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ÚVODNÍK / EDITORIAL

P

olročné hodnotenia sú príležitosťou vrátiť sa k tomu, čo sa v prvom
polroku podarilo a dať do zorného
uhla to, na čo sa do konca roka môžeme
tešiť. Druhé číslo nášho Bulletinu SAK
ponúka informácie z tohtoročného Týždňa
slovenských knižníc (ďalej len „TSK“), ktorý patril a patrí medzi najvýraznejšie celoslovenské podujatie knihovníkov. Tohto
roku sme vďaka veľkonočným sviatkom
posunuli TSK z posledného marcového
týždňa na prvý a slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v posledný februárový deň
v ŠVK v Banskej Bystrici. Naše poďakovanie patrí všetkým trom knižniciam v Banskej Bystrici, ktoré na príprave slávnostného otvorenia spolupracovali a zvlášť ŠVK
v Banskej Bystrici, kde sa otvorenie uskutočnilo. Vďaka patrí PhDr. Judite Kopáčikovej, ktorá pripravila dlhodobý marketingový plán TSK a zrealizovala myšlienku
knižničného expresu. Myslím, že otvorenie
TSK 2016 sa vydarilo a dôležité je, že sa
vydarili podujatia a aktivity, ktoré knižnice
počas týždňa uskutočnili. V Prešovskom
kraji sme TSK otvárali 1. marca a okrem
bohatého programu, ktorý sme pripravili,
si každá knižnica prevzala z rúk pána
predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka šek
na nákup kníh. Celková suma, ktorá sa do
knižníc rozdelila, činila 100 000 EUR. Vo
Vranove sme počas týždňa otvorili Staničnú knižnicu, po meste sa pohybovali v tričkách IDEM Z KNIŽNICE knižničné hliadky, realizovali sme tradičné aj výnimočné
podujatia. Viem, že rovnaký maratón podujatí bol vo viac ako 150 knižniciach, ktoré
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dali o svojich aktivitách vedieť. Veľmi nás
teší, že sa do TSK v ostatných rokoch zapájajú obecné a školské knižnice. O knižnice
prejavili tohto roku mimoriadny záujem
celoslovenské aj regionálne médiá, žeby
preto, že začínal mesiac knihy? Perfektné
podujatia pokračovali v knižniciach počas
celého marca. Ďakujeme Krajskej knižnici
v Žiline za zorganizovanie tohtoročného
Dňa ľudovej rozprávky, ktorý bol v skvelom
komiksovom štýle, ďakujeme knižniciam
ktoré sa pridali k Omijankovi a čítali aj
Knižnici v Petržalke za Dni detskej knihy.
Aj keď bol marec najmä o knihách a čítaní,
aj v tomto roku sa knihovníci - vyškolení
tréneri pamäti zapojili do Týždňa mozgu.
Ponúkli svojim návštevníkom ochutnávky
tréningov pamäti nielen pre seniorov ale
aj mozgové joggingy pre ľudí v produktívnom veku, pre študentov a deti. Pestrá
paleta netradičných podujatí pokračovala
počas už tradičnej Noci s Andersenom,
ktorou sme si s našimi malými čitateľmi
naplno užili bláznivý 1. apríl. Tohto roku
sa spalo na viac ako 1630 miestach Európy i zámoria, z toho 242 „spacích miest“
bolo na Slovensku. Apríl je mesiacom lesov
a knižnice od roku 2011 veľmi dobre spolupracujú s Národným lesníckym centrom
a realizujú projekt Les ukrytý v knihách.
V tomto roku sa do tejto celoslovenskej
kampane zapojilo 23 knižníc. 1. miesto
získala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, kde sa 17. júna uskutočnilo aj slávnostné vyhodnotenie projektu a odovzdanie cien. Dve veľké kampane na podporu
čítania Maratón čítania a Celé Slovensko
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číta deťom sa nám stretli v jednom týždni,
a tak to pre nás knihovníkov nebolo ľahké
zvládnuť. Sme však presvedčení o tom, že
priniesli do knižníc nielen množstvo práce,
ale aj nových čitateľov. A o to nám predsa
všetkým ide! Za všetky realizované podujatia patrí usilovným knihovníčkam a knihovníkom naše úprimné poďakovanie.
A čo máme pred sebou?
Aj keď sa zdá, že je dovolenkový čas, verejné knižnice pripravili okrem dobrej ponuky kníh aj letné podujatia v knižniciach.
Čitatelia sa tešia na prázdninové čítania,
tábory v knižniciach aj vzdelávacie aktivity. V niektorých knižniciach sa popri tom
budú robiť revízie, bude sa maľovať a upratovať. Jeseň so sebou prinesie konferencie
a semináre, budeme realizovať výskum
čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov,
tešíme sa na podujatia v rámci programu

„Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ –
Poškolu tvorivosti v Prešove, Komunitnú
knižnicu na Domaši, Kolokvium bibliografov v Banskej Bystrici, Bibliosféty v Jasnej, Stretnutie trénerov pamäti v Leviciach
a mnohé ďalšie podujatia a aktivity, ktoré
nás dovoľujeme si vysloviť presvedčenie
obohatia odborne aj ľudsky.
Dnes už nie je dôležité len to čo robíme,
ale najmä - ako to robíme. Do popredia sa
dostávajú technológie, ale o to viac potrebujú ľudia miesta, kde sa môžu stretávať,
a napríklad aj celoživotne vzdelávať.
Prajme si spoločne, nech sú miestami
stretávania práve knižnice!

Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk
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KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2013 – 2016 /
LIBRARIES FOR ALL. THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2013-2016
PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK
kopacikova@starlib.sk
Abstract: Every year on March The Slovak Library Association organizes national event The
Week of Slovak libraries. Since 2013 in cooperation with the Association of Slovak Librarians
and Libraries. The main aim is to draw attentions to libraries´ activities, open libraries for
all and support reading.
Keywords: marketing, promotion, The Slovak Library Association, cooperation, The Week
of Slovak Libraries
Kľúčové slová: marketing, propagácia, Slovenská asociácia knižníc, spolupráca, Týždeň slovenských knižníc
Mesiac marec patrí od nepamäti knihám.
Prečo práve marec? V marci si pripomíname život a činnosť Mateja Hrebendu,
slovenského národného buditeľa a ľudového spisovateľa, rozširovateľa slovenských
a českých kníh, šíriteľa kultúry a osvety.
Narodil sa v marci v roku 1796, v marci v roku 1880 i zomrel. Už za socializmu
sme si v marci pripomínali Mesiac knihy,
postupne sa k tejto tradícii zasa vraciame.
Už 17 rokov patrí prvý jarný mesiac
i knižniciam. Slovenská asociácia knižníc
(SAK) organizuje vždy v marci na celom
Slovensku Týždeň slovenských knižníc
(TSK). Je to ťažisková aktivita najmä verejných knižníc s ústredným mottom Knižnice pre všetkých.
V rokoch 2013 začala SAK na jeho organizovaní spolupracovať so Spolkom
slovenských knihovníkov a knižníc. Obe
profesijné knihovnícke organizácie tak
spojili svoje sily a vyslali verejnosti jasný
signál vzájomnej spolupráce a spoločného
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

cieľa – pozitívne zviditeľniť knižnice ako
významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu
v rozvoji znalostnej spoločnosti, ukázať
verejnosti, že sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský
a kultúrny rozvoj obce, mesta, regiónu
i kraja. Napriek množstvu rôznorodých
problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého,
nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov,
a to nielen v “kamenných” budovách, ale
čoraz viac aj prostredníctvom internetu.
Zohrávajú významnú rolu aj v dnešnom
digitálnom veku.
Okrem klasických služieb, ako je vypožičiavanie kníh, časopisov domov alebo
na prezenčné štúdium, ponúkajú knižnice tiež prístup na internet, k elektronickým informačným zdrojom – domácim
a zahraničným databázam, digitálnym
zbierkam... Spájajú virtuálny svet s reál-
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nym svetom kníh, literatúry, tlačeného
i hovoreného slova i samotného čítania.
Stovky rôzne zameraných podujatí, ktoré organizujú, adresujú deťom, mládeži,
ale i rôznym komunitným spoločenstvám
(starším spoluobčanom, nezamestnaným
a pod.).
V roku 2013 vypracovala SAK dlhodobý
marketingový plán TSK, ktorý obsahuje
hneď niekoľko zásadných zmien. V prvom rade knižnice opúšťajú svoje tradičné miesta pôsobenia a vychádzajú za čitateľmi do ulíc s cieľom osloviť čo najmä
potenciálnych čitateľov a používateľov.
Dôkazom toho bola masívna propagačná
kampaň TSK v roku 2014 formou busboardov v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy vo všetkých krajských
mestách na Slovensku. V rokoch 2015
a 2016 sme na celom Slovensku realizovali projekt Knižné hliadky. Zamestnanci
knižníc a dobrovoľníci kontrolovali čítajúcich ľudí na verejných priestranstvách
(v prostriedkoch mestskej hromadnej
dopravy, kaviarňach, parkoch, obchodných centrách, čakárňach u lekárov, na
železničných a autobusových staniciach,
športoviskách, v autobusových a vlakových spojeniach,...). Tých, ktorých „pristihli“ pri čítaní, odmenili záložkou do
knihy, ktorú venovalo vydavateľstvo Martinus.sk, prípadne bonusom zo strany
knižníc – možnosťou bezplatnej ročnej
čitateľskej registrácie. V roku 2016 sa do
projektu Knižné hliadky zapojili i študenti
Katedry knižničnej a informačnej vedy
FFUK v Bratislave a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej
univerzity. Natočili pritom zaujímavé videá a spracovali výstup pre študijné účely.

6

Knižničné hliadky sa už minulý rok stretli
s pozitívnym ohlasom u občanov, úspešné
boli i tento rok. Veľmi dôležitá je spätná
väzba, podľa ktorej môžeme projekt hodnotiť. Potrebujeme vedieť nielen koľkých
občanov sme „pristihli pri čítaní“, ale tiež
koľkí využili možnosť bezplatnej ročnej
čitateľskej registrácie, ak ju knižnice ponúkali.
Ťažisko projektu bolo na verejných knižniciach (v roku 2015 sa zapojilo takmer 100
verejných knižníc), zapojiť sa však mohli i
vedecké, akademické, školské knižnice.
V roku 2014 sa získala SAK dotáciu Ministerstva kultúry SR na projekt Týždeň
slovenských knižníc, vďaka ktorému majú
všetky propagačné materiály jednotný
grafický design. Knižnice majú k dispozícii v elektronickej forme na www.sakba.sk
plagát, pozvánku, označenie knižničných
hliadok, od tohto roku i návrh na potlač
tričiek.
V spolupráci so spoločnosťou Ceiba, a.s.,
vytlačila pre knižnice v roku 2015 a 2016
nálepky na autá – Idem z/do knižnice.
Na webovej stránke www.sakba je zverejnený formulár na registráciu podujatí, ktoré knižnice organizujú v rámci
TSK. Novinárov, ktorých oslovujeme
v súvislosti s propagáciou tohto týždňa,
prípadne pozývame na tlačové konferencie, vždy zaujímajú konkrétne čísla - čo
zaujímavé knižnice organizujú, koľko
podujatí, aké typy,... Pokiaľ však knižnice
svoje podujatia a aktivity nezaregistrujú,
nevieme im poskytnúť presné informácie.
V roku 2014 prijal čestnú funkciu
ambasádora člen Činohry Slovenského národného divadla Ján Gallovič, ktorý svojou
charizmou a vzťahom k literatúre a ku kniBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

hám pomáha túto celoslovenskú aktivitu
zviditeľňovať.
Od roku 2013 sa TSK začína každý rok
v inom krajskom meste. V roku 2013 to
bola Bratislava, 2014 Košice, 2015 Trnava,
2016 Banská Bystrica. Záštitu vždy prevzal
predseda samosprávneho kraja (v Košiciach a Trnave) a/alebo primátor mesta (v
Košiciach a Banskej Bystrici).
Za veľmi pozitívny signál pre verejnosť
možno považovať i to, že na otvorení TSK
v rokoch 2014 – 2016 vždy spolupracovali verejné, akademické i vedecké knižnice
v meste. V Košiciach Verejná knižnica J.
Bocatia, Knižnica pre mládež mesta Košice, Univerzitná knižnica UPJŠ; v Trnave
Knižnica Juraja Fándlyho, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita;
v Banskej Bystrici Štátna vedecká knižnici
v Banskej Bystrici, Verejná knižnica Mikuláša Kováča a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela.
Súčasťou slávnostného otvorenia TSK
bola vždy tlačová konferencia. Teší nás,
že pozornosť médií venovaná tejto aktivite, sa z roka na zvyšuje. Svedčí o tom
množstvo
poskytnutých
rozhovorov
pre rozhlas, televíziu, informácie v tlači.
Knižnice, v ktorých sme v rokoch 2014 –
2016 otvorenie TSK organizovali, sa zhostili tejto významnej úlohy a povinnosti so
cťou a tvorivou invenciou. V Košiciach
pripravila Verejná knižnica J. Bocatia literárny program, v Trnave bolo súčasťou
slávnostného otvorenia divadelné predstavenie Trnavského divadla, v Banskej Bystrici zasa koncert z diel banskobystrických
hudobných skladateľov.
Dlhoročnými partnermi TSK sú spoločnosť CEIBA a vydavateľstvo Martinus.sk,
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

ktoré nielen podporuje spoločnú celoslovenskú aktivitu Knižničné hliadky, ale tiež
odovzdávanie výročnej ceny SAK za aktívnu činnosť knižnice SAKAČIK, kde venuje
víťaznej knižnici poukážku na nákup kníh.
Pre knižničné hliadky vytlačilo záložky do
kníh so zľavou pri nákupe kníh v internetovom kníhkupectve Martinus.sk. V roku
2016 zabezpečilo spolu so Staromestskou
knižnicou a Ústrednou knižnicou FFUK
knihy v Knihobežníkovi pre cestujúcich
v rýchlikových spojeniach v celej SR,
ktoré si mohli zdarma vypožičať. v roku
2016 bola naším partnerom i Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s. Tá yypravila
z Bratislavy do Banskej Bystrice pre účastníkov slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc 2016 špeciálny vozeň
– Knižničný expres. Počas celého týždňa
propagovala v rýchlikových spojeniach na
Slovensku TSK formou letákov.
K spolupráci oslovujeme i ďalších
partnerov – RTVS Rádio Regina, vydavateľstvá Slovart a Panta Rhei...
Ukončením
TSK
býva
spravidla
rozprávková Noc s Andersenom, ktorú na
Slovensku zastrešuje Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc. Toto medzinárodné podujatie na podporu čítania sa koná
vždy začiatkom apríla a je venované výročiu narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Tohto roku sa
konalo 1. apríla a zapojilo sa doň viac ako
200 verejných a školských knižníc.
Organizátori tohto celoslovenského podujatia i knižnice samotné, robia všetko pre
to, aby bolo úspešné, aby verejnosť vnímala
knižnice a ich činnosť pozitívne. Ocenili by
sme však i podporu, minimálne morálnu,
zo strany Ministerstva kultúry SR.

7

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI – 90. ROKOV
V SLUŽBÁCH VEDY, VÝSKUMU A VZDELÁVANIA / THE STATE SCIENTIFIC
LIBRARY IN BANSKA BYSTRICA - 90 YEARS IN THE SERVICES OF SCIENCE,
RESEARCH AND EDUCATION
PhDr. Oľga Doktorová – PhDr. Blanka Snopková, PhD., Štátna vedecká knižnica v Banskej
Bystrici
blanka.snopkova@svkbb.eu; olga.doktorova@svkvv.eu
Abstract: The article presents the major milestones of The State Scientific Library in
Banska Bystrica which is celebrating 90th anniversary. It has been established as City public
library. The authors focus on the presenting single periods in library development with an
emphasis on the period 1999-2015.
Keywords: Banská Bystrica, The State Science Library in Banská Bystrica, anniversaries, history of book culture, librarianship, international cooperation, scientific-research activities
Kľúčové slová: Banská Bystrica , Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici , výročia, dejiny
knižnej kultúry, knihovníctvo, medzinárodná spolupráca, vedeckovýskumná činnosť
Začiatky knižnej kultúry v Banskej Bystrici sú úzko späté s obdobím rozvoja mesta,
so vznikom cirkevných a samosprávnych
inštitúcií, ako aj s baníctvom a banským
podnikaním v 15. storočí. Hospodársky
a politický rozvoj sa počas niekoľkých
storočí odzrkadľoval aj v oblasti kultúry.
V meste vznikali školy, gymnáziá, tlačiarne
a prvé knižnice, rozvíjala sa knižná kultúra.
Spoločenskými zmenami sa vytváral tlak,
neskôr podporený aj legislatívou, ktorý 20.
marca 1926 vyústil do vzniku Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici – prvej
slovenskej knižnice v meste. Mestská verejná knižnica sa postupne pretransformovala
do podoby dnešnej Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (ďalej ŠVK).
90 rokov existencie tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie zanechalo stopy nielen
v pestrom kultúrnom živote banskobystrického regiónu, ale vytvorilo aj bohaté tradície, ktoré sú výsledkom práce nespočetné-
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ho množstva odborníkov, zabezpečujúcich
v počiatkoch klasické požičiavanie kníh,
ktoré neskôr nahradilo poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb,
s čoraz väčším dôrazom na služby elektronické.
Rozvoj knižnice do veľkej miery ovplyvnili
svojimi rozhodnutiami a prácou jej riaditelia, ktorí sa s veľkým nadšením a láskou
venovali jej zveľaďovaniu, rozvoju a rozširovaniu knižničných služieb, obohacovaniu
kultúrneho života mesta a regiónu, neraz
nad rámec pracovnej doby a na úkor svojich rodín, prekonávajúc veľmi ťažké obdobia v živote spoločnosti aj knižnice.
Karol Ivan Kiszely (1926 – 1946) bol prvým
knihovníkom knižnice a zároveň jej riaditeľom. Jeho zásluhou nadobudla knižnica
vzácne knihy a nové priestory. Propagoval
jej činnosť a ako znalec dejín publikoval
články o dejinách banskobystrických knižníc aj v maďarských časopisoch a zborBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

níkoch. PhDr. Jozef Karvaš (1947 – 1951)
viedol knižnicu počas náročného obdobia,
poznamenaného nedostatkom finančných
prostriedkov na knihy a vybavenie. Ján
Mičovský (1952 – 1973) vypracoval novú
koncepciu rozvoja knižnice. Pod jeho vedením sa stala metodickým, informačným
a medziknižničným strediskom pre celé
stredné Slovensko. Ing. Milan Kamenský,
CSc. (1973 – 1990) sa zaslúžil o generálnu rekonštrukciu chátrajúceho Župného
domu – sídla knižnice, zavedenie technických a technologických noviniek – dopravníka kníh zo skladu do požičovne, potrubnej pošty, mikrofilmovacieho pracoviska
a reprografickej dielne. Rozšíril priestory
pre poskytovanie knižnično-informačných služieb, dbal o rozvoj bibliografickej
a vedecko-výskumnej činnosti. Mgr. Oľga
Kaliská (1991 – 1999) viedla knižnicu
v zložitých spoločenských a ekonomických
podmienkach po roku 1989. Jej pričinením
sa reštituovaná budova Župného domu
opäť stala majetkom knižnice. Vybudovala sa počítačová sieť a od roku 1996 sa
spracovanie kníh začalo realizovať prostredníctvom
knižnično-informačného
systému americkej proveniencie – VTLS,
podľa anglo-amerických katalogizačných
pravidiel (AACR2). Pod jej vedením sa realizovali aj projekty rekonštrukcie ďalších
pamiatkových budov knižnice. Súčasnou
riaditeľkou ŠVK je od roku 1999 PhDr.
Oľga Lauková, PhD. Zaslúžila sa o komplexnú rekonštrukciu historickej budovy
Župného domu, jej pričinením vznikli na
pôde knižnice jazykové centrá, rozvinuli
sa medzinárodné kontakty s partnerskými
knižnicami a múzeami v EÚ aj mimo EÚ,
knižnica sa pretransformovala do podoby
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

