
Z  odpovedí respondentov sú zrejmé aj 

nároky na  interiérové vybavenie študovní, 
možnosť individuálneho alebo skupinové-
ho štúdia. O naozaj vysokom záujme o in-
dividuálne študovne hovorí kladná odpo-
veď 82% respondentov. UK pre tieto účely 
zriadila na pracovisku Lekárska knižnica 
dve  študovne tichej zóny, ktoré  sa   tešia 
veľkej obľube. Zároveň knižnica hľadá ďal-
šie možnosti ako vytvoriť rovnaké študov-
ne aj na iných pracoviskách.
Knižnicu zaujímali odpovede na otázky 

týkajúce sa získavania informácií o  lite-
ratúre v  UK, využívania a  znalosti online 
katalógu a  elektronických informačných 
zdrojov (EIZ). Po poslednom priesku-
me spokojnosti UK spustila  v decembri 
2011 online rezervácie a prolongácie pro-
stredníctvom katalógu. Táto skutočnosť sa 
podpísala pod aktívnejšiu prácu s  online 
katalógom (napr. v  r. 2014 sa prostred-
níctvom webu  prolongovalo 6 358 kn.j.). 
70% respondentov uviedlo, že katalóg po-
zná a  využíva na vyhľadávanie literatúry. 
Pritom pri otázke na spôsob získavania 
informácií o literatúre iba 45% uviedlo, 
že ich získava prostredníctvom katalógu, 
32% preferovalo získať informácie priamo 
od pracovníčky UK a 23% od spolužiakov. 
Nebolo prekvapením, že internet k vyhľa-
dávaniu odborných informácií využíva 
76% respondentov. Z  pohľadu typu EIZ 
57% respondentov najčastejšie využíva 
voľne dostupné  zdroje a iba 13% prefe-
ruje odborné databázy. Na otázku, či res-
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pondenti poznajú a  pracujú s  EIZ, ktoré 
UK sprístupňuje (napr. Proquest Central, 
Science Direct, Scopus) až 74% odpovedí 
bolo záporných. Iba 26% respondentov tie-
to zdroje pozná a  využíva. Napriek úsiliu 
UK zabezpečovať kvalitné odborné zdro-
je na podporu štúdia, vedy a výskumu na 
univerzite pretrváva slabší záujem zo stra-
ny študentov. Je potrebné sa zamyslieť, či 
samotný proces výuky a požiadavky klade-
né na štúdium  sú dostatočné...
UK využíva k  propagácii svojich služieb 

rôzne formy propagácie, informovania. 
K tradičným formám - ako nástenky, letá-
ky, mailinglisty - sa v priebehu posledných 
rokov pridali aj sociálne siete. V súčasnosti 
má UK na facebooku 749 fanúšikov. Z od-
povedí na otázku týkajúcu sa využívania 
FB profi lu knižnice až 89% respondentov 
ho nevyužíva alebo nepozná. Možnou od-
poveďou na túto skutočnosť môže byť aj 
to, že 46% respondentov preferuje osobný 
kontakt s  knihovníkom v  rámci informo-

vania. 26% respondentov vyhovuje infor-
movanie prostredníctvom emailu a 21% 
respondentom vyhovuje získanie informá-
cie z  webovej stránky. K  najstaršej forme 
informovania – prostredníctvom náste-
niek, oznamov sa kladne vyjadrili iba 4% 
respondentov. Potvrdili sa skúsenosti kni-
hovníkov, že používatelia nevenujú pozor-
nosť oznamom, letákom, vývesky zostávajú 
bez povšimnutia.
UK v priemere dostala známku 2,24. Naj-

väčší počet respondentov (48%) dal za 
kvalitu služieb práve dvojku. Priemerná 
známka získaná z  výsledkov prieskumu 
spokojnosti je potešujúce číslo, zároveň 
však núti knižnicu ďalej zlepšovať a inovo-
vať jednotlivé druhy služieb, prístup k po-
užívateľom a  vytvárať priestor pre vznik 
nových služieb.

Ing. Eva Matušovičová,
UK UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.sk
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Úvodom 
Človeku je vlastná túžba niekam patriť, 

zdieľať svoje pocity, šťastné okamihy 
i neúspechy, zotrvávať v komunikácii a  inte-
rakcii. Domnievam sa, že aj to je dôvod, prečo 
sa dennodenne rozrastajú rady  používateľov 
virtuálnych komunít prostredníctvom so-
ciálnych sietí. V  nich sa  nachádzajú ľudia, 
ktorým okrem iných statusov prislúchajú 
aj tie, že sú našimi používateľmi, študentmi 
či návštevníkmi.  Práve cieľová skupina, ktorú 
sa svojou dennodennou činnosťou snažíme 
rozšíriť, či neraz aspoň udržať. Sociálne siete 
ponúkajú aj knižniciam možnosť využiť bez-
platne ich potenciál vo svoj prospech a to vô-
bec nie je málo.

Čo sú sociálne siete?
V  tradičnom ponímaní sociálna sieť zvy-

čajne slúžila obmedzenému a  uzavretému 
spoločenstvu osôb s pevne danými statusmi, 
pričom medzi nimi vznikali vzťahy a  spôso-
by komunikácie, ktoré jedincov odlišovali od 
okolia. Tradičná sociálna sieť bola uzavretou 
a slúžila najmä tým, ktorí s ňou boli spätí [1]. 
Pravým opakom k  tradičnému nazeraniu sú 

POZNÁME NAŠE KNIHOVNÍCKE PERIODIKÁ?

defi nície sociálnych sietí v  elektronickom 
prostredí, ktoré v  širšom slova zmysle po-
važujú za sociálnu sieť každú skupinu ľudí, 
ktorá spolu udržuje komunikáciu rôznymi 
prostriedkami. Čoraz častejšie sa pod týmto 
pojmom rozumie služba poskytovaná pros-
tredníctvom internetu, ktorá registrovaným 
užívateľom umožňuje vytvárať, či už osobné 
alebo fi remné profi ly, ktoré môžu byť verejné 
alebo súkromné. Poskytujú možnosť komuni-
kovať, zdieľať informácie, obrazový materiál, 
vytvárať udalosti [2].  Ide teda o virtuálne pre-
pojenie ľudí a skupín, medzi ktorými si mož-
no navzájom vymieňať informácie. Práve to je 
najzákladnejšou podstatou internetových so-
ciálnych sietí. Za zdieľanie informácií možno 
považovať písanie vlastných príspevkov (tzv. 
statusov), hodnotenie alebo komentovanie 
príspevkov ostaných používateľov, zapájanie 
do diskusných skupín, odporúčanie obsahu 
ostatným používateľom a mnoho iných funk-
cií, ktoré sa líšia od zamerania sa jednotlivých 
existujúcich elektronických sociálnych sietí 
[3].
Typologicky možno sociálne siete  rozde-

liť do niekoľkých okruhov -  siete zamerané 

KNIŽNICE A SOCIÁLNE SIETE  / LIBRARIES AND SOCIAL NETWORKS

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

Abstract: Th e article deals with the problems of the internet social networks and the elec-
tronic marketing in their environment. Th e author pays attention to basic terms, with a short 
presentation of the most famous social networks of today - Facebook, Twitter, Google+. He 
describes the representation of Slovak libraries in the social networks Facebook and Twitter. 
Th e conclusion is devoted to the possibilities and practical advice based on library practice. 
Keywords:  library, social networks, marketing
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na profi l, ktoré sú organizované okolo uží-
vateľského konta, siete zamerané na obsah, 
v ktorom užívateľský profi l  hrá sekundárnu 
úlohu a v centre je obsah.  Virtuálne sie-
te, ktoré sú založené na on-line virtuálnom 
prostredí, kde jednotlivca reprezentuje jeho 
„avatar“.  Mikroblogove siete zasa umožňujú 
užívateľovi publikovať krátke správy. Ďalším 
typom sú  “White-label” siete, ktoré dovoľu-
jú užívateľom vytvoriť ich akúsi vlastnú mini 
komunitu [4].

Najznámejšie sociálne siete
Facebook je v našom prostredí vari najzná-

mejšou elektronickou sociálnou sieťou. Vzni-
kol v  roku 2004 a  jeho pôvodným zámerom 
bolo zdieľanie informácií a kontaktov medzi 
študentmi Harvardovej univerzity. Jeho za-
kladateľom je dnes už preslávený Mark Zuc-
kenberg. Od roku 2006 bola táto sieť sprí-
stupnená celému svetu, pričom dolná hranica 
pre registráciu bola stanovená na 13 rokov.  
Ofi ciálnym poslaním tejto siete je poskyt-
núť ľuďom možnosť zdieľania a  prispievať k 
otvorenejšiemu a prepojenejšiemu svetu [3]. 
Google+ sa objavil vo virtuálnom svete 

v roku 2011 ako obdoba Facebooku, pričom 
rozdiel spočíva v zdieľaní príspevkov cez tzv. 
kruhy, ktoré sú tvorené samotným užívateľom 
z priateľov, známych, rodiny. Vďaka tomu 
môžu byť informácie adresnejšie a  zdieľané 
s tými,  ktorých sa týkajú. Automaticky sa do 
služby môžu prihlásiť tí, ktorí majú vytvorené 
konto prostredníctvom google.com.
Twitter je známy od roku 2006 a možno ste 

sa s  ním stretli aj prostredníctvom médií, 
ktoré ho niekedy citujú ako zdroj informácií 
od známych osobností. Jeho podstatou sú 
mikroblogy, ktoré majú rozsahom limitovaný 
obsah.

