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S

lovo voľby sú momentálne najskloňovanejším slovom. Od výsledkov
volieb sa veľa očakáva. Očakávajú tí,
čo volili, aj tí, čo sú zvolení. Každé voľby sú
očakávaním aj sklamaním zároveň. Vždy
sme zvedaví, kto prevezme na nasledujúce roky moc. Sú aj také voľby, pri ktorých
nejde o moc a peniaze, ale zvolení berú na
seba prácu a zodpovednosť.
Vo voľbách do Správnej rady Slovenskej
asociácie knižníc v novembri 2015 sme
dali dôveru ľuďom, ktorí budú nasledujúce
roky pracovať pre dobro „knihovníckeho
sveta“. Dovoľte mi, aby som sa v mene novozvolenej správnej rady aj v mene svojom
aj touto cestou poďakovala za prejavenú
dôveru. Do funkcie predsedníčky bola po
prvýkrát v histórii SAK zvolená riaditeľka
verejnej knižnice. Aj keď som bola členkou správnej rady viac ako desať rokov
a vždy som sa snažila pristupovať k povinnostiam zodpovedne, funkcia predsedníčky je pre mňa výzvou byť ešte viac užitočná
v tejto novej pozícii. Čo prinesie nasledujúce obdobie záleží aj na tom, aké očakávania
má členská základňa. Plán, ktorý schválilo
Valné zhromaždenie SAK vo februári na
rok 2016, zahŕňa tradičné aktivity, ktoré
robí SAK na podporu spolupráce knižníc,
odborné podujatia, vzdelávacie aktivity aj
mnoho podujatí na podporu čítania. Pri
príprave plánu sme oslovili členskú základňu, aby knižnice poslali návrhy na aktivity,
ktoré by SAK mala v roku 2016 realizovať.
Odozva zo strany knižníc bola minimálna. Možno to znamená, že sme s navrhovanými aktivitami spokojní. Alebo žeby
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sme nevedeli, čím by sme mohli činnosť
našej asociácie obohatiť? Zvolili sme si do
vedenia SAK ľudí, od ktorých sa očakáva,
že naše nezávislé dobrovoľné a otvorené
záujmové združenie knižníc okrem iných
dôležitých cieľov zabezpečí aj prípravu odborných podujatí orientovaných na vzdelávanie, výmenu skúseností medzi knižnicami. Radi by sme vaše očakávania naplnili.
Preto budeme naďalej otvorení vašim návrhom a pripomienkam. O všetkom, čo sa
v SAK deje, vás aktuálne informujeme na
našej webovej stránke www.sakba.sk. Pre
potreby komunikácie i propagácie knihovníckych i knižničných aktivít vydáva SAK
odborné periodikum pod názvom Bulletin
SAK. Veríme, že sa nám podarí aj napriek
obmedzeným finančným prostriedkom
udržať tlačenú podobu bulletinu aj v nasledujúcom období a že bude odrazom života
našej asociácie.
Dovoľte mi zaželať novej redakčnej rade
veľa dobrých príspevkov a Vám všetkým
veľa pekných chvíľ strávených čítaním Bulletinu SAK v roku 2016!

Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC
(MARTIN, 17.2.2016)/ GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK
LIBRARY ASSOCIATION (MARTIN, FEBRUARY 17, 2016)
SPRÁVA O ČINNOSTI SAK NOVEMBER 2015 – FEBRUÁR 2016/ ANNUAL
REPORT OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION
NOVEMBER 2015 – FEBRUARY 2016
Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk
Abstract: Activities of the association, its managing structures (board of directors, control
board) and Professional structures are balanced by its director. The Professional structures
include: public libraries section, academic libraries section, working teams for long-range
development, working team for information Technologies application and digitization, for
legislation, editorial activities and promotion and for international cooperation.
Keywords: Slovak Library Association, library association, annual report
Kľúčové slová: Slovenská asociácia knižníc, knihovnícke združenie, správa o činnosti
Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som zhodnotila obdobie
Slovenskej asociácie knižníc od posledného volebného valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2015
v SNK v Martine.
Slovenská asociácia knižníc má k dnešnému dňu 98 členov. Na poslednom volebnom valnom zhromaždení sme za členov
SAK prijali 2 knižnice:
1. Dokumentačné stredisko, Národná banka Slovenska (zita.misutova@nbs.sk);
2. Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho, Komárno (egyhazid@ujs.sk).
Správna rada, zvolená na volebnom valnom zhromaždení 19.11.2015, pracovala
v zložení:
-- Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka
SAK;
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-- PhDr. Blanka Snopková, PhD.,
tajomníčka SAK;
-- Mgr. Andrea Doktorová,
podpredsedníčka a súčasne garant za
ekonomickú a hospodársku agendu
SAK;
-- PhDr. Daniela Džuganová, vedúca
sekcie akademických knižníc;
-- Mgr. Beáta Bellérová, PhD., vedúca
odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj
a legislatívu SAK;
-- Ing. Ondrej Látka, PhD., vedúci
odbornej skupiny pre informačnokomunikačné technológie SAK;
-- Ing. Alena Poláčiková, členka sekcie
akademických knižníc;
-- Mgr. Katarína Šušoliaková, vedúca
sekcie verejných knižníc;
-- PhDr. Judita Kopáčiková, vedúca
odbornej skupiny pre edičnú činnosť
a propagáciu SAK; súčasne aj
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

zodpovedná redaktorka Bulletinu SAK;
-- Mgr. Daniela Tóthová, vedúca odbornej
skupiny pre medzinárodnú spoluprácu
SAK;
-- Ing. Jozef Dzivák, člen odbornej
skupiny pre medzinárodnú spoluprácu
SAK;
-- Odborné skupiny boli doplnené
o ďalších členov, ich zloženie je
nasledovné:
ODBORNÁ SKUPINA PRE DLHODOBÝ ROZVOJ a LEGISLATÍVU
Vedúca: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Členovia:
Mgr. Andrea Doktorová
PhDr. Daniela Gondová
Mgr. Valéria Závadská
ODBORNÁ SKUPINA PRE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Vedúci: Ing. Ondrej Látka, PhD.
Mgr. Norbert Végh
Mgr. Agnesa Juhászová
ODBORNÁ SKUPINA PRE EDIĆNÚ
ČINNOSŤ A PROPAGÁCIU
Vedúca: PhDr. Judita Kopáčiková
Členovia:
Ing. Jozef Dzivák
PhDr. Daniela Džuganová
SEKCIA VEREJNÝCH KNIŽNÍC
Vedúca: Mgr. Katarína Šušoliaková
Členovia:
PhDr. Judita Kopáčiková
Mgr. Daniela Tóthová
Mgr. Milota Torňošová
Mgr. Iveta Kyselová
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

SEKCIA AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC
Vedúca: PhDr. Daniela Džuganová
Členovia:
PhDr. Daniela Gondová
Ing. Alena Poláčiková
Ing. Jozef Dzivák
PhDr. Mária Kadnárová
ODBORNÁ SKUPINA PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU
Vedúca: Mgr. Daniela Tóthová
Členovia:
Ing. Jozef Dzivák
Kontrolná a revízna komisia SAK pracuje v zložení:
Predsedníčka: PhDr. Daniela Gondová
Členky:
Mgr. Katarína Soukupová
Mgr. Marta Skalková
Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od
VVZ SAK v novembra 2015 stretla dvakrát, a to:
• 13. januára 2016 v Krajskej knižnici
v Žiline
• 16. februára 2016 v SNK v Martine
Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som teraz v krátkosti zhrnula aktivity SR SAK za obdobie 3 mesiacov.
• SR SAK navrhla členov komisií FPU 6.1,
6.2 a 6.3 – (M. Lopušanová, M. Džavíková, E. Lačná, A. Repaská, V. Nagyová,
T. Mišovičová, V. Závadská, O. Doktorová, B. Snopková). Vďaka za spoluprácu.
V týchto dňoch bola zverejnená výzva
na doplnenie členov komisií. Dovoľujem si poprosiť Vás všetkých o zaslanie
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návrhov ďalších členov. Podmienky sú
zverejnené na stránke FPU.
• Pripravila marketingový plán Týždňa slovenských knižníc 2016 s heslom
„Knižnice pre všetkých“ – 17. ročník
a slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2016, ktoré sa uskutoční
29. 2. 2016 v ŠVK v Banskej Bystrici.
• Uskutočnila dňa 28. 1. 2016 zasadnutie
redakčnej rady Bulletinu SAK prostredníctvom videokonferencie (Bratislava
– Košice – Prešov). Zodpovednou redaktorkou je PhDr. Judita Kopáčiková,
výkonnou redaktorkou je PhDr. Zuzana
Babicová, členkami Benjamína Jakubáčová, PhDr. Eleonóra Janšová, Mgr. Valéria
Závadská, PhDr. Kamila Prextová, PhDr.
Lýdia Čelková, Mgr. Daniela Tóthová.
Predmetom rokovania bolo obsahové
zameranie všetkých štyroch čísel Bulletinu SAK.
• Pripravila a predložila Rozbor hospodárenia SAK, ktorý predkladá Mgr. Andrea
Doktorová, garant za ekonomickú a hospodársku agendu SAK.
• Pripravila návrh plánu práce SAK a návrh rozpočtu SAK na rok 2016.
• Na svojich zasadnutiach sa viackrát venovala problematike financovania činnosti a aktivít SAK vrátane zabezpečenia
ďalších finančných zdrojov aj z FPU.
• Vzhľadom na to, že nie sú v súčasnosti ďalšie možnosti získania finančných
prostriedkov jednoznačne jasné správna rada SAK sa po starostlivom uvážení rozhodla pristúpiť k nepopulárnemu
kroku a predložiť VZ SAK návrh na
zvýšenie členských príspevkov. Členské
príspevky neboli zvyšované 12 rokov.
Návrh výšky členských príspevkov na
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rok 2017 v zmenenej výške:
-- SNK Martin, UK Bratislava,
CVTI SR.....................................250 EUR
-- ŠVK, SKN Levoča,
UK SAV, SPK.............................180 EUR
-- akademické knižnice................150 EUR
-- verejné knižnice (regionálne)..120 EUR
-- verejné knižnice (mestské)........80 EUR
-- špeciálne knižnice ......................30 EUR
-- obecné knižnice ..........................20 EUR
Zrealizovala pracovné stretnutie knihovníkov – vyškolených trénerov pamäti
v rámci projektu SAK Vzdelaní knihovníci
= spokojní návštevníci, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. 2. 2016 v Krajskej knižnici v Žiline.
SR SAK vyhlasuje každý rok súťaž o cenu
SAK za aktívnu činnosť knižnice „SAKAČIK“. Za rok 2015 bolo doručených 10
návrhov na ocenenie SAKAČIK. 16.2.2016
zasadala SR SAK, ktorá tajným hlasovaním
zvolila, že víťaznou knižnicou, ktorá získa
650 € na nákup knižničného fondu sa stala Ústredná knižnica Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave za realizáciu PORTÁLU INFOMAČNEJ GRAMOTNOSTI. Portál je voľne dostupný na
http://midas.uniba.sk; poskytuje potrebný
priestor pre sprístupňovanie informácií
používateľom
knižnično-informačných
služieb a externých informačných zdrojov.
SR SAK vyhlasuje pre každý rok výzvu
pre členské knižnice na podporu podujatia/akcie „Partnerstvo alebo spojme svoje
sily“. Pre rok 2016 bolo doručených 17 žiadostí. Správna rada sa rozhodla podporiť
10 knižníc: Miestnu knižnicu v Petržalke
sumou 150€ na projekt Podpora čítania pre
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

tínedžerov: V.V.V. Vstúp Vyber Vypožičaj,
ŠVK v Banskej Bystrici sumou 300€ na
projekt „Kolokvium slovenských, českých
a moravských bibliografov“, Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote sumou
300€ na projekt „Školenie knihovníka na
certifikovaného trénera pamäti 1. stupeň“
Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove n.
T. sumou 200€ na projekt Komunitná knižnica X., Malokarpatskú knižnicu v Pezinku
sumou 100€ na projekt „Lekcia: Malé Karpaty“, Záhorskú knižnicu v Senici sumou
100€ na projekt „Literárna Senica Ladislava Novomestského 2016“ – 30. ročník
celoslovenskej autorskej súťaže, Krajskú
knižnicu v Žiline sumou 50€ na projekt
„Kultúrne podujatie pre deti – medzinárodná súťaž detskej tvorivosti“, Knižnicu
P. O. Hviezdoslava v Prešove sumou 100€

na projekt „Poškola tvorivosti“, Univerzitnú knižnicu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sumou 100€ na projekt
„Komunikačné kompetencie knihovníkov“ Krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene
sumou 100€ na projekt „Ako na web a facebook v knižnici“.
Vážené kolegyne, kolegovia,
SR SAK má za sebou prvé tri mesiace činnosti, ktoré sú minimom oproti trom rokom, ktoré sú pred nami. Ďakujem členom
SR SAK za pomoc a spoluprácu.
Ďakujem Vám za pozornosť!

UZNESENIA VOLEBNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
-- Správu o priebehu a výsledkoch volieb
Volebné valné zhromaždenie Slovenskej
členov KRK SAK a náhradníkov
asociácie knižníc
-- odmenu predsedníčke SR SAK
1. berie na vedomie
PhDr. Daniele Džuganovej vo výške
-- správu o činnosti SAK za uplynulé
priemerného platu v národnom
volebné obdobie
hospodárstve SR
-- správu o stave hospodárenia SAK za rok
3.
ukladá
2015
novozvolenej
SR SAK prebrať
-- správu kontrolnej a revíznej komisie
administratívnu
agendu do 31. 12. 2015
SAK
a
finančnú
agendu
do 31. 1. 2016
-- nových členov SAK:
novozvolenej
SR
SAK
pripraviť návrh
-- Dokumentačné stredisko, Národná
plánu
práce
a
rozpočtu
na rok 2016
banka Slovenska, Bratislava
zaoberať
sa
podnetnými
návrhmi
-- Univerzitná knižnica Univerzity J.
a
pripomienkami
z
diskusie
Selyeho, Komárno
4. vyslovuje uznanie a poďakovanie dote2. schvaľuje
-- Správu volebnej komisie o priebehu
rajšej SR SAK za vykonanú prácu.
a výsledkoch volieb predsedu SAK
-- Správu o priebehu a výsledkoch volieb
V Martine dňa 19. novembra 2015
členov SR SAK a náhradníkov
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016
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PLÁN PRÁCE A AKTIVÍT SAK NA ROK 2016
1 ORGANIZAČNÉ ÚLOHY
1.1 Predpokladané zasadnutia SR SAK
T: 01/2016, 02/2016, 06/2016, 10/2016
Z: predseda SAK
1.2 Predpokladané zasadnutie valného
zhromaždenie SAK
T: 17. 2. 2016, SNK, Martin
Z: predseda SAK
2 ODBORNÉ AKTIVITY
2.1 Stretnutie knihovníkov – vyškolených trénerov pamäti v projekte
SAK „Vzdelaní knihovníci=spokojní
návštevníci“
T: 2/2016, Žilina
Z: E. Antolíková, K. Šušoliaková
2.2 Týždeň slovenských knižníc 17.
ročník
T: 1. - 6. 3. 2016, 29.2. 2016 – Slávnostné otvorenie TSK v ŠVK v Banskej
Bystrici
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.3 Deň ľudovej rozprávky
T: 16. 3. 2016
Hlavný organizátor: Krajská knižnica
v Žiline
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.4 Noc s Andersenom – medzinárodný projekt na podporu čítania vo
verejných knižniciach
T: 1. 4. 2016
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.5 Výskum čítania mládeže vo veku 13
– 17 rokov na Slovensku - prípravné
práce, metodika a metodológia, konzultácie s NOC, príprava projektu do
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FPU 2017
T: 01-12/2016
Z: J. Kopáčiková
2.6 Čítame s Osmijankom. Pridáš
sa aj Ty? - Propagácia 12. ročníka
podujatia
T: 10/2015 – 04/2016, uzávierka súťaže
3.4. 2016
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.7 Dni detskej knihy
T: 3.-5. 5. 2016
Organizátor: Knižnica Petržalka
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.8 Čítajme si - Celoslovenský čitateľský maratón v spolupráci s Linkou
detskej istoty pri Slovenskom
výbore pre UNICEF
T: 06/2016
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.9 Celé Slovensko číta deťom
T: 1. - 7. 6. 2016 a 1.- 6.12. 2016
Z: sekcia verejných knižníc SAK
2.10 Komunitná knižnica X. - seminár
T: 10/2016
Z: E. Antolíková
2.11 Akademické knižnice a nové témy
informačného vzdelávania
T: 5/2016, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
Z: sekcia akademických knižníc SAK
2.12 Akademické knižnice a implementácia RDA
T: 9-11/2016, CVTI SR, Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK
2.13 Evidencia publikačnej a umeleckej
činnosti v akademických knižniciach a jej nová podoba
T: 10-11/2016, CVTI SR, Bratislava
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

Z: sekcia akademických knižníc SAK
v spolupráci s CVTI SR
2.14 XIX. Kolokvium slovenských,
českých a moravských bibliografov
- spoločné podujatie SAK a SDRUK.
Odborná a organizačná podpora
medzinárodného kolokvia
T: 9. – 11. 10. 2016 v ŠVK v Banskej
Bystrici
Z: B. Snopková
2.15 Benchmarking pre akademické
knižnice – prezentácia výsledkov
pilotného projektu vybraných akademických knižníc a ich štatistických
výkonov
T: 11/2016
Z: O. Látka a sekcia akademických knižníc SAK
2.16 Webová stránka SAK – priebežná
aktualizácia obsahu webovej stránky,
vrátane zabezpečenia jej udržiavania
a anglickej verzie
T: priebežne
Z: odborná skupina pre informačno-komunikačné technológie SAK, D.
Džuganová
2.17 Archív Bulletinu SAK – vytvorenie
fulltextového vyhľadávania na stránke Bulletinu SAK
T: priebežne
Z: odborná skupina pre informačno-komunikačné technológie SAK