modernej multifunkčnej a multikultúrnej
inštitúcie. V roku 2001 sa organizačným
pričlenením stalo neoddeliteľnou súčasťou
ŠVK v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum. Vybudovaním Galérie
v podkroví sa od roku 2005 začala rozvíjať výstavná činnosť. Vznikol priestor pre
prezentáciu divadelného umenia – Divadlo D44, prevádzkované v spolupráci
s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. O.
Lauková bola iniciátorkou myšlienky organizovania cyklu kolokvií knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré sa
od roku 2006 pravidelne konajú pod záštitou ministrov kultúry krajín Vyšehradskej
skupiny. Veľká pozornosť venuje rozvoju
vedeckovýskumnej činnosti, odkrývaniu
„bielych miest“ v oblasti dejín knižnej kultúry, literárnej a hudobnej histórie, ale aj
biografistiky. Už v roku 2005 ŠVK získala
osvedčenie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, čo predznamenalo
zintenzívnenie vedeckovýskumnej činnosti. Jedným z najvýznamnejších výstupov
je pätnásť ročníkov odborného seminára
pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou, zameraného na nové trendy
v knižničnej praxi. Podujatie je od svojho
vzniku koncipované ako súčasť ďalšieho
vzdelávania knihovníkov a informačných
špecialistov. Nárast publikačných aktivít
odborných zamestnancov knižnice, vydaných edičných titulov, ako aj odborných,
kultúrnych a vzdelávacích aktivít je snahou
o zvyšovanie úrovne a výkonov v knihovníckej, bibliografickej a vedeckovýskumnej
oblasti.
Zavádzaním najnovších informačných
technológií do praxe ŠVK ponúka použí-
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vateľom možnosť komfortného využívania
knižnično-informačných služieb, vzdialený prístup k elektronickým informačným
zdrojom, referenčné služby prostredníctvom služby livechat a i. Samozrejmosťou je
erudovaný prístup konzultantov.
Víziou do budúcnosti je naďalej rozširovať
a prehlbovať elektronizáciu knižnično-informačných služieb a spolupracovať na projektoch digitalizácie kultúrneho dedičstva
s inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí.
Významným dokumentom, ktorý komplexne prezentuje činnosť knižnice od jej
vzniku až po súčasnosť je monografia –
Knižnica v minulosti a súčasnosti, zostavená
autorským kolektívom pracovníkov Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Publikácia je zrkadlom do minulosti aj prítomnosti knižnice a knižnej kultúry v Banskej Bystrici. Okrem uvedenej publikácie je
činnosť knižnice zosumarizovaná aj v bibliografických výstupoch: Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici – bibliografia
edičnej činnosti (1926 – 2014)1 a Knižnica
1 Obsahuje 891 bibliografických záznamov
zvukových dokumentov, videodokumentov,
zborníkov literárnych prác a konferenčných
zborníkov, vedeckých a odborných monografií,
obrazových publikácií, odborných a biografických slovníkov, periodík (napr. odborné
periodikum Pomocník knihovníka vychádzajúci
v rokoch 1955 – 1968, časopis Prvé kvietky,
ktorý vychádzal v rokoch 1961 – 1964 a Knižničné noviny, prostredníctvom ktorých knižnica
informuje svojich čitateľov o novinkách
a dianí v knižnici a knihovníctve na Slovensku
a v zahraniční už od roku 1999), katalógov,
personálnych, tematických, odporúčajúcich
a regionálnych bibliografií, bibliografických
ročeniek, metodických materiálov, libriet výstav
a scenárov podujatí, tlačou vydaných knižničných, výpožičných a organizačných poriadkov,
štatútov knižnice, sprievodcov po expozíciách
Literárneho a hudobného múzea, sprievod-
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v minulosti a súčasnosti – napísali o nás2,
ktoré dopĺňajú celú mozaiku vývoja Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Zamestnanci knižnice získali za svoju
činnosť mnoho ocenení, ocenená bola aj
samotná knižnica. V roku 2009 získala na
17. ročníku medzinárodnej konferencie
Knižnice a informačné zdroje v modernom
svete vedy, kultúry, vzdelávania a biznisu
na Kryme v súťaži o najlepší videofilm na
tému Moja knižnica – všedné dni a sviatky
1. cenu za videofilm Duch v kameni. Pri
príležitosti 45. výročia získania štatútu vedeckej knižnice a za šírenie dobrého mena
mesta získala v roku 2014 Cenu primátora
mesta Banská Bystrica. V tom istom roku
jej činnosť ocenil Pamätnou medailou za
významný prínos k rozvoju dlhoročnej
vzájomnej spolupráce dekan Pedagogickej
fakulty Univerzity Mateja Bela, pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici
Úcta a vďaka patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o sformovanie, dobudovanie a pretvorenie knižnice do súčasnej podoby, na úroveň
moderných európskych knižníc. Vďaka
patrí všetkým priaznivcom a podporovateľom knižnice, tým, ktorí šíria jej dobré meno
doma i v zahraničí, ktorí pomáhajú rozširocov po knižnici, katalógov výstav, stolových
kalendárov a malých bibliofílií, spracovaných
a vydaných v rámci cyklu podujatí Osobnosti.
2 Knižnica v minulosti a súčasnosti: napísali o
nás: výberová bibliografia / zost. Barbora Skubachová; na bibliografii spolupracovali Mária
Bôbová, Dana Chalupeková, Anna Klimová,
Soňa Šváčová; obálka a graf. úpr. Peter Valach;
zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica, 2015. – 130 s.: fotogr.
– Reg. menný. Zoznam skratiek a značiek. ISBN
978-80-89388-68-4. – Obsahuje 1115 bibliografických záznamov
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

Budova ŠVK v Banskej Bystrici - niekdajší
Župný dom

vať spektrum jej služieb a skvalitňovať ich,
prehlbovať úroveň poznania a vedomostí.
Knižnica prešla dlhú cestu vývoja a v pamäti mnohých generácií zostáva ukotvená
ako významný zdroj informácií a poznania.
A aj keď má 90. rokov, je plná energie a odvážnych plánov do budúcnosti, v ktorých
má nezastupiteľné miesto terajší či budúci
návštevník, čitateľ, používateľ knižničných
služieb, ktorého nemieni sklamať.

Spoločenská sála ŠVK - miesto s ideálnou akustikou pre koncertné vystúpenia

Kolektív zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV SAK
DOKUMENTAČNÉ STREDISKO NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA /
DOCUMENTATION CENTRE OF NATIONAL BANK OF SLOVAKIA
Vznik a organizačné začlenenie
Začiatky pôsobenia Dokumentačného
strediska NBS siahajú do roku 1994, kedy
so vznikom výskumného úseku v Národnej
banke Slovenska (NBS) 1 vzniká i Dokumentačné stredisko ako integrálna súčasť
výskumnej a analytickej činnosti. Dokumentačné stredisko vybudovalo v krátkom
časovom horizonte v NBS vedeckú špecializovanú knižnicu pre oblasť menovej politiky,
makroekonómie a centrálneho bankovníctva s informačnými, dokumentačnými a rešeršnými službami. v súvislosti s výstavbou
novej budovy ústredia NBS a zmenou organizačnej štruktúry NBS sa Dokumentačné
stredisko v roku 2000 premenovalo na Centrálnu knižnicu NBS, ktorá postupne prebrala a zjednotila knižničné fondy ďalších čiastkových knižníc v NBS. a to Prezidiálneho
úseku, Inštitútu bankového vzdelávania a aj
knižnicu bývalého Úradu pre finančný trh.
Centrálna knižnica bola organizačne začlenená do Odboru verejných informácií a v
tomto období rozšírila svoju činnosť najmä
o komunikačné aktivity s odbornou verejnosťou. v roku 2007 po zmene organizačnej
štruktúry v NBS, ktorá vyplynula z prípravy
Národnej banky Slovenska na vstup do eurozóny, Centrálna knižnica sa zlúčila s Archívom NBS do jedného oddelenia a spoločne
s kolegami z archívu a registratúry spolupracovala na štúdii realizovateľnosti nového
systému automatizácie a digitalizácie pre
knižničnú, registratúrnu a archívnu oblasť.
1 Bývalé IMFŠ – Inštitút menových a finančných štúdií NBS
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v súčasnosti opäť ako Dokumentačné stredisko je samostatným oddelením Odboru
výskumu NBS a zabezpečuje informačné
a knižničné požiadavky všetkých útvarov
banky s dôrazom na výskumné, analytické
a metodické činnosti NBS. Zmeny pôsobenia
Dokumentačného strediska v rôznych organizačných útvaroch pozitívne ovplyvnili jeho
činnosť v tom zmysle, že sme ako profesionálni knihovníci mali možnosť podrobnejšie
vniknúť do činností a pracovných postupov
kolegov z príbuzných oblastí spracovávania
a poskytovania informácií a aj aktívne sa
nich podieľať. Pri niektorých riešeniach ich
špecifických úloh sme poskytli knihovnícke vnímanie problematiky, ktoré kolegovia
z komunikácie (redaktori, hovorcovia, žurnalisti, web editori) akceptovali s uznaním.
Napríklad sme spracovali podrobnú štúdiu
o edičnej činnosti iných centrálnych bánk,
z ktorej čerpali informácie kolegovia redaktori pri navrhovaní novej koncepcie edičnej
činnosti NBS. Spoločne sme vybudovali
interný informačný portál pre sprístupňovanie elektronických informácií a zdrojov.
Edičné oddelenie v portáli zverejňovalo
najmä monitoring dennej tlače, vybrané
témy k ekonomickým domácim i medzinárodným problematikám. Centrálna knižnica
cez portál sprístupňovala elektronické publikácie, prístupy k e-periodikám a databázam
cez IP adresy NBS, ale aj publikačnú činnosť
pracovníkov NBS, či kompletný adresár centrálnych bánk sveta s linkami na ich webové
stránky. v prípade kolegov z Archívu NBS
sme navrhli spracovanie archívnej knižnice
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

v automatizovanom knižničnom systéme,
čím sa zvýšil komfort vyhľadávania informácií pre všetkých zamestnancov NBS. My knihovníci sme zas od archivárov dostali väčší
priestor v poradnom a iniciatívnom orgáne
NBS na účely vytvárania a rozširovania archívneho fondu cez členstvo v Komisii pre
nadobúdanie a ohodnocovanie písomných,
obrazových, zvukových a iných záznamov.
Z medzinárodných skúsenosti môžeme
uviesť, že centrálne banky všeobecne kladú
dôležitý význam informačnej, knižničnej
a dokumentačnej činnosti. Knižnice ako informačné a dokumentačné strediská sú stálou súčasťou ich organizačných štruktúr a v
niektorých krajinách je knižnica centrálnej
banky verejnou knižnicou v postavení vedúcej národnej ekonomickej knižnice (napr.
Nemecko, Poľsko, Mexiko). v ďalších prípadoch majú knižnice centrálnych bánk síce
štatút špecializovaných interných knižníc,
ale skoro vždy s určitou mierou otvorenosti
odbornej verejnosti. Organizačné začlenenie
knižníc v rámci jednotlivých úsekov centrálnych bánk je rôzne a vyplýva najmä z historického vývoja a tradície v jednotlivých
centrálnych bankách. Vo väčšine prípadov
je knižnica začlenená pod výskumné úseky
alebo úseky komunikácie. Ale knižnice sa
v rámci organizačných štruktúr nachádzajú aj pod úsekmi ľudských zdrojov, úsekom
vzdelávania, úsekom informatiky. Mnohé
centrálne banky majú okrem hlavnej knižnice aj ďalšie špecializované knižnice, najmä
právnické, archívne a knižnice múzeí mincí
a medailí. Zaujímavé a signifikantné sú aj
názvy knižníc, ktoré sa čoraz častejšie odkláňajú od názvu library a sú pomenované ako
knowledge information centre alebo management information centre a podobne. SúviBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

sí to zrejme s tendenciou vývoja knižničnej
činnosti v centrálnych bankách, v ktorej už
niekoľko rokov prevažuje správa elektronických zdrojov, správa a riadenie informácií cez sofistikované informačné systémy
a portály, zabezpečovanie licenčných zmlúv
k elektronickým zdrojom nad klasickou knihovníckou činnosťou spracovávania a požičiavania dokumentov.
Informačný profil
Menové vzťahy a peniaze majú v ekonomike
špecifické postavenie, sú jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré majú štáty k dispozícii na ovplyvňovanie ekonomiky. Mimoriadny význam týchto nástrojov si vyžaduje, aby
ich zabezpečovali inštitúcie, ktoré preferujú
celospoločenské záujmy pred záujmami individuálnymi či skupinovými. Takýmito inštitúciami sú v krajinách s vyspelými trhovými ekonomikami centrálne banky. Väčšina
trhových ekonomík má dvojstupňový bankový systém a v tomto systéme je centrálne
bankovníctvo oddelené od komerčného, oba
stupne sú však navzájom veľmi úzko prepojené. Postavenie centrálnych bánk a ich úlohy sú v mnohých smeroch zásadne odlišné
od postavenia a činnosti ostatných bánk.
Kým cieľom komerčných bánk je dosahovanie či maximalizácia zisku, hlavným cieľom
centrálnych bánk je cenová stabilita, bezpečnosť, dôveryhodnosť a efektívnosť bankového systému ako celku.
Hlavným cieľom NBS ako centrálnej banky,
ako banky bánk na území Slovenska, je udržiavanie cenovej stability. Za týmto účelom
najmä:
-- sa podieľa na spoločnej menovej politike,
ktorú určuje Európska centrálna banka
pre eurozónu
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-- vydáva eurobankovky a euromince podľa
osobitných predpisov platných v eurozóne
-- podporuje plynulé fungovanie platobných
systémov a zúčtovacích systémov,
zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk
a zúčtovávanie dát platobného styku
-- udržiava devízové rezervy, disponuje
s nimi a uskutočňuje devízové operácie
podľa predpisov platných pre operácie
Eurosystému
-- vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej
účasti v Európskom systéme centrálnych
bánk.
Úlohou NBS je aj dohliadať na fungovanie
finančného trhu prostredníctvom dohľadu
nad finančným trhom. Dohľad nad finančným trhom je najrozsiahlejšou činnosťou
NBS a zahŕňa dohľad na bankovníctvom trhom cenných papierov, poisťovníctvom, dôchodkovým sporením, finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom.
Cieľom dohľadu nad finančným trhom je
nielen prispievať k stabilite finančného trhu
ako celku, ale aj k bezpečnému a zdravému
fungovaniu finančného trhu. Pre bezproblémové fungovanie finančného trhu je dôležité
udržovať dôveryhodnosť finančného trhu,
zabezpečovať ochranu práv finančných spotrebiteľov a rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže.
Ďalej úlohou NBS je zbierať a zverejňovať
štatistické údaje; uskutočňovať ekonomický
výskum, pripravovať legislatívu, zúčastňovať
sa na rokovaniach orgánov európskych inštitúcií, najmä Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB, ale aj mimo Európskej
únie.
Informačný profil Dokumentačného stre-
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diska vychádza najmä z hlavných úloh NBS,
a teda zahŕňa oblasť menovej a peňažnej
politiky, makroekonomického prognózovania, centrálneho bankovníctva, emisnej
politiky a problematiku ochrany bankoviek
a mincí, falšovania peňazí. v rámci akvizičnej
činnosti stredisko sleduje a zabezpečuje
odborné publikácie a informácie z oblasti peňažného obehu, platobného styku,
bankových obchodov a riadenia rizika, zo
širokej oblasti oblasti finančného dohľadu
a problematiky boja proti legalizácii príjmov
z trestnej činnosti. Prierezovo zabezpečuje
informácie z domáceho i európskeho práva,
z vývoja mikroekonomického prostredia SR,
verejných financií. Okrem týchto hlavných
oblastí zabezpečuje základnými informáciami aj ďalšie odborné činnosti v NBS ako je
informatika, bezpečnosť a ochrana, riadenie
ľudských zdrojov, vzdelávanie a ďalšie.
Pri obsahovom spracovávaní stredisko
používa vlastný slovník kľúčových slov na
základe prirodzeného jazyka a okrem slovenského jazyka obsahujú kľúčové slová aj
anglické ekvivalenty.
Knižničný a dokumentačný fond
Začiatky budovania Dokumentačného strediska odboru výskumu NBS, príprava jeho
koncepcie a následne realizácia knižničných
a dokumentačných činností boli pre nás
profesionálne veľmi významné a lákavé. Zároveň aj veľmi náročné a zodpovedné, či sa
nám podarí v prostredí vznikajúcej centrálnej banky etablovať stredisko s knižnicou.
z odbornej literatúry, ale aj z osobnej profesionálnej činnosti vo funkcii knihovníčok
v Slovenskej akadémii vied, sme vedeli, že
vedeckí a výskumní pracovníci sú náročnými používateľmi knižnično-informačných
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služieb. Jednak vyhľadávanie informácií
je súčasťou ich výskumnej práce, v mnohých prípadoch osobne poznajú autorov
publikácií a vedia ich získať rýchlejšie neformálnymi komunikačnými kanálmi. Ale
v našom prípade sme boli knihovníci i výskumní pracovníci „akoby na jednej lodi“.
Výskumníci tiež začínali budovať výskumné
pracovisko s novými, dovtedy na Slovensku
neriešenými problematikami a veľmi rýchlo potrebovali získať informačnú základňu
najnovších poznatkov z oblasti menovej
politiky a centrálneho bankovníctva. Iniciatívne začali s nami spolupracovať pri vyberaní a navrhovaní publikácií i odborných
periodík k výskumným úlohám, čím bola
zabezpečená prvotná obsahová kvalita knižničného fondu. My sme zabezpečili rýchle
získanie a spracovanie odbornej literatúry
vtedy v automatizovanom systéme ISIS, a do
systému sme hneď od začiatku spracovávali
články z odoberaných periodík. Tým sa zvýšila informačná hodnota fondu a začali sme
poskytovať rešerše nielen výskumníkom, ale
aj ostatným zamestnancom NBS.
Jednou z hlavných úloh strediska bolo nájsť
a implementovať automatizovaný knižničný
systém, ktorý by obsahoval všetky základné
knižničné moduly, vyhovoval by špecifickým informačným potrebám centrálnej banky a zároveň by vyhovoval aj požiadavkám
odboru informatiky NBS, aby pracoval nad
databázovým systémom Oracle. Pretože sme
do konca roka 1994 prieskumom trhu taký
systém nenašli, ponúkol nám Odbor informatiky, aby sme si automatizovaný knižničný systém navrhli sami v spolupráci s ich
odborníkmi. Ponuku sme prijali a od roku
1995 sme začali používať in-house knižničný
systém, ktorý nám funkčne plne vyhovoval,
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pretože sme si ho na mieru navrhli na potreby knižnice centrálnej banky. Ale po niekoľkých rokoch sme začali pociťovať jeho nevýhody a uzavretosť. Systém sa ďalej nevyvíjal,
nemal podporu profesionálnej firmy a jeho
OPAC bol pre používateľov ťažkopádny. Po
dvadsiatich rokoch jeho využívania sme implementovali v Dokumentačnom stredisku
Advanced Rapid Library (ARL), ktorý v súčasnosti poskytuje cez IPAC (Internet Public
Access Catalogue) komfortné a moderné vyhľadávanie informácií zamestnancom NBS
ako používateľom.
Knižničný a dokumentačný fond obsahuje
do 30 000 kníh, 40 000 spracovaných článkov,
a 20 000 elektronických dokumentov (voľne
prístupných working papers na internete)
a 140 titulov periodík. Okrem toho vyhľadávanie odborných informácií je rozšírené o
licencované databázy ako sú ekonomické databázy OECD, Medzinárodného menového
fondu, JSTOR, Central Banking a ďalšie. Zamestnanci NBS ako používatelia IPACu majú
možnosť prístupu do 42 databáz a portálov
voľne prístupných na internete, ktoré sme
do knižničného systému spracovali. Sú to
databázy najmä medzinárodných finančných
inštitúcií ako napr. databáza Central Bank
Research Hub Banky pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji a ktorá obsahuje working
papers väčšiny centrálnych bánk vrátane Národnej banky Slovenska, alebo databáza Euro
Area Statistics Európskej centrálnej banky,
Viacjazyčná terminologická databáza EÚ –
IATE, databáza Fiškálne indikátory Inštitútu
finančnej politiky MF SR a ďalšie.
Za obdobie svojej činnosti Dokumentačné
stredisko vybudovalo kvalitnú poznatkovú
a dokumentačnú základňu ekonomických
informácií zahraničnej i domácej prove-
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niencie, doplnenú o dokumenty a materiály vlastnej inštitúcie ako aj o publikačnú
činnosť a poznatky zamestnancov NBS. Na
základe informačných požiadaviek riadiacich, výskumných a odborných zamestnancov NBS je stredisko schopné im v krátkom
časovom úseku poskytnúť relevantné infor-

mácie z ich úzko zameraných ekonomických
tém z pohľadu riešenia danej problematiky
v zahraničí i v domácich podmienkach na
Slovensku.
PhDr. Zita Mušutová
vedúca Dokumentačného strediska
Odbor výskumu, Národná banka Slovenska