LinkedIn sa vo virtuálnom priestore využíva 
od roku 2003 a v stručnosti ju možno charak-
terizovať ako pracovnú sieť. Mnohí svetoví 
zamestnávatelia akceptujú link na profi l uchá-
dzača namiesto životopisu [2].

Trocha štatistiky
Sociálne siete, ktoré majú vedúce postavenie 

v  rámci počtu používateľov sú k  dispozícii 
v niekoľkých jazykových variantoch a umož-
ňujú spojiť sa s priateľmi alebo akýmikoľvek 
užívateľmi a stierať tak geografi cké, politické 
a  ekonomické hranice. Už v  roku 2012 vyu-
žívalo internetové sociálne siete viac ako 1,4 
miliardy používateľov a  ich počet neustále 
narastá. A  to aj vďaka rozšíreniu pomocou 
aplikácií na rôznych mobilných zariadeniach.  
V  auguste tohto roka mal najviac používa-

teľov Facebook – takmer 1,5 miliardy použí-
vateľov, Twitter využívalo 316 miliónov ľudí, 
Google+ 300 miliónov a  LinkedIn sa teší ob-
ľube u  97  miliónov zaregistrovaných použí-
vateľov [5].  Pri veľkom množstve sociálnych 
sietí a ich bezproblémovej dostupnosti, sú na 
Slovensku vo vedúcej pozícii dve – Facebook, 
ktorý využíva 49% slovenskej populácie (až 
70% používateľov internetu)  staršej ako 14 
rokov a  slovenská chatovacia sieť Pokec má 
zastúpenie u tretiny našej populácie [4].

Naše knižnice v sieťach
Vzhľadom na vyššie uvedené je v knižni-

ciach prirodzenou voľbou medzi sociálnymi 
sieťami líder  v našom a celosvetovom virtuál-
nom priestore – Facebook. Časť slovenských 
knižníc aj danú možnosť využíva ako jeden 
z  kanálov šírenia informácií a  propagácie. 
Žiaľ, z  celkového počtu knižníc v  rámci 
Knižničného systému SR je ich zastúpenie 
nízke. Na Facebooku sa nachádza (údaj 
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ku koncu augusta 2015) celkovo 92 profi -
lov knižníc, pričom je nutné podotknúť, že 
tento počet nie je úplne presný z  hľadiska 
jedinečnosti. Niektoré knižnice využívajú aj 
viacero profi lov (buď osobný alebo fi remný). 
Na Slovensku využíva služby Facebooku 79 
knižníc zo všetkých kategórií. Uvádzam reb-
ríček 10-tich knižníc s  najväčším počtom 
„fanúšikov“, ktoré som ako používateľ face-
booku vyhľadal cez základné slovo - knižnica. 
K  vyhľadávaniu som pristupoval z  pohľadu 
bežného používateľa.  Je potrebné dodať, že sa 
jedná o fi remné profi ly a nie osobné, na kto-
rých je v niektorých prípadoch počet „priate-
ľov“ oveľa vyšší.

1. Hornonitrianska knižnica
v Prievidzi .......................................... 2333

2. Hornozemplínska Knižnica
Vranov ................................................ 2082

3. Podduklianska Knižnica
Svidník ............................................... 1964

4. Univerzitná knižnica
v Bratislave ......................................... 1954

5. Slovenská
ekonomická knižnica ....................... 1511

6. Univerzitná knižnica
TUKE ................................................. 1482

7. Knižnica J. Fándlyho
v Trnave  .............................................. 1126

8. Slovenská národná
knižnica .............................................. 1109

9. Krajská knižnica
Ľ. Štúra vo Zvolene ..............................994

10. Knižnica P. O. Hviezdoslava
v Prešove ...............................................944

Dovolím si ešte poznamenať, že počet „fa-
núšikov“ nemusí odrážať aktivitu knižnice na 
sociálnych sieťach. Ten sa odvíja od propa-

gácie profi lov až po veľkosť sídiel, v ktorých 
knižnice pôsobia.
Slovenské knižnice možno nájsť aj na Twitte-

ri. Celkovo sa na tejto sociálnej sieti nachádza 
5 knižníc – Novohradská knižnica v Lučenci, 
Kysucká knižnica v  Čadci, Krajská knižnica 
Žilina, Slovenská národná knižnica v Martine 
s  najväčším počtom príspevkov tzv.  „twee-
tov“ a  Podduklianska knižnica vo Svidníku, 
ktorá však nevykazuje aktivitu.

Niekoľko postrehov
V  slovenských knižniciach sa celkovému 

marketingu ich služieb venuje málo pozor-
nosti. Dôvodom nie je to, že knihovníci pova-
žujú túto oblasť za nedôležitú, skôr je brzdou 
týchto aktivít fi nančné krytie.  Internetové so-
ciálne siete sú jednou z možností ako budovať 
vzťah medzi používateľmi služieb a  knižni-
cou, či prezentovať svoje aktivity cez zdieľania 
priaznivcov aj širšiemu okoliu.
V  prípade marketingu a  prezentácie slu-

žieb je v  dnešnej dobe nepredstaviteľné aby 
sa nebral v  úvahu aj marketing sociálnych 
sietí. To platí aj v prípade, že subjekt aktívne 
internetové sociálne siete nevyužíva. Mal by 
si totiž uvedomiť potenciálne riziko spočíva-
júce v  šírení negatívnych názorov na neho a 
ním poskytované služby. Marketingovo mož-
no internetové sociálne siete využiť v  troch 
rovinách – v budovaní komunity, na reklam-
né aktivity a využitie aplikácií [6].
V  súčasnosti je trendom byť „trendový“. 

Často sa stáva, že akékoľvek subjekty (ale aj 
knižnice) na začiatku zriadia účty na všetkých 
dostupných sociálnych sieťach, ktoré však zo-
stanú „mŕtve“. Je potrebné si uvedomiť, že ne-
aktívny profi l je reklamou  našej nečinnosti.
Internetové sociálne siete sú skvelou príleži-

tosťou aj pre knižnice, ktoré nemajú vlastné 
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webové sídla (najmä obecné knižnice). Môžu 
bezplatne preniknúť do virtuálneho priestoru 
a propagovať svoje služby nielen miestnej ko-
munite, ale komukoľvek.
Pri založení profi lov je nevyhnutné budovať 

komunitu - spoločenstvo pre výmenu infor-
mácií a  následne propagáciu. Preto by kniž-
nice mali na svoje webové sídla umiestniť 
priamy link na aktívne účty sociálnych sietí. 
Odkazy zapracovať aj do emailovej komu-
nikácie v  podpise, či printových materiálov. 
Pre zvýšenie nárastu „fanúšikov“ by knižnica 
mohla organizovať súťaže (napríklad Kaž-
dý stý fanúšik nášho profi lu získa členstvo 
v knižnici zadarmo; vyhráva prezentačné ma-
teriály... )
Na sociálnych sieťach by sme mali zostať per-

manentne aktívny a neustále sa svojim „fanú-
šikom“, či „followerom“ pripomínať – cez sta-
tusy (napr. nové knihy, úprava výpožičného 
času, odkazy na zaujímavosti zo sveta literatú-
ry/umenia...), vytvárať udalosti a pozvánky... 
Za „údržbu“ by mali byť zodpovední poverení 
správcovia, aby dokázali udržať kontinuitu 
v interakcii s fanúšikmi stránky.
Nezabúdajme na pravidelnú kontrolu ob-

sahu – komentárov a správ. Nie je najlepšou 
vizitkou ak odpovieme priaznivcovi našej 
stránky na jeho správu o niekoľko dní neskôr. 
Takáto negatívna skúsenosť jednotlivca môže 
poškodiť naše meno a  povesť (napríklad ak 
o  tom bude vo svojom statuse informovať 
svojich 1000 priateľov). Základom je snaha 
budovania komunity, ktorá sa opiera o  ko-
munikáciu a interakciu.
Vo svojich statusoch a  príspevkoch v  mene 

knižnice sa snažme o nestrannosť. Samozrej-
me nie o pasivitu. Ľudia na sociálnych sieťach 
často prepadnú vášnivým diskusiám a emóci-
ám. Práve v  takýchto prípadoch je potrebné 

si uvedomiť charakter našich služieb, ktoré sú 
napríklad v prípade verejných knižníc, urče-
né ľuďom bez rozdielu. Snažme sa aplikovať 
Etický kódex knihovníkov aj vo virtuálnom 
priestore.