T: podľa potreby
Z: odborná skupina pre dlhodobý rozvoj
a legislatívu SAK
4 EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA
4.1 Vydávanie Bulletinu SAK
T: štvrťročne
Z: Redakčná rada Bulletinu SAK,
odborná skupina pre edičnú činnosť
a propagáciu SAK, odborná skupina
pre zahraničnú spoluprácu SAK
5 ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
5.1 Zabezpečenie účasti zástupcov SAK
na podujatiach EBLIDA, SDRUK,
SKIP
T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK
5.2 Zabezpečovanie prekladov do Bulletinu SAK a anglickej verzie webovej
stránky SAK
T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spoluprácu SAK
(Plán práce a aktivít SAK na rok 2016
bol schválený členskými knižnicami na
valnom zhromaždení SAK dňa 17.2. 2016
v Martine)

3 LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ
3.1 V súlade s úlohami Programového
vyhlásenia vlády pre Ministerstvo
kultúry SR podieľať sa na príprave
knižničnej a ďalšej legislatívy, ktorá
sa dotýka knižníc a knižnično-informačnej činnosti.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
VZDELÁVACIA AKTIVITA V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICI:
REALIZÁCIA AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
KNIHOVNÍCKE ZÁKLADY PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ / EDUCATIONAL
ACTIVITY IN SLOVAK NATIONAL LIBRARY: THE REALISATION OF ACCREDITED
EDUCATIONAL PROGRAMME THE LIBRARY PRINCIPLES FOR INFORMATION
SOCIETY
Mgr. Eva Hollá, Slovenská národná knižnica, Martin
eva.holla@snk.sk
Abstract: Department of Library System Development in Slovak National Library realised
from June to October 2015 an accredited educational program of additional learning „Library science basics for the knowledge society“. The lifelong learning activity is addressed to
candidates who want to work in library, to library employees of different libraries without
library education. Educational program is designed as a module system and consists of three
independent modules. The education is made in form of hybrid education through distance
education and face-to-face class time..
Keywords: accredited educational programe, lifelong learning, further education, e-learning,
module, Slovak National Library, participant of education, educational activity
Kľúčové slová: akreditovaný vzdelávací program, celoživotné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, e-learningový výukový portál, modul, Slovenská národná knižnica, účastníci vzdelávania, vzdelávacia aktivita
Podľa štatistických údajov Eurostatu týkajúcich sa problematiky celoživotného vzdelávania za rok 2015, iba 3 % osôb vo veku
25 - 64 rokov participuje na aktivitách
ďalšieho vzdelávania, resp. tréningov. Je
to naozaj veľmi nízke číslo a Slovenská republika je zo súčasných 28 členských krajín Európskej únie v podstate na „chvoste“
v danej štatistike.1 Treba sa zamyslieť nad
skutočnosťou, prečo je tomu tak. Nezáu1 Lifelong learning - Percentage of adult population aged 25-64 participating in education
and training. In: Eurostat [online]. 2015 [cit.
2016-02-29]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem250&plugin=1
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jem? Nevedomosť? Nedostatočná ponuka?
Neinformovanosť?….A takto by sme si
mohli klásť ešte veľa a veľa otázok, na ktoré
vieme len čiastočné či žiadne odpovede.
Celoživotné vzdelávanie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou života v modernej spoločnosti. Je legislatívne vymedzené zákonom
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, kde v par. 2, ods. 1, pod pojmom celoživotné vzdelávanie rozumieme: „...všetky
aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu
života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti
a schopnosti.“2
2 Zákon č. 568/2009 Z. z. z 1. decembra 2009
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

Pojem ďalšie vzdelávanie je následne
špecifikovaný v par. 2, ods. 3: „...umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú
kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť
alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú
v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života
občianskej spoločnosti.“3
Ďalšie vzdelávanie je dôležitou a nezastupiteľnou súčasťou koncepcie celoživotného
učenia sa. Umožňuje každému získavať
nové znalosti a zručnosti, reagovať a adaptovať sa na neustále zmeny.
V súvislosti s rýchlym vývojom v oblasti
sociálnej, kultúrnej, ekonomickej, sfére nových technológií, posilňuje ďalšie vzdelávanie na svojom význame. Vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré sa naučíme ako
deti, mladí ľudia, v rodine, v škole, v rámci
formálneho vzdelávania, v práci, je potrebné neustále prehlbovať, doplňovať, rozvíjať
a zdokonaľovať. Učiť a vzdelávať sa musí
stále viac a viac ľudí i v priebehu dospelosti
– a to nielen pre udržanie svojej pozície na
trhu práce. Kontinuita získavania poznatkov a vedomostí naberá na význame, mala
by pretrvávať počas celého života jednotlivca.
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICI
Problematika celoživotného vzdelávania,
resp. ďalšieho odborného vzdelávania zamestnancov, a zamestnancov knižníc nevynímajúc, rezonuje v povedomí zamestnávateľov už niekoľko rokov.
Slovenská národná knižnica podľa Čl. 1,
3 Zákon č. 568/2009 Z. z. z 1. decembra 2009
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

ods. 3, písm. j) zriaďovacej listiny zo dňa
27. 06. 2000, v neskoršom znení zo dňa 01.
10. 2015, „...plní vzdelávacie úlohy celoštátneho charakteru pre knižničný systém“.4 Má
uspokojovať vzdelávacie potreby, organizovať vzdelávacie podujatia a napomáhať pri
celoživotnom vzdelávaní. v oblasti ďalšieho
odborného vzdelávania sú cieľovou skupinou osoby pracujúce v rôznych typoch
knižníc alebo osoby so záujmom pracovať
v oblasti knihovníctva. v oblasti vzdelávania pre verejnosť sú cieľovou skupinou
používatelia knižnice, žiaci základných,
stredných a vysokých škôl, seniori, individuálni alebo kolektívni domáci a zahraniční návštevníci. Už niekoľko rokov realizuje
národná knižnica informačnú výchovu
formou exkurzií so zameraním na poslanie,
úlohy knižnice, ako i na praktické ukážky
využívania online katalógu a elektronických informačných zdrojov.
Vzdelávanie v rámci svojej metodickej
činnosti koordinačne a organizačne zabezpečuje oddelenie pre rozvoj knižničného
systému odboru Služby Slovenskej národnej knižnice (ďalej len ORKS). Je metodickým, poradenským, konzultačným,
vzdelávacím a štatistickým pracoviskom
knižničného systému Slovenskej republiky.
Vedenie Slovenskej národnej knižnice
si uvedomuje naliehavosť požiadavky od
knihovníkov realizovať nové a inovačné
vzdelávacie aktivity. Ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov knižníc považuje za
jednu z kľúčových úloh rozvoja slovenského knihovníctva.
4 MK-2807/2015-110/14230. Rozhodnutie
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenskej
národnej knižnice zo dňa 1. októbra 2015.
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V rokoch 2009 – 2013 Slovenská národná knižnica úspešne realizovala vzdelávací
program (rekvalifikačný kurz) pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním
pod názvom Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť.
Akreditácia bola udelená Ministerstvom
školstva SR dňa 06. 10. 2008 pod číslom
2778/2008/428/1. Akreditácia daného
vzdelávacieho programu bola ukončená k
októbru 2013.
Kurz bol koncipovaný ako nemodulový,
s prezenčnou formou výučby. Rozsah bol
162 vyučovacích hodín, z toho teoretická
výučba činila 118 hodín, praktická výučba
44 hodín. Na získanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu bolo nevyhnutné
mať aspoň 70 % úspešnosť. Za päťročné
obdobie realizácie absolvovalo vzdelávanie
celkovo 106 frekventantov.
V rámci edičnej činnosti boli v roku 2010
vypracované dva študijné materiály (skriptá) ku vzdelávacej aktivite, ktoré ponúkli
účastníkom komplexný prehľad prednášaných tém spolu s učebnými textami od jednotlivých lektorov.5 6
Na základe päťročných skúseností s realizáciou vzdelávacej aktivity, pripomienok
zo strany lektorov, ako i účastníkov kurzu,
5 KILÁROVÁ, I., ed. Základy teórie a praxe
pre knihovníkov. Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť: učebné
texty na akreditovaný rekvalifikačný kurz SNK.
II. časť. Martin: Slovenská národná knižnica,
2010. ISBN 978-80-89301-69-0.
6 KRIŠTOFOVÁ, K. Zásady písania projektov
a získavanie finančných prostriedkov. Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú
spoločnosť: učebné texty na akreditovaný rekvalifikačný kurz SNK. I. časť. Martin: Slovenská
národná knižnica, 2010. ISBN 978-80-8930168-3.
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týkajúcich sa učebných osnov a formy výučby, bolo potrebné aktualizovať nielen samotný obsah, ale celú štruktúru vzdelávania. Ku koncu roka 2013, po ukončení prvej
akreditácie, ORKS uskutočnilo prieskum
na analýzu požiadaviek knižníc na vzdelávanie zo strany národnej knižnice.7 Zistené
skutočnosti boli zohľadnené a implementované v novej verzii vzdelávacej aktivity.
v kalendárnom roku 2014 pripravila Slovenská národná knižnica inovovanú koncepciu, obsahovú náplň a formu vzdelávacej aktivity. Po udelení akreditácie dňa 31.
03. 2015 pre vzdelávací program ďalšieho
vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, zo strany Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, sme
mohli pristúpiť k samotnej realizácii. Vzdelávací program je akreditovaný na päťročné časové obdobie a identifikovateľný
pod číslom 2778/2015/16/1.
Daný vzdelávací program je koncipovaný
ako modulový, skladá sa z troch samostatných modulov:
-- Modul - Všeobecný úvod do knihovníctva - v rozsahu 478 hodín;
-- Modul - Knihovník vo verejnej knižnici - v rozsahu 234 hodín;
-- Modul - Knihovník v akademickej
knižnici - v rozsahu 234 hodín.
Prvá realizácia akreditovaného vzdelávacieho programu sa uskutočnila v druhej
polovici kalendárneho roka 2015, v termíne 29. 06. – 23. 10. 2015. Podrobná
realizácia akreditovaného vzdelávacieho
7 KILÁROVÁ, I. Analýza požiadaviek knižničného systému SR na vzdelávacie služby Slovenskej národnej knižnice. In: Knižnica. 2013, roč.
14, č. 11-12, s. 22-30. ISSN 1335-7026.
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programu podľa modulov:
-- Modul - Všeobecný úvod do knihovníctva (29. 06. – 18. 09. 2015)
-- Modul - Knihovník vo verejnej knižnici (07. 09. – 22. 10. 2015)
-- Modul - Knihovník v akademickej
knižnici (07. 09. – 23. 10. 2015).
Cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť potrebný súhrn znalostí, vedomostí a informácií potrebných pre vykonávanie
práce v oblasti knihovníctva. Je koncepčne
určený na získanie základných tematických poznatkov pre prácu v knižnici. Má
rozvíjať kľúčové kompetencie účastníkov,
podporovať rozvoj odborných, tvorivých
a manažérskych kapacít, komunikačných
zručností a praktických schopností vo väzbe na znalostnú spoločnosť.
Vzdelávací program je určený pre záujemcov o prácu v knižnici, pre pracovníkov
všetkých typov knižníc bez knihovníckeho
vzdelania. Minimálne požadované vzdelanie pre účastníka je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
V prvom roku realizácie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania Knihovnícke základy pre
znalostnú spoločnosť úspešne absolvovalo daný program 24 z celkového počtu 25
prihlásených účastníkov. Na akreditovaný
vzdelávací program sa prihlásili nielen zamestnanci z rôznych typov knižníc, ale aj
„neknihovníci“. Štruktúra účastníkov bola
nasledovná: 1 z národnej knižnice, 12 z verejných knižníc, 6 z akademických knižníc,
4 zo špeciálnych knižníc a 2 neboli zamestnancami žiadnej knižnice, patrili do skupiny nezamestnaných. Kapacita vzdelávacích
miest vo vzdelávacom programe bola plne
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

využitá. Spätná väzba od absolventov vzdelávacieho programu bola pozitívna, návrhy
na vylepšenie vzdelávania cenené.
Samotná realizácia akreditovaného vzdelávacieho programu sa riadi podľa zákona
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzdelávacia aktivita je koncipovaná ako
modulová. Je zostavená do modulovej
štruktúry z toho dôvodu, aby si účastník
vzdelávania mohol vybrať iba tie moduly,
ktoré potrebuje pre výkon svojej odbornej
činnosti. Jednotlivé moduly sú zostavené
tak, aby aj po absolvovaní jednotlivých modulov získal absolvent potrebné vedomosti a zručnosti v rámci jednotlivých oblastí
knihovníctva a správy knižníc a uplatnil sa
na trhu práce.
Absolvent modulu Všeobecný úvod do knihovníctva ovláda základné terminologické
pojmy z oblasti knihovníctva, má prehľad
v poslaní a činnosti knižníc v knižničnom
systéme SR, získa základné poznatky z oblasti akvizície, katalogizácie, bibliografie,
rešeršovania, informačných technológií, vie
sa orientovať v knižnično-informačných
službách. Absolvent modulu Knihovník
vo verejnej knižnici pozná činnosť verejnej
knižnice, ponuku knižnično-informačných
služieb pre používateľov, ovláda proces organizácie a propagácie podujatí smerom
k čitateľovi, je zručný pracovať s jednotlivými kategóriami používateľov. Absolvent
modulu Knihovník v akademickej knižnici
ovláda problematiku činnosti akademických knižníc na pôde univerzít, vysokých
škôl, pozná špecifiká práce v danom type
knižníc, je zručný zabezpečovať evidenciu
publikačnej činnosti.
Celkový rozsah výučby, dĺžka trvania,
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akreditovaného vzdelávacieho programu
(t. j. ukončenie všetkých modulov spolu so záverečnou skúškou) je 5 mesiacov
(spolu 946 hodín).
Výučba sa uskutočňuje kombinovanou
formou – prezenčne a dištančne.
Vzdelávacia aktivita v prezenčnej forme
štúdia pozostáva celkom z 5 výučbových
dní. Základné rozdelenie vzdelávacieho
programu pre prezenčnú formu výučby je
pre modul Všeobecný úvod do knihovníctva
tri dni, pre modul Knihovník vo verejnej
knižnici jeden deň, pre modul Knihovník
v akademickej knižnici jeden deň. Každý
vyučovací deň sa člení na teoretickú a praktickú časť, trvá od 8.00 do 12.00 hodiny
a od 13.00 do 17.00 hodiny (t. j. celkom
10 vyučovacích hodín), čo činí spolu 50
vyučovacích hodín. Dĺžka trvania jednej
vyučovacej hodiny je 45 minút. Jednotlivé
odborné témy sú preberané formou prezentácii s prvkami workshopu, s dôrazom
na praktické odovzdanie skúseností, precvičovania modelových situácií, vypracovania cvičení, kontrolných úloh.
Celkový rozsah dištančnej formy výučby
sú 4 mesiace (896 vyučovacích hodín),
uskutočňuje sa prostredníctvom e-learningu.
Každý jeden ucelený modul prebieha samostatne v nasledovnom rozsahu – modul
Všeobecný úvod do knihovníctva v trvaní 8
týždňov, z toho 6 týždňov na štúdium textov k téme, 2 týždne na testy k téme a konzultácie (t. j. 448 vyučovacích hodín); modul Knihovník vo verejnej knižnici v trvaní 4
týždne (t. j. 224 vyučovacích hodín); modul
Knihovník v akademickej knižnici v trvaní 4
týždne (t. j. 224 vyučovacích hodín). Modul Knihovník vo verejnej knižnici a modul
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Knihovník v akademickej knižnici sa uskutočňujú súbežne.
Dištančná forma prebieha asynchrónnou
(individuálnou) výučbou, prostredníctvom
samoštúdia prednášok, resp. prezentácií
a online konzultácií s lektormi k téme. Súbory učebných textov, powerpointových
prezentácií a kontrolných testových otázok ku tematickým blokom, kapitolám, sú
zverejnené na e-learningovom výukovom
portáli.
E-learning sa uskutočňuje vo virtuálnom
výučbovom prostredí, účastníkovi stačí
počítač a pripojenie na internet. Účastník
vzdelávania študuje v pohodlí svojho domova, kancelárie, resp. v čase, ktorý mu najviac vyhovuje. Získané vedomosti si môže
overiť pomocou kontrolných testov, úloh
k téme. Na účely dištančnej formy výučby
bol ešte v roku 2014 vypracovaný koncept
webového portálu s využitím LMS Moodle.
Samotný portál bol spustený ku dňu začatia
prezenčnej formy výučby v akreditovanom
vzdelávacom programe, t. j. k 29. 06. 2015.
Študijný balík každého modulu tvoria
študijné materiály vytvorené a spracované konkrétnym lektorom podľa učebných
osnov. Obsah jednotlivých kapitol je odborne spracovaný v podobe prednášok do
textových dokumentov (formát .doc, .txt)
alebo počítačových powerpointových prezentácií (formát .ppt). Študijné materiály
dostávajú účastníci vzdelávacieho programu nielen v tlačenej podobe (t. j. aby si robili priamo poznámky pri prezenčnej výučbe), ale aj v elektronickej podobe. v rámci
dištančnej formy vzdelávania sú jednotlivé
učebné texty k témam, prezentácie, uverejnené na e-learningovom výukovom portáli
v .html a .pdf formáte.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