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
OBECNÁ KNIŽNICA V PLAVECKOM ŠTVRTKU / THE COUNTY LIBRARY IN
PLAVECKÝ ŠTVRTOK
Obec Plavecký Štvrtok leží na Záhorí. Jej
internete a našla – Plavecký Štvrtok – Inforobyvatelia (volajú ich „Štvrtčania“) majú
mačný portál obce. Na knižnicu bolo možné
do metropoly Záhoria a zároveň okresného
kliknúť priamo v hlavnom menu, ale aj pod
mesta Malaciek na skok – 10 km a len o čosi
hlavičkou kultúra. Dozvedela som sa tam, že
ďalej do Bratislavy. História tejto obce (znáv Plaveckom Štvrtku majú obecnú knižnimej najmä tým, že je tu jedna z najväčších
cu, ktorá sídli v tzv. Podnikateľskom centre
rómskych osád na Slovensku) siaha hlboko
(predtým Dom kultúry), aké má výpožičdo minulosti. Už v druhej polovici 12. stoné hodiny, kto ju vedie a kontaktné údaje.
ročia bola pravdepodobne trhovou osadou
Stránka obecnej knižnice ďalej umožňuje,
(odtiaľ je aj jej názov, lebo každý štvrtok sa
prečítať si Knižničný poriadok (z roku 2010)
v osade konali trhy). A epiteton „Plaveca prezrieť si Zoznam kníh.
ký“? Začal sa používať až v 18.-19. storočí
Nepodarilo sa mi zistiť, kedy knižnica
a označoval príslušnosť obce k Plaveckému
vznikla, ale podľa tvrdenia pamätníkov,
panstvu (slovo „plavecký“ je odvodené od
v roku 1945 už fungovala. Je však pravdeslova „polovci“ čiže „plavci“, ale to neoznapodobné, že tu fungovala už aj pred vojnou.
čovalo ľudí, ktorí vedia plávať, ale ľudí, ktorí
Počas svojej existencie sa knižnica štyri razy
boli plaví. Stali sa strážcami hraníc a usadili
sťahovala, naposledy do zrekonštruovaného
sa najmä pod hradom Dominium Detrekó,
spomínaného Podnikateľského centra, kde
ktorý poznáme pod menom Plavecký hrad).
sídli na 1. poschodí a má k dispozícii dve
Dnes je Plavecký Štvrtok malebná obec, obmiestnosti. V prvej miestnosti je požičovňa
kolesená borovými lesmi, uprostred ktorých
s voľným prístupom ku knižničnému fondu
je krásne jazero s piesočnou plážou. Obec
a v druhej je čitáreň.
má 2 385 obyvateľov, detí do 15 rokov je
Knižničný fond je rozdelený do štyroch odv obci okolo 400. Sem sme sa pred desiatimi
delení:
rokmi presťahovali z Bratislavy a stali sme sa
-- oddelenie odbornej literatúry pre dospelých,
„Štvrtčanmi-prišelcami“.
-- oddelenie krásnej literatúry pre dospelých,
Pre mňa, ako knihovníčku na dôchodku,
-- oddelenie odbornej literatúry pre deti a mládež,
bola dôležitou informácia, či je v Plaveckom
-- oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež.
Štvrtku knižnica. Siahla som, ako inak, po
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V týchto oddeleniach sa ďalej delí do
skupín, podskupín (napr. krásna literatúra pre dospelých má vyčlenené detektívky,
historické romány a pod.). V rámci nich sú
knihy radené abecedne. Orientácia vo fonde
je veľmi jednoduchá a účelná.
Knižničný fond obsahuje takmer 7 tisíc
knižničných jednotiek a zopár titulov časopisov, ktoré knižnica získala darom od
obyvateľov obce. Knižnica eviduje 98 aktívnych čitateľov, z tohto počtu je 31 detí do 15
rokov, medzi ktorými sú aj deti z rómskej
osady, žiaci miestnej základnej školy (sídli
v bezprostrednej blízkosti Podnikateľského
centra a teda aj obecnej knižnice). Žiaci najčastejšie knižnicu navštevujú v septembri,
na začiatku školského roku, ale počas roka
sú už ich návštevy v knižnici zriedkavejšie.
Zo štatistiky napr. vyplýva, že knižnica realizovala v uplynulom roku 1 570 výpožičiek, pričom sa najviac požičiavala krásna
literatúra pre dospelých (1 157 kn. j.), potom krásna literatúra pre deti (310 kn. j.),
odborná literatúra pre dospelých (55 kn. j.)
a najmenej náučná (odborná) literatúra pre
deti (48 kn. j.)
Za pozornosť stojí realizácia zaujímavého
projektu S knihou za zážitkami, ktorý knižnica úspešne realizovala v roku 2013 a ktorý
sa uskutočnil vďaka finančnej podpore SPP
a Nafty a. s. Cieľom projektu bolo pripraviť
a zorganizovať také aktivity, ktoré hravou
formou pomáhajú rozvíjať detské čítanie
a prácu s detskou knihou vo všeobecnosti,
s dôrazom na podporu detí zo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva.V rámci realizácie
tohto projektu vznikla v knižnici čitáreň,
v ktorej sa úspešne realizovala aj v tejto obci
populárna Noc s Andersenom a Zážitkové čítanie.
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Okrem slávnostného otvorenia čitárne zorganizovala knižnica v rámci spomínaného
projektu napr. čajové popoludnie, kedy si
záujemcovia mohli posedieť pri chutnom
čaji a koláčiku, prečítať si z obľúbenej knižky alebo si len tak oddýchnuť pri relaxačnej
hudbe a vôni, či zahrať partičku šachu. Ďalšie podujatie Z knižnice do divadla sa nieslo v znamení návštevy bábkového divadla
a predstavenia Čin Čin i predstavenia v SND
Mechúrik Koščúrik. Cestovateľský kútik sa
zameral na Francúzsko. Predvianočné čítanie sa venovalo dvom kategóriám detí – najmenším od 3 a pol do 8 rokov a starším od
9 do 13 rokov. Všetky podujatia knižnice
vždy propagoval o. i. aj obecný rozhlas. Na
webovej stránke knižnice – http://kniznicaps.webnode.sk/ je tiež bohatá fotogaléria,
ktorá dokumentuje jednotlivé podujatia. Je
to zároveň svedectvo o bohatej účasti detí z
Plaveckého Štvrtka na výborne zorganizovaných podujatiach obecnej knižnice.
V súčasnosti je činnosť knižnice trochu
v útlme, lebo knihovníčka odišla na materskú dovolenku a v knižnici sa zapracováva
nová pracovníčka. Je chvályhodné, že obec
knižnicu nezatvorila a základné služby knižnice, čiže požičiavanie literatúry, sa neprerušili. Som však presvedčená (pani knihovníčka to aj naznačila), že veľmi skoro budeme
počuť z obecného rozhlasu, ako obecná
knižnica pozýva deti všetkých vekových kategórií na Jarné zážitkové čítanie a možno aj
na iné akcie, organizované v rámci spomínaného projektu S knihami za zážitkami.
Som rada, že ako obyvateľka Plaveckého
Štvrtka sa môžem pochváliť nielen krásnym
okolím, ale aj dobre fungujúcou obecnou
knižnicou.
Marcela Horváthová
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
ROZHOVOR S GABRIELOU FUTOVOU / AN INTERVIEW WITH GABRIELA FUTOVA
Gabriela Futová, vyštudovala žurnalistia choroby. Každému človeku na svete by
ku na Filozofickej fakulte Univerzity Kosom dopriala pocit spokojnosti a vnútormenského v Bratislave. Od r. 2002 pracuje
ného naplnenia.
v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove,
• Život nie je len prechádzka ružovou
prešla rôznymi pracovnými pozíciami - od
záhradou. Keď máte ťažké chvíle, čo Vás
knihovníčky, metodičky pre prácu s deťmi
drží nad vodou?
a mládežou až po prácu na projektovom
Rodina, hudba, slnko, zvieratá a v posleda marketingovom oddelení. Odmalička si
ných rokoch aj záhrada. Hlavne hudba ma
hovorila, že bude spisovateľkou, a to sa aj
dokáže zobudiť z letargie aj smútku, dokásplnilo.
že ma vyslovene nakopnúť a potešiť.
• Žurnalista alebo spisovateľ? Majú k sebe
• Pracujete v knižnici, bolo to tiež Vaše
blízko, oba povolania milujú písanie,
vysnívané povolanie? Cítite sa ako ryba
štylizovanie, vymýšľanie nových príbevo vode? J
hov. Prečo tá zmena?
Práca v knižnici nebola mojim vysnívaŠtúdium žurnalistiky bol omyl. Áno, rada
ným povolaním, aj keď sa mi z pohľadu
píšem, lenže aj rada vymýšľam, a to by som
zvonku páčila. Až keď som k nej pričuchla
pri novinárskom remesle až tak nemohla.
aj zvnútra, pochopila som, čo všetko obnáNevravím, že novinárčina nie je tvorivá,
ša, aká je rozmanitá, ako ma núti neustále
veď aj tu treba mať nápady, ale toto je práca,
sa učiť novým veciam a vtedy som zistila,
ak chce byť človek svedomitý, na 24 hodín
že je to pre mňa to pravé orechové. Áno,
denne a na to som príliš lenivá. Resp. mám
dnes sa v nej cítim ako ryba vo vode :).
príliš veľa iných záujmov, na ktoré chcem
• Ste spisovateľka a aj knihovníčka. Pomať čas. Okrem toho už na škole som videzvali ste samú seba niekedy na besedu?
la rozdiel medzi mnou a spolužiakmi, ktorí
Ha, ha, táto otázka ma rozosmiala.
mali novinárčinu doslova v krvi. Aj som im
Nie, samú seba som na besedu nikdy neto závidela, ale zároveň som pochopila, že
pozvala, dokonca som nikdy nerobila pre
toto nebude práca pre mňa.
deti podujatie o vlastných knihách. Tomu
• Vašou najobľúbenejšou knihou z detstva
som sa vyhýbala a vyhýbam dodnes.
je Malá bosorka. Žije vo Vás tiež kúsok
• Aký je Váš pohľad na profesiu knihovníbosorky? Ak áno, čo by ste vyčarovali
ka? Čo by ste zmenili?
pre ľudí okolo seba?
Profesia knihovníka je, aj keď to bude
Určite vo mne nejaký ten kúsok bosorky
znieť ako klišé, poslanie. Tá práca je taká
je. Už len v tom, že sa mi podarí niekedy
rozmanitá, taká dôležitá a tak zle zaplatevymyslieť a urobiť také veci, ktoré sa na
ná, že ju môžu naozaj robiť len ľudia, ktorí
prvý pohľad zdajú nezrealizovateľné. Ak
majú knihovníctvo v srdci. Vadí mi však,
by som však dokázala čarovať tak naozaj,
že knihovníci neťahajú za jeden povraz.
odstránila by som zo sveta vojny, biedu
Detskí knihovníci možno aj áno, ale os-
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tatní nie. Nepáči sa mi, že v knihovníctve
existuje skupina ľudí, ktorí konzervatívne
nepustia, nepodporia nové veci prichádzajúce zdola. Nepáči sa mi, že tu stále existuje
systém, ktorý podporuje lenivých a neochotných ľudí a tým šikovným sa zvyčajne
ujde kopanec do zadku. Nepáči sa mi, že je
knihovníctvo stále totálne závislé od úradníkov, z ktorých mnohí nemajú o knižniciach ani potuchy. Nepáči sa mi, že knihovníci zvyčajne držia ústa a krok, len aby
neprišli o to tak zle zaplatené miesto, aj tak
však intrigujú a ohovárajú. Všetko je však
v ľuďoch, ale priznám sa, už prestávam veriť, že sa niečo zmení.
• Myslíte si, že knižnice prežijú rok 3000?
Úprimne, myslím si, že ľudstvo neprežije

rok 3000. Keď pozerám, čo všetko si ľudia
navzájom robia, ako otrasne sa správame
k prírode, k zvieratám, k celej zemeguli,
jednoducho neverím, že tá naša Zem neurobí nejaké rázne opatrenie a nezmetie
nás zo svojho povrchu. Napríklad ľudia si
nejako prestali uvedomovať, že to nie divoké zvieratá prekážajú nám, ale my narábame s ich prostredím podľa toho, ako
to vyhovuje nám. Takže keď mi pred auto
skočí srna, zajac alebo bažant, brzdím ako
zmyslov zbavená, len aby som im neublížila a v duchu sa týmto zverom ospravedlňujem, že im narúšam ich revír. Lebo oni tam
boli skôr ako my. Ale my sa tvárime, že to
zavadzajú oni nám. a to sa mi vôbec nepáči.
Pýtala sa Kamila Prextová

BOL SOM KNIHOVNÍKOM / BEING LIBRARIAN
Len zriedka sa stáva, že vedecký pracovník
času a po rokoch vedeckej práce sa tak stal
spoznal na vlastnej koži prácu knihovnívhodnou osobou na malú spoveď o svete
kov a kolobeh každodenných knižničných
kníh, knižníc, knihovníkov.
činností. Takých je „ ako šafranu“ a medzi
• Pamätáš sa, aké boli tvoje prvé stretnunich patrí aj Mgr. Róbert Karul, PhD,tia s knihou?
vedecký pracovník Oddelenia sociálnej fiKu knihe som už v detstve nadobudol
lozofie, politickej filozofie a dejín svetovej
zvláštny vzťah. Ešte kým som nevedel čítať,
filozofie Filozofického ústavu SAV, ktočítaval mi starký z Dobšinského rozprávok
rý sa špecializuje na francúzsku filozofiu
s Fullovými ilustráciami (a tie boli viac než
a estetiku. Je autorom jednej monografie,
vie označiť slovo skvelé). Mali sme dva diecelého radu kapitol v monografiách, štúdií
ly týchto rozprávok, ktoré boli už ošúchaa textov v zborníkoch i periodikách doma
né, bez tvrdej obálky a s mierne stočenými
aj v zahraničí. Okrem toho sa venuje pestránkami. Keď som sa naučil čítať, hltal
dagogickej činnosti, vystupuje na konfesom postupne verneovky a ku koncu zákrenciách a ďalších vedeckých podujatiach,
ladnej školy som sa stal nadšeným čitatez ktorých mnohé organizačne zabezpečuje.
ľom Klubu mladých čitateľov – edície MlaKým dokončil doktorandúru a stal sa
dých liet pre školy.
kmeňovým zamestnancom Filozofického
• A čo dojmy z knižníc?
ústavu SAV –„zakotvil“ na čas v ÚstredPri čítaní kníh z Klubu mladých čitateľov
nej knižnici SAV, kde si statočne odkrútil
som narazil na Záhadu šepkajúcej múmie
aj tie málo zaujímavé činnosti. S odstupom
a pre ďalšie diely som sa vybral do MestBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016
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skej knižnice v Žiari n. Hronom, ktorá bola
vtedy v starej časti mesta. Tam som našiel
Záhadu vreštiacich hodín, ale potom pátranie po niečom zaujímavom v knižnici
už neprinieslo nijaký objav. Keď som bol
starší a knižnicu presťahovali, pamätám sa,
ako som sa potešil novému nálezu – výberu modernej francúzskej drámy. Považoval
som divadelné hry od Sartra (Muchy) a Giradouxa (Trójska vojna nebude) a ďalších za
impulz, ktorým sa môj život otvoril niečomu novému a zásadnému.
V súvislosti s knižnicami musím spomenúť
aj knižnicu tety Magdušky, ktorá bola bibliofilom. Jej knižnica ma fascinovala, vždy
sa v nej niečo našlo pre mňa nielen v detstve, ale aj v staršom veku, kedy môj záujem
upútal van Gulik.
Z vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK mám na tamojšiu knižnicu čudnú spomienku. Knižnica bola
miestom, kde nemali knihy, aspoň nie tie,
čo boli nutné k štúdiu, preto som tam prestal chodiť. Knižnica bez kníh – to nie je
celkom ono, veď tam chýbali všetky skriptá.
Nezostalo nič iné, ako nákup literatúry od
starších študentov alebo zo „skriptárne“ na
Matematicko-fyzikálnej fakulte UK.
• Po prírodovedných a paralelne filozofických štúdiách si sa rozhodol pre
filozofiu. Dal si sa na doktorandské
štúdium vo Filozofickom ústave SAV
a perspektívne si zvolil cestu vedeckého
pracovníka. Kým sa ti splnil tento sen,
zatiaľ si „čakal“ v Ústrednej knižnici
SAV. Stal si sa knihovníkom. Aké to
bolo?
V knižnici som pracoval približne tri
roky. Nebolo to práve najľahšie obdobie.
Všetci vedeli, že ašpirujem na iné zamest-
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nanie a tak mi niektorí dali pocítiť, že nie
som knihovník. Dumali, či a ako úlohy
zvládnem. Iní kolegovia vycítili, že som celkom nezapadol a tak mi existenciu v knižnici spríjemňovali. Pochopili, že mi ide
o vec a môžu sa na mňa kedykoľvek obrátiť.
To platí aj teraz po rokoch – ak knižnici
chýba niektoré číslo časopisu alebo knihy,
ktorú vydal Filozofický ústav SAV, alebo
keď dostane knižnica nejakú ponuku či
korešpondenciu vo francúzštine, vždy pomôžem.
V Ústrednej knižnici SAV som spočiatku
pracoval v požičovni, bol som pri sťahovaní starých skladov z Mlynských nív a Líščin (niektoré priestory boli ako prízrak),
neskôr som klasifikoval vedeckú literatúru
podľa MDT, bol som pri začiatkoch elektronizácie knižničných postupov. Z ÚK
SAV som odišiel potom, ako sa urobili prvé
kroky pri elektronizácii publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov SAV. Stihol
som však ešte zrealizovať prvé zaškoľovanie
knihovníkov jednotlivých ústavov na prácu
so softvérovým systémom EPCA.
• Vidíš do zákulisia knižnice a jej služby
„hodnotíš“ nielen ako vedecký pracovník, ale aj ako „ten z druhej strany
pultu“. Ako vnímaš knižnicu dnes?
S knižnicami, najmä ÚK SAV, mám v súčasnosti dobré skúsenosti. Teším sa, že si
môžem objednávať knihy z domu, potom si
ich len vyzdvihnem. Všeobecne
nenarážam na prekážky, všetko sa odohráva v súlade s mojimi očakávaniami.
Čiastočne mi pomáha aj to, že poznám
bývalých kolegov – viem predovšetkým
na koho sa obrátiť, s ktorou otázkou – tí sa
však, žiaľ, pomaly vytrácajú.
• Prezraď, buduješ si vlastnú knižnicu?
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Áno, ale aj tá časom menila svoju tvár. Najskôr som zbieral verneovky (tie už tam nie
sú) a obsahovala veľa dobrých, ba vzácnych
kníh, ktoré sa dali získať len v pražských
antikvariátoch (napr. jeden z nich sa špecializoval na zasielanie kníh aj do „provincie“, teda aj do Žiaru n. Hronom). Teraz sa
zameriavam predovšetkým na dve oblasti:
knihy a monotematické časopisy o Plotinovi a knihy z filozofie umenia. Ešte stále
veľkú časť zaberá francúzska fenomenológia. Väčšina literatúry v mojej knižnici je vo
francúzštine.
• V čase automatizácie, pomerne ľahkého
prístupu do zahraničných databáz je
namieste otázka, či by si vedel vydržať
pri svojej vedeckej práci bez knižnice?
Rozhodne nie. Veď moja práca si vyžaduje neustály „príliv“ kníh na pracovný stôl
a informácií na obrazovku počítača, či už
z vlastnej zásoby literatúry, knižníc alebo
pdf voľne dostupných časopiseckých článkov, resp. narýchlo kúpených cez cairn.info.
Databázy, ktoré spomínaš a poskytuje ich
ÚK SAV využívam zriedkavo, lebo –možno
sa mýlim – sú v nich slabo (ak vôbec) zastúpené francúzske tituly.
• Aké sú tvoje skúsenosti zo zahraničných
knižníc?
Priznávam, doteraz som neprišiel na chuť
práci v čitárňach a študovniach. Počas
štúdií v Paríži to bola však nevyhnutnosť.
Univerzita, na ktorej som študoval mala
iba malú knižnicu, kde nebolo takmer nič
z toho, čo som práve potreboval. No vo
verejných knižniciach s obrovskými študovňami a čitárňami, ako ich poznáme
z francúzskych filmov (Sainte Geneviève
pri Panteóne), som našiel všetko a všetko
som mal do hodiny pripravené. Spomínam
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si, že najväčší problém som mal s informačným systémom, ktorý bol pomerne ťažkopádny (asi variácia Minitelu, francúzskeho
internetu), ale to bolo ešte v r. 1996. Keď
sa mi podarilo získať množstvo potvrdení,
ktoré neboli ľahko dostupné, zapísal som
sa do parížskej Mestskej knižnice, ktorá
požičiavala knihy domov a mala naozaj
takmer všetko. Moja náklonnosť k Sainte
Geneviève náhle ochladla a navštevoval
som knižnicu neďaleko Slavkovskej stanice
alebo na ulici Mouffetard. Modrý plastový
čitateľský preukaz som mal donedávna, keď
mi ho vymenili za nový. V ostatnom čase
rád chodím do knižnice na avenue de Flandre v XIX. obvode, kde si požičiavam už
všetko na jednom mieste. Je to jedna z najlepších knižníc s vynikajúcim fondom z teórie a dejín umenia a vcelku uspokojivým
výberom z filozofie.
Ešte by som sa pristavil pri knihovníkoch.
Francúzski knihovníci sú uvoľnení až priateľskí, všetko je zrazu jednoduché, pochopiteľné až ľahučké. Knihovník v parížskej
knižnici nie a priori nešťastný tvor, práca
preň nie je vyčerpávajúca, stresujúca a navyše nie je ani zle platená.
• Po zahraničných i domácich skúsenostiach, ako si predstavuješ knižnicu
budúcnosti?
Pre mňa je to inštitúcia, ktorá by mi
promptne a kvalitne zabezpečila spomenutý nepretržitý tok literatúry, ale neboli by to
e-knihy (osobne som si nekúpil ani jednu
e-knihu, lebo neviem prekonať odpor voči
nim, hoci sem-tam parazitujem na skenoch, ktoré mi poskytnú kolegovia alebo
nájdem na internete). s elektronickou verziou časopiseckých článkov som sa nielen
zmieril, ale dokonca ich začínam favorizo-
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vať. Myslím si, že slovenské knižnice majú
stále čo dopĺňať do svojich fondov, lebo ani
tá najlepšia knižnica na Slovensku nemá to,
čo má jedna pobočka parížskej Mestskej
knižnice, ak sledujete konkrétnu disciplínu.
S knižnicami súvisí aj môj pohľad na knihovníkov: francúzsky knihovník je pokoj-

ný, ochotný, kompetentný, spokojný (dobre
zaplatený) a pripadá mi už teraz ideálny.
Slovenský knihovník by sa mu iste viac priblížil, keby sa nemusel čudovať nad svojou
mesačnou výplatou tak, ako v mnohých
ďalších profesiách u nás.
Za rozhovor ďakuje Ľudmila Čelková