Na záver
Sociálne siete na internete sú fenomé-

nom dnešnej doby. Ani v  našej profesii 
nemôžeme zabúdať na tento fakt. Mali by sa 
stať efektívnym prostriedkom, ktorý môžeme 
a nepochybujem, že aj vieme, využiť vo svoj 
prospech. Sú nielen prezentáciou našej snahy 
prispôsobovať sa dobe a moderným technoló-
giám, ale aj významným nástrojom propagá-
cie a vytvárania imidžu.
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Medzi hlavné činnosti Štátnej vedeckej 
knižnice v  Prešove (ŠVK PO) patrí ma-
povanie, prezentovanie a  sprístupňovanie 
výsledkov výskumu dejín knižnej a du-
chovnej kultúry, vybraných osobností a 
minorít – špecifi cky kultúrneho dedičstva 
národnostných menšín na základe primár-
nych písomných či hmotných prameňov. 
Táto činnosť sa realizuje prostredníctvom 
riešenia parciálnych vedeckovýskumných 
úloh, digitalizácie kultúrnych objektov  
a následných edičných aktivít.
Pre rok 2014 sa ŠVK PO uchádzala o fi -

nančnú podporu MK SR1 na vydanie troch 
publikácií z produkcie bibliografi ckého 
oddelenia (BO) v rámci pripravovaného 
edičného plánu. Prioritný projekt2 však ne-
bol zo strany ministerstva podporený. Na-
priek tomu sa nám podarilo zostaviť pub-
likácie vo vlastnej réžii a vydať ich vďaka 
podpore vedenia ŠVK PO a vyčleneniu 
časti fi nančných prostriedkov na fi nálne 
grafi cké a polygrafi cké spracovanie v prin-
tovej i elektronickej podobe. Tento fakt ni-
jakým spôsobom neovplyvnil kvalitatívny 
rozmer publikácií po obsahovej stránke.
Dva tituly predstavujú nekonferenčné 

recenzované zborníky z edície Historické 
fondy. Nosnej problematike venovanej 
1  Išlo o PP – prvok  08T 0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO.
2  Pod názvom: Autorské, redakčné, grafi cké 
a polygrafi cké spracovanie edičnej činnosti na 
rok 2014. 

Z NAŠICH VYDANÍ

dejinám knižnej kultúry s dôrazom na 
územie východného Slovenska – z úze-
mia Šariša, Abova i Spiša sa venuje titul 
Z dejín knižnej kultúry východného Slo-
venska – a síce už V. zväzok3. Obsahuje 
osem vedeckých štúdií a dva materiály, 
resp. materiálové štúdie slovenských i ma-
ďarských autorov. Popri mapovaní života 
a diela osobností, resp. refl exii ich torby 
ako napríklad  František Bartoš či Jana 
Bodnárová sa v nich prezentujú zaujíma-
vé jednotliviny, periodiká (Evanjelická 
mládež, Košický evanjelik), slovacikálne 
dokumenty, notové dokumenty, archívne 
pramene  od stredoveku až do 20. storo-
čia. Z nich možno pars pro toto  spomenúť 
kartuziánsku kroniku zo Skaly útočišťa, 
knižné zbierky košických mešťanov rané-
ho novoveku (16. storočie) analyzované 
na základe testamentov a registrov ma-
jetku. Odbornej verejnosti sa predstavuje 
jazykovedné dielo – vybraná kázeň M. M. 
Hodžu alebo pramene hudobnej kultúry v 
období raného novoveku v Spišskej No-
vej Vsi. Pre svoj nadregionálny charakter 
a význam boli do zborníka zaradené prí-
spevky, ktoré sa vzťahovali na unikátne 
tlače 16. storočia (knižnice nitrianskych 
kanonikov) alebo na predstavenie katalógu 
slovacikálnych tlačí Univerzitnej knižnice 
3  Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 
V. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK 
Prešov, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-13-4 (e 
book: 978-80-89614-17-2).

NOVÉ PUBLIKÁCIE Z EDIČNEJ ČINNOSTI BIBLIOGRAFICKÉHO 
ODDELENIA ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE V ROKU 2014 / NEW 
PUBLICATIONS FROM THE PUBLISHING ACTIVITIES OF THE STATE 
SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV IN 2014
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Kresťanská kultúra a jej miesto
v dejinách východného Slovenska III.

Z dejín knižnej kultúry
východného Slovenska V.

v Bratislave a jeho využitie pri výskume 
dejín knižnej kultúry.
V roku 2013 sme si na Slovensku pripo-

menuli 1150. výročie príchodu solúnskych 
bratov – sv. Cyrila a Metoda – na Veľkú 
Moravu. Práve táto udalosť – diplomatic-
ká misia – zanechala v našom kultúrnom 
priestore nezmazateľnú stopu. Štátna ve-
decká knižnica v Prešove usporiadala ve-
deckú konferenciu s medzinárodnou účas-
ťou pod názvom  Kresťanská kultúra a jej 
miesto v dejinách Slovenska (knižná kultú-
ra – pamiatky – osobnosti). Časť referátov 
bola následne zaradená do  zborníka Kres-
ťanská kultúra a jej miesto v dejinách vý-
chodného Slovenska – už v pokračovaní 
III. zv. s podnázvom pramene – pamiatky 
– osobnosti.4 Rovnako ako predošlé zväz-

4  Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách 

ky má aj tento zväzok interdisciplinár-
ne zameranie. Obsahuje 11 vedeckých a 
materiálových štúdií, prezentujúcich naj-
novšie parciálne výskumy slovenských 
a maďarských historikov, archivárov, bib-
liografov, múzejníkov, jazykovedcov či li-
terárnych vedcov. Z tém možno spomenúť 
rekatolizačné aktivity rodu Lubomirských 
v Ľubovnianskom dekanáte, pôsobenie je-
zuitov v Humennom v 17. storočí, vplyv 
piaristického kláštora na život v meste Po-
dolínec v 17. a 18. storočí alebo profeso-
rov teológie na prešovskom evanjelickom 
kolégiu v 19. storočí, resp. aj zaujímavé 
jednotliviny  – denník novicov levočských 
minoritov z rokov  1690 – 1783, noviny  
východného Slovenska III. (pramene – pamiatky 
– osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov : 
ŠVK Prešov, 2014. 202 s. ISBN 978-70-89614-
14-1 (e book: 978-80-89614-18-9).
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Cyrill a Method  k roku 1863. Samostat-
ná pozornosť bola venovaná vybraným 
osobnostiam – napr. evanjelickému fará-
rovi Jurajovi Kellovi-Petruškinovi alebo 
sakrálnym stavebným či kampanologic-
kým pamiatkam, ako napríklad Urbanovej 
veži v Košiciach (sepulkrálne pamiatky), 
epigrafi cko-kampanologickým pamiatkam 
v Novej Kelči, malým sakrálnym pamiat-
kam v historickej Turnianskej župe. Obi-
dva zborníky už štandardne obsahujú rub-
riky správy/ kronika, anotácie, recenzie. 
Verejnosti sú dostupné v printovej aj elek-
tronickej podobe. Zostavila a  redigovala 
ich M. Domenová.
Z  produkcie BO ŠVK PO v  rámci edície 

Osobnosti bola spracovaná odborná publi-
kácia Andrej a Ján Šilanovci : z dejín pre-
šovského profesionálneho divadelníctva5 
pod editorstvom  Michala Sochu, ktorý 
spracoval dokumentačnú a bibliografi cko-
-popisnú časť, ktorá mapuje, sumarizuje 
dielo herca Andreja Šilana (1930 – 2009) 
a režiséra, riaditeľa divadla Jána Šilana 
(1929 – 2011) pôsobiacich v Divadle Jo-
náša Záborského v Prešove. Na aktivity 
a hodnotenie umeleckej činnosti bratov 
Šilanovcov poukazujú štúdie Alžbety Ve-
rešpejovej a Mirona Pukana. Pre komplex-
nosť obrazu o osobnostiach sa tretia časť 
publikácie viaže na  uverejnenie ohlasov 
kolegov a rodiny – Daniely Trnčíkovej, 
Vladimíra Semana a Daniely Hivešovej-
-Šilanovej. Tento titul bol predstavený 
verejnosti počas TSK 2015 – v rámci pod-
ujatia Prezentácia publikácie spojenej s 
5  Andrej a Ján Šilanovci (z dejín prešovského 
profesionálneho divadelníctva). Zost. Michal 
Socha. Prešov : ŠVK Prešov, 2014. 126 s. ISBN 
978-80-89614-15-8 (e book: 978-80-89614-16-
5).

autorskou besedou PhDr. Michala Sochu 
a kolegov dňa 27. 3. 2015. Hosťami pod-
ujatia boli Mgr. Ján Hanzo (riaditeľ DJZ 
v Prešove) a Mgr. Alžbeta Verešpejová, 
PhD. (vysokoškolská pedagogička, Filo-
zofi cká fakulta Prešovskej univerzity). 
V roku 2014 ŠVK Prešov vydala ešte jeden 

titul – Rómska hudba na Slovensku.6 Bol 
realizovaný a fi nancovaný cez národný 
projekt (NP) Dokumentačno-informačné 
centrum rómskej kultúry.  Ide o prvú multi-
mediálnu knihu vydanú knižnicou v trojja-
zyčnom vyhotovení z produkcie DICRK-u 
(dokumentačno-informačné centrum róm-
skej kultúry) ŠVK PO. Mapuje hudobné 
dedičstvo Rómov. Jeho predstaveniu sa už 
6  Rómska hudba na Slovensku/O Roma 
bašaven/ Roma Music in Slovakia. Ed. Erika 
Godlová. Prešov : ŠVK Prešov, 2014. 260 s. 
ISBN 978-80-89614-12-7.