Metodológia výučby počíta s obmedzeným množstvom študentov v jednom výučbovom moduli (max. 25 účastníkov).
Vzdelávací program organizačne a lektorsky zabezpečuje oddelenie pre rozvoj knižničného systému odboru Služby Slovenskej
národnej knižnice. Lektormi sú odborníci
z oblasti knihovníctva, knižničnej vedy, informačných technológií. Jedná sa o odborných zamestnancov Slovenskej národnej
knižnice, odborných zamestnancov, riaditeľov, z rôznych typov knižníc. Odborným
garantom akreditovaného vzdelávacieho
programu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je riaditeľka odboru
Služby Slovenskej národnej knižnice,
pani PhDr. Darina Janovská.
Výstupom akreditovaného vzdelávacieho programu je záverečná skúška ku
každému modulu. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania. Dané osvedčenie má povahu
verejnej listiny, s celoštátnou platnosťou
(par. 14, ods. 9 -12, zákona č. 568/2009 Z.
z. o celoživotnom vzdelávaní). Záverečná
skúška, ktorá sa uskutočňuje iba prezenčnou formou, overuje vedomosti a zručnosti
účastníka vzdelávania, jeho schopnosť vykonávať odborné činnosti. Účastník môže
vykonať záverečnú skúšku, ak absolvoval
min. 75 % prezenčnej a dištančnej formy
výučby. Záverečná skúška sa uskutočňuje kombináciou dvoch foriem - účastník
vzdelávacieho programu musí úspešne absolvovať písomnú (test) aj ústnu (osobný
pohovor) formu záverečnej skúšky.
Pre potreby vzdelávania, technického
a priestorového zabezpečenia vzdelávacej
aktivity, má Slovenská národná knižniBulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

ca ako vzdelávacia inštitúcia k dispozícii
Konferenčnú sálu a Informačno-vedecké
centrum, ktoré sa nachádzajú v hlavnej sídelnej budove. Počas štúdia majú účastníci
vzdelávania k dispozícii knižničné fondy
a elektronické informačné zdroje knižnice,
jednotlivé špecializované študovne, ako aj
ďalšie priestory národnej knižnice určené
pre používateľov a verejnosť.
Výška ceny účastníckeho poplatku za
akreditovaný vzdelávací program, jednotlivé moduly, je určená v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách. Stravné, cestovné
a ubytovanie však nie je zahrnuté v účastníckom poplatku, tieto položky si platia
účastníci vzdelávacieho programu individuálne, prípadne ich hradí vysielajúca
organizácia.
Aktuálne informácie týkajúce sa ďalších
podrobností ohľadom akreditovaného
vzdelávacieho programu sú zverejnené
na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice http://www.snk.sk v sekcii
Informácie pre knižnice a knihovníkov
– Vzdelávanie – Akreditovaný vzdelávací program. Pre dištančnú formu výučby
vzdelávacieho programu je vytvorený samostatný webový portál, ktorý je dostupný
na linku http://elearning.snk.sk.
Záujem o vzdelávanie, vzdelávací program
Slovenskej národnej knižnice, stále pretrváva, a to nielen medzi zamestnancami
knižníc bez knihovníckeho vzdelania, ale
aj osobami so záujmom pracovať v oblasti
knihovníctva, resp. nezamestnanými. Evidujeme záujemcov o vzdelávanie nielen
na kalendárny rok 2016, ale už aj na rok
2017. Akreditovaný vzdelávací program
ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy
pre znalostnú spoločnosť sa plánuje realizo-
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vať každý kalendárny rok po dobu trvania
akreditácie.
Veríme, že nový vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre
znalostnú spoločnosť prispeje svojou mierou
k rozvoju ďalšieho vzdelávania zamestnancov knižníc. Veď každá forma celoživotného vzdelávania, vzdelávacej aktivity, je
len benefitom pre samotnú organizáciu.
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ROZHOVOR S MGR. EMÍLIOU ANTOLÍKOVOU, PREDSEDNÍČKOU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC / AN INTERVIEW WITH MGR. EMÍLIA
ANTOLÍKOVÁ THE SLA PRESIDENT
19. novembra 2015 bola na Volebnom
valnom zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc do funkcie predsedníčky
tejto organizácie zvolená Mgr. Emília
Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Mgr. Antolíková nie je žiadnym nováčikom vo vrcholovom orgáne tohto
záujmového združenia; od roku 2003
v ňom pracovala ako členka Správnej
rady SAK v sekcii verejných knižníc. Pri
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tejto príležitosti sme jej položili niekoľko otázok.
• Od konca roku 2015 sa portfólio Vašich aktivít rozšírilo o ďalšiu funkciu
– stali ste sa predsedníčkou SAK. Ako
vnímate toto nové postavenie v knihovníckej komunite a aká je Vaša
vízia smerovania SAK v horizonte
Vášho funkčného obdobia?
Funkciu predsedníčky SAK beriem ako
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

službu. Viac ako desať rokov pôsobenia
v správnej rade SAK mi vo funkcii predsedníčky dáva ešte väčšiu zodpovednosť
a možnosť urobiť ešte niečo navyše pre
knihovníkov. SAK to je predovšetkým
členská základňa, ktorá by mala prichádzať s požiadavkami a návrhmi. V uplynulom volebnom období boli schválené
dôležité dokumenty - knižničný zákon,
stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, v novembri 2015 sa uskutočnila
konferencia, ktorá hodnotila aj dala vízie pre SAK. Boli by sme radi, keby sa
v nasledujúcom období podarilo tieto
vízie naplniť. Ak bude podpora a ústretovosť, verím, že sa nám bude spoločne
dariť.
• „Pamäť je podľa odborníkov rovnaký
sval ako ktorýkoľvek iný a spoločne s človekom starne. Cvičíme, aby
sme mali peknú postavu, striedmo
sa stravujeme, aby sme mali zdravé
telo, ale na ten najdôležitejší orgán,
mozog, často zabúdame, až kým si
neuvedomíme, že zabúdame priveľa
a pričasto,“ týmito slovami uvádzate
svoje stretnutia ako certifikovaná
trénerka pamäti II. stupňa. Aký máte
Vy sama osvedčený recept na pamäť?
Ako sa s odstupom času pozeráte na
postavenie knižníc ako komunitných
centier?
Každý má svoj recept na zapamätanie.
Existuje veľa techník, ktoré nám zapamätávanie uľahčujú. Mojim receptom na
zapamätanie je pozornosť a tajomstvom
pozornosti je motivácia. Verejné knižnice majú dobrú pozíciu na to, aby boli
vlajkovou loďou pri pomoci ľuďom i koBulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

munitám prispôsobovať sa meniacemu
sa svetu. Mnoho knižníc už teraz prepája ľudí s informáciami a vzdelávacími
príležitosťami. Práve verejné knižnice
by mali byť hýbateľmi rozvoja a inovácií
a mali by byť dôležitými mostami, ktoré
spájajú komunity. Pre dlhodobý úspech
by sme mali využiť existujúci systém
verejných knižníc aj s tými najmenšími
obecnými knižnicami. Ak majú verejné
knižnice plniť svoje nové úlohy, je nevyhnutné, aby predstavitelia knižníc, politickí činitelia ale aj zúčastnené strany
v komunitách vytvorili novú víziu verejných knižníc a využili príležitosti, ktoré
sa im ponúkajú.
• Stojíte na čele verejnej knižnice, slúžite verejnosti svojho mesta ako členka
mestskej rady, ste verejne aktívna aj
medzi nami, knihovníkmi. Celý svoj
doterajší život ste povýšili na službu
občanom. V dnešnej zložitej dobe to
nie je jednoduchá záležitosť, vyžaduje
si veľa vnútornej energie, tolerantné
rodinné zázemie. Prezraďte nám, odkiaľ čerpáte energiu? Máte ešte nejaký
nesplnený sen?
Mám radosť, keď sa darí posúvať veci
dopredu, keď sa vytvárajú dobré vzťahy,
a daria sa nové projekty, to je pre mňa
zdroj energie...
Nesplnený sen? Veď sny sú na to, aby sa
snívali...
Za rozhovor ďakuje Zuzana Babicová
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ROZHOVOR S ING. SILVIOU STASSELOVOU, NOVOU GENERÁLNOU
RIADITEĽKOU UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE / AN INTERVIEW
WITH ING. SILVIA STASSELOVÁ, A NEW GENERAL DIRECTOR OF UNIVERSITY
LIBRARY IN BRATISLAVA
Autorka znenia otázok: Mgr. Daniela Tóthová
Autorka textu odpovedí: Ing. Silvia Stasselová

• 1.októbra 2015 ste boli ministrom
kultúry SR slávnostne uvedená do funkcie generálnej riaditeľky Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Čo ste plánovali urobiť prvý pracovný deň v novej
funkcii? Aký bol Váš prvý deň na novom
pôsobisku?
Do funkcie generálnej riaditeľky najstaršej
vedeckej knižnice na Slovensku som bola
slávnostne uvedená vo štvrtok 1. októbra
2015 a ešte počas ranných hodín som vôbec netušila, aký náročný deň budem musieť absolvovať hneď v prvý deň môjho pracovného pôsobenia v UKB.

Foto: Jozef Pollák

18

Veľmi si vážim, že ma do funkcie generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave prišiel osobne menovať minister
kultúry SR Marek Maďarič, čo je aj podľa
slov mnohých vrcholných predstaviteľov
ministerstva kultúry výnimočným prejavom nielen vo vzťahu k samotnej slávnostnej udalosti, ale aj vo vzťahu k významu
inštitúcie.
Osobné uvedenie do funkcie ministrom kultúry sa stalo pre mňa zároveň aj
veľkým záväzkom, aby som nesklamala nádeje vložené do mojich rúk a aby
som s maximálnym nasadením, kvalitne,
rozhľadene aj prezieravo riadila našu významnú knižničnú a kultúrnu inštitúciu,
ktorá si už onedlho, v roku 2019, pripomenie 100 rokov od svojho založenia.
Po ceremoniáli slávnostného uvedenia
do funkcie som mala možnosť predniesť
svoj príhovor nielen pred prítomným ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom
a poverenou generálnou riaditeľkou Sekcie
kultúrneho dedičstva MK SR Ivetou Kodoňovou, ale aj pred kolektívom prítomných
vedúcich pracovníkov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Plné znenie môjho slávnostného príhovoru je uverejnené na webovej stránke UKB spolu s fotogalériou zo
slávnostného uvedenia do funkcie na linke: http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/
slavnostne-uvedenie-novej-generalnej-riaditelky-ukb-do-funkcie-stretnutie-ministra-kultury-sr-veducimi-pracovnikmi-ukb-dna.html
Po úvodnej formálnej časti ceremoniálu
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

2x foto: Peter Procházka
Slávnostné uvedenie do funkcie generálnej
riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave

nasledovala neformálna diskusia s prítomnými vedúcimi pracovníkmi Univerzitnej
knižnice v Bratislave, čo som veľmi uvítala, pretože podobné príležitosti osobných
stretnutí s ministrom kultúry sú vzácnymi
momentami v pracovnom živote každého
z nás. Zároveň bola neformálna diskusia
pre nás všetkých vhodnou príležitosťou
zoznámiť sa aj osobne, pretože napriek
tomu, že som počas svojej dlhoročnej knihovníckej praxe poznala mená väčšiny pracovníkov UKB a s mnohými som v rámci
knihovníckych aktivít spolupracovala, ale
nie každého som mala predtým možnosť
stretnúť aj osobne.
Zo slávnostného uvedenia do funkcie
generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktoré sa odohrávalo
v priestoroch všeobecnej študovne, som
odchádzala do priestorov Riaditeľstva UKB
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

s tými najlepšími dojmami. V tej chvíli
som však ešte netušila, že v ten istý deň popoludní budem slávnostne otvárať aj spoločnú výstavu UKB a Bibiany s ústrednou
témou „Kniha v čase“ k 50. výročiu súťaže najkrajších kníh Slovenska a už vôbec
som netušila, že vo večerných hodinách
v mene UKB budem mať možnosť pozdraviť aj mladých účastníkov 2. ročníka „Knihovníckeho barcampu“ v prednáškovej
sále UKB už z novej pozície generálnej
riaditeľky hosťujúcej inštitúcie.
Môj prvý deň pôsobenia v pozícii generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice
v Bratislave bol nesmierne dynamický, namáhavý a trval až do neskorých večerných
hodín. Po prvých mesiacoch v UKB však
musím konštatovať, že takéto dynamické
a dlhé dni boli pre mňa aj všetky ostatné
pracovné dni, a sú až doteraz 
Je však pre mňa veľkou cťou pôsobiť v čele
tejto významnej ale aj rozsiahlej inštitúcie
čo do počtu pracovníkov, objektov aj služieb, a navyše sa mi tejto cti dostalo ako
prvej žene v histórii UKB vôbec. Od založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave
v roku 1919 sa totiž až v roku 2015, teda
o 96 rokov neskôr, dostala do jej vrcholového riadenia na pozíciu generálnej riaditeľky – prvýkrát žena.
• Na funkciu ste kandidovali so strategickými víziami: revitalizácia UKB ako
modernej vedeckej knižnice, modernizácia knižnice ako aktívneho centra
kultúry a zvýšenie atraktivity inštitúcie
ako významnej súčasti cestovného ruchu. Mohli by ste knihovníckej verejnosti priblížiť a skonkrétniť Vaše strategické
ciele?
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Na zodpovedanie tejto zložitej otázky by som potrebovala viac priestoru
ako len v rámci širšieho interview, ale
pokúsim sa zodpovedať na ňu aspoň
stručne a čo najvýstižnejšie. Na pozíciu
generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice
v Bratislave som sa rozhodla kandidovať
vzhľadom na moje 25-ročné skúsenosti
z knihovníckej praxe, počas ktorej som
mala možnosť bližšie spoznať a vidieť
mnohé kvalitne fungujúce knižnice rôznych typov (vrátane vedeckých) na celom
svete.
K Univerzitnej knižnici v Bratislave mám
dlhoročný vzťah nielen ako jej aktívna používateľka od čias môjho vysokoškolského
štúdia, ale aj ako knihovníčka z praxe, ktorej záleží na kvalitnom rozvoji knižničného systému na Slovensku a jeho kľúčových
inštitúcií. Ako volená funkcionárka IFLA
cítim priamu zodpovednosť za to, aby sa
slovenské knižnice po všetkých stránkach
vyrovnali knižniciam v zahraničí, zvlášť
knižniciam vo vyspelých krajinách. IFLA
je iniciátorom mnohých inšpiratívnych
štúdií o tom, v akom konkurenčnom prostredí sa v najbližšom období budú musieť knižnice na celom svete ako inštitúcie
obhájiť. Spomeniem ako príklad nedávnu
štúdiu „IFLA Trend Report“, ktorá nepriamo nabáda knižnice, aby nestagnovali, ale
chovali sa podobne prezieravo ako úspešné
komerčné subjekty, ktoré nenechávajú rozvoj svojich produktov a služieb na žiadnu
náhodu. Viac ako 40 manifestov, smerníc
a odporúčaní IFLA som osobne preložila
z anglického do slovenského jazyka, preto
môžem povedať, že mám „v malíčku“ všetky aspekty kvalitne fungujúcich knižníc
všetkých typov a nové výzvy pre knižnice,
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ktoré prináša 21. storočie.
Moje dlhoročné teoretické aj praktické
skúsenosti a medzinárodná rozhľadenosť
v trendoch a službách moderných vedeckých knižníc v mnohých krajinách na
rôznych kontinentoch sveta ma podnietili
v tom, aby som sa o vrcholnú riadiacu pozíciu v Univerzitnej knižnici v Bratislave pokúsila uchádzať. Svoju koncepciu rozvoja
UKB som na výberovom konaní čiastočne
prezentovala aj na porovnaní súčasných
nedostatkov a ich potrebných zmien. Celú
inštitúciu je nevyhnutné chápať ako zložitý
systém, pričom žiadna jednotlivá časť celku alebo dielčí proces nemôžu byť chápané
inak ako neoddeliteľné súčasti tohto navzájom prepojeného systému.
Aby som bola konkrétnejšia, aj napriek
stručnosti mojej odpovede, uvediem ako
príklad, že v rámci organizačnej štruktúry
Univerzitnej knižnice v Bratislave dominujú dva kľúčové úseky – Úsek knižničných
činností a Úsek automatizácie a integrácie,
ktoré by nemali byť samostatnými entitami, ale v súčinnosti s aktivitami Multifunkčného kultúrneho centra by mali byť
navzájom úzko prepojené vo finálnom
vplyve na všetky dôležité atribúty modernej vedeckej knižnice a zabezpečovať:
• zvyšovanie kvality služieb pre používateľov s podporou moderných technológií,
• progresívne formy sprístupňovania obsahu zo zbierok UKB na prezentáciu
kultúrneho dedičstva, vzdelávacie účely
ale aj na rozvoj cestovného ruchu,
• získavanie potenciálnych používateľov
a partnerov UKB prostredníctvom odborných, kultúrnych, spoločenských
podujatí vrátane festivalov, literárnych
večerov a výstav a moderných foriem
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