INFORMÁCIE / INFORMATION
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2016 A JEHO OTVORENIE V BANSKEJ
BYSTRICI / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES OPENING IN BANSKÁ BYSTRICA
17. ročník podujatia Týždeň slovenských
knižníc (TSK) sa konal od 1. do 6. marca
2016 pod spoločným mottom: „Knižnice pre
všetkých“. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo dňa 29. februára 2016 o 13:00 v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici.
ORGANIZÁTORI TSK
Hlavnými organizátormi, tak ako aj po iné
roky, boli Slovenská asociácia knižníc (SAK)
a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
(SSKK). Ambasádorom podujatia bol už po
tretí krát herec Ján Gallovič, člen činohry
Slovenského národného divadla. Ďalšími
spoluorganizátormi boli: Štátna vedecká

knižnica (ŠVK), Verejná knižnica Mikuláša
Kováča (VKMK) a Univerzitná knižnica
Univerzity Mateja Bela (UK UMB).
Hlavým cieľom bolo aj tento rok prostredníctvom rôznorodých aktivít a podujatí pozitívne zviditeľňovať knižnice, ako významné
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia
svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti, podporiť záujem o knihy a čítanie u všetkých vekových kategórií.
PARTNERI PODUJATIA
Hlavnými partnermi TSK 2016 boli Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a kníhkupectvo Martinus. Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s. propagovala TSK v rýchliko-

Slávnostné otvorenie TSK – ambasádor Ján Gallovič
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vých spojeniach na Slovensku a na slávnostné
otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2016
vypravila pre hostí na trase Bratislava – Banská Bystrica – Bratislava špeciálny vozeň
Knižničný expres.
Kníhkupectvo Martinus spolu so Staromestskou knižnicou v Bratislave a Ústrednou
knižnicou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského venovali okrem záložiek do kníh aj
knihy na čítanie, ktoré mali cestujúci vo vybraných rýchlikoch Železničnej spoločnosti
Slovensko, a.s. na trati Bratislava – Levice –
Zvolen – Banská Bystrica bezplatne k dispozícii počas celého TSK. Podujatie sponzorsky
podporili aj spoločnosť Ceiba, Vinárstvo Ján
& René PRETZELMAYER.
AKCIE POČAS TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC
Knižničné hliadky
Ústrednou celoslovenskou akciou počas TSK
2016 boli knižničné hliadky, ktoré odmeňovali čítajúcich na verejných priestranstvách
záložkami do kníh, ktoré na tento účel venovalo kníhkupectvo Martinus. Na knižničných
hliadkach sa ako dobrovoľníci zúčastnili aj
študenti Katedry knižničnej a informačnej
vedy FFUK a Katedry mediamatiky
a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity.
Ako sa darilo knižničným hliadkam v Banskej Bystrici
Koordinátorom knižničných hliadok pre
mesto Banská Bystrica bola Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, ktorá si hliadky
a jej členov zobrala pod svoj patronát. Knižničné hliadky tvorili predovšetkým dobrovoľníci z radov študentov a seniorov, ale aj
pracovnici knižníc. Celkovo bolo v teréne 6
hliadok (12 ľudí), každý deň počas celého týžBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

dňa jedna hliadka.
Počas TSK hliadky našli a záložkami odmenili 52 čítajúcich, ľudí rôznych vekových kategórii. Našli aj čitateľku, ktorá mala e-book.
V rámci mesta sa pohybovali na frekventovaných miestach (v MHD, železničnej a autobusovej stanici, v kaviarňach v centre mesta,
v nákupných centrách a v čakárňach zdravotníckych zariadení). Tu bola šanca stretnúť čítajúcich, pričom najviac ich našli a odmenili
vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D.
Roosevelta, v čakárňach polikliniky.
Na hliadky boli prevažne pozitívne reakcie,
ľudia boli najprv prekvapení, potom potešení „nezvyčajnou akciou“. Našli sa aj odmietavé reakcie, kedy si ich ani nechceli vypočuť,
resp. ich považovali najskôr za ľudí, ktorí im
chcú niečo predať. Ale to boli len ojedinele
prípady.
Knižničný expres
ŽSSK vypravila na trase Bratislava – Banská
Bystrica – Bratislava špeciálny vozeň, už spomínaný Knižničný expres, ktorým pricestovali zástupcovia profesijných knihovníckych
združení, ministerstva kultúry, riaditelia akademických a verejných knižníc.
Hostí z Bratislavy čakali na stanici Banská
Bystrica-mesto banskobystrickí kolegovia
s knižničnými hliadkami a transparentom:
„Týždeň knižníc nestačí, na knihy viac peňazí.“
Riaditeľ VKMK Mgr. Peter Klinec jeho znenie vysvetlil slovami:„My knihovníci upriamujeme pozornosť verejnosti na knižnice
a realizujeme podujatia na podporu čítania
intenzívne po celý rok, nielen počas tohto týždňa. Máme však, najmä vo verejných knižniciach problém uspokojiť vzbudený i existujúci
záujem čitateľov o nové tituly kníh. Z tohto
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pohľadu by sme pozornosť spoločnosti, zvlášť
zriaďovateľov, voči knižniciam mali pociťovať
nielen počas týždňa knižníc, ale po celý rok.“
Svojou účasťou na stanici podporu tejto aktivite vyjadrili aj regionálne a celoslovenské
médiá.
Tlačová beseda
Pred slávnostným ceremoniálom otvorenie
TSK sa uskutočnila tlačová beseda za účasti
zástupcov z rôznych médií. Herec Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného
divadla, na tlačovej besede povedal:
„Ako vysokoškolský pedagóg som v knižnici
skoro každý týždeň. Chtiac-nechtiac porovnávam svoje začiatky návštevy v knižnici s tým
ako to prebieha dnes. Keďže vidím, že je tu istý
deficit v životnom štýle, lebo pre mňa to bol
v detstve a mladosti životný štýl, mám pocit,
že v tom súboji s internetom je trošku problém.
Ak mám šancu povzbudiť čitateľov permanentného čítania a vzdelávania sa v zmysle nielen
povrchne sa cez internet dotýkať nejakých informácií, ale tak trochu vojsť do vzácnych databáz, ktoré slovenské knižnice ponúkajú, má
to zmysel.”
Ďalej dodal: „Do knižnice sa chodí skôr mlčať, pracovať intelektuálne mysľou, zavrieť sa
do seba a posúvať svoje poznanie ďalej. Sú to
nádherné zdroje poznania.“
Podľa slov predsedníčky SAK Mgr. Emílie
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Antolíkovej sedemnásť rokov trvania podujatia TSK potvrdzuje, že táto celoslovenská
významná akcia má veľký význam nielen pre
knižnice, ale i pre širokú verejnosť:
„Tá začala knižnice vnímať nielen ako miesta
požičiavania si kníh, ale tiež ako miesta stretávania sa a poznania informácií. Hoci slovenské
knižnice organizujú rôzne podujatia počas celého roka, či už ide o veľké alebo malé obecné,
podujatia nahustené do jedného týždňa, ktoré
sú vzorkou toho, čo ponúkajú, vyznejú silnejšie.“
Na tlačovej besede, ktorú viedla Mgr. Soňa
Šóky, PhD., vystúpila aj predsedníčka SSKK
Ing. Silvia Stasselová - riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá vyzdvihla
význam medzinárodného podujatia Noc
s Andersenom 2016, ďalej PhDr. Ľudmila
Homolová - riaditeľka UK UMB, riaditeľka
ŠVK PhDr. Oľga Lauková. PhD. a riaditeľ
VKMK Mgr. Peter Klinec, ktorí priblížili najzaujímavejšie aktivity pre návštevníkov a čitateľov v banskobystrických knižniciach počas
celého týždňa.
Na otázky novinárov odpovedali tiež PhDr.
Judita Kopáčiková - riaditeľka Staromestskej
knižnice, ktorá za SAK zabezpečovala koordináciu, prípravu propagačných materiálov
a komunikáciu s hlavnými partnermi podujatia, ako aj riaditeľka Ústrednej knižnice
Filozofickej fakulty UK v Bratislave PhDr.
Daniela Gondová.
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Tlačová beseda

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AJ
S OCEŇOVANÍM
Slávnostný akt začal vystúpením Speváckeho zboru Mladosť pod vedením Prof.
PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. Vo foyeri
ŠVK bola odhalená drevená socha Mateja
Hrebendu (autor: Fraňo Štefunko, 1956).
Prítomným hosťom sa prihovorili Mgr. Emília Antolíková - predsedníčka SAK a riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove
nad Topľou a PhDr. Oľga Lauková, PhD. riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici. Otvorenia
TSK 2016 sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy

výskumu a športu SR, Združenia miest a obcí
Slovenska, Magistrátu mesta Banská Bystrica,
zriaďovatelia knižníc, zástupcovia knihovníckych profesijných združení a knižníc všetkých typov zo všetkých regiónov Slovenska
a tiež zástupcov médií.
V spoločenskej sále ŠVK sa v slávnostnom
príhovore hosťom prihovorili: viceprimátor
Banskej Bystrice Ing. Martin Turčan, predsedníčka SAK Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka SSKK Ing. Silvia Stasselová.
Súčasťou otvorenia bolo aj tradičné odovzdávanie ceny SAK SAKAČIK 2015 za
aktívnu činnosť knižnice, resp. za prípravu
významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v uplynulom roku.
Cenu získala Ústredná knižnica Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského za Portál
informačnej gramotnosti - https://midas.
uniba.sk.
V hudobnom programe vystúpila sólistka
Štátnej opery v Banskej Bystrici Oľga Hromadová v klavírnom sprievode Prof. Beloslava Riečana, podujatie moderoval ambasádor TSK Ján Gallovič. Program pokračoval

Slávnostné otvorenie TSK v ŠVK v Banskej Bystrici
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o 17.00 hod. slávnostným koncertom Metamorfózy múdrosti, ktorý bol pripravený
v spolupráci s Akadémiou umení a Kuzmányho kruhom. Na koncerte, ktorý bol zároveň symbolickým otvorením Roku hudby
v knižniciach, odzneli diela banskobystrických hudobných skladateľov.
MEDIÁLNA PROPAGÁCIA A SPONZORI
Koordinátorom mediálnej propagácia slávnostného otvorenia TSK v Banskej Bystrici
bola Verejná knižnica Mikuláša Kováča,
ktorá začala komunikovať so zástupcami
médií a tlače na regionálnej i celoslovenskej
úrovni už takmer mesiac pred samotným
otvorením. Záujem médií o TSK bol výrazný,
rôzne reportáže a rozhovory propagujúce aktivity a podujatia v knižniciach boli vysielané
počas „Týždňa“ každý deň.
Slávnostné otvorenie TSK v Banskej Bystrici
bolo v hlavných správach RTVS, i v práve začínajúcom regionálnom formáte RTVS - Teleregina, v TA3, v lokálnej televízii TV Hronka. Reportáž v krátkych správach z regiónov
odvysielala aj TV Markíza.
Tlačové agentúry TASR a SITA publikovali viacero správ, ktorými mapovali dianie
v knižniciach v jednotlivých regiónoch. Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina,
a Rádio Lumen tiež prispeli k mapovaniu
diania TSK živými vstupmi, besedami s hosťami, aktualitami.
Články a programy boli publikované aj na
spravodajských portáloch: www.bystricoviny.sk, www.bbonline.sk, www.podujatiabb.
sk, www.bystrica.dnes24.sk, www.nasabystrica.sme.sk,
tiež v Pravde, Priekopníku, Radničných
novinách, My-banskobystrických novinách,
mesačníku Kam do mesta a i.
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Ohlasy mediálnej propagácie (tie ktoré sa
nám podarilo zachytiť) nájdete skompletizované na stránke SAK (www.sakba.sk). Aspoň
takýto priestor v médiách by sme si želali počas celého roku, nielen počas TSK.
ZÁVEROM
Okrem už spomenutých knižnice v priebehu
TSK ponúkli množstvo ďalších aktivít: besedy so spisovateľmi, prezentácie kníh, autorské
čítania, tvorivé dielne, zážitkové podujatia,
prednášky, burzy kníh, tréningy pamäte pre
seniorov, nové formy práce s knihou, konverzačné stretnutia v jazykových študovniach,
výstavy a i.
Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, ale zdá sa
mi, že 17. ročník TSK bol mimoriadne úspešný. Celoslovenské aktivity, ktoré prebiehali
v knižniciach, boli propagované v rozhlase,
televízii i tlači. Verejnosť mala možnosť počas tohto týždňa intenzívnejšie ako po iné
dni v roku vnímať knižnice ako významné
kultúrne ustanovizne, ktoré majú nezastupiteľné miesto v znalostnej spoločnosti. Široké spektrum podujatí pre verejnosť zároveň
prezentovalo aj neúnavnú a zanietenú prácu
knihovníkov.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom,
partnerom, sponzorom, účinkujúcim, zástupcom médií a tlače, dobrovoľníkom, ktorí
nám pomohli, aby sme vytvorili hodnotný
a zaujímavý festival slúžiaci prezentácii knižníc smerom k verejnosti.
Držme si vzájomne palce, aby sa nám takto
darilo pri ďalších ročníkoch TSK!
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča,
Banská Bystrica
manazer@vkmk.sk
Foto: Miroslav Trimay
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2016 /THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2016
Týždeň slovenských knižníc (TSK), traotvorení TSK a informácie z neho čerpali aj
dičné celonárodné podujatie vyhlasované
samotné médiá.
Slovenskou asociáciou knižníc a SpolDotazník k vyhodnoteniu TSK vyplnikom slovenských knihovníkov a knižníc,
lo 152 knižníc. Tieto zorganizovali spolu
prebiehalo tento rok už sedemnásty raz.
1 059 podujatí (priemerne 7 podujatí na
Odštartovalo v posledný februárový deň
1 knižnicu), ktorých sa zúčastnilo 33 734
priestupného roka slávnostným otvorením
účastníkov (priemerne 222 účastníkov
v ŠVK v Banskej Bystrici a pokračovalo popodujatí v každej knižnici s priemerne
čas prvých dní mesiaca marec, ktorý stále
32 účastníkmi na každom podujatí). Samov povedomí verejnosti rezonuje ako Mesiac
zrejme, zapojených knižníc a zorganizovaknihy. Zároveň bol týždňom pred konaním
ných podujatí bolo omnoho viac, no nie
parlamentných volieb a týždňom jarných
všetky knižnice dotazník vyplnili. Do TSK
prázdnin v Banskobystrickom, Trenčiansa aj tento rok zapojili malé i väčšie obecné
skom a Žilinskom kraji, čo sa stretlo s nie
knižnice, mestské, regionálne a regionálne
veľmi priaznivým ohlasom knihovníckej
s krajskou pôsobnosťou, akademické, veverejnosti. Mnohí knihovníci však práve
decké i špeciálne knižnice. Knižnice opäť
tieto okolnosti vnímali o to viac ako výzvu
pripravili množstvo stretnutí so spisovateľupozorniť na seba, na svoju prácu a pomi, ilustrátormi, s umelcami, osobnosťami
stavenie v spoločnosti. A že niektoré deti
kultúrneho a spoločenského života, cestoprázdninovali? Knižnice na území stredvateľmi, fotografmi, lekármi... Prezentovali
ného Slovenska tak, ako aj počas letných
knihy, realizovali čítačky, autogramiády,
prázdnin, pripravili podujatia nie pre orgaorganizovali rôzne literárne súťaže a kvízy.
nizované školské kolektívy, ale pre prázdniExkurzie v knižnici, dni otvorených dverí,
nujúce deti. A vyplatilo sa.
kedy môže verejnosť nazrieť aj na pracovisI tento rok Slovenská asociácia knižníc
ká bežne verejnosti neprístupné, knižničné
(SAK)v spolupráci s Ústrednou knižnicou
jarmoky a burzy kníh, to sú aktivity počas
Slovenskej akadémie vied zverejnila na weTSK už bežné.
bovej stránke SAK dva dotazníky. Prvý bol
Výstavy ako Najkrajšie slovenské a zazostavený za účelom nahlasovania priprahraničné šlabikáre, výstava biblií, výstava
vovaných podujatí a mal slúžiť predovšetzreštaurovaných vzácnych tlačí sv. Tomáša
kým k ich propagácii a medializácii, druhý
Akvinského zo 16. storočia s fotografickou
za účelom zhodnotenia tohto veľkého poddokumentáciou pôvodného stavu tlačí,
ujatia. Na základe údajov získaných z prvépoužitých technológií a techník pri reštauho dotazníka, ktorý vyplnilo 119 knižníc (v
rovaní a konzervovaní - Znovuzrodený
roku 2015 len 53 knižníc), získala správna
Tomáš Akvinský, ktorú pripravila Univerrada SAK prehľad o pestrosti a nápaditosti
zitná knižnica v Bratislave, kreslené vtipy o
pripravovaných podujatí, o čom mohla inľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne
formovať zástupcov médií na tlačovej konchýba, ale aj o zraku ako takom od autorov
ferencii zorganizovanej pri slávnostnom
z rôznych kútov sveta doplnené ich reliéfBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016
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nymi podobami, pripravené Slovenskou
knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu
v Levoči, prilákali do knižníc stovky návštevníkov.
Niektoré knižnice naplánovali na TSK
otvorenie nových jarných kurzov trénovania pamäti, ktoré sa stali veľmi obľúbenými
medzi používateľmi knižníc z radov seniorov, ktorým sú prioritne určené.
Knižné súbory na verejne dostupných
miestach (autobusová stanica, nemocničné
oddelenia a čakárne, domovy dôchodcov)
pod názvom Zober - prečítaj - vráť- vymeň
pre verejnosť pripravila Knižnica Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
slávnostne otvorila a sprístupnila cestujúcim Staničnú knižnicu. Podujatie pre batoľatá a malé deti od 0-3 rokov zamerané
na hravú výchovu detí a rodičov k spevu
a hudbe pod vedením pedagogičky zorganizovala Galantská knižnica. Odborný
seminár Juraj Turzo, významná osobnosť
našich dejín, spojený s prezentáciou publikácie Juraj Turzo – Veľká kniha o Uhorskom palatínovi, pripravila Kysucká knižnica v Čadci.
Rozprávočka nám hlávku hladká, Tvorivé
dielničky pre šikovné detičky, Rozprávky
si už čítam sám, Čítanie pod perinou, Krížom krážom rozprávkami, Jarný maratón s
knihou (10. ročník spoločného podujatia
verejných knižníc Bratislavy a Pezinka),
Čítaj maznáčikovi... to sú názvy len niektorých z mnohých podujatí pripravených pre
deti. Okrem nich pracovníci knižníc pre
deti pripravili pasovačky za čitateľa knižnice, vyhlasovanie Kráľa detských čitateľov,
rozprávkové dopoludnia i popoludnia, dramatizácie textov, riešenie hlavolamov, há-
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daniek, zážitkové čítania, hranie spoločenských hier. Pre prázdninujúce deti niektoré
z knižníc organizovali jarné tábory v knižnici s množstvom zaujímavých aktivít.
Akademické knižnice pripravili rôzne
semináre pre študentov a pedagogických
pracovníkov, organizovali predajné výstavy
slovenskej a zahraničnej odbornej literatúry viacerých vydavateľstiev, prezentovali
elektronické zdroje a databázy, ku ktorým
umožňujú prístup, digitálne pramene. Univerzitná knižnica FF UK v Bratislave uviedla do života Portál informačnej a mediálnej gramotnosti, za ktorý získala ocenenie
SAKAČIK 2015.
Noc v knižnici s vôňou kávy s cestovateľom Stanislavom Tomkom, ktorý rozprával o Nepále a všeličom inom pripravila
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
v Trnave. Nové pracovisko pre študentov
so špecifickými potrebami sprístupnila
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
v Žiline, ktorá zároveň návštevníkom pri
návšteve v študovniach podávala domáci
dezert. Pizzu s Erasmákmi - prezentácie
zahraničných študentov s posedením pre
všetkých, ktorí sa zaujímajú o zvyklosti
a tradície iných krajín, pripravila Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.
V roku 2016 sa viaceré slovenské knižnice po prvých skúsenostiach v predchádzajúcom roku zapojili do projektu knižničných hliadok. Tie z nich, ktoré vyplnili
dotazník, pristihli pri čítaní na verejných
priestranstvách, športoviskách, v prostriedkoch hromadnej dopravy, v čakárňach, v kaviarňach, obchodných centrách
a pod. spolu 1 340 čítajúcich. Najviac, 312
čítajúcich, pristihla Univerzitná knižnica
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU). V Žiline
okrem toho „hliadkovali“ aj hliadky žilinskej krajskej knižnice i študenti Katedry
mediamatiky a kultúrneho dedičstva ŽU,
ktorí pristihli 90 čítajúcich. 190 čítajúcich
pristihli knižničné hliadky Staromestskej
knižnice v Bratislave. V hlavnom meste
hliadkovali aj študenti Katedry knihovedy
a vedeckých informácií FF UK. 136 čítajúcich našli hliadky Malokarpatskej knižnice
v Pezinku, 82 hliadky Verejnej knižnice M.
Rešetku v Trenčíne a pod. Takmer všetky knižnice, ktoré sa zapojili do projektu
knižničných hliadok, poskytovali okrem
záložky do knihy od spol. Martinus.sk
umožňujúcej uplatniť si zľavu pri nákupe
kníh, aj bezplatné alebo zľavnené zápisné
do knižnice.