Andrej a Ján Šilanovci Z dejín prešovského 
profesionálneho divadelníctva
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Prezentácia knihy

venovala samostatná pozornosť. 7

 V roku 2015 plánuje ŠVK vydať 3 edičné 
tituly  realizované v rámci prioritného pro-
jektu pod názvom Kultúra slova a kultúra 
srdca v prameňoch 19 . – 20. storočia (Slo-
vensko v histórii, ľudovej slovesnosti a  lite-
rárnej vede) z produkcie oddelení DICRK 

7  Bližšie ZÁVADSKÁ, Valéria. Rómska hudba 
na Slovensku / Romani Music in Slovakia. In: 
Bulletin SAK, roč. 23, 2015, č. 1, s. 53-55. 

a OHKF. Veríme, že dôjde k ich úspešnému 
zrealizovaniu a svojím obsahom i  spraco-
vaním budú zaujímavé a  prínosné nielen 
pre výskum knižnej či hudobnej kultúry, 
literárnej vedy, ale aj pre dejiny regiónu a 
slovenskú historiografi u.

Mgr. Marcela Domenová, PhD.,
ŠVK Prešov

ohhkf@svkpo.gov.sk

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

5. KOLOKVIUM KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH EXPERTOV KRAJÍN V4+, 
BRATISLAVA, 8. – 9. JÚN 2015 / THE 5TH COLLOQUIUM OF LIBRARY AND 
INFORMATION EXPERTS OF THE V4+ COUNTRIES, BRATISLAVA, 8-9 JUNE, 2015 

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

Abstract: Deepening the cooperation among librarians and information specialists of the 
V4+ countries, new impulses for the development of librarianship and libraries in these coun-
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V  dňoch 8. – 9. júna 2015 sa na Brati-
slavskom hrade konalo ako jedna z aktivít 
programu predsedníctva Slovenskej re-
publiky (SR) vo Vyšehradskej skupine pre 
oblasť kultúry na obdobie 2014 – 2015 už 
5. Kolokvium knižnično-informačných ex-
pertov krajín V4+.
Korene tohto významného medzinárod-

ného podujatia zameraného na ďalší rozvoj 
knižnično-informačnej činnosti siahajú 
až do roku 2005, keď sa v Štátnej vedeckej 
knižnici v Banskej Bystrici (ŠVK BB) stretli 
ministri kultúry Vyšehradskej skupiny a na 
podnet vtedajšieho ministra kultúry SR – 
Rudolfa Chmela schválili projekt realizácie 

Kolokvia knižnično-informačných expertov 
krajín V4 s dvojročnou periodicitou.
SR sa ujala organizácie 1. ročníka podu-

jatia, ktoré sa uskutočnilo  pod záštitou 
vtedajšieho člena Európskej komisie – 
Jána Figeľa, 11. – 13. mája 2006 v ŠVK BB 
s ústrednou témou – Knižnice v znalostnej 
spoločnosti. Už v  rámci pilotného ročníka 
Kolokvia prejavili záujem o účasť na ňom aj 
odborníci z iných krajín – Bulharska, Ne-
mecka, Ukrajiny a Ruska. Program poduja-
tia bol rozdelený do troch základných ob-
lastí: téma partnerstva v rámci grantových 
programov Európskej únie, kooperácia 
národných pamäťových inštitúcií a digita-

tries as well as new considerations about common projects, are the result of an important 
international forum – the Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Coun-
tries, which has already a decade tradition and its origin is linked to the 13th Meeting of 
Ministers of Culture of the Visegrad Group countries held in the State Scientifi c Library in 
Banská Bystrica, in April 2005.
Th e paper brings information on preparation, course and conclusions of the 5th Colloquium 
that took place in Bratislava Castle, on June 8-9, 2015, as one of the most important cultural 
programme activities of the Slovak presidency of the Visegrad Group for the period 2014-
2015. 
Th e main theme of the Colloquium was Libraries in the V4+ countries and perspectives of 
their further development towards 2020. Th e programme off ered 23 presentations from re-
nowned experts from Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary, Austria, Serbia, Croatia, 
Romania and Russian Federation. Th e fi rst section was focused on the problems of libraries 
and national development strategies for science, culture and education towards 2020. Th e 
second section dealt with the question of the role and status of libraries and library and 
information professionals in a society. Th e third section included contributions regarding ac-
tivities, tasks and infl uence of professional library associations in V4 countries.
Keywords: 5th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries, libra-
ries, V4 countries, national strategies for culture, science and education, professional library 
associations, social status of a library and information specialist.
Kľúčové slová: 5. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+, knižnice, krajiny 
Vyšehradskej skupiny, národné stratégie pre oblasť kultúry, vedy a školstva, profesijné kni-
hovnícke združenia, spoločenské postavenie knižnično-informačného pracovníka.
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lizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva.
17. stretnutie ministrov kultúry podpo-

rilo kontinuitu organizovania kolokvií 
a 2. ročník sa uskutočnil 6. – 8. júla 2008 
v Moravskej zemskej knižnici v Brne (Čes-
ká republika). Okrem expertov krajín V4 
sa na ňom zúčastnili aj odborníci z Lotyš-
ska, Rakúska, Rumunska a Nemecka, ktorí 
svojou aktívnou účasťou prispeli ku kom-
plexnejšiemu rozdiskutovaniu  otázok digi-
talizácie – cesty k ochrane a sprístupneniu 
dokumentov.
Národná knižnica vo Varšave sa stala or-

ganizátorkou 3. ročníka, ktorý sa konal 13. 
– 14. októbra 2011 a bol obsahovo zame-
raný na Digitálne knižnice členských štátov 
Vyšehradskej skupiny a krajín strednej a vý-
chodnej Európy.
Účastníkov 4. Kolokvia knižnično-infor-

mačných expertov krajín V4+, ktorého 
hlavnou témou bolo Sprístupňovanie di-
gitálneho obsahu, masová digitalizácia, 
povinný výtlačok elektronických publikácií, 
otázka autorského práva – skúsenosť národ-
ných knižníc, privítala Národná Széchényi-
ho knižnica v Budapešti v dňoch 25. – 26. 
novembra 2013.
Na svojom 24. stretnutí v dňoch 11. – 12. 

júna 2014 v Maďarsku ministri kultúry kra-
jín V4 ocenili prínos jednotlivých ročníkov 

Kolokvia, ako aj ich príspevok k prezentácii 
jednotlivých krajín v širšom európskom a 
svetovom meradle a  podporili otvorenie 
ďalšieho cyklu podujatí. 
Ťažiskovou témou 5. ročníka Kolokvia, 

ktorý sa uskutočnil pod záštitou minis-
tra kultúry SR – Mareka Maďariča, boli 
Knižnice v  krajinách V4+ a  perspektívy 
ich ďalšieho rozvoja do roku 2020. Reali-
zácii medzinárodného stretnutia expertov 
predchádzali niekoľkomesačné náročné 
prípravy. Ministerstvo kultúry SR poverilo 
zorganizovaním podujatia ŠVK BB, ktorá 
oslovila so žiadosťou o súčinnosť v príprav-
nej aj realizačnej fáze Kolokvia spoluorga-
nizátorov: Slovenskú národnú knižnicu 
(SNK) a profesijné knihovnícke združenia 
– Spolok slovenských knihovníkov a kniž-
níc (SSKK) a Slovenskú asociáciu knižníc 
(SAK). Vďaka mimoriadnemu úsiliu pred-
sedníčky SSKK – Ing. Silvie Stasselovej, sa 
na podujatí zúčastnili aj viacerí predsedo-
via, resp. zástupcovia profesijných združe-
ní Čiech, Maďarska, Chorvátska, Rumun-
ska, Srbska.
Aktívne sa do organizácie podujatia za-

pojila aj Univerzitná knižnica v Bratislave, 
ktorá pripravila pre účastníkov zaujímavý 
kultúrny program, lektorovanú prehliadku 
priestorov knižnice a odbornú prezentáciu 
unikátov zo svojich knižničných zbierok. 
Piate kolokvium sa zameralo na témy, 

ktoré rezonujú v knihovníckom svete člen-
ských krajín Vyšehradskej skupiny: straté-
gie rozvoja knižníc, otázky spoločenského 
vnímania a  postavenia knihovníckej pro-
fesie, pozície profesijných združení a  ich 
možnosti pri presadzovaní záujmov kni-
hovníckej komunity.  Odborný program 
tvorilo 23 príspevkov od renomovaných Knihovníci rokovali na Bratislavskom hrade
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odborníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, 
Maďarska, Rakúska, Srbska, Chorvátska, 
Rumunska a  Ruskej federácie, ktoré boli 
rozčlenené do troch tematických blokov.  
Na úvod Kolokvia, po slávnostných tó-

noch organovej hudby, odzneli príhovory 
Mgr. Ivana Sečíka, CSc. – štátneho tajom-
níka MK SR, generálnej riaditeľky SNK 
– Ing. Kataríny Krištofovej, PhD. a  riadi-
teľky ŠVK v Banskej Bystrici – PhDr. Oľgy 
Laukovej, PhD. Odborným programom 
účastníkov počas oboch dní rokovania 
sprevádzali skúsení odborníci, zastupu-
júci slovenské knihovníctvo aj v  medzi-
národných knihovníckych združeniach. 
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – generál-
na riaditeľka SNK a  členka štvorčlenného 
výkonného výboru Konferencie riaditeľov 
európskych národných knižníc viedla prvý 
tematický panel, Ing. Silvia Stasselová – 
vedúca Knižnice a  informačného centra 