prezentácie súčasného umenia, ideálne
vo vzťahu ku knižnej kultúre.
Univerzitná knižnica v Bratislave by určite
nemala slúžiť len aktívnym používateľom,
ale mala by sa aspoň čiastočne stať otvorenou inštitúciou, čo je vlastne podstatou
knižničných inštitúcií na celom svete. Mali
by sme formou stálej expozície aj krátkodobých výstav prezentovať to najvzácnejšie,
čo sa viaže k našej knižnici. Alebo formou
malej vyčlenenej verejne prístupnej zóny
umožniť do našich priestorov nahliadnuť
aj tým, ktorí ešte len zvažujú, či sa stanú
našimi aktívnymi používateľmi.
K budovám Univerzitnej knižnice v Bratislave sa viažu mnohé významné historické
udalosti – napríklad v našich priestoroch
sídlila Uhorská kráľovská komora, kde
kedysi rečnil aj Ľudovít Štúr, ale bolo tu
prijaté aj zrušenie poddanstva. V budove
Klarisiek uchovávame vzácne historické
knižné skvosty, medzi nimi vzácne rukopisy z Bašagićovej zbierky, ktorá je zapísaná
v zozname Pamäť sveta UNESCO a prišiel
si ju v októbri 2015 osobne prezrieť aj Pan
Ki-Mun, generálny tajomník OSN s manželkou a v sprievode Miroslava Lajčáka,
ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Reportáž a fotogaléria z tejto
významnej udalosti je dostupná na webovej stránke: http://www.ulib.sk/sk/spravy/
archiv/generalny-tajomnik-osn-vcera-navstivil-ukb.html.
Často som svedkom toho, že okoloidúci
alebo turisti v Starom meste pozerajú na
priečelia našich krásnych historických budov a nemajú žiadnu informáciu o tom, že
v nich sídli Univerzitná knižnica v Bratislave, a už vôbec netušia, čím sme výnimoční.
Toto musíme určite zmeniť a dostať našu
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

knižnicu medzi turistické atrakcie mesta
– samozrejme až vtedy, keď budeme mať
domácemu aj zahraničnému cestovnému
ruchu čo ponúknuť. Vtedy bude mať určite
význam, aby sme sa stali neoddeliteľnou
súčasťou renomovaných slovenských aj
zahraničných turistických bedekrov. Takto
to totiž funguje vo všetkých vyspelých krajinách a je celkom bežné, že výnimočná
knižnica je cieľovou destináciou turistov.
Ako dôkaz nášho potenciálu môže poslúžiť, že Múzeum mesta Bratislavy v objektoch Univerzitnej knižnice v Bratislave
nedávno organizovalo zaujímavé podujatie
pre rodičov s deťmi, známe pod názvom
„Prechádzky s pánom Marquartom“. Zámerom tohto podujatia je podnietiť v mladej generácii vzťah k histórii a kultúrnemu
dedičstvu Bratislavy. Bola som pozitívne
prekvapená veľkým počtom návštevníkov tohto podujatia – prišlo ich vyše 120
a všetci boli návštevou v UKB nadšení.
Podľa slov odbornej lektorky z múzea, ktorá ich sprevádzala, údajne mnohí z nich ani
netušili, že UKB sídli vo viacerých historických objektoch (verejnosť väčšinou vníma
len verejne prístupné priestory) a netušili,
že máme krásnu vnútornú záhradu s Lisztovým pavilónom, odkiaľ je zrejme najkrajší výhľad na panorámu starého mesta
s Bratislavským hradom.
Len nedávno som navštívila Britskú knižnicu v Londýne, ktorá je živým príkladom,
ako by moderná vedecká knižnica mala
fungovať a prezentovať sa voči verejnosti.
V „Treasure Room“ – klenotnici Britskej
knižnice, vystavujú najvzácnejšie rukopisy a historické tlače zo svojich zbierok,
ktoré prezentujú tradičným, ale zároveň aj
moderným spôsobom. Popri vystavených
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exponátoch umožňujú virtuálne prehliadky celých zdigitalizovaných kníh priamo na mieste – a navyše, pred návštevou
tejto klenotnice nie je potrebné sa nikde
zaregistrovať, ani navštíviť šatňu. Klenotnica Britskej knižnice je voľne prístupná
počas otváracích hodín knižnice rovnako
používateľom, ale aj širokej verejnosti bez
používateľského preukazu a tiež veľkému
počtu turistov, ktorí ju s obľubou navštevujú ako jednu z atrakcií veľkomesta Londýna. Britská knižnica vydáva aj vlastné
edície kníh na vysokej obsahovej a grafickej úrovni, ktorými profesionálne a pútavo predstavuje svoje zbierky. Aj takto sa
majú prezentovať moderné vedecké knižnice a podčiarkovať tak nielen svoj význam pre spoločnosť, ale aj pre dlhodobé
uchovávanie kultúrneho dedičstva takým
spôsobom, aby mu rozumeli rovnako kvalifikovaní odborníci, ale aj široká verejnosť
všetkých vekových kategórií a rôznej vzdelanostnej úrovne.
Pevne verím, že aspoň niektoré načrtnuté
nosné vylepšenia našej významnej knižničnej a kultúrnej inštitúcie stihneme zrealizovať do roku 2019, kedy si slávnostne
pripomenieme 100-ročnicu Univerzitnej
knižnice v Bratislave.
• Ako hodnotíte svojich prvých 100 dní
pôsobenia? Prekvapilo Vás niečo – príjemne – nepríjemne?
Od môjho nástupu do Univerzitnej knižnice v Bratislave uplynulo už síce 150 dní,
ale tých prvých 100 dní bolo najviac kľúčových, kým sa mi podarilo zorientovať
na novom pracovisku a v novom pracovnom kolektíve. Musím však podotknúť, že
pracovný kolektív UKB pre mňa nebol tak
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celkom novým, pretože s mnohými pracovníkmi a členmi vrcholového riadenia
knižnice som v rámci prípravy rôznych
odborných podujatí alebo na pôde profesijného knihovníckeho združenia spolupracovala predtým dlhé roky. Prvých 100
dní vo funkcii mám dokonca podrobne
zmapovaných – na oficiálnej stránke generálnej riaditeľky UKB na webovej stránke
Univerzitnej knižnice v Bratislave mám
uverejnený chronologický časový prehľad
rôznych typov aktivít, ktoré som od svojho
nástupu do UKB absolvovala. V uverejňovaní podrobných prehľadov aktivít pokračujem priebežne aj v roku 2016.
Len pre zaujímavosť, za prvých 100 dní
vo funkcii generálnej riaditeľky UKB (za
mesiace október – december 2015) som
absolvovala spolu 62 aktivít rôzneho charakteru, okrem každodenného plnenia
úloh pracoviska a pracovnými stretnutiami
s personálom UKB.
Počas prvých približne 100 dní (október december 2015) som absolvovala celkom:
• 15 slávnostných príhovorov na rôznych
odborných a kultúrnych podujatiach
aj výstavách,
• 16 aktívnych účastí na rôznych podujatiach,
• 1 odbornú prednášku na zahraničnej vedeckej konferencii,
• 7 gremiálnych porád UKB pod mojim
vedením,
• 4 rezortné koordinačné porady na Ministerstve kultúry SR,
• 4 odborné školenia,
• 5 návštev rôznych kontrolných orgánov
v UKB,
• 10 rokovaní so zástupcami rôznych inštitúcií o spolupráci s UKB.
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V podobnom pracovnom rytme pokračujem aj v kalendárnom roku 2016. Za obdobie od januára do polovice marca 2016
som absolvovala už 50 rozmanitých aktivít
z pozície generálnej riaditeľky UKB, ktoré
sú len doplnkom k mojim každodenným
povinnostiam. Reprezentačná rola v rámci vrcholnej riadiacej pozície v UKB je
síce veľmi dôležitá, ale stojí ma veľa energie a času, pričom plynulý chod inštitúcie
(a jej malé aj väčšie problémy) sú rovnako
dôležité. Aj preto je väčšina mojich pracovných dní od nástupu do UKB v priemernej
dĺžke 12 – 13 hodín denne ...
Čo ma prekvapilo príjemne? Napríklad to,
že už dva týždne po nástupe do vrcholnej
riadiacej pozície v UKB som v spolupráci
s novým pracovným kolektívom dokázala
v mimoriadne krátkom časovom intervale
(po oficiálnom oznámení MZV a EU SR),
teda v priebehu niekoľkých pracovných
dní, na mimoriadne vysokej úrovni pripraviť prijatie tak významnej štátnej návštevy
na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave,
akou bola návšteva generálneho tajomníka
OSN v sprievode ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR. Príprava štátnej návštevy je pritom veľmi zložitý proces, kedy treba myslieť na všetky
detaily, vrátane pravidiel diplomatického
protokolu, a organizačne každý konkrétny
detail zabezpečiť – od príhovoru v profesionálnej angličtine až po vecný dar pre
hosťa, ktorý bude zodpovedať jeho postaveniu. Preto som vďačná každému z kolektívu UKB za aktívnu participáciu na tomto
procese podľa mojej novej „dirigentskej
taktovky“ a úspešný priebeh návštevy bol
odmenou pre nás všetkých. Generálnemu
tajomníkovi OSN sme v mene Univerzitnej
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Foto 1 a 2: Ctibor Bachratý
Foto 3 a 4: Ľudovít Zupko
Návšteva generálneho tajomníka OSN na pôde
Univerzitnej knižnice v Bratislave
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knižnice v Bratislave darovali jednu z najkrajších encyklopedických kníh o kultúrnom dedičstve Slovenska, nainštalovanú
do krásneho obalu s logom UKB, ktorý
vyhotovili naši zruční reštaurátori. Knižný dar UKB generálneho tajomníka OSN
Pan Ki-Muna neskrývane potešil, zvlášť po
tom, ako niektoré vzácne kultúrne pamiatky osobne navštívil aj vo vzdialených regiónoch Slovenska. Nemusím ani zdôrazňovať, že návšteve generálneho tajomníka
OSN v Univerzitnej knižnici v Bratislave
venovala veľkú pozornosť aj medzinárodná
knihovnícka komunita prostredníctvom
sociálnych médií IFLA na všetkých kontinentoch sveta. Teším sa, že sme pozitívne
upriamili pozornosť svetovej knihovníckej
scény na Slovensko. Fotografie z návštevy
Pan Ki-Muna v UKB si dokonca oficiálne
vyžiadala IFLA pre potreby prezentácie
svojej pripravovanej kampane pre knižnice
na pôde Organizácie spojených národov.
A čo ma prekvapilo nepríjemne? Univerzitnú knižnicu v Bratislave si ako inštitúciu nesmierne vážim, pretože z hľadiska
rozvoja knižničnej siete na Slovensku aj
rozvoja knihovníckej profesie zohrala veľmi významnú rolu a na jej tradíciách stoja pevné základy aj pre ďalšiu budúcnosť
UKB. Preto k nej pristupujem s čo najväčšou bázňou a stále mám na pamäti jej dôležitosť pre slovenské knihovníctvo, vrátane
jej nemalého vplyvu na budovanie medzinárodných knihovníckych vzťahov.
Nepríjemne ma prekvapilo snáď len to,
že mnohé menšie alebo väčšie nedostatky
v procesoch alebo bežnom chode inštitúcie, ktoré som zaznamenala ako „nezainteresovaný pozorovateľ zvonka“ sa mi v praxi
po nástupe do Univerzitnej knižnice v Bra-
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tislave nielen potvrdili, ale niektoré sa ukazujú byť zložitejšími, ako sa mi pôvodne
javili – možno som však len optimisticky
verila, že moje prognózy budú menej presné. Ale ako býva na novom pracovisku
bežné, v každodennej praxi si ma našli aj
také skryté problémy alebo nedostatky, o
ktorých som predtým netušila. Som však
presvedčená, že zlepšenie efektivity procesov a chodu inštitúcie, ako celku, je len
otázkou času a vôle. Navyše, 100-ročnica
UKB v roku 2019 je pre nás všetkých silnou
motiváciou. Veď nie nadarmo sa hovorí:
„Kde je vôľa, tam je cesta ...“.
Nakoniec, na vrcholnú manažérsku rolu
som v praxi „trénovala“ viac ako štvrťstoročie – dlhých 25 rokov počas svojho
pôsobenia vo vedúcej pozícii v akademickej knižnici, neskôr aj na pozícii volenej
predsedníčky knihovníckeho profesijného
združenia a napokon aj v pozícii tajomníčky sekcie IFLA počas dvoch volebných
období, pričom vo výbore sekcie IFLA pôsobím doteraz.
Ak by bol niekto zvedavý na podrobnejší prehľad mojich jazykových, odborných
a manažérskych kompetencií a zručností,
navštívte oficiálnu stránku generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave,
kde sú všetky informácie o mojej profesionálnej praxi dostupné na linke: http://
www.ulib.sk/sk/o-kniznici/oficialna-stranka-generalnej-riaditelky-ukb/
Určite sa teším na spoluprácu s každým,
komu záleží na súčasnosti aj budúcnosti
Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorú je
však možné stavať jedine na pevných základoch jej tradícií a významnej histórie.
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV SAK
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE /
UNIVERSITY LIBRARY OF THE J. SELYE UNIVERSITY IN KOMARNO
História Univerzitnej knižnice Univerzity
J. Selyeho sa začala písať v roku 2004. Základný knižničný fond tvorilo 5000 exemplárov, ktoré boli darom Štátnej knižnice
Széchenyiho v Budapešti. Tento fond sa
v roku 2006 doplnil ďalšími darmi od nadácií, súkromných osôb a iných inštitúcií.
Najvýznamnejšou bola akcia zameraná na
zbierku kníh, ktorú organizovala Televízia
Duna, keď z každého kúta sveta (od Austrálie až po Kanadu) prichádzali knižné
dary. Vďaka tejto zbierke sa skromný fond
univerzity obohatil o ďalších 70 000 kníh.
V decembri 2006 sa knižnica presťahovala do nových priestorov, kde ponúka svoje
služby dodnes. V zrekonštruovanej budove
Konferenčného centra víta svojich návštevníkov na rozlohe takmer 1000m2.
Knižnica funguje v systéme voľného výberu a okrem klasických knižničných služieb
(vypožičiavanie, MVS, reprografické služ-

by, prístup k záverečným prácam, prístup
k internetu, rešeršovanie) čitatelia majú
možnosť požičať si aj čítačky e-kníh.
Knižnica pomocou vlastnej webovej stránky (www.uk.ujs.sk) a vlastnej stránky na facebooku je k dispozícii svojim čitateľom 24
hodín denne. Knižničný fond spracúvame
pomocou knižnično-informačného systému DAWINCI. Pomocou tohto systému
prebieha aj registrácia čitateľov a výpožičiek. Online katalóg zabezpečuje dostupnosť databázy fondu kníh a zvlášť záverečných prác, časopisov a publikácií.
Z pohľadu univerzity je obzvlášť dôležitá
registrácia a evidovanie publikácií zamestnancov UJS. Knižnica okrem registrácie
publikácií, ohlasov a údržby fondu spolupracuje aj s Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti.
Fond časopisov je v súčasnosti v štádiu
spracovávania, ale podľa našich plánov do

Interiér UK UJS + Počítačový park UK UJS
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jedného roka budú všetky archivované časopisy dostupné v on-line katalógu knižnice.
Knižničný fond do roku 2016 dosiahol
hranicu takmer 100 000 knižničných jednotiek. Prichádzajúce knižničné dary permanentne triedia a spracúvajú zamestnanci
knižnice. V roku 2015 nové vedenie knižnice začalo veľkú revíziu knižničného fondu.
V tejto činnosti vypomáha knihovníkom aj
10 brigádnikov. Počas posledného polroka sa takto podarilo zorganizovať 3 burzy
kníh, kde boli pre verejnosť za symbolickú
cenu dostupné knihy, ktoré boli pre knižnicu z hľadiska budovania knižničného
fondu nepotrebné. Minulý rok sme vďaka
projektom zo štrukturálnych fondov EÚ
obohatili náš knižničný fond o nové a aktuálne vedecké publikácie v hodnote vyššej
ako 25000 eur.
V roku 2015 sme sa začali aktívne venovať
aj budovaniu zahraničných vzťahov. v nadväznosti na uvedené sme v rámci programu
mobility ERASMUS+ vycestovali do dvoch
vysokoškolských inštitúcií Českej republiky
(do Prahy a Ostravy) a do univerzity v Ma-

ďarsku (Győr, SZIE). V septembri 2015 sme
v rámci spomínaného programu privítali
kolegov knihovníkov z Maďarska.
V budúcnosti plánujeme naďalej cielene
budovať fond knižnice s väčším dôrazom
na zaobstarávanie novej a aktuálnej odbornej literatúry. Zmena knižničnej infraštruktúry by pomohla efektívnejšiemu
využitiu priestoru. Chceli by sme oddeliť
študovňu (čitáreň) a miesto výpožičiek, ako
aj IKT knižničné prostriedky. Ešte aktívnejšie by sme sa chceli zapojiť do organizovania vedecko-popularizačných podujatí ako
sú rôzne knižničné akcie, workshopy pre
vyučujúcich a študentov.
Ako pomerne nová a mladá inštitúcia určite máme svoje rezervy, ktoré by sme v budúcnosti radi odstránili, ale v spolupráci
s vedením univerzity pracujeme denno-denne na realizovaní svojich cieľov, a tým
pomáhame k napĺňaniu poslania UJS v jej
akademickej štruktúre aj našej knižnici.
MA. Dóra Egyházi, riaditeľka, Univerzitná
knižnica Univerzity J. Selyeho v Komárne
egyhazid@ujs.sk