Knižnice na Slovensku sa okrem svojho
základného poslania - poskytovania knižnično-informačných služieb, intenzívne
počas celého roka venujú realizácii kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí.
No počas TSK ich príprave a organizovaniu prikladajú ešte väčší význam, snažia sa
ich vtesnať do jedného týždňa čo najviac,
pričom kladú dôraz na rozmanitosť a nápaditosť, mnohé sa snažia prísť s niečím
novým, zaujímavým. Všetkým, ktoré sa aj
do tohtoročného TSK zapojili, patrí poďakovanie. Opäť sa nám spoločne podarilo upozorniť na svoju existenciu, na to, že
verejnosť nás potrebuje.
Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

17. ROČNÍK TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V SLOVENSKEJ KNIŽNICI
PRE NEVIDIACICH / 17TH WEEK OF SLOVAK LIBRRAIES IN THE SLOVAK
LIBRARY FOR THE BLIND
Počas 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc prilákalo návštevníkov do Slovenskej
knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči (SKN) niekoľko podujatí. V rámci
Týždňa otvorených dverí sa mali možnosť
návštevníci oboznámiť so službami knižnice, tlačou kníh v Braillovom písme, výrobou
zvukových kníh a časopisov i so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu..
1. marca v dopoludňajších hodinách sa
v zasadačke SKN uskutočnila vernisáž výstavy Videnie nevidenia – i videnia. Bola
to výstava kreslených vtipov a ich reliéfnych
podôb o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo
čiastočne chýba, ale aj o zraku ako takom
od autorov z rôznych kútov sveta. Výstavu tvorili vybrané práce prvého ročníka
rovnomennej súťaže kresleného humoru,
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vyhlásenej neziskovou organizáciou SINA
Nitra v roku 2015. Pozvanie na vernisáž
prijali a s krátkymi príspevkami vystúpili
Jozef Zbranek, podpredseda ÚNSS a otec
celej myšlienky, výtvarníčka Miroslava Ferková, autorka matríc k reliéfnym obrázkom
i primátor Levoče Milan Majerský. O zraku
sa dá vtipkovať veľa, ale nakresliť takýto vtip
a dať mu reliéfnu podobu je poriadny kus
umenia. Na výstave, ktorá bude prístupná
pre čitateľov a širokú verejnosť v priestoroch
zasadačky na Štúrovej ulici do konca roka,
spoznáte kreslené vtipy od autorov z Čiech,
Uzbekistanu, Ruska, Poľska, Slovenska
a iných krajín. Riaditeľ SKN František Hasaj
vo svojom príspevku poďakoval neziskovej
organizácii SINA, autorke matríc i realizátorom výstavy. Nevylúčil možnosť putovania
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výstavy do ďalších slovenských miest. Vernisáž moderovala Daniela Bonková a svojim
vystúpením navodilo príjemnú atmosféru
hudobné zoskupenie IN VIVO gitarovými
skladbami z autorskej dielne hudobného pedagóga Petra Dubivského v doprovode Kristíny Dubivskej na africkom bubne Ghana.
3. marca v popoludňajších hodinách čitateľov knižnice potešila svojou návštevou
spisovateľka Martina Monošová. Hoci vyštudovala priemyselný dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave, na svojom konte má už 8 kníh. Pre jej knihy je typická téma
vzťahov, ľahký jazyk i štipka irónie. Debutovala románom z prostredia opatrovateliek
Lásky o piatej v roku 2005, zaujímavý pohľad na manželskú neveru ponúka v románe Klišé, román Zlodeji bozkov je o hľadaní
vlastnej cesty hlavnej protagonistky Emy,
čitateľov tiež zaujme mierne erotický príbeh
s detektívnou zápletkou Lekcie z nenávisti.
Tieto tituly má SKN spracované vo svojom
knižničnom fonde v Braillovom písme a vo
zvukovej forme na CD. Ďalšie knihy Martiny Monošovej, ktoré na besede knižnici
darovala, za čo jej srdečne ďakujeme, budú
v SKN spracované v najbližšom období.
Martina Monošová sa okrem písania venuje
dizajnu a navrhuje si sama aj obálky kníh.
S manželom, ktorý s ňou do Levoče zavítal,
sa nedávno presťahovali do Slovenského
Grobu. Tiché prostredie a záhrada rodinného domu jej poskytuje ideálne podmienky
na písanie. Prezradila nám, že rukopisy kníh
číta ako prvá jej mama, známa maliarka
a spisovateľka Elena Rumánková. V úprimnej a uvoľnenej atmosfére sa rozvinula debata o čítaní, vulgarizmoch a anglikanizmoch
v literatúre. Prítomných potešil jej záujem
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o pocity z čítania kníh v Braillovom písme,
ale aj napríklad o skutočnosť, ako si nevidiaci predstavuje farby. Nečudo, že ohlasy
našich čitateľov na stretnutie s ňou sú iba
pozitívne.
4. marec sme venovali deťom. Piatkové dopoludnie bolo lákavé pre deti najmä kvôli
stretnutiu s Katarínou Kerekesovou, Katarínou Molákovou a Ivanou Šebestovou,
autorkami úspešného projektu Mimi a Líza.
Tento projekt zahŕňa nádherné knižky Mimi
a Líza, Mimi a Líza 2, rozhlasovú rozprávku,
animovaný večerníčkový seriál. Rozprávky
boli vydané aj na DVD. V tomto roku boli
zvukové nahrávky zaradené do knižničného
fondu SKN vďaka daru autoriek pre našich
detských čitateľov. Mimi a Líza sú neobyčajné dievčatá. Jedna má oči stále zatvorené
a druhá ich má otvorené dokorán. Obidve
sa však pozerajú a spoločne vidia. Nevidiaca Mimi a vidiaca Líza spoznávajú svet plný
fantázie a zažívajú spolu rôzne dobrodružstvá. Autorkou projektu je producentka Katarína Kerekesová, vyštudovala animovanú
tvorbu na VŠMU v Bratislave. Raz navštívila
výstavu ovocia, kde nevidiace deti mali ako
jediné možnosť ovocie aj ohmatať, to bol
impulz k napísaniu rozprávok. Tiež sme sa
dozvedeli, že skôr ako vznikla kniha, vznikli
rozprávkové animácie. V krátkej prezentácii
deťom autorky predviedli, ako také animované rozprávky vznikajú. Katka Moláková
je autorkou scenára, teda textov k animovaným rozprávkam. Ivanka Šebestová ilustrovala knihy, na ilustráciách sa podieľal aj
Boris Šima. Seriálové epizódy literárne spracovala Alexandra Salmela, ktorá v súčasnosti žije vo Fínsku. O stretnutie s autorkami
prejavili záujem nielen nevidiace a slabozraBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

Výstava Videnie nevidenia – i videnia

Spisovateľka Martina Monošová

Autorky úspešného projektu Mimi a Líza

ké deti zo Základnej školy internátnej v Levoči, ale aj deti zo Základnej školy Gašpara
Haina a Základnej školy na Námestí Štefana
Kluberta v Levoči. Zasadačka na Štúrovej
ulici bola zaplnená do posledného miesta.
Názvy jednotlivých kapitol v knihách sú
nakreslené Braillovou abecedou. Autorky
mali pôvodne zámer, aby boli vypuklé a dali
sa prečítať hmatom, v tlačiarenskej firme to
ale nebolo možné zrealizovať. Otázkam detí
nebolo konca. O tom, že deti sú veľkými fanúšikmi rozprávok o Mimi a Líze svedčili
aj odpovede na kvízové otázky, ktoré si pre
ne autorky pripravili. Preto sme sa rozhodli, že rozprávky o Mimi a Líze prepíšeme aj
do Braillovho písma. Ďakujeme Katkám aj
Ivanke za stretnutie s deťmi v Levoči, všetkým ktorí sa na tomto projekte podieľali
za jeho realizáciu a napokon aj za záložky
Mimi a Líza, ktoré všetky deti na besede
dostali od autoriek, i za DVD, ktoré darovali
Slovenskej knižnici pre nevidiacich.
Ing. Daniela Bonková
Slovenská knižnica pre nevidiacich
M. Hrebendu, Levoča
daniela.bonkova@skn.sk

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC – MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
V PEZINKU / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES - THE SMALL CARPATHIAN
LIBRARY IN PEZINOK
V týždni slovenských knižníc sa knižnice snažia zhromaždiť čo najviac podujatí.
Zároveň ale, najmä v menších mestách,
kalkulujú s okruhom potenciálnych návštevníkov, aby im na podujatia vôbec prišli.
Túto dilemu sme riešili v predchádzajúcich
rokoch aj v Pezinku, a povedali sme si, že
pripraviť každý deň nejaké podujatie je
zbytočné, lebo okruh návštevníkov knižničných podujatí v 22-tisícovom meste nie
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

je až taký veľký, aby pri obrovskej ponuke
kultúry v Pezinku aj v blízkej Bratislave prišli ľudia aj do knižnice. Tento rok sme ale
zariskovali a program zostavili tak, že sme
denne ponúkli jedno podujatie pre deti
a jedno pre dospelých návštevníkov.
Týždeň slovenských knižníc sme 1. marca 2016 oficiálne otvorili besedou s Petrou Nagyovou-Džerengovou, ktorá sa so
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žiakmi ZŠ Fándlyho rozprávala o známych
a obľúbených knižkách Klára a mátohy,
Klára a iglu a Klára a Tity. Prezradila nám
aj čosi o svojich deťoch, o písaní knižiek
nielen pre deti, ale aj pre dospelých, o vydavateľstve, v ktorom pracuje.
Poobede sme predovšetkým ženám ale aj
záujemcom o zdravú výživu predstavili autorku knižnej novinky Skvelé recepty pre
telo aj dušu Ivetu Papcunovú, ktorá si ako
svojho hosťa priviedla Ľubicu Balážovú,
spoluautorku receptov z predstavovanej
knihy. Téma prepojenia fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy a pohody
je stále aktuálna, potvrdila to aj miestnosť
plná účastníkov. Novú knihu uviedol do života Peter Valo. Návštevníci mali možnosť
ochutnať zdravé sladkosti, ktoré pripravili
hosťky bez použitia cukru a chemických
dochucovadiel.
Už tradične sa v Pezinku počas Týždňa slovenských knižníc koná aj slávnostné celoročné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej
súťaže. Z víťazov mesačných kôl vyberá
odborná porota víťazov absolútnych. Porotcom v tohtoročnej literárnej časti súťaže
bol začínajúci pezinský spisovateľ Július
Belan, ktorý pre malých autorov napísal aj
Desatoro pre malých spisovateľov ako odporúčania pre ďalšiu tvorbu. Úlohu porotcu
vo výtvarnej časti si splnil mladý výtvarník
Matúš Novek. V stredu 2. marca 2016 sa
zišli finalisti mesačných kôl súťaže a dozvedeli sa, kto získal diplom aj pekné ceny.
V do isté doobedie navštívili naše kolegyne
Domov sociálnych služieb v Pezinku a počas podujatia Za náruč kníh im predstavili
knižné tituly z rôznych oblastí, novinky aj
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bestsellery. Pospomínali na obľúbených autorov z ich mladosti a nechali zásielku kníh
na čítanie či listovanie.
Streda patrila tiež záujemcom o cestovanie ale aj o medicínu. V priestoroch knižnice sme otvorili výstavu fotografií lekára
MUDr. Martina Bibzu, ktorý niekoľko
mesiacov pôsobil ako lekár v Južnom Sudáne, v miestnej nemocnici Marial Lou
na projektoch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Fotografie zachytávali bežný život v jednom
z najchudobnejších a najnebezpečnejších
štátov sveta ako aj činnosť nemocnice,
ktorú vybudovala a prevádzkovala taliansko-rwandská organizácia AAA. Už počas výstavy prebehla diskusia o tom, ako
sa vlastne v tejto najmladšej krajine sveta
žije. Preto sme neskôr – 12. apríla pripravili
s M. Bibzom besedu spojenú s premietaním, ktorá pre veľký záujem trvala viac ako
2 hodiny.
Vo štvrtok 3. marca 2016 sme v rámci Jarného maratónu s knihou, už tradičného
podujatia bratislavských verejných knižníc, do ktorého sa zapojila aj Malokarpatská knižnica v Pezinku, čítali knižku Mimi
a Líza 2 od autoriek Katarína Kerekesovej,
Kataríny Molákovej a Alexandry Salmely.
Hlavným poslaním maratónu je podporovať a propagovať čítanie u detí predstavením knižky, príp. besedou s autormi.
Tentokrát sme nemali možnosť sa stretnúť
s autorkami knihy, ale so Zuzkou Polonskou, ktorá v rovnomennom večerníčku
robila detským dablérkam dvoch hlavných predstaviteliek hlasovú pedagogičku.
Okrem rozprávania a čítania knižky si deti
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S Kamilom Peterajom

Vernisáž výstavy Martina Bibzu

Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

Dážďovka tour so Z. Polonskou
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zo ZŠ Jána Kupeckého pozreli, ako vzniká
animácia večerníčka. Zuzka vymyslela aj
“dážďovka-tour”, súťaž v rovnobehu a malí
besedníci si vyskúšali rozpoznávanie rôznych predmetov a materiálov hmatom.
Štvrtok patril záujemcom o literárnu
históriu. Predstavovali sme knihu Zakázané prózy Vladimíra Mináča. Besedovať
o knihe prišiel literárny vedec a klimatológ
Pavel Matejovič, zostavovateľ publikácie, a
básnik Ľubomír Feldek. Témou bola zložitá
a rozporuplná osobnosť spisovateľa, esejistu, ale aj politika Vladimíra Mináča, jeho
vstup do literatúry a pôsobenie na jej scéne
aj vo vedúcich funkciách. Podujatie moderovala Veronika Šikulová.
Piatkové podujatie pre deti bolo venované písmenkám. Pod názvom Ako sa rodí
písmenko sa skrývala zábavná a tvorivá
beseda s Robom a Olinkou Szegényovcami,
ktorí žiakom zo ZŠ Jána Kupeckého pútavo
priblížili kto je typograf, sadzač či iniciála,
ako vzniklo a odkiaľ pochádza písmo. Deti
sa však mohli aj pohrať a vytvoriť si vlast-

nú iniciálu, lepili, kreslili a vymýšľali. Rozhodne išlo o zaujímavú bodku za detskými
podujatiami tohto týždňa.
Týždeň slovenských knižníc vyvrcholil v Malokarpatskej knižnici v Pezinku
stretnutím, ktoré malo najväčšiu návštevnosť. Pozvali sme známeho básnika a textára
Kamila Peteraja. Zhovárali sme sa celkom
netradične o fotografii, klasickej hudbe,
rozdieloch medzi poéziou a textami piesní,
starej Bratislave aj súčasnej populárnej
hudbe. Počas besedy sme si aj poklebetili,
pán Peteraj nám zaspieval, zarecitoval svoje
obľúbené básne a prečítal vlastné.
Týždeň slovenských knižníc ukázal nám,
knihovníkom, že ak je dobrá ponuka, návštevníci prídu. Zároveň sa potvrdila skutočnosť, že propagácia programu a osobné
kontakty s našimi návštevníkmi sú veľmi
dôležité pri zabezpečení početného publika.
Jeden spokojný návštevník privedie iných,
z ktorých sa môžu stať aj naši používatelia.
Mgr. Daniela Tóthová
Malokarpatská knižnica v Pezinku,
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

Vlastnoručne urobené inicialy - s Robom a Olinkou Szegényovcami
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI – A MY
IDEME ĎALEJ, POKRAČUJEME V AKTIVITÁCH / THE WEEK OF SLOVAK
LIBRARIES IN NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA - GOING FORWARD WE WILL
CONTINUE FULFILLING OUR ACTIVITIES
Aj my, zamestnanci Novohradskej knižnice sa už tradične riadime heslom :
pozitívne zviditeľňovať knižnice ako
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra
aktivít a podujatí. Úspešne sme ukončili
Týždeň slovenských knižníc, skončil sa aj
marec, ktorý už tradične nazývame mesiacom knihy a môžeme bilancovať, čo
sme si naplánovali, čo sa nám podarilo
zrealizovať, ale hlavne aký význam priniesli
všetky podujatia, aktivity v prospech našich čitateľov, návštevníkov našej knižnice.
Sú deti a nielen deti, ktoré nám povedia,
že im rodičia doma nečítajú, alebo, že sa im
nechce čítať, veď načo čítať, máme internet
a iné novodobé techniky a tam si nájdu
všetko, čo potrebujú. Ale ozaj všetko?
A je to aj hodnoverné ? A do úlohy potom
vstupujú knižnice s rôznorodou ponukou
zmysluplných aktivít a podujatí zameraných na prácu s knihou a čitateľom.
Týždeň slovenských knižníc v Novohradskej knižnici sme otvorili sprístupnením
výstavy výtvarných prác žiakov základnej
umeleckej školy, ktorá mala za cieľ prezentovať výsledky prác detí rôznych vekových
kategórií, pričom nosnou tematikou vystavovaných prác bol les a život v ňom. Súbežne s výstavou výtvarných prác, umiestnenou na oddelení detí, boli sprístupnené pre
návštevníkov aj ďalšie dve výstavy zapožičané z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo
Zvolene pod názvom Hlas lesa a Drevo vždy
živé predstavujúce les ako prírodné spoločenstvo, prezentujúce zástupcov rastlinnej
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a živočíšnej ríše atraktívnou formou
(diorámy), naznačením reálnej lesnej
scenérie a vzťahov medzi jej obyvateľmi.
Časť výstavy je venovaná dejinám lesníctva
na Slovensku a osobnosti J. Dekréta-Matejovie.
V rámci prezentácie výstav sme deťom,
ale aj dospelým návštevníkom vhodnou
formou ponúkli, a aj čítali knižky s lesnou
tematikou.
Je tu jar, tvorivá dielňa s Maťkou prilákala deti I. stupňa základnej školy vyskúšať si nové techniky viažuce sa k tematike jari a prírody s využitím bežných,
ale aj netradičných materiálov. Podujatie
sme zrealizovali 01.03. na oddelení detí
v rozprávkovej izbičke.
Posedenie pri knihe a čaji, stretnutie
s klientmi domova sociálnych služieb
bolo spojené s čítaním a prezentáciou
noviniek z fondu Novohradskej knižnice,
s diskusiou nielen o knihách, ale aj o tom,
prečo je práve marec mesiacom knihy.
Nasledujúci deň v rámci TSK knihovníčky oddelenia detí odprezentovali výber
z noviniek knižného fondu knižnice
klientom „Dúhového domčeka“ a súčasne
im porozprávali aj o knihách všeobecne
ako aj o poskytovaných službách našej
knižnice. Piatkové dopoludnie (04.03.) sme
venovali tým najmenším detičkám materských škôl. Podujatie malo za úlohu primeranou formou oboznamovať deti s knihami
a rozvíjať ich vzťah k písanému slovu. Tety
knihovníčky čítali výber básničiek z knihy
Kataríny Hrušíkovej „Priletela básnička“.
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Ďalej sme pokračovali stretnutím žiakov
s hosťami Únie slabozrakých a nevidiacich.
Naši hostia nám porozprávali, ako vyzerá
každodenný život človeka s handicapom,
pripravili si aj názorné ukážky použitia

špeciálnych optických pomôcok.
Krásne chvíle s dobrou knihou želá
Daša Filčíková
a zamestnanci Novohradskej knižnice,
Novohradská knižnica, Lučenec

NOČNÁ KÁVA V KNIŽNICI / NIGHT COFFEE IN LIBRARY
Vždy sme používateľom, ale aj knihovníkom verejných knižníc, tak trocha závideli
hravosť a spontánnosť ich podujatí. Preto
sme sa rozhodli využiť Týždeň slovenských knižníc na to, aby prostredie akademickej knižnice na pár hodín ponúklo
alternatívny program. Nechali sme sa inšpirovať nočným dobrodružstvom detí,
ktoré nocujú s Andersenom a rozhodli
sme sa nechať otvorené dvere našej knižnice jeden deň v roku do polnoci. Prvýkrát
sme to vyskúšali v roku 2014. Len tak. Naši
používatelia mohli využívať naše služby
ako počas bežného dňa a k tomu sme im
ponúkli kávu. Pozvali sme ich na noc knižnici s vôňou kávy. A čitatelia prišli, požičali si knihy, študovali, kávičkovali. Záujem
nás povzbudil a o rok sme na nočnú akciu
už pozvali aj všetkých tých, ktorí chcú prezentovať svoju tvorbu alebo sa s ostatnými

podeliť o svoju obľúbenú literatúru. Opäť
sme boli príjemne prekvapení záujmom.
Zistili sme, že medzi nami žijú ľudia s tvorivým potenciálom; zamestnanci, súčasní
i bývali študenti univerzity, pedagógovia...
Čítali a debatovali sme aj dávno po tom,
ako nás ručička hodín posunula do ďalšieho dňa.
Tento rok sme nočnú kávu popíjali s cestovateľom Stanom – Sanchom- Tomkom.
Za niekoľko hodín sme precestovali Nepál,
Tibet, Čínu, USA, Island...
Zdá sa, že nočná aktivita v našej knižnici
sa stáva celkom príjemnou tradíciou, ktorá na jeden deň v roku odľahčí „seriózne“
témy akademického informačného pracoviska.
Mgr. Zuzana Martinkovičová
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
zuzana.martinkovicova@truni.cz