Slovenskej technickej univerzity Stavebnej 
fakulty, predsedníčka SSKK, členka Rady 
vlády SR pre kultúru a členka Stáleho vý-
boru Sekcie IFLA pre manažment kni-
hovníckych združení predsedala druhému 
tematickému panelu. Záverečnou skupi-
nou príspevkov, ako aj generálnou dis-
kusiou k  5. ročníku Kolokvia účastníkov 
sprevádzal Mgr. Peter Klinec – riaditeľ Ve-
rejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej 
Bystrici a bývalý člen Stáleho výboru Sek-
cie IFLA pre verejné knižnice.
Úvodný tematický panel Knižnice a ná-

rodné stratégie pre oblasť rozvoja vedy, 
kultúry a školstva do roku 2020 bol obsa-
hovo zameraný na prezentáciu rôznych po-
stupov a metód vedúcich k dynamickému 
smerovaniu knižníc v zmysle  národných 
stratégií rozvoja v jednotlivých krajinách, 
na výsledky prieskumu moderných infor-
mačných trendov a  ich vplyvu na budúc-

Pohľad na auditórium



Bulletin SAK, ročník 23, číslo 3/201572

nosť knižníc, ako aj na nové služby knižníc, 
vznikajúce expandovaním nových techno-
lógií. V rámci uvedeného bloku odznelo 7 
príspevkov.
PhDr. Darina Janovská, vedúca odboru 

Služby SNK v  Martine, vo svojej úvodnej 
prednáške Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 – 2020 a  miesto 
Slovenskej národnej knižnice v  nej pred-
stavila dokument určujúci smerovanie 
slovenských knižníc a knižničnej činnosti 
v  najbližšom období, schválený Vládou 
Slovenskej republiky 3. 12. 2014. Podrob-
ne sa venovala trom základným oblastiam 
Stratégie, ktoré sú podrobnejšie charakte-
rizované v 11 prioritách a 55 opatreniach. 
V  súvislosti s  konaním Kolokvia MK SR 
zabezpečilo zverejnenie slovenskej aj an-
glickej verzie Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 – 2020 na svojej 
webovej stránke. Odkaz na slovenskú ver-
ziu: http://www.culture.gov.sk/posobnost-
-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniz-
nicny-system/dokumenty-f1.html. Odkaz 
na anglickú verziu (pod pojmom Libraries 
– hneď prvý odkaz): http://www.cultu-
re.gov.sk/legislation-1ce.html. S  druhým 
príspevkom Vývoj maďarského systému 
verejných knižníc v zrkadle špeciálnych ob-
lastí vystúpil Dr. Péter Dippold, PhD., ria-
diteľ Metropolitnej knižnice Ervina Szaba 
v Budapešti (Maďarsko). Uviedol, že vývoj 
verejných knižníc bol vždy v úzkom súla-
de s požiadavkami spoločnosti, ktoré boli 
formulované v niekoľkých čiastkových 
stratégiách rozvoja spoločnosti, ekonomi-
ky a kultúry. Maďarská vláda vypracovala 
sériu strategických plánov, týkajúcich sa 
špeciálnych oblastí do roku 2020. Viaceré z 
nich zahŕňajú aj aktivity knižníc, ako dôle-

žitých inštitúcií, prostredníctvom ktorých 
sa tieto stratégie realizujú. Sú to koncep-
cie ako napr. Národná regionálna vývojová 
koncepcia, Národná stratégia pre vidiecke 
oblasti, Národná stratégia pre informačnú 
komunikáciu, Stratégia mládeže a Stratégia 
Dunaj. V  zmysle týchto dokumentov sú 
knižnice prirodzene zahrnuté do straté-
gií v  kultúrnej oblasti, v oblasti vzdeláva-
nia, celoživotného vzdelávania, atď. Anna  
Myśliwska, kurátorka referenčného od-
delenia Národnej knižnice Poľska vo Var-
šave (Poľsko), predstavila Nové knižničné 
technológie a ich využitie v  procese posky-
tovania informácií. Konštatovala, že refe-
renčná práca bola v predchádzajúcom ob-
dobí ovplyvnená rozvojom technológií, čo 
v skutočnosti odkrylo nové možnosti zlep-
šenia služieb poskytovaných v rámci aj nad 
rámec tradičných referenčných služieb. 
Predstavila službu ACADEMICA, ktorú 
Národná knižnica Poľska ponúka svojim 
používateľom ako inovačný medziknižnič-
ný digitálny výpožičný nástroj postavený 
na najnovšom technologickom pokroku. 
Cieľom tohto priekopníckeho projektu je 
priniesť vyššiu kvalitu medziknižničného 
výpožičného procesu nahradením tradič-
ného spôsobu výpožičiek digitálnym vý-
požičným procesom. Zaujímavým projek-
tom Virtuálna národná fonotéka – zvukové 
záznamy ako národné kultúrne dedičstvo 
zaujal účastníkov prof. PhDr. Tomáš Ku-
bíček, PhD., riaditeľ Moravskej zemskej 
knižnice v  Brne (ČR). Moravská zemská 
knižnica v Brne sa snaží chrániť a uchová-
vať zvukové nahrávky, ktoré tvoria dôležitú 
časť českého kultúrneho dedičstva. Jedným 
z  prvých výsledkov je Virtuálna národná 
fonotéka Českej republiky, kultúrny audio-
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portál vyvinutý knižnicou. Cieľom projek-
tu je vytvoriť jednotnú databázu obsahujú-
cu metadáta popisujúce obsah zvukových 
archívov, ktoré sú vo vlastníctve českých 
inštitúcií, boli vydané na území Českej re-
publiky, alebo sa nejakým iným spôsobom 
vzťahujú k českej kultúre. Obzvlášť očaká-
vanou bola prednáška Maxa Kaisera – člena 
Výkonného výboru projektu Europeana a 
projektového koordinátora projektu Euro-
peanaCreative, riaditeľa odboru výskumu 
a rozvoja Rakúskej národnej knižnice vo 
Viedni (Rakúsko), ktorý predstavil Projekt 
„Vízia 2025“ v  Rakúskej národnej knižni-
ci. Vo svojom príspevku, ktorého písom-
nú verziu, žiaľ, do zborníka z  Kolokvia 
nestihol spracovať,  poskytol informácie 
o  projekte, ktorý je zameraný na hlavné 
úlohy Rakúskej národnej knižnice – zhro-
mažďovanie, ochranu, sprístupňovanie, 
dokumentáciu a  výskum a  bol verejnosti 
prezentovaný na jeseň roku 2012. Vízie do 
roku 2025 sú rozdelené do piatich tematic-
kých oblastí, ktoré sa vzťahujú na legislatív-
ne úlohy knižnice a určujú strategické pri-
ority na nasledujúce obdobie: Digitalizácia 
voľne šíriteľných publikácií vo vlastníctve 
knižnice; Zhromažďovanie a  ochrana ve-
domostí v akejkoľvek podobe; Jednoduchý 
prístup k  vedomostiam; Uľahčenie mul-
tifazetového a  účinného vyhľadávania a 
Obohatenie kultúrneho a  spoločenského 
života. Max Kaiser priblížil proces, ktorý 
viedol k  stanoveniu piatich hlavných bo-
dov vízie a  ponúkol pohľad na to, ako sa 
rôzne aspekty uplatňujú pri  strategickom 
plánovaní Rakúskej národnej knižnice 
(RNK). Počnúc piatimi tematickými ob-
lasťami bude RNK v nasledujúcich rokoch 
realizovať jednotlivé aktivity v  rámci 