Výpožičný priestor UK UJS
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ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
NEVIEM SI PREDSTAVIŤ DEŇ BEZ KNIHY / I CAN´T IMAGINE A DAY
WITHOUT A BOOK
Mám celkom ľahkú úlohu. Aspoň v tom,
že keď poviem, odkiaľ som, všetci budú
vedieť, kde sa moja obec nachádza. Som
z Jaslovských Bohuníc, ktoré sú spájané
najmä s atómkou. Ale hlavne sú tu ľudia,
ktorí žijú pri atómke a vlastne aj vďaka nej
obec zažila veľký rozmach. Vo všetkých
smeroch. Keď som do knižnice pred 9 rokmi prišla, mali sme niečo cez 1900 obyvateľov, teraz je to viac ako 2100. Knižnicu
som prevzala pred 8 rokmi, viac-menej
akosi prirodzene. Mama dlhé roky robila
knihovníčku v malej knižnici, takže knihy
u nás doma boli vždy na prvom mieste. Aj
preto vidím, ako ubúda čitateľov, i keď kníh
pribúda. Digitalizácia nášho života si vyberá svoju daň.
Obecná knižnica v Jaslovských Bohuniciach sa pred 6 rokmi presťahovala do
priestorov školy a spojila sa so školskou
knižnicou. V prvom rade som pristúpila
k radikálnemu kroku – vyradila som veľa
titulov. Objednávala som knihy, ktoré si
čitatelia pýtali. Priestory tiež prešli radikálnou zmenou – vybudoval sa nový prístup
a schodište, vymenili sa podlahy za dlažby,
radiátory, osvetlenie vonkajšie aj vnútorné. Mohla som si vybrať podľa vlastného
uváženia program na evidenciu kníh. Doposiaľ nie je ani problém s nákupom kníh.
I keď financií nikdy nie je dosť.
Objednávam ich v predpredaji, mám veľmi dobrú spoluprácu s literama.sk. A keďže čitateľov ubúda (mám ich asi 300),
snažila som sa nadviazať spoluprácu so
školou. Pýtala som sa detí, čo čítajú, ktoré
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knihy ich bavia a potom som ich kúpila po
20 – 25 kusov, aby bolo pre všetkých v triede. Samozrejme, nešlo by to bez dobrej
spolupráce s učiteľmi slovenského jazyka.
Keď chýbali peniaze na zakúpenie kníh,
tak som písala a žiadala podniky na území obce (ale je to už čoraz ťažšie, v poslednom čase sa nedarí). Moja snaha priniesla
ovocie. Mám asi 50 titulov kníh, ktoré sú
minimálne po 20 kusov a nájdu si tu knihy
všetky vekové kategórie. Teraz sa mi stalo,
že štvrtáci už majú všetky tie vhodné pre
ich vek – prečítané. Musím rýchlo niečo
vymyslieť a dokúpiť. Veď nechcem prísť
o čitateľov. Služby našej knižnice využívajú
aj žiaci susednej obce.
Je pre mňa odmenou, keď sa s deťmi stretávam v knižnici a rozprávame sa o knihách,
ktoré prečítali, o ich pocitoch z knihy, čo
ich na nej bavilo, čo nie. Ja osobne si tiež
tieto knihy rada prečítam. To, že kniha má
medzi nimi úspech, poznám aj podľa toho,
že si ju chodia požičať aj tí, ktorí ju nemali
požičanú počas kolektívnej návštevy.
S deviatakmi som skúsila pracovať s knihou Kolymské poviedky Varlama Šalamova. Viem, že je to ťažké čítanie. Gulagy nie
sú ľahkou témou a najmä, keď o nich píše
ten, čo ich priamo prežil. Nepáčila sa im,
pretože sa tam „nič nedeje“ a spisovateľ
„stále píše o tom istom“. Je ťažké rozprávať
a vysvetľovať túto tému a vtesnať sa do 45
minút. Vojna je pre nich väčšinou len hra
v počítači. Nepáčili sa im ani Povesti spod
Sitna, nechápali tam veľa slov. Dokonca sa
mi stalo, že ma zastavili rodičia, čo som to
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ich deťom dala čítať, že niektoré slová im
nevedeli vysvetliť ani oni.
Deti sa snažím prilákať do knižnice cez
hodiny, ktoré pre ne pripravujem. V marci sa mi vystriedajú všetky - od škôlkarov
až po deviatakov – je ich okolo 320. Na
každú vekovú skupinu a triedu sa pripravujem zvlášť. Témy si zistím u učiteľov, čo
by chceli, aby sa deti dozvedeli, aby som
nadviazala na niečo, čo už poznajú. Príprava mi trvá niekedy aj viac ako mesiac.
Najmä pre prvý stupeň sa snažím spojiť
slovo s praktickými ukážkami. A tak niekedy máme v knižnici „polovicu lesa“, keď
sa rozprávame o výrobe papiera. Aby si nemysleli, že pisári v stredoveku mali ľahký
život, tak píšu brkom a atramentom.
Pri šírení správ ústnym podaním sme sa
celkom pobavili. Keď si mali piati podať
správu, ktorú som raz prečítala jednému
z nich, ten posledný už celkom skomolil jej
obsah. Obľúbené sú rôzne slovné hry, kde
sa okrem zábavy naučia spoločne pracovať, nájsť si miesto v kolektíve, zapájať sa
a hlavne používať slovo, precvičia si pravopis a rozšíria slovnú zásobu. Tú majú žiaľ
veľmi obmedzenú.
Moje aktivity si získali obrovskú obľubu.
Niekedy sú z jednej hodiny dve. Žiaci uprosia učiteľa, aby sme ešte pokračovali, lebo
tých 45 minút uplynie neuveriteľne rýchlo
a oni majú potrebu sa rozprávať. Tento rok

som sa dozvedela, že nielen deti, ale aj učitelia sa na tieto hodiny tešia. Mojimi témami sa snažím zaujať, pobaviť aj potešiť. A sú
naozaj rôznorodé: hľadám zaujímavosti,
rarity, starších niekedy potrebujem aj šokovať, aby som ich prebrala z letargie. Moja
skúsenosť je však taká, že keď deti opustia
9. triedu, ich záujem o knižnicu skončil.
Pár ich ešte chvíľu chodí, ale aj tí prestanú.
Mesto je väčším lákadlom. A hlavne internet. Ten valcuje knižnice. Je ťažko vysvetľovať deťom dôležitosť čítania a kníh, keď
sa doma nekúpujú ani noviny. Žiaľ, tento
trend nastupuje aj na školách (napr. projekt Digitálne učivo na dosah). Čoraz viac
učiva sa presúva do počítačov, deti už nechodia informácie vyhľadávať do kníh, veď
Google vie všetko... Načo by si teda aj niečo
pamätali. Valcujú ich aj sociálne siete.
Čo bude ďalej s knižnicami? Ja si neviem
predstaviť ani deň bez knihy. Nedokážem si
ani prečítať noviny či časopisy na webe. Ale
vývoj nezastavíme a budúcnosť ukáže, či si
knihy udržia svoje miesto. Myslím, že tu by
mohli dôležitú úlohu zohrať práve školy,
ktoré by deti naučili čítať – len chcelo by to
chcieť a, samozrejme, mať dostatok financií na nákup kníh. A hlavne veľa dobrých
kníh!
Božena Hideghétiová
Obecná knižnica Jaslovské Bohunice
kniznica@jaslovskebohunice.sk

ČASY SA ZMENILI / TIMES HAVE CHANGED
vývoja ústavu, výskumných programov i reHistorický ústav SAV patrí k najstarším
ústavom akadémie (vznikol na pôde Sloorganizácií sa odrazili aj v činnosti knižnice.
Časy sa postupne menili a knižnica dostávenskej akadémie vied a umení r. 1943).
Jeho bádateľské úsilie si už tradične vyžavala novú tvár. „Pokrok nezastavíš ani v tadovalo adekvátne knižnično-informačné
kej klasickej knižnici, akou bola práve knižslužby, ktoré zabezpečovala knižnica. Roky
nica Historického ústavu SAV. Dnes je už na
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úplne inej úrovni v poskytovaní služieb vďaka automatizácii, prístupu k zahraničným
elektronickým zdrojom, budovaniu vlastných
databáz a schopnosťou pracovníkov knižnice
využívať dostupné informačné zdroje, vyhľadávať citácie, či spracúvať publikačnú činnosť vedcov“ – konštatovala vedúca knižnice
Mgr. Alžbeta Sedliaková v úvode nášho
rozhovoru.
• Ako teda vyzerá dnes knižnica Historického ústavu SAV dnes?
Knižnica zabezpečuje v súčasnosti knižnično-informačné zdroje pre základný výskum
slovenských dejín od najstarších čias po
súčasnosť, vybrané problémy všeobecných
dejín, dejiny vied a techniky na Slovensku.
Patrí medzi špecializované knižnice. Má tri
úseky - knižnicu, dokumentáciu a bibliografiu, kde pracujú štyri pracovníčky.
Fond knižnice tvorí 65 100 kn., t.j. knihy,
zviazané periodiká, rukopisy, doktorské
a dizertačné práce, separáty, brožúry, videokazety, CD. Prírastky nadobúdame kúpou
(len keby bolo viac financií!), výmenou, darom a z pozostalostí vedcov. Počet dochádzajúcich periodík má klesajúcu tendenciu
a tak teraz odoberáme 111 titulov periodík,
z toho 78 zo zahraničia. Knihy máme uložené v študovni, pracovniach a chodbách
ústavu, sklad máme v areáli SAV na Patrónke. Roky zápasíme – podobne ako mnohé
ďalšie knižnice - s nedostatkom priestorov.
Úsek dokumentácie obsahuje filmotéku
(vyše 2 200 položiek), v ktorej sú najmä
mikrofilmy k výskumu z obdobia do r.
1526. Mnohé zahraničné pramene sú dnes
už zdigitalizované a dostupné na internete.
Z mikrofilmov sme zhotovovali fotokópie,
ktoré príslušné oddelenie spracovalo do
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kartoték. Z ďalších období tiež máme mikrofilmy a fotokópie, ale tie už nie sú obdobne spracované. Do tohto úseku patrí aj
zbierka historických máp.
Tretím úsekom pracoviska je bibliografický úsek. Tu musím zdôrazniť, že práve
bibliografie sprevádzali historický výskum
v ústave už od počiatku. Úzko sme spolupracovali s pražským Historickým ústavom
AV a podieľali sme sa na tvorbe ročeniek
Bibliografie k dějinám Československa,
bibliografií v 5 a 10-ročných intervaloch
k medzinárodným konferenciám (Historiografie v Československu). Po vzniku SR
sme pokračovali v bibliografii v 5-ročných
cykloch (Historiografia na Slovensku 19901944 a potom pod názvom Slovenská historiografia až do r. 2009). Upozornila by som
aj na rozsiahlu retrospektívnu Bibliografiu
k dejinám Slovenska s 18 tisíc záznamami,
ktorá obsahovala literatúru do r. 1965, ale
jej náklad z r. 1972 sa nedostal k používateľom (bol zošrotovaný) a až r. 1997 vyšiel
tlačou s doplňujúcim úvodom, potom aj na
CD. v Historickom časopise zaviedli v r. 1988
rubriku Slovenská historiografia, do ktorej
pripravujeme prehľad literatúry. Z medzinárodnej bibliografickej spolupráce chcem
spomenúť náš vklad do dejín stredoveku od
r. 2006 . V súčasnosti dominuje v bibliografickom úseku budovanie nasledovných databáz, ktoré sú prístupné na internete:
-- od r. 1990 je to databáza citácií
pracovníkov HÚ SAV
-- (www.history.sav.sk - výročné správy),
-- od r. 2005 sú to dve databázy historickej
literatúry s registrami
-- historická literatúra vydaná do roku 1990
s vyše 50 tisíc záznamami
-- historický časopis 1953 -1987 s viac ako
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8tisíc záznamami (www.dejiny.sk),
-- od r. 2006 aj publikačná činnosť
pracovníkov ústavu – EPCA, garantom
ktorej je ÚK SAV (www.uk.sav.sk –
online katalógy).
• Aké služby poskytuje knižnica?
Poskytujeme služby predovšetkým pracovníkom ústavu. Staviame (po nemilých skúsenostiach) na prezenčných výpožičkách.
Výnimku tvoria len absenčné výpožičky
kníh pre zamestnancov ústavu. Ostatné
informačné zdroje, katalógy (čiastočne aj
elektronickej forme), zoznamy, prehľady
majú používatelia k dispozícii študovni,
ktorá je otvorená pre pracovníkov ústavu
od pondelka do štvrtka od 9,30 do 12,00
a od 13,00 – 15,00 hod. Poskytujeme tiež
konzultačné služby. Musím priznať, že našou výhodou sú spoločné priestory v budove, kde sídli aj ÚK SAV. Jej služby tak môžu
bezprostredne využívať aj pracovníci nášho
ústavu. Nám, knihovníkom, to tiež v mnohom „uľahčuje“ život pri zadávaní návrhov
na nákup novej literatúry, výstavkách prírastkov, či metodickej pomoci ďalších odborníkov z ÚK SAV.
Záujemcovia o služby knižnice mimo ústavu majú k dispozícii všetky dokumenty,
knihy, periodiká len prezenčne v študovni
ústavu v pondelok až stredu vo vyššie uvedených hodinách.
Okrem spomínaných služieb plní knižnica

aj nové špeciálne úlohy pre vedenie ústavu,
ako je zostavovanie rozmanitých prehľadov
o vydaných publikáciách ústavu, podklady
pre projekty, granty, publikačnú činnosť
pracovníkov, citácie, podklady pre hodnotenie ústavu, výročné či čiastkové správy
alebo pre jednotlivých vedcov a pod.
• Odrazili sa „nové“ úlohy na postavení
knižnice v rámci ústavu?
Jednoznačne áno. Pracovníci ústavu aj
mimo neho dnes už napr. „bezbolestne“
darujú svoju novú knihu knižnici, lebo sa
pochopili, aké je to dôležité, keď sa ocitnú
v našich databázach. Ešte pred niekoľkými
rokmi to bol nerovný „zápas“. Sme totiž jedna z mála knižníc, ktorá sa po bibliografickej stránke venuje celému odboru histórie,
neobmedzujeme sa iba na ústav. Zabezpečujeme rozličné požiadavky vedenia ústavu
aj vedcov, ktoré dokážeme rýchlo zrealizovať vďaka prepracovanému systému našich
databáz a technickému vybaveniu. Knižnica tým získala na vážnosti, posilnilo sa jej
postavenie medzi oddeleniami v ústave.
Knižnica sa z takmer iba „trpeného a nedôležitého“ oddelenia stala skutočne tým
potrebným článkom vo výskumných i riadiacich procesoch ústavu. Veľmi sa z toho
teším.
Knižnicu Historického ústavu SAV
navštívila Ľudmila Čelková

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
MGR. MONIKA LOPUŠANOVÁ
Mgr. Monika Lopušanová , riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, má veľmi blízko
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k nám, knihovníkom. Pozná našu prácu
a dovolím si povedať, že možno aj každú
knižnicu. Preto som si dovolila ju osloviť
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

a poznať jej pohľad na profesiu knihovníka.
• Začneme detstvom. Chodili ste do knižnice už ako dieťa alebo až ako študentka? Možno si zaspomínate aj na svoju
prvú vypožičanú knihu alebo na svoju
prvú knihovníčku.
Och, bolo to dávno, ale pamätám si svoje prvé návštevy knižnice (zo začiatku ešte
s haliermi po vreckách, lebo za výpožičku
sa platilo), nie však celkom jasne prvú tetu
knihovníčku (ale viem, že bola milá) a žiaľ,
vôbec nie svoju prvú požičanú knihu (ale
vždy ma v knižnici fascinovali tie rady
„obalených“ kníh).
Doteraz mi však ostali spomienky na sériu
kníh o troch pátračoch, ktoré som si rada
požičiavala a čítala, vtedy ešte pod názvom:
„Alfred Hitchcock a Traja pátrači“. Tie ma
dostali... Detská fantázia potrebuje záhady.



• Aká kniha by u Vás získala prvenstvo
v obľúbenosti?
Kniha s pútavým názvom obsahovo výstižne zachytávajúca krásu a realitu života, ktorá nás vtipne nabáda brať problémy
a prekážky s nadhľadom... Neviem prečo
mi napadá názov knihy „Zoufalé ženy
dělají zoufalé věci“ (H. Pawlowská) .
Obkľúčili nás nové technológie, okrem
iného aj elektronické knihy a sociálne siete.
• Ste ich fanúšičkou? Uprednostňujete papierovú podobu knihy alebo Vás zlákala
elektronická čítačka kníh?
Ja mám rešpekt pred modernými technológiami, ale do života si ich veľmi nevpúšťam Asi to bude tým, že zlyhávam pri
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každom intuitívnom ovládaní, moje intuitívne reakcie sú úplne iné ako predpokladá
výrobca. Aj sociálne siete využívam iba obmedzene (like sem-like tam pri krátení si
cesty) a čítačku nemám (asi tušíte prečo).
Som stále za klasiku - za papierovú podobu knihy. Kniha musí voňať, šušťať, pri obracaní strany je treba si olízať prst a prejsť
dlaňou po väzbe, aby sa mohlo začať čítať.
• Ako by ste charakterizovali knihovníka
súčasnosti a ako ho vidíte v budúcnosti?
Má povolanie knihovníka perspektívu?
Vyštudovali ste estetickú výchovu slovenský jazyk a literatúru, netúžili ste
sa niekedy postaviť za výpožičný pult
a zmeniť svoje povolanie?
Knihovník súčasnosti? Žena (nie je podmienkou) - stredný vek, milá, zhovorčivá, usmiata, rozhľadená, múdra, sčítaná,
orientujúca sa nielen v problematike, ale
aj v knižnici, či v práci s PC, veľkorysá pri
selekcii požiadaviek a ohurujúca možnosťami odpovedí na podnet používateľa a nezaplatená.
Myslím, že sa ani v budúcnosti na tom
veľa nezmení, akurát sa bude musieť obrniť
oveľa väčšou dávkou trpezlivosti voči požiadavkám používateľov, lebo svet je zahltený informáciami a ich selekcia si vyžiada
najviac času. Kým používateľ bude povrchne definovať požiadavku, knihovník bude
sťa polyhistor dešifrovať, čo vlastne chce.
Ak by som chcela byť vizionárska - možno
sa v budúcnosti po aktivácií konta používateľovi objaví v podobe hologramu s otázkou: Ako Vám môžem pomôcť? ... a začne
poskytovanie
knižnično-informačných
služieb .
Čo sa týka profesijnej budúcnosti, to
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viete, že ma láka sa postaviť za výpožičný
pult a vyskúšať si v praxi, zoči-voči používateľom, dosah všetkých tých zákonov,
vyhlášok, opatrení, stratégií, koncepcií,
analýz, štatistík, rozhodnutí, odporúčaní
a pod. Len či by to so mnou nejaká knižnica riskla...
• Propaguje sa potreba čítania nielen
u detí, ale aj u nás dospelých. Myslíte si,
že venujete dostatok času čítaniu? Aká
je Vaša predstava o dôležitosti čítania.
Čítam síce veľa, ale ide predovšetkým

o pracovné veci. Na čítanie ako voľno-časovú zábavu alebo oddych potom často
nemám veľa síl, ale snažím sa prekonať. Aj
keď titulov na „čakačke“ úspešne pribúda.
A dôležitosť čítania? Ak sme už raz mali
to životné šťastie, že sme sa mohli naučiť
čítať, vieme čítať a môžeme čítať, tak prečo
mentálne ustrnúť iba pri kukaní sa na pohyblivé obrázky na obrazovke.
Za rozhovor ďakuje
PhDr. Kamila Prextová