Beseda s cestovateľom
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KEĎ V KNIŽNICI VONIA ČAJ / WHEN TEA SMELLS IN LIBRARY
Keď v Knižnici Józsefa Szinnyeiho Komárne vonia čaj, znamená to, že „šálkkari“ – členovia literárneho klubu šáLKKA (
Literárny Klub Komárňanských Autorov)
majú stretnutie. Vtedy je cítiť vo vzduchu
umenie – literárne, ale aj výtvarné či hudobné. V čase, keď deň sa schyľuje k večeru,
to na týchto stretnutiach len tak vrie. Debaty o prečítanom, videnom, počutom, ale
aj vlastnoručne napísanom sú nekonečné.
šáLKKA žije kultúrou. Naše aktivity sú rôznorodé, organizujeme výstavy výtvarných
prác, a to nielen pre členov klubu, ale aj
pre výtvarníkov z nášho regiónu (Dagmar
Janišová, Danuta Szilárdová, Ernest
Kocsis, Emília Esztergályos...). Pozvali sme
niekoľko známych spisovateľov a umelcov
( Tímea Keresztényiová, Jozef Banáš,
Pavol „Hirax“ Baričák, Viktor Horján...).
Zrealizovali sme (za finančnej podpory
SAKu) literárnu a výtvarnú súťaž s názvom
Hranice, ktorej sa zúčastnili študenti stred-
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ných škôl a široká verejnosť. Našim veľkým
snom bolo vydať zborník prác členov literárneho klubu. Sen sa stal skutočnosťou
a tak sme 3.3.2016, počas Týždňa slovenských knižníc, mohli verejnosti predstaviť
naše dielo. Opatrne sme listovali v zborníku s názvom šáLKKA tvorivosti a nesmelo
čítali našu poéziu, či prózu. Potlesk obecenstva nás povzbudil, dodal odvahu, aby
sme sa ani v budúcnosti nebáli chytiť pero
do ruky a dali na papier, či už do veršov,
alebo prozaických príbehov, naše pocity
a videnie sveta. V zborníku sú uvedené aj
víťazné práce ( literárne aj výtvarné ) zo
súťaže Hranice. Našu vítačku sme ukončili
krstom. Krstili sme, ako inak čajom. Jemné lístky sypaného čaju hladili náš zborník
a my sme si ticho priali, aby sme aj naďalej
mali o čom a pre koho písať.
Mgr.Renáta Filková
Knižnica J.Szinnyeiho v Komárne
sekretariat.kniznicakn@mail.t-com.sk
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V KNIŽNICI ZA MREŽAMI / IN THE LIBRARY BEHIND BARS
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave už 11
regiónu. Ten úžasný moment prekvapenia
rokov úspešne spolupracuje s knižnicou
sa u mňa už viackrát nezopakoval. Prev Ústave pre výkon trestu odňatia slobotože už som každý rok vedela, že to bude
dy v Hrnčiarovciach nad Parnou. Tradícia
O.K. Takúto aktívnu účasť odsúdených na
sa začala v roku 2006 a trvá nepretržite až
stretnutí mohli zažiť na vlastnej koži nadoteraz. Raz za rok, počas Týždňa slovenpríklad aj František Kele a Daniel Kollár
ských knižníc, prichádzame do tohto ústa(2007), fotograf a historik Marián Pauer
vu aj so zaujímavými osobnosťami, a tak
(2009), rómski autori Jozef Kozma a Ján
sprostredkovávame literárny zážitok aj pre
Šándor (2010), spisovatelia Rasťo Piško, Joodsúdených.
zef Banáš a Erik Ondrejička (2011), historiByť niekde mimo i vnútri, niekde, kde sa
ci z Ústavu pamäti národa Peter Sokolovič
priestor neotvára novým zážitkom dennoa Martin Lacko (2012), Peter Holka (2013),
denne, niekde, kde si aj nie si – to si mnohí
Ľubomír Feldek a Katka Feldeková (2014),
z nás nevieme ani predstaviť. Netušili to
fotograf Alan Hyža (2015). Každý z hosani tí, ktorých nachádzame za múrmi, za
tí ocenil návštevu ústavu ako výnimočnú
troma plotmi, za ťažkými dverami, pokiaľ
skúsenosť. Nie sú to len jednostranné rozsvet vnímali z tej našej súčasnej strany. O to
právania. Odsúdení bez ohľadu na dôvod,
viac si vážime, že každý rok nachádzame
prečo sa nachádzajú práve tam, kladú otázv ústavnej galérii chlapov i chlapcov so záky, sú zvedaví a vnímaví.
ujmom o literatúru a dobrú knihu. Besied
Musím však priznať, že v tomto roku hostia
sa zúčastňujú podľa pedagógov dobrovoľne
odsúdených takmer nepustili k slovu. Prišli
a len tí, ktorí majú záujem. A to vidieť aj
totiž zohraní priatelia Veronika Šikulová
v ich tvárach, v ich aktívnej účasti. Viem,
a Ľubomír Dobrovoda. Zaujali svojím rozo čom hovorím, pretože sprevádzam hostí
právaním, ako sa zoznámili, ako ich spájajú
do ústavu každý rok.
podobné osudy, každý sa podelil so svojimi
Prvým hosťom bol historik, vydavateľ a
zážitkami so svojimi najbližšími. Veronika
spisovateľ Pavel Dvořák. Obidvaja sme
Šikulová bola naozaj výnimočný hosť, prevchádzali do strážených priestorov s obatože je víťazkou Ceny Anasoft litera za rok
vou. Nebáli sme sa o svoju bezpečnosť, ne2015 a čerstvou laureátkou ceny Krištáľové
tušili sme však, akých spolubesedníkov tam
krídlo v kategórii Literatúra a publicistika.
nájdeme. Pavel Dvořák je veľkým rozprávaVeronika spomínala aj na svojho otca Vinčom a vie zaujať poslucháčov. Rovnako to
centa Šikulu, na jeho i svoje muzikantské
bolo aj na tomto nezvyčajnom mieste. Ale
vlohy. Priznala, že práve jej ostatná kniha
to, čo nasledovalo po úvodnom slove, nás
Moyzesovo kvarteto 40 je splatením dlhu
veľmi prekvapilo. Chlapi mali naštudované,
otcovi za hudobné nadanie, ale aj poctou
načítané z Dvořákových kníh. Sedela tam
hudbe a tomuto hudobnému zoskupeniu.
pestrá zmes ľudí, ktorí odniekiaľ pochádzaĽubo Dobrovoda prezradil, aké negatívne
li a takmer každý sa chcel podeliť so svojimi
ohlasy u otca mali jeho dve knihy Ja, malzážitkami a vedomosťami z histórie svojho
káč a Ja, veľkáč. V jeho šľapajách nastúpila
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dcéra, keď napísala knihu Rodinu si nevyberieš. Ľubo Dobrovoda sa priznal, že knihu radšej nečítal.
Ako sa mi viackrát stalo, aj pri tejto návšteve sa k hosťom prihlásil z publika človek,
ktorý poznal niekoho z prostredia a okolia
hostí alebo niekto, kto niekde blízko býval a pod. Viac rokov po sebe som si všimla muža, ktorý vždy sedel v prvom rade,
všetko si zapisoval (pretože bol redaktorom
väzenského časopisu) a bol najväčším diskutérom. Ale v predchádzajúcom roku tam
nesedel. A aké bolo moje prekvapenie, keď
v ten istý deň – v podvečer na besede v našej čitárni sedel opäť v publiku. Na slobode!
V tomto roku som na besede stretla mladého muža, ktorý sa zapojil do našej súťaže
vo vlastnej tvorbe Knižný salón 2015 - a bol
medzi ocenenými. Svet je naozaj malý...
Besedy sa konajú v sektore, kde majú možnosť vstúpiť do knižnice aj hostia. Postupne
do nej prispeli viacerí spisovatelia, ktorí
ústav navštívili. Tak si budú môcť odsúdení

prečítať aj knihy Veroniky Šikulovej a zasmiať sa na Dobrovodovom „Malkáčovi
a Veľkáčovi“. V minulom jubilejnom 10.
roku spolupráce Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave darovala knižnici tiež súbor kníh.
Galéria, ktorá je miestom stretnutia, je vyzdobená výtvarnými dielami odsúdených.
Vždy máme čo obdivovať. Miesto, kde nás
so záujmom privíta asi tridsiatka odsúdených. Raritou bola iba beseda s Ľubomírom Feldekom a Katkou Feldekovou v roku
2014. Vtedy sme pre veľký záujem odsúdených „vypredali“ telocvičňu.
V roku 2016 pripravila Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave počas Týždňa slovenských knižníc 30 podujatí – pre deti, študentov, dospelých, seniorov, a jedno aj pre
odsúdených. A tak naplnila motto tohto
celoslovenského podujatia „Knižnice pre
všetkých“ skutočne do bodky.
Benjamína Jakubáčová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
bjakubacova@kniznicatrnava.sk

Beseda s Ľ. Dobrovodom a V. Šikulovou
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O KNIHÁCH A PSOCH / ABOUT BOOKS AND DOGS
Zrejme sa medzi nami nenájde veľa takých
prešli všetky úkony a činnosti, ktoré sú pri
ľudí, ktorí by nesúhlasili s názorom, že pes
starostlivosti o štvornohého kamaráta neje najlepším priateľom človeka. Samozrejvyhnutné. Čítali sme si úryvky aj z ďalších
me spolu s knihou. A práve na tejto komkníh, kde sa objavuje postava nejakého
binácii sme postavili myšlienku zorganizoroztomilého chlpáča. Vyberali sme najmä
vať zážitkové podujatie pre deti, ktoré by
také, ktoré ich pobavia a tiež im pomôžu
bolo nielen poučné a zábavné, ale hlavne
vžiť sa do kože psa. Chceli sme deťom ukánezabudnuteľné.
zať, že splniť si želanie a kúpiť psíka je nieZážitok, ktorý sa tak ľahko nevytratí z palen príjemné rozptýlenie, ale zároveň veľká
mäti, musí byť predovšetkým silný. Musí
zodpovednosť, preto také rozhodnutie trebyť iný, ako to, čo je bežné, čo sa očakáva.
ba vopred veľmi dobre zvážiť.
Knihy v knižnici nikoho neprekvapia. Živé
Druhá časť podujatia sa ako na povel
psy áno. Čítať si príbehy o psíkoch, nech
vždy začínala detským výskotom a hlassú akokoľvek pútavé, preto nestačí. Dnešné
ným smiechom. Neuveriteľná radosť detí
deti si už nevystačia s predstavami, fantása opakovala na každom pracovisku knižziou, potrebujú si svojich knižných hrdinice, kde sa táto aktivita konala. Dôvodom
nov zhmotniť. A to sme mali po celý čas
boli Lucy, Lara a Juky – tri pudlíky pod verealizácie podujatia Mami, ja chcem psa!
dením cvičiteliek a lektoriek Dagmar Szona pamäti. Ako už názov napovedá, vychátákovej a Jany Adamčíkovej. O tom, že sa aj
dzali sme z titulu a taktiež obsahu knihy
psíky tešili z prítomností detí, svedčili ich
Zuzany Štelbaskej a Ľudmily Letkovskej
vrtiace chvostíky. Pani Dáša a Janka s nimi
Mami, kúp mi psa!. Krok za krokom sme
predviedli zaujímavé kúsky - tanec či reak-
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cie na rôzne povely. Lucy, Lara a Juky však
nie sú iba psami, ktoré vedia zabávať. Sú to
špeciálne cvičené psy na canisterapiu. Deti
sa oboznámili nielen s významom tohto
cudzieho slovíčka, dozvedeli sa aj o spôsoboch, ako môžu psy pomáhať chorým a starým ľuďom. Vypočuli si nevšedné príhody,
keď prítomnosť canisterapeuta zásadne
ovplyvnila ich zdravotný stav. Vybraní
dobrovoľníci si mohli sami vyskúšať, ako
také liečenie prebieha. Tí ostatní sa uspokojili s objímaním a hladkaním, čo je sa-

mozrejme tiež forma canisterapie. A všetci
sa zhodli na tom, že by si psíkov najradšej
vzali domov. My, knihovníci, sme sa zasa
tešili z toho, že sa nám podarilo opäť zmeniť knižnicu na netradičné miesto, tentoraz
také, ktoré dáva dokopy dvoch najväčších
priateľov ľudí – knihy a psov.
Mgr. Alena Zavocka
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
zavocka@vkjb.sk
autor fotografií: Veronika Janušková

KNIHOVNÍCI – CERTIFIKOVANÍ PAMÄŤOVÍ TRÉNERI / LIBRARIANS CERTIFIED MEMORY SKILLS TRAINERS
Knižnice pracujú s každou vekovou kategóriou, no postupom času zaznamenávajú čoraz väčší nárast čitateľov v seniorskom
veku. Ide o špeciálnu používateľskú skupinu, ktorá navštevuje knižnice nielen pre čitateľské potreby, ale aj z dôvodu komunikácie a nadväzovania sociálnych kontaktov.
Pre našu spoločnosť je dôležité, aby seniori
ostali čo najdlhšie sebestační, a to fyzicky
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

aj psychicky. Dlhovekosť, bohužiaľ, so sebou prináša zhoršenie zdravotného stavu
a zároveň aj rôzne typy ochorení napádajúcich činnosť nášho mozgu. Pre túto vekovú
skupinu nie je nezvyčajné zhoršenie pamäťových schopností. Keďže knižnice fungujú
aj ako kultúrne, vzdelávacie a komunitné
centrá, otvára sa tu možnosť v rámci vzdelávacích aktivít pre návštevníkov prispieť
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k ich zlepšeniu kognitívnych funkcií, ktorých základom je dobre fungujúca pamäť.
Aby čas, ktorí seniori strávia v knižniciach,
bol efektívne naplnený, považujeme za
účinné rozšíriť komunitné služby knižníc
školením pracovníkov za certifikovaných
pamäťových trénerov. Takto vyškolení knihovníci – pamäťoví tréneri, môžu poskytovať pamäťové tréningy nielen seniorom, ale
aj širokej verejnosti. Okrem kreatívneho
vyplnenia voľného času, napomáhajú seniorom a svojim čitateľom k väčšej aktivizácii, posilneniu pamäti i celkovej vitalite.
Absolvovať takéto školenie sa rozhodli
aj knihovníčky Knižnice Mateja Hrebendu Rimavská Sobota. Keďže na Slovensku neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by
školilo priamo knihovníkov za trénerov
pamäti, bolo oslovené Centrum Memory.
Nezisková organizácia Centrum Memory
fungujúca od roku 2002 v Bratislave, poskytuje služby ľuďom s poruchami pamäti
a Alzheimerovou chorobou. Do okruhu
ich služieb patrí aj vzdelávanie. Centrum
Memory ponúka kurzy akreditované Ministerstvom školstva v 2 moduloch, ktoré
zahŕňajú preventívne aktivity – pamäťové
tréningy: Kognitívna aktivizácia seniorov
a Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti
kognitívnej aktivizácie seniorov. Pôvodne sa školenia zameriavali na sociálnych
a zdravotníckych pracovníkov, no vďaka
zvýšenému záujmu zo strany knihovníkov
umožnilo centrum vyškoliť sa za trénera
pamäti aj tejto profesii.
Dve knihovníčky knižnice absolvovali obidva moduly pamäťových tréningov
v Centre Memory a vďaka Slovenskej asociácií knižníc, ktorá ponúka prostredníctvom programu „Partnerstvo“ alebo spojme
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svoje sily aktívnu spoluprácu a finančný
príspevok svojim členským knižniciam
pri organizovaní podujatí, mala možnosť
vyškoliť sa v prvom module ešte jedna knihovníčka.
Prvého modulu - Kognitívna aktivizácia seniorov, sa knihovníčky zúčastnili
v dňoch 7. - 11. marca 2016. Kurz prebiehal
denne počas celého týždňa od 8.00 hod. do
16.00 hod. Spoločne tak absolvovali 38 vyučovacích hodín; posledný deň sa končil
2- hodinovou skúškou písomnou formou.
Školenie bolo vedené dvomi lektorkami,
riaditeľkou Centra MEMORY PeadDr.
Máriou Čunderlíkovou a vyštudovanou
knihovníčkou Janou Vejsadovou z Havlíčkovho Brodu. Obe lektorky veľmi pútavou formou poskytli množstvo cenných
informácií z oblasti kognitívnych funkcií,
metodiky trénovania pamäti u seniorov,
techník zlepšovania krátkodobej a dlhodobej pamäti, či princípu tréningu pamäti
spojenej s praktickými ukážkami. Účastníkom školenia bolo poskytnuté množstvo
informácií o fungovaní mozgu i o tom, ako
starnutie ovplyvňuje pamäť. Nevynechali
sa ani témy z oblasti geriatrie a psychológie
seniorov. Kombinácia všetkých nadobudnutých informácií je pri realizácii pamäťových tréningov v knižniciach nevyhnutná.
Tréningy pamäti predstavujú preventívnu formu na posilnenie pamäti a vitality
seniorov i širokej verejnosti. Prebiehajú
cyklicky, individuálnou i skupinovou formou. Ich absolvovanie vedie k zlepšeniu
pamäťových a kognitívnych schopností,
logike, k prevencii duševného zdravia, Alzheimerovej choroby, ako aj iných prejavov
demencie. Vedie k dosiahnutiu zdravého
stupňa sebavedomia u seniorov, k nezávisBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

losti, prevencii depresívnych nálad a vďaka
možnosti utvárania sociálnych väzieb prispieva k prevencii osamelosti.
Vďaka absolvovaniu tohto školenia sa knihovníčky mohli pripojiť a rozšíriť už existujúci tím knihovníkov – pamäťových trénerov. Môžu tak obohatiť knižničné služby
a poskytnúť seniorom i verejnosti kvalitný
program, ktorý nielen zaujme a pobaví, ale
zároveň prispeje k zlepšeniu duševného
a mentálneho zdravia návštevníkov.

Knižnice musia neustále rozširovať svoje
možnosti a plniť nové úlohy. Samozrejme
to nevytvára náročnosť len na inštitúciu,
ale aj na jej zamestnancov, pre ktorých sú
školenia potrebné na získanie zručností
pre plnenie nových úloh.
Mgr. Viera Cirbusová
Knižnica Mateja Hrebendu
Rimavská Sobota
kniznica@kmh.sk

KEĎ V KNIŽNICI NIE JE NUDA / WHEN ONE IS NOT BORED IN LIBRARY
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
v Žiline (ďalej UK) je ústredným, koordinačným a poradenským pracoviskom
Žilinskej univerzity. Hlavnou úlohou UK
je spravovať univerzitný elektronický knižnično–informačný systém, získavať, odborne spracúvať, uchovávať, ochraňovať a
sprístupňovať domáce a zahraničné, vedecké a odborné informačné dokumenty bez
ohľadu na ich formu. Jej jednotlivé etapy
rozvoja sa výrazne dotýkali automatizácie
knižničných činností, rozširovania fondu

na moderných nosičoch informácií, zásad
akvizičnej politiky akademických knižníc,
budovania automatizovaného knižničného
systému a poskytovania knižnično-informačných služieb, predovšetkým jej používateľom, a to pedagógom, zamestnancom
vedy a výskumu, doktorandom a študentom jednotlivých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. Je paradoxom, že hoci za 55. rokov svojho pôsobenia nemala vybudované
priestory podľa vlastných požiadaviek, po
každom presťahovaní zamestnanci doká-