svojich strategických priorít. Ich súčasťou 
je zavedenie udržateľnej infraštruktúry 
digitálnej ochrany, rozšírenie práva 
povinného výtlačku o  fyzické a  digitálne 
objekty a  realizovanie rozsiahlych 
digitalizačných aktivít, ako napr. Austrian 
Books Online, t.j. verejno-súkromného 
partnerstva so spoločnosťou Google s cie-
ľom zdigitalizovať celú knižničnú zbier-
ku voľne šíriteľných diel (600  000 kníh). 
Na základe rýchlych zmien prostredia je 
potrebné víziu priebežne prehodnoco-
vať. Priority do budúcnosti budú spočívať 
v  oblasti digitálnych humanitných vied či 
zapájania používateľov do rôznych aktivít 
napr. prostredníctvom crowdsourcingu. 
S  prezentáciou aktuálneho projektu Hy-
pertext mesta: nový sieťový program pre 
knihovníkov „Prečítajme si Moskvu“ pri-
cestoval do Bratislavy Dr. Andrey Lisitsky, 
PhD., programový koordinátor z Centrál-
nej univerzálnej vedeckej knižnice N. A. 
Nekrasova v Moskve (Ruská federácia), 
podieľajúci sa na príprave a  realizácii po-
četných celoruských projektov. Predsta-
vil nový, rozsiahly sieťový projekt, ktorý 
„zastrešil“ rôzne programy zamerané na 
kultúrne dedičstvo moskovských knižníc, 
využíva „systémové integrátory“ a „mest-
ských rozprávačov príbehov.“ Hlavným 
cieľom je dosiahnuť modernejší vzhľad pre 
zaujímavé a bohaté historické informačné 
zdroje a  programy moskovských knižníc 
a  ponúknuť ich v  podobe úplne nových 
vzdelávacích programov,  informačných 
a  mediálnych produktov. Kolegyne z  ru-
munského Temešváru – Maria Micle, 
Ph.D. – odborná asistentka na Fakulte pol-
itických vied, fi lozofi e a komunikačných 
vied Západnej univerzity v Temešvári a 
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jej univerzitná kolegyňa a zároveň vedú-
ca Oddelenia katalogizácie a indexovania 
Ústrednej knižnice Polytechnickej uni-
verzity v Temešvári – Ing. Agneta Lovasz, 
Ph.D. predstavili komunikáciu s  použí-
vateľmi knižnice prostredníctvom nových 
informačných a  komunikačných techno-
lógií a  integrovaných systémov v  školských 
knižniciach v  západnom Rumunsku. Za-
merali sa na podpornú úlohu školských 
knižníc vo vzdelávacom procese škôl, 
predovšetkým využívaním interaktívnych 
participatívnych metód, ktoré umožňujú 
priame zapojenie informačných a  doku-
mentačných osnov.  Prezentovali výsledky 
prieskumu v  troch západorumunských 
župách týkajúci sa používania nových 
informačných a  komunikačných 
technológií a  integrovaných systémov 
v  školských knižniciach, ako napríklad 
integrovaný knižničný systém Biblioteq.
Postavenie a  vnímanie knižníc 

a  knižnično-informačného pracovní-
ka v  spoločnosti znel názov druhého 
tematického panela, ktorého obsahom 
bola odborná polemika o  postavení, 
vnímaní a  ohodnotení práce knižnično-
informačných špecialistov postmodernej 
spoločnosti z pohľadu súčasného poznania, 
analýza požiadaviek na profesionalizáciu 
odborného personálu knižníc a kvalifi kač-
ných predpokladov pre výkon odborných 
knižničných činností a  tiež prezentácia 
zaužívaných aj nových foriem celoživotné-
ho vzdelávania knižnično-informačných 
pracovníkov. Do uvedeného tematického 
bloku bolo zaradených 9 odborných prí-
spevkov.
S prvým príspevkom vystúpila prof. PhDr. 

Jela Steinerová, PhD. z Katedry knižničnej 

a informačnej vedy Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského v  Bratislave. Pri-
blížila v ňom trendy vzdelávania knihovní-
kov a nových informačných profesionálov. 
Zdôraznila, že požiadavky na nových in-
formačných profesionálov menia tradičné 
knižničné profesie. Digitálne knižnice a 
nové médiá vyvolávajú potrebu pripraviť 
nových informačných profesionálov, čo 
podnietilo vznik hnutia i-škôl. Vynárajú 
sa novšie profesie, napr. dátoví kurátori, 
digitálni knihovníci či editori nových mé-
dií. Spoločnou črtou informačných pro-
fesionálov je informačná reziliencia. Na 
základe analýz sa určujú strategické úlohy 
vzdelávania knihovníkov a informačných 
profesionálov a formulujú sa návrhy na 
podporu ľudských zdrojov v knižniciach v 
SR v oblasti univerzitného a celoživotného 
vzdelávania.
Národnú sústavu kvalifi kácií a udeľova-

nie autorizácie MK ČR pre knihovnícke 
profesie predstavil Mgr. Roman Giebisch, 
PhD. – predseda SKIP ČR a vedúci odde-
lenia vzdelávania Národnej knižnice ČR 
v  Prahe (Česká republika). Od 1. 7. 2007 
je v ČR účinný zákon č. 179/2006 Zb. O 
overovaní a  uznávaní výsledkov ďalšieho 
vzdelávania a o  zmene niektorých záko-
nov. Overovanie a uznávanie je realizova-
né prostredníctvom tzv. autorizovaných 
osôb. Autorizovaná osoba je osoba, ktorá 
má oprávnenie overovať, skúšať a vydávať 
osvedčenia o uznaní profesijnej kvalifi ká-
cie. Autorizáciu spustilo MK ČR v januári 
roku 2015. MK ČR má podľa prílohy č. 1. 
zákona č. 179/2006 Zb. určenú príslušnosť 
k autorizácii pre povolania z nasledujúcich 
oblastí: Referenčný knihovník, Knihovník 
v službách, Knihovník v knižnici pre deti, 
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Knihovník pracovník správy fondov, Kni-
hovník katalogizátor, Knihovník akvizitér.
Mladá poľská odborníčka Paulina Błaszc-

zykiewicz – digitálna knihovníčka z Ná-
rodnej knižnice Poľska vo Varšave nazvala 
svoj príspevok Čo je nové Polona? Súčasný 
používateľ modernej knižnice – príklad 
Digitálnej národnej knižnice Poľska. Digi-
tálna knižnica POLONA (www.polona.
pl) je portál poskytujúci bezplatný a voľný 
prístup k bohatým a rozmanitým zbier-
kam Poľskej národnej knižnice. Bola sprí-
stupnená v roku 2006 a postupne sa stala 
najväčšou poľskou digitálnou knižnicou s 
internetovým pripojením. Na vývoj digi-
tálnej knižnice POLONA mal vplyv nie-
len technologický pokrok, ale aj základné 
zmeny v postavení knižnice v modernej 
spoločnosti, za ktorými stála masová di-
gitalizácia. Autorka príspevku poukázala 
na zlepšenia služieb digitálnej Národnej 
knižnice, ktoré boli zavedené počas po-
sledných rokov. Maďarsko reprezentovala 
v druhom bloku príspevkov Ágnes Koreny 
– zástupkyňa generálneho riaditeľa Metro-
politnej knižnice Ervina Szaba v Budapeš-
ti (Maďarsko), ktorá vo svojej prednáške 
s  názvom Informovať, integrovať, inšpiro-
vať – Metropolitná knižnica v 21. storočí 
poukázala na fakt, že verejné knižnice už 
viac nie sú miestom tichých čitární, ale 
pretransformovali sa na komunitné cen-
trá. Autorka zdôraznila skutočnosť, že ve-
rejné knižnice sa momentálne nachádzajú 
vo veľkej kríze – ich rozpočty sa skracu-
jú, zatiaľ čo výdavky stúpajú, sú nútené 
čeliť novým politickým, ekonomickým, 
sociálnym a technologickým výzvam. 
Jedinou odpoveďou na tieto zmeny je 
prehodnotenie spôsobu ich fungovania. 

Riadiaci pracovníci v knižniciach musia 
prispôsobiť klasické nástroje a zaviesť ino-
vatívny spôsob myslenia, nové zručnosti, 
poriadok a prístup. Musia sa seriózne za-
oberať strategickým plánovaním, vytvá-
raním komunít. Míľniky a najdôležitejšie 
priority sú zdôraznené aj v  rámci Strate-
gického plánu Metropolitnej knižnice Erví-
na Szaba v Budapešti na roky 2014 – 2020. 
Vedúci oddelenia elektronických zdrojov 
Jagelovskej knižnice v Krakove (Poľsko) – 
Leszek Szafrański, MA predstavil účastní-
kom kvalifi kačné predpoklady knihovníkov 
Jagelovskej knižnice v  procese tvorby kniž-
ničného úložiska. V príspevku sa zaoberal 
kvalifi kačnými predpokladmi pracovníkov 
podieľajúcich sa na projekte vytvárania 
inštitučného repozitára. Pre Jagelovskú 
univerzitu je databáza tohto druhu nielen 
archívom univerzitných dokumentov, ale 
aj virtuálnou študovňou povinných vý-
tlačkov, ktoré knižnica dostáva na základe 
Zákona o povinnom výtlačku zo 7. novem-
bra 1996 a Nariadenia Ministerstva kultúry 
a umenia zo 6. marca 1997. Aby bolo mož-
né zabezpečiť základné činnosti knižnice, 
kvalifi kačné predpoklady zamestnancov 
musia byť v súčasnosti nad rámec zručností 
získaných počas štúdia a zručností v minu-
losti požadovaných v tejto profesii. Okrem 
katalogizačných zručností musí knihovník, 
ktorý pracuje s takýmito údajmi, mať zna-
losti z oblasti platných zákonov o  autor-
ských právach, grafi ckej úpravy digitálnych 
dokumentov, informačných a komunikač-
ných technológií a tiež editovania a tvorby 
webových stránok (tvorca webových strá-
nok, UI/UX dizajnér). Na veľmi aktuálnu 
tému sa vo svojom príspevku Univerzitné 
knižnice medzi informáciami a interkultúr-
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nou komunikáciou – prípadová štúdia: uni-
verzitné knižnice v Temešvári (Rumunsko) 
zamerali Simona Marilena Bursasiu, MA 
– doktorandka a knihovníčka Centrálnej 
univerzitnej knižnice Eugena Todorana 
v Temešvári a Maria Micle, PhD. – odbor-
ná asistentka na Západnej univerzite v Te-
mešvári (Rumunsko). Uviedli, že podpora 
odlišnosti a kultúrnej komunikácie medzi 
komunitami si vyžaduje prijať princípy, 
ktoré prispejú k sociálnej integrácii ľudí z 
rôznych kultúr a menšín. Autorky zároveň 
poukázali na to, že knižnica poskytuje in-
formácie z rozličných zdrojov a pozitívne 
vplýva na spolužitie občanov v mul-
tikultúrnej spoločnosti.  
Ďalší príspevok Možnosti celoživotného 