INFORMÁCIE / INFORMATION
MOTIVAČNÉ AKTIVITY S DETSKÝM ČITATEĽOM. 5 MEDZINÁRODNÝ
ODBORNÝ SEMINÁR / MOTIVATING ACTIVITIES WITH CHILD READERS. 5TH
INTERNATIONAL SPECIALIZED SEMINAR
Knižnica pre mládež mesta Košice vo svojej
pobočke LitPark na Kukučínovej č. 2 v Košiciach v dňoch 12. – 13. novembra 2015
zorganizovala už po piatykrát medzinárodný odborný seminár pre knihovníkov pracujúcich s detským čitateľom. Každoročným
cieľom seminára je inšpirovať sa novými
nápadmi, metódami a v neposlednom rade
aj novými pohľadmi na prácu s detským
čitateľom. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto, súčasťou seminára boli
podujatia priamo s deťmi.
Inováciou posledného ročníka boli následné rozbory a analýzy, ktoré viedla Ľudmila
Hrdináková z Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje
ako vedecký pracovník. Ľudmila Hrdináková sa svojej úlohy zhostila veľmi dobre
a účastníkom tak pomohla poukázať, zadefinovať a rozobrať metódy, postupy a dosahy jednotlivých podujatí pri práci s knihou,
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textom a ilustráciou. Prvé podujatie bolo
určené žiakom 7. až 8. ročníka ZŠ a pripravil ho Tibor Hujdič . Tento neúnavný čitateľ
a propagátor čítania detí a deťom a amatérsky here, ako vždy nesklamal a prinútil deti
nielen počúvať, ale aj rozmýšľať. Základom
jeho aktivít bola kniha Darca s podtitulom
„Všetkým deťom, ktorým zverujeme do rúk
budúcnosť“ od Lowryho Loisa. Niektoré
emočne silné časti z príbehu dávali deťom
bytostne prežiť si a pocítiť mnohé existenčné
problémy. Z podujatia odchádzali s mnohými otázkami a v živej diskusii. Vďaka podpore Geotheho inštitútu v Bratislave na seminár pricestovali dve knihovníčky z knižnice
Anton Saefkow v Berlína, Christiane Bernhardt a Rica Lembke . Knižnica Anton Saefkow v Berlína získala v roku 2011 ocenenie
„Knižnica roka“ nemeckého Library Association (DBV) a Zeit Nadácie Ebelin a Gerd
Bucerius. Vo svojej práci sa zameriava na
vzdelávanie a organizuje rôzne vedomostné
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a kultúrne aktivity. v rámci podpory čítania
knižnica spolupracuje s ôsmymi materskými školami, štyrmi základnými a dvomi
strednými školy a tiež s štyrmi špeciálnymi
školami. s miestnymi umelcami a hudobníkmi ročne pre deti pripraví cca 450 podujatí, ktoré navštívi viac ako 6500 detí a študentov. Christiane Bernhardt a Rica Lembke
pôsobia ako knihovníčky v tejto mestskej
knižnici od 80-tych rokov minulého storočia. V Košiciach prezentovali podujatie
„ Svet nemeckých rozprávok “ pre žiakov
3. triedy, ktoré organizujú pri príležitosti
Berlínskych rozprávkových dní. Práve vtedy
hovoria o rozprávkach bratov Grimmovcov,
ktoré poznajú deti na celom svete. Prostredníctvom rekvizít na fotografiách a mnohých
otázok deti nabádali, aby rozprávky z časti
porozprávali samy. Skvelé a vtipné ilustrácie vytvárali oporu pre dotváranie príbehu.
Dataprojekcia obrázkov pomáhala aj na
udržanie pozornosti a počúvanie príbehov.
Napriek jazykovému hendikepu sa deti nenudili, ale zabávali.

Ďalšími zahraničnými hosťami boli hostia z Ukrajiny, z Krajskej knižnica pre deti
a mládež v Ľvove. Táto knižnica založená
v roku 1940 sa v súčasnosti radí medzi najlepšie detské knižnice Ukrajiny a je víťazom
celoštátnej súťaže - recenzia knižníc, internetových stránok a pod. Pracovníci knižnice prichádzajú s množstvom inovatívnych
projektov a majú vysoké renomé nielen
v regióne ale aj v celej Ukrajine. Do Košíc
pricestovala Larysa Luhová, riaditeľka, ktorá
v knihovníctve pracuje od roku 1978 a práci
s detským čitateľom sa venuje už 37 rokov.
v roku 2009 bola ocenená titulom zaslúžilý
pracovník kultúry Ukrajiny, je členkou prezídia ukrajinskej Library Association a čestnou členkou poľského zväzu knižníc. Spolu
so svojou zástupkyňou Nadiya Kindrys,
ktorá je autorkou a iniciátorkou mnohých
projektov knižnice a v knihovníctve pracuje
27 rokov, pripravili veľmi pútavé, interaktívne a tvorivé podujatie, v ktorom predstavili
svoju krajinu. Deti sa dozvedeli , že Ukrajina je v Európe najväčšou krajinou podľa

Larysa Luhova a Nadiya Kindrys - z Krajskej knižnice pre deti, Ľvov – Ukrajina
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rozlohy, ale aj aké má štátne symboly, jazyk
a ľudový odev. Keďže mesto Ľvov je mesto
levov, tak si deti domov odnášali vlastnoručne vyrobené levíča.
Z Knihovny města Plzně , ktorá patrí medzi
najstaršie kultúrne inštitúcie v Plzni a zabezpečuje okrem dvoch knižníc v ústrednej budove aj 9 pobočiek s celotýždennou
prevádzkou, 12 malých pobočiek, mobilnú
knižnicu (10 zastávok) a študovňu, prišla
Zuzana Mišterová . Táto výborná knihovníčka v súčasnosti zastáva funkciu vedúcej Knihovna Lobzy, ktorá sa nachádza v priestoroch základnej školy. Knižničné služby tam
poskytujú rovnako deťom ako aj dospelým,
a to po celý týždeň. Zuzana Mišterová si pripravila scénické čítanie knihy Ludvíka Vaculíka „Petr má medveďa alebo čo“ (Praha,
Meander 2008) určené pre predškolské deti
z MŠ a pre deti 1. - 3. tried ZŠ. Cieľom bolo
pritiahnuť záujem detí o čítanie, deduktívnou metódou dospieť k rozlúšteniu záhady,
zoznámiť sa so svetom okolo nás a zároveň
zamyslieť sa nad otázkou zodpovednosti

voči domácim zvieratám. Množstvo plyšových a iných rekvizít, vrátane živého morčaťa, bolo pre deti živým a interaktívne veľmi
pútavým podujatím. Samotná osobnosť knihovníčky dodávala jednotlivým aktivitám
neopakovateľné čaru krásneho príbehu.
Kniha je nositeľkou ceny Nejkrásnější kniha
Libri Olomouc 2008 - Čestné uznání.
Poslednými zástupcami prednášajúcich
boli knihovníci z Miestnej knižnice Petržalka. Táto rozpočtová organizácia mestskej
časti má desať pobočiek, z toho päť so zameraním na detského čitateľa a mládež, štyri
pobočky pre dospelých a jednu špecializovanú pobočku s odbornou, umenovednou
a cudzojazyčnou literatúrou. Pobočky sídlia
rovnomerne v celej Petržalke a sú dostupné
verejnosti v každej jej lokalite. Zsuzsanna
Horváth pracovala dlhé roky ako učiteľka na
základnej a strednej škole, ale život ju privial
do petržalskej knižnice, kde je zodpovednou
vedúcou na novootvorenej pobočke na Turnianskej ul.10. Kolega Michal Selecký vyštudoval Pedagogickú fakultu a pôsobí na po-

Zuzana Mišterová-Knihovna města Plzeň
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bočke rodinného typu na Vavilovovej ul. 24.
So svojimi mladými kolegami na pobočke
ročne pripravia a realizujú stovky podujatí
pre deti, kde Michal využíva aj svoje učiteľské vedomosti. Spoločné podujatie na tému
„Archaizmy v slovenských ľudových rozprávkach“ pripravili pre 5. ročník ZŠ podľa
obsahového štandardu slovenského jazyka
a literatúry. Cieľom tohto podujatia bolo
nenásilným spôsobom ukázať deťom, že aj
rozprávky so staršími výrazmi môžu byť pre
ne zaujímavé a zábavné, a priblížiť im naše
tradície. Tým, že to bolo podujatie zamerané
na školskú tému nebolo jednoduché. V rámci seminára, ale doplnilo celkové spektrum
rôznorodých aktivít a podujatí, ktoré sa
v knižniciach pre deti organizujú.
Obsahový rámec seminára bol už tradične doplnený aj o prezentácie činnosti práce
zahraničných knižníc s detským čitateľom
. Účastníci seminára sa tak dozvedeli, že
Knižnica Antona Saefkowa je jedna zo štyroch knižníc v berlínskej štvrti Lichtenberg.
Už šesť rokov pomáhajú knižnici čítajúci
dobrovoľníci. v budove sú k dispozícii každý
pondelok od 16. – 17. hod., aby porozprávali, čítali a vymysleli príbehy pre deti najmä
v predškolskom veku. Už pätnásť rokov sa
zamestnanci vyberajú v letných mesiacoch
s knihami do parku pred knižnicu a v novembri pripravujú Berlínske rozprávkové
dni. „Knižnica so šarmom alebo Ako sa
čítanie popularizuje vo Ľvove“ bol názov
prezentácie ďalšej zahraničnej knižnice.
Najmladší čitatelia sa na prvé stretnutie do
knižnice neraz priplazia, alebo ich prinesú
na rukách. Zaujímavý projekt realizujú s La
Leche Legague - medzinárodnou organizáciou, ktorá podporuje a vzdeláva kojace
matky. v knižnici funguje knižničná škôlka
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Levíča pre deti predškolského veku (4 - 6 rokov). Každý utorok k nim prichádza kvalifikovaný psychológ, ktorý pracuje v knižnici,
realizuje s deťmi skupinové a individuálne
stretnutia. Zároveň poskytuje bezplatné
konzultácie rodičom z oblasti fyzického,
psychického a tvorivého rozvoja dieťaťa,
jeho zdravia, výchovy, správania, samostatnosti a pod. Po ukončení stretnutia so psychológom počúvajú deti príbehy z kníh,
ktoré im nahlas čítajú knihovníci, alebo sa
deti hrajú, pozerajú animované rozprávky,
komunikujú spolu. Na letných námestiach
Ľvova nájdete výstrahu: „Pozor! Pozor! Na
námestí pracujú knihovníci!“ Je to, samozrejme, žart, ale medzi letné lahôdky patria
hry, hlasné čítanie, leo-pikniky, čítanie pri
pamätníkoch a na lúke . Podarilo sa im zapojiť aj babičky čitateľov, ktoré prichádzajú
prídu do knižnice a učia sa počítačovej gramotnosti, komunikovať cez skype so svojimi
deťmi a vnukmi, vďaka malým čitateľom
dokonale zvládnu prácu so svojimi mobilmi
a smartfónmi. Za odmenu potom oni pomáhajú malým čitateľom s domácimi úlohami
a učia ich rôzne ručné práce, alebo organizujú vlastné kurzy pre deti, čítajú deťom
knihy a vôbec, robia všetko možné, aby bolo
v knižnici útulne, domácky.
Aktivít na prácu s detským čitateľom
a podporu čítania nikdy nie je dosť. Verím,
že účastníci tohtoročného seminára si odniesli množstvo nápadov na nové projekty
a aktivity. Verím, že aj vďaka semináru sme
sa všetci naplnili entuziazmom, lebo práca
s detským čitateľom sa dá robiť iba s elánom
a s otvoreným srdcom!
Mgr.et Mgr. Iveta Hurná, riaditeľka
Knižnica pre mládež mesta Košice
kniznicapremladez@gmail.com

35

SLÁVNE ČINY SLOVENČINY. PROJEKT PODPORENÝ Z PROGRAMU
“PARTNERSTVO” ALEBO SPOJME SVOJE SILY / FAMOUS ACTS OF SLOVAK
LANGUAGE. THE PROJECT SUPPORTED FROM THE “PARTNERSHIP OR LET´S
WORK TOGETHER“ PROGRAMME.
Malokarpatská knižnica v Pezinku sa
pripojila k Roku Ľudovíta Štúra zorganizovaním 25 podujatí pre deti aj dospelých.
Zástupcovia knižnice sa zúčastnili na
otvorení novej expozície o živote a dobe
Štúra v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra
v Modre, ktorú sprístupnili dňa 24. novembra 2015 ako aj pietnej spomienky na
počesť 160. výročia úmrtia v Modre, ktorou sa Rok Ľudovíta Štúra oficiálne ukončil. S Múzeom Ľ. Štúra knižnica spolupracovala aj pri príprave vlastných podujatí.
Pre verejnosť knižnica 20. októbra 2015
pripravila dve prednášky spojené s diskusiou - Ľudovít Štúr známy – neznámy.

Prednášku o modranskom pobyte a pôsobení Ľ. Štúra, o jeho zranení, smrti
predniesla Sylvia Hrdlovičová, pracovníčka Múzea Ľ. Štúra v Modre. Doteraz
nepublikované informácie o pezinských
štúrovcoch, potomkoch Karola Štúra,
prezentovala Mária Letzová, študentka
Gymnázia v Pezinku, autorka víťaznej
práce SOČ. Malokarpatská knižnica v Pezinku k Roku Ľudovíta Štúra prispela aj
edičnou činnosťou.. Katarína Benciová
zostavila výberovú personálnu bibliografiu Ľudovít Štúr vo fondoch knižníc Bratislavského samosprávneho kraja. Bibliografia vyšla v elektronickej forme a je
dostupná na webových stránkach našej

Naspäť cesta nemožná — napred sa ísť musí!
Ľudovít Štúr (1815-1856)

Hrad Devín, na ktorom sa štúrovci stretávali
Štúrova lavička, miesto kde si Ľudovít Štúr rád posedel
počas prechádzok (Modra, Holombecká dolina)
Pamätník Štúrovcov
na námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave, 1973,
akad. soch. Tibor Bártfay

Pamätník na mieste zranenia Ľ. Štúra, 1986,
akad. soch. Martin Lettrich
a architekti Dušan a Katarína Fischerovci
Pamätná tabuľa na bývalej
evanjelickej a. v. fare venovaná pôsobeniu
Ľudovíta a Karola Štúra v Modre

Pôvodný náhrobok Ľ. Štúra
na modranskom cintoríne

Súsošie na námestí Ľ.Štúra v Modre, 1938,
Frico Motoška

Pamätná izba Ľudovíta Štúra
v bývalom Emreszovskom dome v Modre
(dnes budova Múzea Ľ.Štúra)

Pomník Slovenská jar na hrobe Ľudovíta Štúra
na modranskom cintoríne, 1965,
akad. soch. Jozef Kostka

foto: Ján Fiala, kresba: Jakub Šulík
vydala Malokarpatská knižnica v Pezinku, Bratislavský samosprávny kraj

Plagát Pamätníky Ľ. Štúra
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knižnice www.kniznicapezinok.sk. Podarilo sa nám pár desiatok kusov bibliografie vytlačiť a distribuovať do verejných
knižníc regiónu.
K ťažiskovým projektom, čo do počtu
podujatí, množstva účastníkov a územného pokrytia, patrí však cyklus Slávne
činy slovenčiny, ktorý bol podporený aj
z programu Partnerstvo sumou 120,00
EUR. Tento cyklus vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre deti MŠ a ZŠ Pezinka
a Modry sa realizoval v mesiacoch október – december 2015 v počte 21 podujatí
pre 712 detí. Obsahovo sme cyklus pripravovali v spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra
v Modre tak, aby sa výklady a program
prispôsobili veku návštevníkov. Deťom
sme priblížili Štúra ako vodcu slovenskej
mládeže a vzdelancov tej doby, rovnako
ako situáciu v používaní slovenčiny, miešanie rôznych jazykov a nárečí na území
terajšieho Slovenska. Deti mohli súťažiť,
diskutovať, získavať nové informácie.
Cyklus prebiehal nielen v prostredí pezinskej knižnice, ale aj v školských kluboch,
triedach a jedálňach. Bol veľmi náročný
na realizáciu, ale vďačný pre pozitívne
odozvy zo strany detí aj ich pedagógov.
Pri podujatiach sme pracovali s plagátmi
s fotografiami pamätníkov Ľ. Štúra na

Výstava štúrovských známok
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území Bratislavského
samosprávneho kraja.
Tieto plagáty boli distribuované na základné
školy v Pezinku a Modre. Fotografie pamätníkov vytvoril náš kolega Ján Fiala, autorom
kresby je Jakub Šulík,
autorom
grafického
návrhu Martin Šulík.
Plagáty boli vydané
v spolupráci s mestom
Modra. Knižnica pripravila tiež sériu fotografií Štúrovské pamätníky, s ktorou pracovali
kolegyne z oddelenia Štúrovská záložka
pre deti a mládež s detskými používateľmi
počas podujatí cyklu. Z týchto fotografií
sme pripravili výstavu pre žiakov základných škôl. Výstava sa prispôsobovala
priestorom v školách a kluboch.
Nádherné detské práce nám prišli do výtvarnej súťaže Navrhnite výročnú známku s motívom Ľ. Štúra, ktorá prebehla
v mesiaci september 2015 a najlepšie
práce boli v októbri vystavené v priestoroch knižnice a výstavu si mohli pozrieť aj
v priestoroch školských klubov v Pezinku
a v Modre.
A pretože deti radi súťažia a dostávajú
odmeny, aspoň symbolicky sme ich počas
podujatí odmeňovali našou originálnou
štúrovskou záložkou.
Vďaka našim šikovným kolegom vznikol
aj zábavný doplnok k prednáškam, panel
s postavou Štúra, pri ktorom sa deti mohli
vyfotografovať a cítiť sa na chvíľu ako náš
velikán. Fotografovanie „na Štúra“ robi-
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lo podujatia nezabudnuteľnými. Vďaka
cyklu Slávne činy slovenčiny dostali kolegyne z odd. pre deti Veronika Šikulová
a Veronika Nouzová pozvanie vystúpiť
s prednáškou aj na tematickom vzdelávacom podujatí venovanom Roku Ľudovíta
Štúra, ktoré 21. októbra 2015 organizovala Slovensko-ukrajinská spoločnosť v Bratislave.

naučiť sa určité dávky textu sa stali bádateľmi až detektívmi a nachádzali perličky
z dobového života, ktoré zaujali nielen
deti ale aj pedagógov a rodičov.
Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka
Malokarpatská knižnica v Pezinku
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

V decembri sme už mali v oddelení pre
deti fundované sprievodkyne životom
a dielom Ľudovíta Štúra, z povinnosti

Slávne činy slovenčiny, v pozadí „štúrovský fotopanel“

Slávne činy slovenčiny na školách.