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
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zali etablovať knižnicu do nevyhovujúcich
priestorov.
UK sa zapája aj do odborných činností
akademického sveta, spolupracuje s knižnicami v konzorciách, zapája sa do národných projektov, podporuje propagáciu
a využívanie elektronických informačných
zdrojov, modernizáciu knižničných systémov, buduje archív plných textov záverečných prác a publikačnej činnosti. Od
roku 2014 sa začala intenzívne venovať
moderným požiadavkám používateľov,
zmenila design webovej stránky, vytvorila
príjemné oddychové a relaxačné priestory,
Hrebendov kabinet, seminárne miestnosti
a v rámci Národného projektu – Kompetencie pre prax spolu so skupinou mladých
umelcov zmenili poškodené opláštenie
budovy na vkusnú stenovú galériu s grafitmi dookola celej knižnice. Za podpory
p. riaditeľky PhDr. Aleny Mičicovej a vedenia univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany
Čorejovej, PhD., sa podarilo zabezpečiť do
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verejných priestorov automaty na občerstvenie či umiestniť bibliobox na rektoráte
Žilinskej univerzity.
Tento rok UK v rámci podpory štúdia
študentov so špecifickými potrebami dobudovala a sprístupnila pracovisko pre
študentov so špecifickými potrebami. Toto
pracovisko je vybavené ergonomickými
stoličkami, polohovateľnými pracovnými
stolmi, počítačovou zostavou so slúchadlami s pripojením na internet a skenerom.
Súčasťou počítača je špeciálny počítačový
program umožňujúci vytváranie myšlienkových máp a prácu s nimi. Ďalším špeciálnym softvérom je program na diktovanie textu priamo do počítača. Program
uľahčuje prácu všetkým tým, ktorí píšu
všeobecné texty a je ideálny najmä na písanie študentských prác a rôznych dokumentov. Súčasťou pracoviska je aj oddychový
kútik s relaxačným kreslom. Pracovisko
je sprístupnené počas otváracích hodín
Univerzitnej knižnice a slúži prednostne
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pre študentov so špecifickými potrebami
a poskytované služby sú bezplatné. V rámci UK je pre študentov so špecifickými potrebami zabezpečený bezbariérový prístup
s využitím nájazdovej rampy a bezplatné
parkovacie miesta v blízkosti vchodu do
budovy. V budove UK môžu študenti využiť čiastočný bezbariérový prístup k učebniciam, zapožičanie literatúry na predĺžený
čas a taktiež aj zhotovenie kópii študijných
textov. Študentom je zabezpečená pomoc
pri práci s knižnično-informačným systémom Dawinci – prehliadanie katalógov
a vyhľadávanie informácií v elektronickej
forme. Pracovisko je prístupné nie len študentom Žilinskej univerzity v Žiline ale aj
verejnosti.
Univerzitné knižnice dokážu zásadným
spôsobom prispieť ku kvalite vzdelávania,
vedy a výskumu v akademickom prostredí. Odborní pracovníci vedia vyhľadať informácie, ktoré sú aktuálne, overené a pre
používateľa relevantné. V dobe, v ktorej si
čitateľ vo veľkej miere požaduje informáciu doručiť do svojho počítača, smartfónu,
tabletu a podobne, prehodnocujú aj knižnice elektronické služby. UK v decembri
2015 prvýkrát sprístupnila sériu odborných elektronických kníh vo svojom fonde.
Odborné publikácie vydavateľstva CamBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

bridge University Press môžu zamestnanci
a študenti Žilinskej univerzity v ktorúkoľvek hodinu a na ľubovoľnom mieste čítať
na svojich počítačoch alebo iných zariadeniach. Sprístupnenie odborných elektronických kníh poskytuje UK historicky ako
jedna z prvých v celej Žiline a Žilinskom
kraji.V krátkej dobe sa pripravuje sprístupnenie tejto služby všetkým čitateľom,
teda aj záujemcovia o odborné informácie
z radov verejnosti, podnikateľov, štátnych
inštitúcií môžu získať cenné informácie, ku
ktorým inak nemajú prístup a to priamo do
svojich počítačov v elektronickej podobe.
UK zachytáva všetky moderné technologické trendy a v rámci personálnych a
finančných možností sa ich snaží preniesť
do svojich služieb. Spolupracuje na príprave projektu digitalizácie fondov, je účastníkom v projekte elektronického publikovania, mapuje nové databázy na trhu, prináša
workshopy a prezentácie citačných, textových, informačných databáz, ponúka školenia ku systémom vyhľadávania, prípravy
vedeckých textov a podobne.
Zamestnankyne UK pravidelne navštevujú študentov prvých ročníkov pri zápisoch,
zúčastňujú sa akcií Žilinskej univerzity
a každoročne sa podieľajú na príjemných
akciách počas Týždňa slovenských kniž-
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níc (ďalej TSK). Tento ročník bol veľmi
úspešný, nakoľko boli zostavené 4 knižničné hliadky zo zamestnancov UK a jedna dobrovoľnícka zo študentiek Katedry
mediamatiky a kultúrneho dedičstva.
Spolu bolo oslovených 312 čítajúcich ľudí
v priestoroch a objektoch Žilinskej univerzity, atmosféra bola uvoľnená, mladí ľudia
nemali problém odpovedať na otázky, odfotiť sa alebo porozprávať vlastný názor
na čítanie či služby knižnice. Každý z čítajúcich dostal malý darček. V ponuke boli
pripravené ceruzky, perá, záložky, nálepky na autá či tričká, propagačné kartičky,
ale aj vreckové diáre a ponuka bezplatnej
registrácie. Počas tohto týždňa boli ponúkané v priestoroch Univerzitnej knižnice
domáce pečené koláče. Každý z počtu 344
registrovaných dostal zdarma čitateľský
preukaz s nálepkou sovy, ktorá symbolizovala TSK´16 v UK Žilinskej univerzity.
Celkovo UK navštívilo počas TSK 2016
1 026 návštevníkov a štyria z nich darovali do fondu 12 titulov. Okrem toho UK
od marca tohto roka zaviedla novinku v
komunikácii s návštevníkmi knižnice. Na
kartičkách s nápisom „V knižnici mi chýba
a navrhujem…“ zbiera podnety, návrhy a
pripomienky čitateľov.

V UK Žilinskej univerzity je okrem odbornej literatúry bohatý fond dennej tlače,
populárno – vedeckých a spoločenských
časopisov (Žilinský večerník, MY, Denník N, Hospodárske noviny, Pravda, Sme,
Nový Čas, Madam EVA, Historická revue,
Môj Dom, Záhradkár, Život, Vesmír, Plus
7 dní, Hudobný život, Harmónia, Reflex,
Evita, Šport, Geo, Slovenka, Moja psychológia), ktoré je možné čítať v príjemných
priestoroch. V priestoroch Univerzitnej
knižnice je tiež možné organizovať prednášky, prezentácie alebo školiace aktivity
s priamym pripojením každého účastníka
na internet.
UK poskytuje svoje služby aj širšej verejnosti. Pôsobí v lokálnej komunite a tá
vníma knižnicu ako prirodzeného poskytovateľa odborných informácií a zároveň
miesto, kde sa dejú zaujímavé akcie a prezentujú inšpirujúci ľudia. Za posledné obdobie bolo usporiadaných množstvo zaujímavých akcií, ktoré prispeli ku prezentácii
a propagácii univerzity, vedy a informácií,
ktoré rozvoju vedy napomáhajú.
Ing. Jakub Cíba, PhD, Bc. Danka Vráblová
UK Žilinská univerzita v Žiline
jakub.ciba@ukzu.uniza.sk, danka.
vrablova@ukzu.uniza.sk

AKO NA WEB A FACEBOOK V KNIŽNICI? / HOW TO WORK WITH WEB AND
FACEBOOK IN LIBRARY
V historickej budove Remeselníckeho
domu, sídle Krajskej knižnice Ľudovíta
Štúra vo Zvolene, sa 18. mája 2016 stretlo
46 zamestnancov knižníc s cieľom nájsť
odpoveď na otázku Ako na web a Facebook v knižnici? Prednášajúcou na celoslovenskom odbornom seminári spojenom s praktickým workshopom bola
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Mgr. Katarína Buzová, PhD. z Katedry
knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave. Seminár sa
uskutočnil vďaka finančnej podpore SAK
v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“.
Seminár tvorili dve odborné prednášky
a workshop. Téma prvej prednášky No čo
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

s tým webom? umožnila účastníkom zistiť,
ako vytvárať obsah, navigáciu a jednotlivé
elementy webu tak, aby boli pre používateľa intuitívne na ovládanie. Prednášajúca
sa zamerala na prístupnosť webových stránok, komunikáciu prostredníctvom webovej stránky, dôležitosť jej prepojenia so
sociálnymi médiami. Prezentácia obsahovala množstvo praktických rád ako správne
zverejňovať údaje na webových stránkach,
ukážky rôznych riešení webových stránok,
dizajn, používateľské testovanie.
A čo s facebookom? bola téma druhej
prednášky, kde účastníci zistili, ako využívajú slovenské knižnice sociálnu sieť facebook. Prednášajúca poukázala na potrebu
efektívnej komunikácie na facebooku,
podiel aktívnych profilov, ich aktuálnosť
a úplnosť, frekvenciu prispievania, reakcie
používateľov, aká je miera interakcie, ako
zverejňovať komunitné akcie, fotoreportáže a ďalšie aspekty, ktoré prináša stále sa
rozvíjajúca sociálna sieť. Predstavila online

nástroje na sledovanie a analýzu správania
sa používateľov na sociálnych sieťach.
Praktický workshop „Kde mám začať
a ako na to?“ bol zameraný na testovanie webových stránok a návrh a realizáciu stratégie komunikácie na Facebooku.
Účastníci využívali vlastné notebooky
a tablety s pripojením na wifi sieť. V prvej
časti bol účastníkom predstavený responzívny dizajn, jednoduchý nástroj na
tvorbu newsletteru, testovanie prístupnosti webovej stránky, Google Analytics.
Praktické testovanie použiteľnosti webovej stránky knižnice si vybraní knihovníci
vyskúšali priamo na workshope. Druhá
časť bola zameraná na testovanie stránok
na facebooku, prácu s online nástrojmi
na sledovanie a analýzu reakcie a interakcie používateľov s facebookom. Následne
účastníci vytvárali stratégiu komunikácie
na facebooku, identifikovali cieľových používateľov, hľadali ciele, oblasti, plánovali,
čo, kedy a ako odkomunikovať. Náročnosť

Ako na web a Facebook v knižnici? prednášajúca Mgr. Katarína Buzová, PhD.
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

47

„Kde mám začať a ako na to?“ účastníci praktického workshopu z rôznych typov knižníc

témy by si vyžadovala sériu praktických
workshopov v menších skupinách, aby sa
vytvoril priestor na lepšiu interakciu medzi
prednášajúcou a účastníkmi.
Prednášky a workshop poskytli množstvo
tém, praktických nástrojov a riešení pre
webové stránky knižníc a ich stránok na
facebooku. Prezentácia knižníc v internetovom prostredí je náročná úloha, ktorá je

každodennou prácou pre administrátorov
a knihovníkov v knižniciach. Vyžaduje si
neustálu prácu a hľadanie správneho spôsobu ako vytvárať atraktívne prostredie pre
online návštevníkov, aby sa radi vrátili na
stránky svojich knižníc.
Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
lenka.malovcova@kskls.sk

DNI DETSKEJ KNIHY 2016 / CHILDREN’S BOOK DAYS 2016
PETRŽALKA, 3. - 5. MÁJ 2016
V dňoch 3.-5. mája 2016 prebehol v mestskej časti Bratislava – Petržalka 33. ročník
festivalu Dni detskej knihy, tento rok venovaný deťom a mládeži našej mestskej
časti. Festival, ktorého záštitu prevzal starosta Petržalky, Vladimír Bajan, bol jednou
z najvýznamnejších a najväčších udalostí
v histórii Miestnej knižnice Petržalka a zároveň bol po prvýkrát realizovaný v tomto
rozsahu v mestskej časti Petržalka.
Toto výnimočné podujatie sa nieslo počas celých troch dní v duchu priateľskej,
tvorivej, súťažno-zábavnej a populárno-
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-náučnej atmosfére na základných školách,
materskej škole Petržalka a na pobočkách
petržalskej knižnice.
Komponovaným umeleckým programom
sme za účasti oficiálnych hostí, štátneho
tajomníka MK SR Igora Adamca a starostu Petržalky Vladimíra Bajana v Dome
kultúry Zrkadlový háj festival slávnostne
otvorili a privítali osobne s dvadsiatku
vzácnych hostí, tvorcov, spisovateľov a ilustrátorov zo sveta najkrajších a najlepších
slovenských detských kníh. Spisovatelia
Marta Hlušíková, Tomáš Janovic, Branislav
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Jobus, Barbara Kardošová, Erik Ondrejička, Beáta Panáková, Toňa Revajová, Marta
Šurinová a ilustrátori Ďuro Balogh, Martin
Kellenberger, Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová-Králová, Mária
Nerádová, Daniela Olejníková, Barbora
Paulovičová, Miroslav Regítko, Katarína
Slaninková, Peter Uchnár, Alena Wagnerová – mená osobností, ktoré navštívili petržalských školákov, spoznali sa, priblížili si
svet detských hrdinov, vlastných príbehov,
či zážitkov na desiatich základných, dvoch
materských školách Petržalky a šiestich
pobočkách petržalskej knižnice. Výnimočnosť hostí festivalu zdôraznila skutočnosť,
že každý z nich získal za svoju tvorbu jedno
z najyšších ocenení udeľovaných BIBIANOU, medzinárodným domom umenia
pre deti a slovenskou sekciou IBBY, Medzinárodnej únie pre detskú knihu v rámci
celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska a Najkrajšie a najlepšie knihy jari,
leta, jesene a zimy Slovenska, národné ceny
za literárnu a ilustračnú tvorbu pre deti –
Cenu Ľudovíta Fullu a cenu Trojruža, či
medzinárodné Čestné listiny IBBY.
V deň slávnostného otvorenia festivalu,
v popoludňajších hodinách otvorili organizátori spolu s hosťami a deťmi základných
škôl dve autorské výstavy. Na rodinnej pobočke Turnianska 10 si môžu čitatelia a tiež
verejnosť pozrieť počas výpožičných hodín
výstavu Aleny Wagnerovej „Strapoškove
farbičky“. Unikátnu časť výstavy tvorí veľmi sympatická výzdoba lemujúca po celej
dĺžke vstupnú chodbu pobočky, vytvorená
vlastnými rukami školákov pod vedením
ilustrátorky. Výstava potrvá do konca júna
2016. Druhou vzácnou a veľmi zaujímavou
výstavou je „Rozprávková cesta“, autorsky
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

pripravená Jurajom Martiškom. Výstavu si
môžu čitatelia a verejnosť pozrieť na rodinnej pobočke Prokofievova 5 do konca mája
2016.
Príjemnú slávnostnú atmosféru otváracieho dňa festivalu dotvorila priateľská návšteva Materskej školy, Bzovícka 6
v Petržalke. Svojím zameraním na rozvoj
pohybových zručností najmenších detí,
športovými projektami pre najmenšie deti
patrí táto materská škola medzi zaujímavé miesta Petržalky, ktoré delegácia hostí
v sprievode organizátorov so záujmom
a radosťou navštívila.
Druhý deň festivalu, 4. mája, bol venovaný stretnutiam a tvorivým aktivitám hostí
s deťmi základných škôl, materskej školy
a čitateľmi petržalskej knižnice. Do projektu sa aktívne zapojili základné školy v pôsobnosti mestskej časti Petržalka - ZŠ Holíčska 50, ZŠ Dudova 2, ZŠ Tupolevova 20,
ZŠ Lachova 1, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Nobelovo nám. 6 a ZŠ Turnianska 10, ZŠ internátna pre deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou, Vlastenecké nám. 1 v pôsobnosti VÚC Bratislava a Materská škola Bulíkova 25. Hostiteľské základné školy
vytvorili veľmi priateľské tvorivé podmienky pre všetky aktivity. Väčší žiaci aj menší
žiačikovia, ktorí sa tvorivých literárnych aj
výtvarných stretnutí zúčastnili, boli veľmi
milí, pripravení. Aj tí, ktorí knižky nečítali, živo diskutovali a pýtali sa na všetko, na
čo sa deti vedia pýtať ... V prípravnej fáze
festivalu sa nám osvedčila úzka spolupráca
s Oddelením školstva a športu Miestneho
úradu Petržalka, ktorý nám umožnil odprezentovať hlavnú myšlienku, program
a ciele festivalu, na ktoré boli viazané zo
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strany organizátora požiadavky na určitú
(dostatočnú) pripravenosť detí k stretnutiam. Pedagógovia a knihovníci určených
pobočiek pracovali s deťmi pravidelne na
vlastných knižničných aktivitách, resp.
podľa možností, na daných vyučovacích
hodinách alebo počas školských klubov.
Garancia spomenutého oddelenia školstva
a športu významne prispela k spolupráci so
školami.
Dopoludnie druhého dňa patrilo v Cik
Cak Centre na Jiráskovej ulici odbornému
semináru pod názvom „Na ceste s detským čitateľom/k detskému čitateľovi“.
Seminár mapoval stav a analýzu v čítaní
detí a mládeže, hľadal odpovede na otázky
prečo „... niečo pri čítaní zaberá, a niečo
vôbec nie...“, hľadal cesty, ako sa priblížiť
k detskému čitateľovi. V odborných príspevkoch bola venovaná pozornosť usmerňovaniu a stimulácii procesu rastu dieťaťa
v čítaní s porozumením. Seminár obohatili
ukážky praktických skúseností a zážitkov
s detským čitateľom v procese čítania detskej literatúry. Pozitívum seminára bolo
tiež v sprostredkovaní najnovších poznatkov a ich aplikácia v procesoch čítania detí
s porozumením. V príspevkoch bola po
prvýkrát spomenutá kategória „čitateľov úplne najmenších detí“ v kontinuite s prácou knihovníka, rodiča a pod. tak, aby si
každý našiel v čítaní či knihe to, čo ho baví
a čo hľadá...
„Animačný expres“ priniesol žiakom základných škôl, ako jedno zo sprievodných
podujatí druhého dňa, výber animácií
z Medzinárodného festivalu animovaných
filmov pre deti Bienále animácií Bratislava.
Premietali sa skvelé animované filmy, besedovalo sa s tvorcami a vyskúšali sa tiež
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tvorivé dielne na pobočke Prokofievova 5.
Tak ako spisovatelia radi prichádzajú medzi svojich čitateľov, aj tvorcovia filmov pre
deti k nim radi prichádzajú, sú zvedaví na
ich zážitky z filmov, radi im prezradia aj tajomstvá o tom, ako ožije rozprávka z knihy
v animovanom filme.
Výnimočnosť festivalu umocnilo posolstvo, ktoré sme poslali naším chorým,
hospitalizovaným kamarátom na Kliniku pre deti a dorast na Antolskej ulici 11
v Petržalke. V dopoludňajších hodinách
sme za prítomnosti starostu Petržalky,
Vladimíra Bajana, prednostky tejto detskej
kliniky prof. Kataríny Furkovej, zástupcu
riaditeľa Nemocnice Sv. Cyrila a Metody
na Antolskej ulici 11, Pavla Sýkoru, a riaditeľky petržalskej knižnice Kataríny Bergerovej otvorili unikátnu samoobslužnú
„Miniknižnicu“, ktorú tvorí stovka kníh
pre deti a mládež, doplnená šiestimi obrazmi – vybratými ocenenými ilustráciami z ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava.
„Miniknižnica“ je situovaná priamo na
oddelení a je nonstop k službám malých
a mladých čitateľov. V popoludňajších
hodinách, po ukončení aktivít s deťmi na
školách a pobočkách knižnice, sa hostia
festivalu – spisovatelia a ilustrátori -spolu
s organizátormi stretli v priestoroch neobvyklej kaviarne „Lepšosvetko“, prevádzkovanej NO Lepší svet, v ktorej sa nachádza
jedno z pracovísk. Kaviareň „Lepšosvetko“
bola vybratá ako druhá zaujímavosť Petržalky, kde sa o obsluhu zákazníkov starajú
priamo klienti zariadenia pod dohľadom
odborných pracovníkov.
Tretí deň, 5. mája, pokračoval v dopoludňajších hodinách maratón stretnutí a tvorivých dielní so spisovateľmi a ilustrátorBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

mi. Na rodinnej pobočke Turnianska 10
si šikovní žiaci, delegovaní do „Čitateľskej
olympiády“ zasúťažili a porovnali svoje čitateľské vedomosti. Festival sme spoločne,
s partnermi a hosťami ukončili a zhodnotili na rodinnej pobočke Prokofievova 5
počas obedňajších hodín.
33. ročník festivalu Dni detskej knihy naplnil očakávania všetkých zúčastnených,
naplnil jeho hlavnú myšlienku a poslanie
– populárnou, zábavno-náučnou formou
podporovať záujem a vzťah detí a mládeže
k literatúre, čítaniu a knihám. Hlavnému
organizátorovi a garantovi, Miestnej knižnici Petržalka, priniesol nové poznatky,
skúsenosti a partnerstvá, vďaka ktorým
budeme môcť rozvíjať a skvalitňovať prácu
knižnice vo vzťahu k detskému a „mladému dospelému“ čitateľovi, ako aj k obyvateľom mestskej časti Petržalka. Počas
trojdňového programu bolo celkove zrealizovaných 43 podujatí pre deti, na ktorých
sa aktívne zúčastnilo viac, ako 1000 detí.