vzdelávania knižničných pracovníkov pred-
niesla Valeriya Suvorova, Ph.D. – vedúca 
Oddelenia knižničnej vedy a  výskumu 
Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnice 
N. A. Nekrasova v Moskve. Rozpracovala 
v ňom témy: motivácia  k sebazdokonaľo-
vaniu vlastných zručností, tradičné spôso-
by vzdelávania a zdokonaľovania zručností 
v  Rusku, nové spôsoby vzdelávania sa – 
vzdelávanie sa prostredníctvom výskumu,  
interaktívne zdokonaľovanie zručností 
(online semináre, telekomunikačné mosty, 
dištančné  tréningy a i. Predstavila aj mo-
derné metódy vzdelávania a  trénovania  
(gamifi kácia, crowdsourcing, brainstor-
ming, creation of swarm intelligence, use 
of fl ow experience) a skúsenosti Centrál-
nej  univerzálnej vedeckej  knižnice N. A. 
Nekrasova z realizácie vlastných projektov. 
Aktivity Chorvátskej asociácie knižníc v ob-
lasti celoživotného vzdelávania a odborného 
rastu knižnično-informačných pracovní-
kov prezentovali v  spoločnom príspevku 

tri chorvátske autorky: Tamara Krajna, 
PhD. – členka Stáleho výboru knižnič-
nej Sekcie IFLA pre vedu a  technológie a 
hlavná knihovníčka na Fakulte strojné-
ho inžinierstva a  lodného staviteľstva na 
Univerzite v  Záhrebe, Katica Matković 
Mikulčić – riaditeľka Mestskej knižnice vo 
Velikej Gorici a Marijana Mišetić – členka 
Rady chorvátskych knižníc a predsedníč-
ka Odbornej rady Chorvátskej asociácie 
knižníc, konzultantka v Knižnici Fakulty 
humanitných a sociálnych vied Záhreb-
skej univerzity. Odborníčka zo Srbska, 
Jasmina Ninkov – riaditeľka Belehradskej 
mestskej knižnice do programu Kolokvia 
prihlásila   príspevok s  názvom: Inovácia 
– iniciatíva Ineli a  vzdelávanie: Čo by ste 
mali vedieť, aby ste sa stali novátormi? Au-
torka v ňom predstavila turbulentné pro-
stredie verejných knižníc, ktoré núti ich 
vedúcich pracovníkov zadefi novať, čo zna-
mená  „byť verejnou knižnicou“. Citovala 
Petra Druckera, ktorý uviedol, že „najväč-
ším  nebezpečenstvom  v časoch turbulencie 
nie je samotná turbulencia, ale konanie 
podľa starých zaužívaných logických postu-
pov” a zdôraznila, že toto motto presadzuje 
aj globálna iniciatíva knižníc (GL) Nadá-
cie Billa a Melindy Gates. Takýto prístup 
riadiacich pracovníkov verejných knižníc 
by mal vyústiť do sieťovej spolupráce 
vedúcich pracovníkov na celom svete. Ako 
posledná v rámci druhého bloku príspe-
vkov vystúpila Mgr. Františka Tomoriová 
–  interná doktorandka na Univerzite Ko-
menského v  Bratislave, ktorá sa venovala 
celoživotnému vzdelávanie knihovníkov 
a  situácii na Slovensku. Informácie z pra-
xe získala prostredníctvom krátkej ankety, 
ktorej cieľom bolo zistiť, aký postoj majú 
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k celoživotnému vzdelávaniu knihovníci 
vo verejných knižniciach. Výsledky ankety 
poukázali na problémy, ktoré autorka roz-
delila do troch tried: problémy na strane 
knihovníka, inštitúcie (knižnice) a štátu. 
Následne vytvorila návrhy, ktoré by mohli 
pomôcť situáciu celoživotného vzdeláva-
nia vo verejných knižniciach na Slovensku 
zlepšiť.
Druhý deň rokovania bol vyhradený pre 

záverečný blok 6 príspevkov o Pôsobení, 
úlohách a vplyve profesijných knihovníc-
kych združení v krajinách V4. Obsahovo 
boli príspevky  zamerané na prezentáciu 
činnosti a  aktivít profesijných knihovníc-
kych združení v  jednotlivých krajinách 
V4+, možností vzájomnej spolupráce a 
aktivity na podporu presadzovania spoloč-
ných záujmov.
Význam medzinárodnej spolupráce kni-

hovníckych združení na pôde IFLA a v kra-
jinách V4 a úspešné príklady z histórie a sú-
časnosti Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc predstavila účastníkom Kolokvia 
Ing.  Silvia Stasselová – vedúca Knižnice 
a  informačného centra Stavebnej fakul-
ty STU, predsedníčka SSKK, členka Rady 
vlády Slovenskej republiky pre kultúru a 
členka Stáleho výboru Sekcie IFLA pre 
manažment knihovníckych asociácií IFLA 
MLAS. Poznamenala, že medzinárodná 
spolupráca je najvýznamnejšou zárukou 
pokroku a rozvoja knihovníctva a  infor-
mačnej vedy na celom svete, avšak syste-
matickou a vysoko organizovanou sa sta-
la až po vzniku Medzinárodnej federácie 
knižničných asociácií a  inštitúcií (IFLA) 
v  roku 1927. Príspevok je zhrnutím hlav-
ných historických medzníkov v  medziná-
rodných aktivitách slovenského knihov-

níctva, vrátane 44. kongresu IFLA, ktorý 
sa v  roku 1978 konal na Štrbskom Plese 
vo Vysokých Tatrách. Aktivity krajín V4 
a krajín strednej a východnej Európy v or-
gánoch IFLA sú prehľadne zosumarizova-
né a vhodne ilustrované medzinárodnými 
aktivitami Spolku slovenských knihovní-
kov a  knižníc, najstaršieho slovenského 
knihovníckeho profesijného združenia (od 
roku 1946). Činnosť ďalšieho slovenského 
profesijného združenia predstavila PhDr. 
Daniela Džuganová – predsedníčka SAK a 
riaditeľka Univerzitnej knižnice Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoj prí-
spevok nazvala: 23 rokov činnosti Sloven-
skej asociácie knižníc. A čo ďalej? Zhrnula 
v ňom hlavné aktivity a činnosti tohto ne-
závislého, dobrovoľného a otvoreného zá-
ujmového združenia verejne prístupných 
knižníc na Slovensku. Predseda Zväzu 
knihovníkov a  informačných pracovníkov 
ČR (SKIP ČR) a vedúci oddelenia vzdelá-
vania Národnej knižnice ČR v Prahe Mgr. 
Roman Giebisch, PhD.  priblížil činnosť 
najväčšieho českého profesijného združe-
nia v príspevku: SKIP včera, dnes a zajtra. 
SKIP vznikol koncom 60. rokov ako reak-
cia nespokojných knihovníkov, ktorí poža-
dovali zlepšenie podmienok pre knižnice 
a  ich činnosť. Jeho úloha sa po celú dobu 
týkala aktuálnych problémov riešených 
v oblasti informačnej a knihovníckej. Pred-
seda SKIP poukázal na skutočnosť, že spol-
ková participácia mladých knihovníkov je 
v súčasnosti veľmi nízka, ich činnosť je do 
značnej miery individualizovaná a indivi-
dualistická. Záujem mladých knihovníkov 
o vlastnú profesiu je mizivý a počet aktív-
nych individuálnych členov SKIP povážli-
vo klesá. Hana Landová, PhD.  – podpred-
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sedníčka Asociácie knižníc vysokých škôl 
v ČR a zástupkyňa riaditeľa Študijného a 
informačného centra Českej poľnohos-
podárskej univerzity v Prahe vystúpila 
s príspevkom AKVŠ: spolu – otvorene – 
efektívne. Predstavila Asociáciu knižníc 
vysokých škôl v Českej republike (AKVŠ) 
ako platformu pre diskusiu o vývoji rôz-
nych tém týkajúcich sa vysokoškolského 
knihovníctva.  Históriu AKVŠ popísala 
veľmi stručne; jej zámerom bolo poukázať 
najmä na kľúčové aktivity tejto odbornej 
organizácie, ktroré sú súčasťou Strate-
gického plánu  AKVŠ. Príspevok Výzvy 
a  aktivity profesionálnych knihovníckych  
spolkov,  predovšetkým Spolku maďar-
ských knihovníkov vznikol v spoluautorst-
ve dvoch maďarských odborníčok  – Kláry 
Bakos, MA – prezidentky Spolku maďar-
ských knihovníkov a riaditeľky Univerzity 
verejnej správy v Budapešti a prof. Ágnes 
Hajdu Barát, PhD. – podpredsedníčky uve-
deného profesijného združenia a vedúcej 
oddelenia knižničnej vedy na Univer-
zite Eötvösa Loránda v Budapešti. Keďže 
prezidentka Spolku maďarských kni-
hovníkov sa na Kolokviu nemohla zúčast-
niť, účastníkom sa prihovorila prof. Ágnes 
Hajdu Barát. Autorky skúmali vplyv medz-
inárodných a národných trendov, zmien a 
výziev, určených spolkom profesionálnych 
knihovníkov. Sumarizovali základné úsilie 
manažmentu a neustále obnovované vízie 
Spolku maďarských knihovníkov (AHL). 
Ich štúdia prezentuje národné a medz-
inárodné iniciatívy, vrátane možností pre 
vzájomnú spoluprácu. Príspevok generál-
nej riaditeľky Srbskej asociácie knižníc – 
Vesny Crnogorac, žiaľ, na podujatí neod-
znel, záujemcom je k dispozícii v zborníku. 