38

Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

DVE ÚSPEŠNÉ PODUJATIA VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA
V BANSKEJ BYSTRICI V ROKU 2015 / TWO SUCCESSFUL EVENTS IN MIKULAS
KOVAC PUBLIC LIBRARY
NOC V KNIŽNICI ALEBO ČO
S NÁSTRAHAMI DOSPIEVANIA
(vzdelávacie zážitkové podujatie)
Podujatie pod týmto názvom pripravila
knižnica v októbri 2015 pre žiakov základných a stredných škôl v pobočke na
Jilemnického ul. 48. Týmto podujatím
sme nadviazali na úspešný projekt spred
piatich rokov, ktorý vtedy podporila Rada
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality: Cieľom uvedeného projektu
bolo inovatívnymi aktivitami neformálneho vzdelávania prispieť k lepšej orientácii
mládeže v osvojovaní si správnych postojov pri riešení nástrah dospievania.
Októbrové rozprávanie s prizvanými odborníkmi o aktuálnych témach, ktoré interesujú dnešných mladých ľudí sa nieslo
v priateľskom a uvoľnenom duchu. Témy
ako dospievanie a sexualita, závislosti
a ochrana pred nimi, zdravý životný štýl,
šport, voľný čas a i. sme sa rozhodli mladým ľudom priblížiť spôsobom, ktorý im
je blízky. Hudba, divadlo, tanec, hry, otvorená diskusia, osobné skúsenosti a zážitky
z prežitého.
Divadelnú jednoaktovku Mladí, prvé lás-
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ky a... pútavo prezentovali študenti prvého
ročníka odboru herectvo Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici pod taktovkou režiséra-študenta
Dana Meliša.
V bloku Čo sa to s nami deje, alebo tie
hormóny sú beštie sa so žiakmi rozprávali
dve z autoriek scenára zážitkového podujatia knihovníčky Iveta Weissová a Ivana
Gelienová. Besedovanie k tejto téme s odborníčkou MUDr. Soňou Demušovou sme
z dôvodu ochorenia prednášajúcej museli
odložiť na inú príležitosť.
Všetci mladí ľudia ožili po príchode psovoda pána Dušana Krupu a jeho služobného psa z Oddelenia služobnej kynológie
Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Banskej Bystrici. Zdá sa, že praktické
ukážky vyhľadávania drog v uzavretom
priestore, mladých ľudí zaujali a nechýbalo
i množstvo zvedavých otázok o úspešnosti
takýchto zásahov.
Ako Žiť zdravo a pritom hravo vo svojej
odbornej prednáške prezentovala Mgr. Lucia Kováčiková z Centra vitality a zdravia
v Banskej Bystrici. Mladých ľudí zaujala
nielen praktickými radami ako sa správne
stravovať ale predstavila sa aj ako úspešná
slovenská reprezentantka v športovom karate - kumite do 50 kg. V roku 2012 sa stala
vicemajsterkou Európy a sveta v tejto športovej disciplíne. Po skončení prezentácie si
záujemcovia mohli dať zmerať krvný tlak,
hodnoty krvného cukru, telesnú hmotnosť
a požiadať o odborné poradenstvo.
Prečo nie drogám a závislostiam - voľba je
vždy na tebe bol blok, ktorý mladých ľudí
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nútil zamyslieť sa nad ničivou škodlivosťou drog, alkoholu a iných návykových
látok. Besedovalo sa s odborníkmi z COR
centra, n.o. Resocializačné stredisko sídli
v súčasnosti v Krupine a je zamerané na
terciárnu prevenciu závislostí, pracuje na
princípoch terapeutickej komunity. Žije
v ňom zmiešaná komunita, ktorej členmi
sú aj mladí ľudia. Prácu resocializačného
zariadenia priblížila jeho riaditeľka PhDr.
Helena Letanovská, PhD. Traja mladí ľudia, ktorí prišli z COR centra, n.o., sa podelili s osobnými skúsenosťami a hlavne
svojimi vnútornými pocitmi, ktoré zažili
a zažívajú, keďže vo svojom živote „otvorili dvere drogám“. Počúvajúcich ich rozprávanie rozhodne nenechalo chladnými,
čo bolo aj jedným z cieľov nášho nočného
rozprávania.
Napriek neskorej nočnej hodine všetkých
prebralo rozprávanie s novinárkou a blogerkou Gabinou Weissovou o diagnózach
ako anorexia a bulímia a všetkých nástrahách, ktoré sa za týmito poruchami skrývajú. Bulímiou a anorexiou trpia dnes tisícky,
najmä mladých ľudí, ktorí túžia po štíhlej
postave, alebo majú psychické problémy
a tie ich doženú až k hladovaniu. Spisovateľka je autorkou knihy Diagnóza F 50
(2009), v ktorej bez zbytočných okrás píše
o svojej anorektickej a bulimickej minulosti.
Aj pohybom si dokážeme udržať zdravé
telo i bystrého ducha. Ten preto nesmel
chýbať ani v programe našej noci. Ako sa
hýbať prostredníctvom zumby sa prišla so
skúsenosťami podeliť MUDr. Zora Adamčáková, PhD., ktorá roztancovala chalanov
aj baby. Po vyčerpávajúcom programe
a zhliadnutí filmu Honey nasledovalo noč-
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né zamyslenie sa nad prežitím i zdieľanie
vzájomných pocitov.
Cieľom zážitkového podujatia bolo nenásilnou formou upozorniť na vysoké
psychické, zdravotné a spoločenské riziká
spojené so závislosťami, najmä užívaním
drog a iných návykových látok. s využitím potenciálu odborníkov sme sa snažili
o týchto témach hovoriť otvorene, pričom
sme využili aj spoločenský a informačný
potenciál knižnice, príjemné a neutrálne
prostredie, vhodné informácie a materiály.
v neposlednom rade sme mladým ľuďom
ponúkli zmysluplné trávenie voľného času
návštevami knižnice a čítaním. Podujatie
nadviazalo na úspešný projekt knižnice
spred piatich rokov v oblasti sociálnej prevencie.
PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA X.
(komunitné podujatie s podnázvom
Stretnutie troch generácií)
Komunitné stretnutie detí, rodičov a starých rodičov, ktorého cieľom bolo priblížiť najmä tým najmenším vianočné zvyky
a tradície pripravila knižnica už po desiatykrát. Program bol zostavený z pásma
vianočných kolied, umeleckého programu
o pranostikách adventu a tvorivých dielní. Predvianočnú knižnicu sme pripravili
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

v troch pobočkách knižnice a zúčastnilo sa
jej takmer päťsto návštevníkov.
Ako prvá 9.12.2015 pripravila podujatie
pobočka na Jilemnického ul. 48.
Vianočná nálada, vôňa pečených vianočných oblátok, výzdoba vianočných
gulí, paličkovaná čipka, vianočné ozdoby
a pozdravy z papiera, ikebany na vianočný stôl, výroba vianočných sviečok. Tieto
aktivity sme realizovali aj vďaka ochotnej
pomoci dobrovoľníčok a mohli sa do nich
zapojiť všetci, ktorí zavítali v uvedený deň
do pobočky knižnice. Materské a základné
školy prispeli k bohatému programu ukážkami vianočných kolied, piesní a básní pri
vianočnom stromčeku a potešili najmä
generáciu skôr narodených. z Domova
sociálnych služieb z Turčianskych Teplíc
zavítali medzi nás seniori, ktorí strávili príjemné popoludnie v tvorivej vianočnej atmosfére. Nechýbali ani seniori z Penziónu
Jeseň a Denného centra Pohoda. Umelecký
program ponúkli študenti Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy UMB pod
pedagogickým vedením Mgr. Evy Pršovej,

Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

PhD. Priblížili vianočné zvyky, tradície
a známe pranostiky adventu a vianočného
obdobia. Detský folklórny súbor Matičiarik s pásmom vianočných tancov a piesní
vykúzlil tú pravú vianočnú náladu, ktorou
sa potešili aj klienti Domu Matky Terezy
z Banskej Bystrice.
Predvianočná knižnica v pobočke Karpatská 3 (16.12.2015) sa tiež vydarila. Vianočné zvyky a tradície pútavým rozprávaním
všetkým zúčastneným priblížila pracovníčka knižnice Anna Hrušková. v spolupráci
s dobrovoľníkmi sme v rámci tvorivých
dielní realizovali výzdobu vianočných gulí,
výzdobu medovníkov, pečenie vianočných
oblátok, výrobu vianočných pozdravov
a iných vkusných vianočných darčekov
rôznymi tvorivými technikami. Dobrú
náladu podfarbenú vianočnými koledami
dotvárala bezprostrednosť a hravosť detí
materských a základných škôl zo sídliska
Sásová. Všetci si prišli na svoje a po príjemne a tvorivo strávenom dni sa nám ani
nechcelo rozísť.
17.12.2015 Predvianočnú knižnicu pri-
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pravilo Oddelenie pre deti na Lazovnej
ul. 26. Deti zo základných škôl z centra
Banskej Bystrice si vyskúšali svoju šikovnosť v rámci viacerých tvorivých dielní.
s pomocou našich dobrovoľníčok tvorili
vianočné pozdravy, ozdoby na stromček
z papiera. Vyskúšali si aj výzdobu vianočných gulí, tvorbu vianočných obrázkov
servítkovou technikou, výrobu jednoduchých šperkov vianočných ikeban, štrikovanie, vyšívanie. Nechýbala výzdoba medovníkov a pečenie vianočných oblátok.
Organizátorov a všetkých, ktorí zavítali do
knižnice, potešili deti vianočnými pesničkami a básničkami, ktoré dotvorili príjemnú atmosféru celého podujatia.
Predvianočná knižnica bola hlavne

miestom a časom stretnutia sa s priateľmi
knižnice a všetkými tými, ktorí sa rozhodli
predvianočnú atmosféru zdieľať s nami.
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
v Banskej Bystrici
manazer@vkmk.sk
Foto: S. Šóky

DETI, HURÁ DO ČÍTANIA! /LET’S GO READING CHILDREN!
Vzbudiť záujem detí o čítanie, dostať do
povedomia verejnosti informácie o súčasnej literatúre pre deti, podporiť výtvarné
schopnosti detí, to boli hlavné ciele, ktoré
si stanovila Krajská knižnica Ľ. Štúra pred
tvorbou projektu Deti, hurá do čítania.
Po finančnej podpore z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa začali realizácie autorských čítaní a besied s desiatimi tvorcami detských kníh. Od októbra do
decembra 2015 prezentovali literárnu tvorbu 3 dvojice autorov, ktoré mali spoločné
črty tvorby. Boli to Alexandra Pavelková
a Juraj Červenák, ktorých spája fantasy literárna tvorba, Marta Hlušíková a Branislav
Jobus besedovali o slovenských nárečiach
a o spisovnej slovenčine, Dana Podracká
a Peter Urban o slovenských povestiach
a slovanskej mytológii. Ďalej boli pre deti
pripravené stretnutia so spisovateľmi - Ondrejom Kalamárom, Danušou Dragulovou
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Faktorovou, Romanom Bratom a Erikom
Jakubom Grochom, Žiaci 1. a 2. stupňa
základných škôl vo Zvolene a blízkom okolí mali možnosť spoznať osobne autorov
kníh, z ktorých mnohé prečítali. Dozvedeli sa, ako a prečo píšu knihy, kde hľadajú
inšpiráciu a hlavne dostali odpovede na
všetky zvedavé otázky, ktoré si pre nich
pripravili.
Zdalo by sa, že zrealizovaný projekt môžeme zaradiť ku klasickým spôsobom ako
sa snažíme prilákať k čítaniu viac detí. Besedy so spisovateľmi aj tvorba ilustrácií ku
knihám sa často objavujú pri práci s deťmi
v knižniciach.
V takomto ponímaní projekt nepriniesol
nič nové. Výstupy projektu sa ale stretli
s nezvyčajným záujmom, neskôr s pozitívnym hodnotením všetkých zúčastnených
subjektov – spisovateľov, detí, pedagógov
i knihovníkov.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016

Z pohľadu realizátora sa môžeme domnievať, že tento úspech sa dostavil vďaka zaujímavému posunu celého konceptu
projektu. Hosťujúci autori neboli vyberaní
náhodne, spájal ich buď žáner, motív, alebo používaná vrstva slovnej zásoby. Takéto
stretnutia ponúkli novú platformu výučby, zážitku, kde jednotlivé subjekty spolu
nesúperili, ale logicky sa dopĺňali, prepájali, využívali poznatky literárnej vedy pre
spoločný cieľ.
Úspešná bola aj myšlienka, vytvoriť pred
stretnutiami s autormi, ilustrácie na námety z kníh, o ktorých sa bude besedovať.
Takto vzniklo veľa „umeleckých“ diel, ktoré
by mohli bez hanby zaujať miesto na stránkach kníh. Viacerí z hostí prejavili záujem
o tieto dielka a chceli si ich odniesť domov.

Nebolo to možné, všetky výtvarné práce boli vystavené v knižnici pod názvom
„Vaše príbehy našimi očami...“. Takto si
výtvarnú zdatnosť, tvorivosť a nápaditosť
zvolenských detí mohli pozrieť stovky návštevníkov knižnice. Po ukončení výstavy
nedovolíme, aby zapadli prachom, máme
zámer ako ich uchovať a využiť pre ďalších

Výstava „Vaše príbehy našimi očami...“

Deti, hurá do čítania s Martou Hlušíkovou a Branislavom Jobusom
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 1/2016
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malých, aj veľkých čitateľov.
Projektu Deti, hurá do čítania sa zúčastnilo 697 žiakov. Veríme, že spomienky
na príjemné chvíle v spoločnosti literatúry
zostanú navždy v ich srdiečkach, ale veríme aj tomu, že tieto deti zostanú navždy
verné knihám a čítaniu. Úspech, nadšenie

detí, spisovateľov, pedagógov aj knihovníkov v nás podporili myšlienku pripraviť
pokračovanie. A preto „Deti, hurá do čítania!“ po druhýkrát.
Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
lenka.malovcova@kskls.sk

Z NAŠICH VYDANÍ
RÓMSKA KULTÚRA INAK.../ ROMA CULTURE IN OTHER WAY…
... a to vo forme vydaných publikácií Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Popri
už takpovediac tradičných publikáciách,
najmä konferenčných a nekonferenčných
zborníkoch, ktoré vydávame v posledných
rokoch, sa stáva realitou aj publikačná aktivita v oblasti dokumentovania rómskej
kultúry. Veď prezentovať ju nemusíme iba
virtuálnym spôsobom ako digitálne objekty. Tlačené publikácie majú stále svoje
čaro. Dovoľte teda predstaviť časť edičnej
činnosti našej inštitúcie za rok 2015.
SPEVNÍK RÓMSKYCH PIESNÍ: KAJ
PHIREL E VOĎI / CESTOU DUŠE /
THE SOUL’S JOURNEY
Aj keď hlavným poslaním knižnice a jej
nového pracoviska je dokumentovať prejavy rómskej kultúry digitálnou formou, to
ešte nevylučuje naše snaženie sprístupniť
ich aj klasickým spôsobom ako tlačenú
publikáciu.
Prvým titulom je útla knižočka v brožovanej väzbe s trochu pre nás netypickým
obsahom, prostredníctvom ktorej chceme
predstaviť jednu z oblastí dokumentácie,
a to hudbu v spojení s rómskym jazykom.
Štandardizácia rómskeho jazyka na Slovensku sa uskutočnila oficiálne v roku 2008,
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hoci prvé základy spisovnej rómčiny spadajú už do 70. rokov 19. storočia. V roku
1971 bola síce prijatá kodifikácia pravidiel
pravopisu rómskeho jazyka, tá však vychádzala z pravopisných zvyklostí a princípov
slovenčiny, ktoré majú odlišné pravidlá.
Napriek štandardizácii ani dnes nie je
rómsky jazyk v písomnej forme dostatočne
využívaný. Preto v oblasti rómskej hudby
existuje len veľmi málo prepisov rómskych
piesní, čo spôsobuje, že interpretáciou sa
niektoré z nich časom menia a ich obsah
stráca zmysel.
Knižnica počas realizácie národného projektu Dokumentačno-informačné centrum
rómskej kultúry získala viacero nahrávok
rómskych piesní; nie všetky sú jazykovo
správne. Vydaná publikácia obsahuje 15
piesní a predstavuje vzorový, jazykovo korektný spevník tradičných rómskych piesní
v správnom tvare a s notovým zápisom.
Texty piesní sú v troch jazykoch (rómskom, slovenskom a anglickom), notový
zápis je len pri rómskej verzii. Súčasťou
tlačenej podoby spevníka je aj CD s audio
nahrávkami zapísaných piesní. Bonusom
je oficiálna verzia rómskej hymny Gelem,
Gelem nahraná Moldavským mládežníckym orchestrom. Publikácia bola vydaná
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ako tlačená aj ako elektronická kniha vo
formátoch pdf, epub a mobi.
Spracovanie publikácie sa realizovalo
v réžii zamestnancov nového pracoviska,
ale notové záznamy, nahrávanie spevu
s hudobným sprievodom sa uskutočnilo v spolupráci s externým prostredím.
O notové zápisy sa postaral skúsený rómsky huslista a dirigent Ján Berky-Mrenica
ml., hudbu pri väčšine piesní zabezpečovala skupina Gypsy Kings Revival z Prešova
a 12 z 15 piesní naspievala mladá a zatiaľ
nie veľmi známa speváčka Dominika
Klempárová zo Spišskej Novej Vsi.
KATALÓG MAĽBY SVETOVÝCH
OSOBNOSTÍ
Iná časť rómskej kultúry je prezentovaná
prostredníctvom katalógu obrazov Maľby
svetových osobností.