Otvorila v ňom tému: Knižnice ako pros-
triedky transparentnosti – úloha knižnič-
ných združení. Ako poznamenala, rozvoj 
demokracie v modernej spoločnosti vytvo-
ril prostredie, v  ktorom verejné knižnice 
získali významnú a  aktívnu úlohu a  tým 
aj osobitnú spoločenskú zodpovednosť. 
Knižničné asociácie by mali podporovať 
a presadzovať slobodný prístup k informá-
ciám pre používateľov knižníc. Vychádza-
júc zo skúsenosti Srbskej asociácie knižníc 
predstavuje tento príspevok stručný po-
hľad na Manifest IFLA o  transparentnos-
ti, ako aj na spôsoby jeho presadzovania, 
ktoré by knižničné asociácie mali poskyto-
vať svojim členom, v  tomto kontexte kni-
hovníkom. Záverečný príspevok Kolokvia 
Zhodnotenie vedeckých a  odborných pod-
ujatí prostredníctvom stratégií mediálneho 
plánovania predniesla rumunská odbor-
níčka Maria Micle, PhD. 
Rokovanie účastníkov Kolokvia ďalej po-

kračovalo v rámci generálnej diskusie, väč-
šina diskusných príspevkov bola venovaná 
otázkam 2. tematického panela. Príspevky, 
ktoré na podujatí odzneli, boli publikované 
v slovenskom aj anglickom jazyku v zbor-
níku, ktorý vyšiel tlačou, aj ako elektronic-
ký dokument, zverejnený na stránke ŠVK 
BB. 
Nové smerovanie knižníc, nové požiadav-

ky na knižnično-informačného pracov-
níka, či postavenie a  úlohy profesijných 
knihovníckych združení sú témy, ktoré sú 
diskutované v oblasti knihovníctva na rôz-
nych úrovniach – na národnej aj na úrovni 
Vyšehradskej skupiny s prienikmi na celo-
európsku úroveň. Každá z inštitúcií, ktorú 
zúčastnení experti na kolokviu reprezen-
tovali, prispela svojimi skúsenosťami a ná-
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vrhmi k  riešeniu nastolenej problematiky. 
Prax dokazuje, že realizovanie kolokvií má 
svoje opodstatnenie, dosiahnuté výsledky 
rokovaní odborníkov sú prínosom pre zvy-
šovanie úrovne knižničných služieb v jed-
notlivých krajinách, dochádza k  bližšej 
spolupráci medzi odborníkmi a knižnica-
mi na medzinárodnej úrovni. Na záver mi 
dovoľte v mene účastníkov 5. ročníka Ko-
lokvia vysloviť poďakovanie všetkým čle-
nom organizačného a  programového vý-
boru za ich prácu, autorom z jednotlivých 
krajín za aktuálne a  zaujímavé príspevky 
a  Ministerstvu kultúry SR za fi nančnú aj 
odbornú podporu pri realizácii podujatia. 
Organizáciou 5. ročníka Kolokvia knižnič-
no-informačných expertov krajín V4+ slo-
venskí knižnično-informační odborníci 
preukázali, že vedia úzko spolupracovať 
na riešení náročných úloh, že im záleží na 

medzinárodnom uznaní a budovaní prestí-
že a že spoločnými silami dokážu dosaho-
vať úspechy aj v medzinárodnom meradle.  
Svedčia o tom početné poďakovania a slo-
vá uznania od zahraničných účastníkov.
Prípravou 6. ročníka Kolokvia poveril mi-

nister kultúry ČR Moravskú zemskú kniž-
nicu v Brne.

Účastníci Kolokvia na návšteve v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Záver Kolokvia
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Benku Jakubáčovú poznám viac ako štvrť-
storočie. Jednou z mnohých charakteristík, 
ktoré ju vystihujú, je vernosť. Vernosť nie-
len svojmu manželovi, s  ktorým nedávno 
spoločne oslávili rovnaké životné jubile-
um, ale aj vernosť svojmu povolaniu, kul-
túre, čitateľovi i  vernosť svojej materskej 
inštitúcii. 1. augusta uplynulo 40 rokov 
odvtedy, čo Benka ofi ciálne nastúpila do 
trnavskej knižnice. Akosi prirodzene tento 
výber vyplynul po tom, čo v tejto knižnici 
od roku 1973 absolvovala ako študentka 
všetky letné brigády, takže oddelenia i prá-
cu v knižnici dokonale poznala. 
Benka pochádza z  dedinky Majcichov, 

známej  pôsobením Jána Palárika. Po 
ukončení strednej všeobecnovzdelávacej 
školy v  Trnave absolvovala knihovnícku 
nadstavbu. Inú činnosť ako prácu v kultú-
re si nevedela predstaviť. Jej rozhodnutie 
ovplyvnilo predovšetkým rodinné prostre-
die. Jej otcom bol pán Michal Horecký, vý-
znamná a dôležitá postava majcichovského 
kultúrneho a  spoločenského života. Bol 
organistom, obecným kronikárom, obdi-
vovateľom Jána Palárika a  organizátorom 
takmer všetkých kultúrnych aktivít v obci. 
Aj ďalší členovia rodiny Horeckých patrili 
i patria k významným predstaviteľom kul-
túry. Nájdeme tu spisovateľa, vydavateľa, 
distribútora kníh, knihovníkov. Benka 
s úsmevom spomína na krstných rodičov, 
ktorí z diaľky kontrolovali a dozerali na jej 
duchovný a kultúrny rozvoj.
V  trnavskej knižnici začala pracovať 

v  oddelení beletrie a  pokračovala na me-

PERSONÁLIE

todickom oddelení, kde mala na starosti 
odborárske knižnice a  knižnice ostatných 
sietí. Postupne sa špecializovala na meto-
dičku pre prácu s deťmi, ktorá jej bola veľ-
mi blízka. Aj preto  po materskej dovolenke 
s dcérou Jankou nastúpila ako vedúca det-
ského oddelenia. V súčasnosti pracuje ako 
vedúca služieb a viac ako desať rokov je zá-
stupkyňou riaditeľky knižnice. Popri svo-
jej funkcii pracuje v národnej komisii pre 
služby, je členkou pracovnej skupiny pre 
služby v  systéme Virtua, členkou redakč-
nej rady bulletinu SAK, pracuje vo výbore 
trnavskej pobočky SSKK. Aj tieto početné 
funkcie vypovedajú o  jej ďalšej pozitívnej 
vlastnosti a  tou je vysoké pracovné nasa-
denie, systematickosť a  precíznosť. Benka 

JUBILANTKA BENJAMÍNA JAKUBÁČOVÁ / MS. BENJAMÍNA JAKUBÁČOVÁ IS 
CELEBRATING HER JUBILEE
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vždy nachádzala záľubu vo vypĺňaní dotaz-
níkov, tabuliek, štatistík, tlačív.
Kreatívnu stránku svojej osobnosti Benka 

predstavuje ako organizátorka  a ostrieľaná 
moderátorka kultúrnych aktivít Knižni-
ce Juraja Fándlyho v  Trnave. Ako príklad 
uvediem literárny klub Fórum humoristov. 
Stála pri jeho zrode v roku 2009 a projekt 
úspešne pokračuje dodnes. Ďalšie jej ak-
tivity by vydali na samostatný príspevok. 
Za svoju odbornú činnosť bola ocenená 
pamätnou medailou predsedu trnavského 

Ku gratulácii sa
 pripája

aj redakčná rada

Bulletinu SAK

samosprávneho kraja. Ďalšie významné 
ocenenie- zlatá Janského plaketa – doka-
zuje Benkinu altruistickú osobnostnú črtu. 
Svoju krv na pomoc iným darovala 42 krát!
Práca je môj koníček, hovorí Benka bez 

náznaku pátosu či irónie. Svojim príkla-
dom nás o tom presviedča pri každej prí-
ležitosti.
Mila Benka, do ďalších rokov Ti želáme 

všetko len to najlepšie!
Mgr. Zuzana Martinkovičová
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