Výtvarné umenie u Rómov predstavuje
zaujímavú oblasť, v ktorej možno nájsť
množstvo talentov. V rámci projektu Živé
knihy (slovo – obraz – zvuk) atypickou „živou knihou“, ktorá rozprávala svoj životný
príbeh cez maľovanie obrazov, bol mladý
amatérsky výtvarník, absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove Jozef Fečo
z východoslovenskej obce Kračúnovce
v okrese Svidník. Na zadanú tému – významné rómske osobnosti – namaľoval
obrazy 13-tich osobností, ktoré sa hlásia
k rómskym koreňom, pričom u mnohých
z nich bežný človek možno nepredpokladal príslušnosť k rómskemu etniku:
1. anglický herec, komik, režisér a producent Charles Chaplin
2. americký spevák Elvis Presley
3. belgický džezový gitarista Django Reinhardt

Spevník rómskych piesní
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4. americký herec a komik Freddie James
Prinze
5. anglický herec Sir Michael Caine
6. americká herečka a tanečnica Rita Hayworth
7. francúzsky filmový režisér, scenárista,
skladateľ, herec a producent Tony Gatlife
8. rusko-americký divadelný a filmový herec Yul Brynner
9. brazílsky politik Juscelino Kubitschek
10. španielsky flamenco tanečník Joaquin
Cortes
11. slovenská spisovateľka Elena Lacková
12. švédska výtvarníčka Rosa Taikon
13. macedónska speváčka Esma Redžepova

V snahe ponúknuť ich formou putovných
výstav aj v školách či kultúrnych inštitúciách iných miest na Slovensku boli vyhotovené ich ľahko skladovateľné a prevozu
schopné fotografické kópie s rovnakými
rozmermi vytlačené na syntetickom plátne. Pre lepšiu prezentáciu týchto obrazov
bol spracovaný katalóg vo forme nenáročnej publikácie v rómskom, slovenskom
a anglickom jazyku s ich fotografiami
a stručným popisom ako aj krátkym predstavením ich autora.
Obidve publikácie boli vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
v rámci prioritných projektov schválených
na rok 2015.

Výsledkom jeho práce sú obrazy s rozmermi 120 cm x 100 cm namaľované rôznymi
technikami, podkladom je sadrokartón.

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

Katalóg obrazov
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DOBRÍ ĽUDIA EŠTE STÁLE NEVYMRELI.../ GOOD PEOPLE ARE STILL ALIVE…
Poláková, Ivana
Malý slovník bibliografov Slovenska:
2.časť 2012 – 2015. – 1. vyd. - Martin:
Slovenská národná knižnica,
2015. – 137 s.
Akoby náhodou (alebo to tak malo byť?)
vyšla práve v roku, kedy sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra,
druhá časť Malého slovníka bibliografov
Slovenska (1. časť vyšla v roku 2012), ktorý
s veľkým zanietením a erudíciou zostavila
Ivana Poláková. Veď môže byť vhodnejší
príklad a svedectvo o význame slova, jeho
hodnovernosti, pravdivosti a opodstatnenosti ako slovo človeka, národného dejateľa, ktorý stál za tým, čo hovoril, za čo bojoval a čo presadzoval?
Či nie sú bibliografi Slovenska tiež zástancami a ochrancami slova a obsahu, ktorý
slovo prezentuje, tlmočí a hlása? Slova,
ktoré formou bibliografického súpisu zachytáva a zaznamenáva skutočnosť takú,
aká naozaj je, bez subjektívnych pocitov
a emócií, dobových a iných tendencií? Prepáčte mi, som a ešte budem trochu nostalgický. Pretože mi záleží na hodnotách, ktoré
si myslím, že treba a je našou povinnosťou
ich rešpektovať. A keďže som sľúbil autorke,
že zareagujem aj na druhú časť jej slovníka,
činím tak, pretože slovo treba dodržať.
Dobrí ľudia nevymreli... Skutočne. Ivana
Poláková, Anna Kucianová, Miloš Kovačka a mnohí ďalší... Všetci, vďaka ktorým uzrel svetlo sveta Malý slovník bibliografov Slovenska a ktorí k nemu zaujali
pozitívny postoj a podporili jeho vydanie,
si zaslúžia rešpekt a poďakovanie. Veď aj
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všetci tí bibliografi a najmä bibliografky,
ktorí nás oslovujú a prihovárajú sa nám zo
stránok slovníka sú – v zmysle už povedaného - dobrí ľudia v tom najlepšom slova
zmysle. Je tomu tak preto, lebo všetci vyššie spomenutí sa nám prihovárajú svojou
prácou, tým, čo urobili. Tu nejde o módne
trendy, záujmy lobistických skupín, či reklamu a propagandu. A práve preto si treba
neustále pripomínať a uvedomovať zmysel
a význam bibliografického snaženia, jeho
odkaz a posolstvo v čase a priestore.
Nemožno nesúhlasiť s úvodným slovom Miloša Kovačku, v ktorom podáva
výstižnú, pravdivú a nekompromisnú
charakteristiku pojmu bibliografia, tak
ako ju vidí v kontexte súčasnosti. Hneď
prvá veta je mementom. „Bibliografia ako
pojem sa pomaly, ale viditeľne vytráca zo
slovenského knihovníckeho jazyka.“ A tak
som z toho smutný, lebo si uvedomujem
závažnosť a dosah vysloveného. Nasledujúce riadky nestora slovenskej bibliografie,
s ktorými sa v plnej miere stotožňujem, sú
toho dôkazom, pričom konštatovanie ťaživých skutočností, samozrejme, neznamená
rezignáciu, ale triezvu a rozvážnu argumentáciu daného stavu ako sa veci majú.
Paradoxom je, že Malý slovník bibliografov Slovenska - ktorý však vôbec nie je
malý, pretože veci, javy a počiny hodnotíme
nie podľa ich kvantity, rozmerov a mediálnej sledovanosti, ale podľa zmyslu, významu a dôležitosti – evokuje veľa otázok.
Odpovede na ne a analýza predmetnej
„bibliografickej“ situácie, ktorá je nepochybne aj dôsledkom a odrazom celospoločenského diania, ale najmä etického
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„kvasu“ a štiepenia hodnôt, prekračujú
kapacitné možnosti tohto príspevku. Treba im však venovať pozornosť.
V záujme spoločnej veci a pre blaho všetkých nedopusťme, aby zapadlo prachom
zabudnutia a nevšímavosti to, čo sa poda-

rilo vytvoriť, zaznamenať a odkázať pre
ďalšie generácie.Veď dobrí ľudia ešte stále
nevymreli...
Mgr. Peter Kuzma
Knižnica Ružinov, Bratislava
um@kniznica-ruzinov.sk

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
SPOJENÍ SRDCOM /CONNECTED WITH HEART
Slovenská pedagogická knižnica (ďalej len
„SPgK“) spolu s Užhorodským spolkom
Slovákov (ďalej len „USS“) zorganizovali
13.novembra 2015 v seminárnej miestnosti
knižnice vzdelávacie podujatie a diskusné
fórum pod názvom „Spojení srdcom“.
Na úvod riaditeľ SPgK Vladimír Grigar privítal vzácnych hostí zo Zakarpatskej Ukrajiny pána Ivana Latka, predsedu
USS, pani Janku Dudášovú, členku výboru
USS a zároveň zástupkyňu predsedníčky
Spolku slovenských žien Dôvera a Tatianu Vojak – Karshljak, ekonómku Spolku
slovenských žien Dôvera a všetkých prítomných. V skratke ich oboznámil, že
USS bol založený v januári v roku 1996. Je
členskou organizáciou Svetového združenia Slovákov v zahraničí. USS má 120 aktívnych členov, ale v spolku je zapísaných
až 377 ľudí. Okrem vydavateľskej činnosti sa spolok snaží šíriť slovenskú kultúru
v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná
krajanská menšina, organizuje alebo sa podieľa na rôznych kultúrnych podujatiach.
A najdôležitejšie aktivity posledných rokov
aj vymenoval.
16. januára 2016 oslávi USS 20 rokov od
svojho vzniku. Výbor spolku pripravuje
jubilejnú publikáciu - Náš kultúrno-historický kalendár 2016, v ktorej sa bude
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spomínať na doterajšie aktivity a históriu spolku a tiež bude obsahovať výber
z archívu minulých Kalendárov a články
o rozvoji slovenskej kultúry a života Slovákov v regióne. o aktivitách USS a o vydanom slovenskom kalendári napísali rôzne
masmédiá: Užhorod, Visti Užhorodščiny,
Sribna-zemlja, Evropa-Centr, Pravozachist
a Slovenské slovo. Taktiež o spolku vyšli
články na webovskych portáloch zakarpattya.net a uzhgorod.in.
Oficiálne sa uvádza, že na Ukrajine žije
8000 Slovákov, ale podľa údajov USS ich
tam žije asi 12 – 14 000. Okrem USS na
Zakarpatskej Ukrajine pracujú aj ďalšie
krajanské spolky a organizácie: Spoločnosť
Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matice
slovenskej na Zakarpatsku, Zakarpatský
kultúrno-osvetový spolok slovenských
žien Dôvera, Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku.
Potom riaditeľ SPK odovzdal slovo pánovi predsedovi Ivanovi Latkovi, ktorý všetkých prítomných uviedol do problematiky
krajanov v Užhorode a na Zakarpatskej
Ukrajine. Najskôr povedal čísla: Zakarpatská Ukrajina má rozlohu 12 777 km2 a má
1 254 000 obyvateľov. Hlavným mestom je
Užhorod so125 000 obyvateľmi. Druhým
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najväčším mestom je Mukačevo, ktoré má
95 000 obyvateľov. Vysvetlil, prečo sa za
1.Českolsovenskej republiky volali Podkarpatská Rus, lebo pre Bratislavu alebo Prahu
boli pod Karpatami, ale dnes sú pre Kyjev
za Karpatami, preto sa volajú Zakarpatská
oblasť Ukrajiny.
Spomenul, že majú taký živý praktický
vtip. Žije pán Ivan v Užhorode a má 90 rokov. Navštívil ho Slovák z Bratislavy a pýta
sa ho, či navštívil iné štáty. On odpovedal,
že áno. Bol v Rakúsko-Uhorsku, v Československu, v Maďarsku, v Sovietskom zväze
a nakoniec v Ukrajine. To ste potom veľa
cestoval ? On odpovedal, že nie, ja som žil
len tu v Užhorode, to oni prišli k nám.
Slováci prišli do týchto oblastí za prácou za
čias Rakúsko-Uhorska. Aj predkovia pána
Ivana Latka sem prišli z mesta Krompachy.
Starí ľudia, ktorí žili ešte v období 1. Československej republiky, radi spomínajú, čo
sa všetko vybudovalo za 20 rokov, ako sa
k dobrému zmenil ich život po všetkých
stránkach. Bola demokracia. Po druhej

svetovej vojne bola táto oblasť v roku 1945
pričlenená k Sovietskemu zväzu. Obyvatelia mali pol roka na presťahovanie do Československa alebo na Ukrajinu, čo využil
istý počet ľudí. Udržiavali slovenské zvyky
návštevami kostolov, počúvali československý rozhlas a televíziu.
Potom o svojej životnej púti a jej predkoch emotívne porozprávala pani Janka
Dudášová. Hovorila o zvykoch, obyčajoch,
obradoch, tradíciách a jazyku tamojších
Slovákoch. V detstve počúvala melodickú
reč, krásne rozprávky. Starí rodičia jej dali
pocit krásna a zodpovednosti.
Menili sa časy, lákajú nové kultúry, na svet
prišlo pokolenie, ktoré nezaujíma zvyky
a tradície predkov. Identita Slovákov sa
stráca. Cestujú do sveta, nachádzajú všetko nové a našou úlohou je odovzdať deťom
svoje tradície, byť pre nich príkladom. Aby
sa Slováci nestratili v oceáne sveta a nestratili svoju slovenskú identitu, musia sa vrátiť
k zvykom a obradom starých otcov: Troch
kráľov, vynášanie moreny, k maľovaniu
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veľkonočného vajíčka, k stavaniu májov,
k dožinkovým a oberačkový slávnostiam,
atď. Sústredila sa najmä na najdôležitejšie
momenty života: narodenie, svadbu, pohreb, k zvykom a tradíciám, ktoré sa k nim
viažu.
Pani Dudášovú vystriedal pán Latko,
ktorý porozprával o súčasnosti, o živote
na Ukrajine, o aktivitách Slovákov, ktorí
majú svoje vysielanie v rozhlase, majú Katedru slovenského jazyka. Matica slovenská vydáva časopis Podkarpatská Rus, USS
vydáva reedície publikácií z 1.ČR. Slováci
nemajú svoju politickú stranu. Slováci by
sa mali učiť od Maďarov na Zakarpatskej
oblasti, o ich súdržnosti.
Na záver sa rozprúdila bohatá a zaujímavá
diskusia o súčasnom živote na Ukrajine,
o aktivitách slovenských spolkov, o ich plánoch do budúcnosti. USS má plán odhaľovať v obciach, kde žijú Slováci, pamätné
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tabule o významných Slovákoch, pracovať
s deťmi a s mládežou, založiť detský časopis.
Zaujímavé prednášky a diskusiu si prišli
vypočuť a zároveň sa do nej aktívne zapojili bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky
v Kanade Anton Hykisch s manželkou,
Vladimír Kuštek z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Eleonóra Petrovičová z Ústavu politických
vied SAV s manželom a ďalší vzácni ľudia, ktorých problematika našich krajanov
v zahraničí zaujíma.
Je veľmi užitočné a potrebné organizovať
takéto stretnutia s našimi krajanmi, hovoriť a písať o ich živote a práci a pomáhať im
v oblastiach, v ktorých pôsobíme.
PhDr. Vladimír Grigar, riaditeľ
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
grigar@spgk.sk
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PERSONÁLIE
BLAHOŽELÁME PROF. PHDR. DUŠANOVI KATUŠČÁKOVI, PHD.
K NARODENINÁM /CONGRATULATIONS TO PROFESSOR PHDR. DUŠAN
KATUČŠÁK, PHD. ON HIS BIRTHDAY
Dňa 4. februára 2016 oslávil profesor Dušan Katuščák okrúhle výročie. Od jeho
narodenia v roku 1946 uplynulo 70 rokov.
Teší nás, že sa profesor Katuščák dožíva
tohto jubilea v dobrom zdraví, plný pracovného elánu a chuti do života. Azda je
to i vďaka tomu, že sa v posledných rokoch
pohybuje medzi študentmi, kde vek nie je
dôležitý...
Väčšina z nás knihovníkov si profesora
Katuščáka pamätá najmä z jeho pôsobenia
v rôznych pracovných pozíciách v Matici
slovenskej v Martine, či v Slovenskej národnej knižnici. Treba však spomenúť, že
profesor Katuščák pracoval niekoľko rokov
ako expert v Medzinárodnom centre vedecko--technických informácií v Moskve,
ale pôvodne začínal ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry a francúzštiny na
základnej škole. V pozícii pedagóga a vedeckovýskumného pracovníka pôsobil

aj na viacerých vysokých školách - ako
kmeňový vedecko-pedagogický pracovník
a vedúci katedry na bratislavskej Katedre
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského, externe
na Prešovskej univerzite a v súčasnosti vo
významnej funkcii prodekana pre vedu,
výskum a umenie na Fakulte humanitných
vied Žilinskej univerzity.
Pre profesora Katuščáka bolo a vlastne
stále je príznačné a charakteristické jeho
vizionárstvo, vždy videl do budúcnosti, tušil akým smerom treba orientovať
knižnično-informačné koncepcie, plány.
Bezkonkurenčným spôsobom vedel skĺbiť
svoje dlhoročné skúsenosti z vedecko-výskumnej práce, teóriu a prax.
Želáme veľa zdravia, šťastia, pohodu
v rodinnom kruhu a kopu ďalších zaujímavých, invenčných nápadov.
-dr-

Ku gratulácii
sa pripája
aj redakčná rada
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