Do prípravy a realizácie sa zapojilo takmer
50 dospelých, ku ktorým patrilo 16 knihovníkov zo 6 z desiatich pobočiek petržalskej knižnice, pedagógovia a vychovávatelia z 10 základných škôl a 2 materských
škôl Petržalky a ďalší odborníci, pracovníci
iných inštitúcií.
Miestna knižnica Petržalka ďakuje starostovi Petržalky, Vladimírovi Bajanovi,
spoluorganizátorom, partnerom, oddeleniam kultúry, školstva a športu Miestneho
úradu Petržalka, základným a materským
školám Petržalky, hosťom a spolutvorcom
programovej náplne festivalu, Kultúrnym
zariadeniam Petržalky, pedagógom a knihovníkom Miestnej knižnice Petržalka za
podporu, ochotu, nezištnú pomoc, pochopenie a za vytvorenie výnimočnej tvorivej
a priateľskej atmosféry počas prípravy aj
priebehu tohto významného podujatia.
PhDr. Katarína Bergerová
Miestna knižnica Petržalka,
riaditelka@kniznicapetrzalka.sk

Z NAŠICH VYDANÍ
NOVÉ PUBLIKÁCIE Z EDIČNEJ ČINNOSTI ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE
V PREŠOVE V ROKU 2015 / NEW PUBLICATIONS FROM THE PUBLISHING
ACTIVITIES OF THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV IN 2015
V roku 2015 vydala Štátna vedecká knižnica v Prešove tri edičné tituly, a to v rámci
riešenia prioritného projektu Kultúra slova
a kultúra srdca v prameňoch 19. – 20. storočia (Slovensko v histórii, ľudovej slovesnosti a literárnej vede) s finančnou podporou MK SR.1
Išlo o trojjazyčný spevník tradičných
1 V rámci prvku 08T 0103 – Podpora
kultúrnych aktivít RO a PO.
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rómskych piesní v čo najautentickejšej
podobe a s notovým zápisom Kaj phirel e
voďi. Cestou duše. The Soul´s Journey (+
CD), ktorý zostavila Erika Godlová a Jana
Paľová2 v rámci dokumentovania rómskej
hudby.
2 Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul´s
Journey. Eds. Erika Godlová, Jana Paľová.
Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015.
79 s. ISBN 978-80-89614-21-9 (e-book ISBN
978-80-89614-22-6).
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V rámci novokreovaného oddelenia – oddelenia historických knižničných fondov
(OHKF) sa vydali dve publikácie. Jednej
z nich predchádzal parciálny výskum už
v roku 2014, kedy si knižnica svojimi odbornými aktivitami (vedecká konferencia,
výstava) pripomenula 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Prezentovali
sa na nich zaujímavé poznatky, súdobé
pamiatky a knižné jednotliviny z fondu
knižnice. Jedným z výstupov bol napokon
aj nekonferenčný recenzovaný zborník,
realizovaný v rámci projektu pod názvom
Knižná kultúra Slovenska koncom 19.
a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Zostavila ho
Marcela Domenová.3 Zborník prináša 14
3 Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v
prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti
– dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov
: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 202
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vedeckých štúdií a 1 materiál, s dôrazom
na dejinné obdobie 1. svetovej vojny, vznik
prvej Československej republiky, a to nielen na politické, kultúrno-spoločenské
pomery, ale najmä na interdisciplinárne
prepojenie, dokumentuje aktuálny stav
bádania dejín knižnej kultúry, dobových
periodík (ako napr. noviny Eperjes, týždenník Szinházi Ujság, mesačník Grafika)
a historických kalendárov, osudy a aktivity
významných osobností (Michaila Lučkaja,
Jozefa Gregora Tajovského, Sándora Máraiho, Karla Kálala, Tarasa Hryhorovyča
Ševčenka), stav školstva i spolkovej činnosti v odraze dobových udalostí (ako napr.
študentská spolková činnosť na učiteľskom
ústave evanjelického kolégia v Prešove; dejiny rímskokatolíckeho hlavného gymnázia
v Rožňave; dejiny prešovského kolégia, tes. ISBN 978-80-89614-20-2 (e-book ISBN 97880-89614-24-0).
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ologickej akadémie a právnickej akadémie
kolégia). Okrem nich boli do zborníka zaradené 4 správy v rubrike Správy/Kronika
– obsahujúce informácie o dvoch výstavách
a dvoch konferenciách realizovaných v Prešove a Košiciach, rubrika Recenzie/Anotácie, ktorá obsahuje 11 príspevkov hodnotiacich slovenskú, českú a maďarskú spisbu
v nosnej stanovenej téme zborníka.
Vlastná slovenská literárna produkcia má
svoj zástoj v európskom kultúrnom kontexte od 19. storočia. Na základe svojej kvality
i slabých miest sa stala inšpiráciou vedeckého výskumu pre mnohých bádateľov, jej
sústavná reflexia má svoje opodstatnenie aj
v súčasnosti. V tomto kontexte na OHKF
vznikla odborná publikácia Umelecký text
a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa, ktorú
zostavili Michal Socha a Lucia Němcová.4
Titul mapuje, hodnotí, bilancuje a prezentuje život a dielo literárneho vedca, prozaika a vysokoškolského pedagóga S. Rakúsa
(1940- ), pôsobiaceho v Prešove a Košiciach, ako odborníka v oblasti literárnej
teórie a interpretácie modernej slovenskej
prózy 20. storočia, ktorý je sám literárne
činný. Práve teoretický výskum slovenskej

literatúry mu umožnil začleniť do literárnovedného myslenia nové pojmy. Za svoju
prácu bol už za života viackrát ocenený.
Bibliograficko-popisnú časť zostavil Michal
Socha. Autormi hodnotiacich štúdií sú Vladimír Barborík, Milan Kendra a Marta Součková. Do publikácie boli zaradené aj tri
ukážky tvorby Stanislava Rakúsa, interview,
ktoré so S. Rakúsom a jeho manželkou
Gabrielou Rakúsovou viedla L. Němcová.
Ide o sondu poskytujúcu otvorený a osobný
pohľad osobnosti. Textová časť publikácie
je doplnená o zaujímavé reportážne fotografie.
Hlavným cieľom prioritného projektu bola
prezentácia výsledkov vlastného výskumu
odborných zamestnancov v oblasti dejín
knižnej kultúry a dokumentačno-informačnej činnosti rómskej kultúry v ŠVK na
dvoch špecifických oddeleniach v samostatných edičných tituloch. V roku 2015 to
bola problematika rómskej hudby a ľudovej
slovesnosti, literárnej vedy a písomných
historických prameňov a tlačou vydaných
pamiatok z obdobia prelomu 19. – 20. storočia, čo sa napokon aj knižnici podarilo
zrealizovať. Publikácie sú dostupné verejnosti v printovej aj elektronickej podobe.

4 Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej
a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Eds. Michal
Socha, Lucia Němcová. Prešov : Štátna vedecká
knižnica v Prešove, 2015. 198 s. ISBN 978-8089614-19-6 (e-book ISBN 978-80-89614-23-3).

Mgr. Marcela Domenová, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Prešove
ohkf@svkpo.gov.sk
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PATLIB 2016. HELSINKI, 2. – 4. MÁJ 2016 /
PATLIB 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE. HELSINKI, 2016 MAY 2.-4.
Ing. Viera Nagyová, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
viera.nagyova@svkk.sk
Abstract: The article gives information about PATLIB 2016 International Conference which
took place in Helsinki on 2 – 4 May 2016. The main topic was providing services of European
PATLIB (PATLIB - Patent Libraries) Net. The main organizer European Patent Office prepared program of lectures, workshops, seminars about providing information on the intellectual property. The successful project and initiatives of patent centers has been presented as well.
Keywords: European Patent Office, PATLIB conference, patent information, intellectual
property, industrial property, Helsinki, Finland
Kľúčové slová: Európsky patentový úrad, konferencia PATLIB, patentové informácie, duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo, Helsinki, Fínsko
Každý rok sa na jar stretávajú predstavitelia
národných patentových úradov, pracovníci
PATLIB centier (aj odborní pracovníci knižníc) na medzinárodnej konferencii PATLIB
v niektorom z európskych miest. Tento rok sa
miestom konferencie stali Helsinki.
V pondelok popoludní (pozn. red.2.5.) sme
prileteli do Helsínk zo všetkých kútov Európy,
podvečer sme sa zaregistrovali a v priestoroch

kongresového centra Scandic Marina sme sa
zvítali s kolegami.
V úvode prvého dňa privítal viac ako 200
účastníkov konferencie generálny riaditeľ
Fínskeho patentového a registračného úradu
Rauni Hagman.
Motto A networking event charakterizuje
podujatie siete PATLIB, čo vo svojom úvodnom prejave zdôraznil predseda EPO Benoît

Konferencia PATLIB 2016
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Battistelli. PATLIB predstavuje sieť viac ako
300 stredísk patentových informácií v Európe, ktorá je v prvej línii v oblasti poskytovania
patentových a známkových informácií, poradenstva pri vyhľadávaní informácií v oblasti
priemyselného vlastníctva. Zameral sa na
problematiku zvyšovania povedomia o patentových informačných centrách. Pred sieťou
PATLIB stojí všeobecná výzva: potreba zabezpečiť, aby sme našich používateľov naučili
ako využívať nástroje, ktoré im ponúkame. V
čase, keď jednoduché vyhľadávanie môžu realizovať samotní používatelia, je potrebné im
sprostredkovať dostupné databázy a naučiť ich
ako ich plne využiť. PATLIB centrá môžu byť
v takej pozícii, aby tieto služby ponúkali, ale je
dôležité pomôcť našim používateľom pochopiť plný rozsah dostupných informácií. Hlavný prejav prvého dňa konferencie predniesol
zástupca firmy TIETO (informačné technológie) Taneli Tikka. V príspevku Priemyselný
internet a digitalizácia hovoril o tom, ako
informačné technológie menia svet okolo
nás, ovplyvňujú a uľahčujú každodenný život,
ako sa mení podoba nášho pracovného stola,
naše cestovanie, ako ovplyvňujú medziľudské
vzťahy, priemysel a prostredie okolo nás. Zástupca fínskej vlády, stály sekretár Ministerstva ekonomiky a zamestnanosti Jari Gustafsson hovoril o podpore inovácii a rastu nielen
v priemysle. Harri Salmi, zástupca Úradu
Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), vo svojom príspevku hovoril o reforme
systému ochrannej známky v EÚ. Nariadenie
č. 2015/2424 Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ), ktorým sa mení nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva, bolo uverejnené
v Úradnom vestníku Európskej únie. Zmenené nariadenie nadobudlo účinnosť 23. marca
2016. V tento deň bol Úrad pre harmonizáBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

ciu a vnútorný trh (OHIM) premenovaný na
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO) a ochranná známka Spoločenstva
sa premenovala na ochrannú známku Európskej únie. Ďalší blok prednášok bol venovaný
špecializovaným službám – prípadové štúdie
v zdravotníctve v Španielsku a Walese. O šírení produktov duševného vlastníctva v konkrétnej nemocnici (Nemocnica 12. októbra
v Madride) referovali zástupkyne Výskumného inštitútu zdravotníctva Mercedes Avilés
a Mária López. Platforma ITEMAS na webe
informuje o výskume, ktorý má potenciál na
zlepšenie služieb pre verejnosť predovšetkým
v zdravotníckych zariadeniach v Španielsku.
Za všetky aspoň jeden prípad: Nemocnica
Gregoria Marañóna v Madride zriaďuje ako
prvá na svete operačnú sálu s GPS navigáciou
pre intraoperačnú rádioterapiu. Nia Roberts,
predstaviteľka waleskej vlády, referovala
o aplikácii produktov duševného vlastníctva
v sektore zdravotníctva, výsledkom čoho je
zvyšovanie počtu patentov v oblasti zdravotníctva. Digitálnemu marketingu bola venovaná prednáška Linnara Viika, spoluzakladateľa
a člena predstavenstva Pocopay, firmy ktorá
mení bankovníctvo nielen v Estónsku. Popoludňajší program ponúkal účastníkom na
výber z viacero možností: workshopy s diskusiou, porovnávanie metodológií alebo mini
seminár. Vybrali sme si porovnávanie metodológií konzultácií s potenciálnymi vynálezcami PATLIB centier v Čechách a vo Fínsku.
Jednou zo základných úloh PATLIB centier je
poskytovať používateľom poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, zorientovať ho v oblasti
patentovej literatúry a databáz. Metódu, používanú vo Fínsku, nazvanú Inventor´s Quick
Guide (stručný sprievodca pre vynálezcu)
prezentoval jej autor Jouni Hynynen, zástupca
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ELY-centra. Spôsob prístupu v PATLIB centre
AriD (Asociace rozvoje invencí a duševního
vlastnictví a. s.) v Hradci Králové, nám predstavila jeho predsedkyňa Daniela Filová. Foto:
Prezentácia metodológie poradenstva.jpg)
Metóda Invention FOIL (function-object-innovation-layout) bola účastníkmi workshopu
prijatá s nadšením, v druhej časti sme si aj
prakticky vyskúšali postup vývoja vlastného
technického riešenia. Program pokračoval
v hlavnej sále, kde sa nám predstavili vystavujúce firmy. Softvérová spoločnosť Minesoft
vo svojom príspevku predstavila inteligentné
nástroje pri patentovom vyhľadávaní. Fínska
firma Teqmine oboznámila účastníkov konferencie s ich unikátnym prístupom - pomocou
umelej inteligencie - k vyhľadávaniu informácií v oblasti duševného vlastníctva, patentov, vedy a techniky. Prednášku s názvom
Od PATLIB centra k patentovému centru
predniesol zástupca patentového centra pri
Technickej univerzite v Ilmenau (Nemecko)
Christoph Hoock. Venoval sa ďalšiemu vývoju služieb centra a popísal situáciu v Nemecku, kde pracujú tímy odborných pracovníkov,
ktoré poskytujú informácie o patentoch (dokumenty a bibliografické údaje), interpretáciu
údajov a snažia sa o aktívne získavanie nových zákazníkov. Heikki Rantanen, predstaviteľ Centra pre ekonomický rozvoj, dopravu
a životné prostredie a fínskej agentúry pre
financovanie inovácií, vo svojej prezentácii
venoval krátky pohľad nástrojom verejného
financovania, ktoré sú používané pri inovačných projektoch vo Fínsku. Žiadosti o financovanie sa zvyčajne hodnotia podľa úrovne
technológií, trhového potenciálu a ekonomického postavenia žiadateľa. Nový uhol pohľadu predstavujú rôzne typy predbežných IPR
(Intellectual property Rights – práva v oblasti
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duševného vlastníctva) analýz, aby sa znížilo
finančné riziko a predišlo duplicitnému, príp.
multiplicitnému výskumu a vývoju v podnikoch. Začínajúce podniky, najmä malé a
stredné podniky, potrebujú tento druh služby a pomoc pri ich projektoch v oblasti výskumu a vývoja. Druhý deň konferencie sme
ukončili spoločným podujatím. Účastníci sa
zúčastnili plavby loďou po Fínskom zálive, videli sme čarovné ostrovy a na jednom z nich,
na ostrove Klippan, sme aj pristáli. V reštaurácii Saaristo (krásna vila v secesnom štýle,
postavená v roku 1989) nás privítali zástupcovia Fínskeho patentového a registračného
úradu v Helsinkách. Večera sa niesla v duchu
fínskych tradícií, popri špecialitách z darov
mora sme ochutnali aj sobie mäso. Speváčka
Ida Elina nám zahrala na tradičnom fínskom
hudobnom nástroji (the kantele). Cesta späť
na pobrežie do hotela nám poskytla prekrásne
výhľady na nočné rozsvietené Helsinki.
Predpoludnie v posledný deň konferencie
sme mali paralelne 4 rôzne možnosti programu. Workshop s diskusiou Ako evaluovať
PATLIB centrá? viedol predstaviteľ Úradu
duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva
Andrew Reith. Zaoberali sme sa odpoveďou
na túto otázku, snažili sme sa identifikovať
osvedčené postupy pri vyhodnocovaní centier. Je potrebné brať do úvahy rôzne postavenie PATLIB centier v jednotlivých krajinách,
ich financovanie, personálne obsadenie, všetky tieto faktory sú dôležité pre ich hodnotenie.
Venovali sme sa viacerým hľadiskám hodnotenia, ako stanoviť kritériá úspešnej činnosti inštitúcie, identifikovať hlavné problémy,
otázky, na ktoré by nám mala evaluácia dať
odpovede. Zistiť, ktoré sú najlepšie nástroje
a metódy pre činnosť centier, zamerať sa na
identifikáciu kľúčových požiadaviek používaBulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

teľov a v neposlednom rade aj na vzdelávanie
pracovníkov centier. Mini seminár, ktorý viedol Mihai Aurel Titu, bol zameraný na prezentáciu európskeho výskumného projektu Evlia,
príkladu spolupráce pri vizualizácii a hodnotení nehmotného majetku malých a stredných
podnikov (MSP). Hlavným cieľom výskumu
bolo skúmať existujúce metódy, analýzy, potom realizovať novú metódu pre hodnotenie
nehmotného majetku MSP, zameranú hlavne
na ocenenie patentov a obchodných značiek.
Popoludňajší program prebiehal spoločne pre
všetkých účastníkov. Zástupca Britskej knižnice Nigel Spencer predstavil Lean Startup,
nový moderný nástroj na úspešný rozvoj služieb, orientovaných na používateľa. Používa
sa nielen v Britskej knižnici pri rozširovaní
služieb, poskytuje metódy na identifikáciu a
zapojenie nových používateľov. Lean Startup
znižuje náklady na vývoj nových služieb. Zdôrazňuje, že je dôležité získať spätnú väzbu od
používateľov v čo najskoršom štádiu vývojového procesu a poskytuje spôsob na vytváranie
a používanie tejto spätnej väzby. Jorma Hanski, zástupca Fínskeho patentového a registračného úradu, referoval o spôsobe riadenia
vzťahov úradu so zákazníkmi. Systematické
budovanie vzťahov, kvalitná úzka spolupráca
za účelom porozumenia potrebám zákazníkov
v oblasti duševného vlastníctva. Predstaviteľka
Francúzskeho úradu priemyselného vlastníctva Laurence Joly prezentovala činnosť Observatória pre duševné vlastníctvo, ktoré vydalo
zbierku kníh, prístupnú aj na internete. Ide
o ďalší zo spôsobov šírenia informácií z oblasti duševného vlastníctva, zviditeľňovanie
PATLIB centier a ich činnosti, ktoré zároveň
aj podporuje verejnú diskusiu o aktuálnych témach. Posledná prednáška zástupcu EPO Daniela Shalloe bola zameraná na pilotný kurz o
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

komercializácii patentových informácií. Ide
o školenie pre národné patentové úrady a PATLIB centrá v oblasti patentovej analýzy. Základom kurzu je séria webových seminárov, ktorá
momentálne začína. Štúdium bude pokračovať domácim štúdiom a cvičeniami. V závere
absolvujú účastníci kurzu test. PATLIB centrá
v Európe sú v rôznych krajinách súčasťou rôznych inštitúcií (knižnice, univerzity, občianske
združenie a pod.), počet pracovníkov sa líši,
ide o čiastočné úväzky až po tímy odborníkov,
úroveň služieb sa líši, ale základ je pre všetky
rovnaký: spolupráca s národným patentovým
úradom, poskytovanie informácií, sprístupňovanie databáz a práca s používateľom. Úrad
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) charakterizuje služby PATLIB
centier nasledovne „Úlohou stredísk patentových informácií je poskytovať používateľom
komplexné knižnično-informačné služby v
oblasti patentových a známkových informácií,
rešeršné a metodické služby, poradenstvo pri
vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií patentových dokumentov, tlač záznamov
z elektronickej formy a pod. Každé stredisko
patentových informácií (okrem ÚPV SR) plní
zároveň úlohu kontaktného a informačného
miesta úradu“.
Nedalo nám, aby sme po skončení konferencie nevyužili čas na návštevu Národnej knižnice Fínska. Sídli v historickej časti Helsínk,
neďaleko Senátskeho námestia. Klasicistická
budova bola postavená v rokoch 1840 -1846
podľa plánov Carla Ludwiga Engela. Národná knižnica Fínska je najstaršou a najväčšou
vedeckou knižnicou krajiny. Je zodpovedná
za zhromažďovanie, spracovanie, uchovanie
a sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva a unikátnych zbierok. Zaujímavú časť
jej zbierky tvorí kolekcia slovanských tlačí
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(450 000 kn.j.), ktorú knižnica získala v čase
fínskeho veľkovojvodstva na základe práva
na povinný výtlačok každej knihy vydanej
v cárskom Rusku. Naše kroky za kultúrou
nás zaviedli aj na súostrovie, kde v neistých
vojnových časoch v roku 1748 Švédsko začalo výstavbu námornej obrannej pevnosti
Suomenlinna (pôvodne nazývanej Sveaborg
alebo Viapori po fínsky), ktorá sa rozkladá na
ôsmich, dodnes obývaných ostrovoch, brániacej vjazdu do fínskeho hlavného mesta Helsinki. Pevnosť je zapísaná v Zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Domov sme
pricestovali plní noviniek v oblasti priemyselného vlastníctva, ktoré pretavíme vhodným
spôsobom do našej práce. Je zrejmé, že je
potrebné organizovať stretnutia pracovníkov
centier za účelom získania nových informácií,
výmeny skúsenosti v našej práci. Informačné

Pevnosť Suomenlinna, príbytky a sklady
v pevnosti.

technológie sa neustále vyvíjajú, spôsob práce
sa mení, sú dostupné nové možnosti vzdelávania, mení sa legislatíva. V závere by som rada
poďakovala Európskemu patentovému úradu
za pozvanie a zároveň aj podporu pri financovaní účasti na konferencii.

Interiér Národnej knižnice Fínska

Budova Národnej knižnice Fínska
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NAŠEJ MÁJOVEJ JUBILANTKE PHDR. BLANKE SNOPKOVEJ, PHD./
PHDR. BLANKA SNOPKOVA, PHD. CELEBRATING OUR JUBILARIAN

Ako mladučká absolventka Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave začala získavať pracovné skúsenosti v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde pracuje od roku 1988.
Vtedy ani netušila, že jej práca ju privedie
k nespočetným aktivitám, ktoré budú neprestajným obohacujúcim posunom v jej
takmer 28-ročnom profesionálnom živote.
Pôsobila na rôznych odborných pozíciách
v oddelení absenčných služieb, v oddelení
fondov a v súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej odboru služieb a zástupkyne riaditeľky. V bibliografickom oddelení vedie
kolektív mladých pracovníkov, ako skúsená kolegyňa im odovzdáva vedomosti a tak
zúročuje to, čo jej rokmi dala knihovnícka
profesia. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa
Bulletin SAK, ročník 24, číslo 2/2016

venuje dejinám knižnej kultúry s dôrazom na vydavateľskú činnosť. V roku 2011
získala titul PhD. na Filozofickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v odbore Slovenské dejiny. Celý doterajší
profesionálny život PhDr. Blanky Snopkovej, PhD. je spojený s prácou v odborných
komisiách a pracovných skupinách v rámci
systému slovenských knižníc. Je dlhoročnou členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a zakladajúcou členkou občianskeho združenia Pro Bibliothecae. Svoj
záujem sústreďuje na problematiku implementácie moderných informačno-komunikačných technológií do knižničnej
praxe. Poznatky získava tiež celoživotným
štúdiom, výmenou skúseností s kolegami
- odborníkmi zo zahraničia, absolvovala
pracovné stáže v Poľsku, Rusku, Nemecku,
na Ukrajine, aktívne vystupovala na mnohých zahraničných odborných seminároch
a konferenciách, prezentovala slovenské
knihovníctvo.
Je autorkou a spoluautorkou početných
vedeckých a odborných štúdií v recenzovaných domácich a zahraničných zborníkoch
a odborných periodikách, personálnych
a tematických bibliografií, biografických
slovníkov, zostavovateľkou a redaktorkou
vedeckých zborníkov, odbornou garantkou bibliografickej databázy Pamäť mesta
Banská Bystrica. Od roku 2012 je členkou
Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc,
kde zastáva funkciu tajomníčky. V rokoch
2012 – 2015 odovzdávala svoje vedomosti
a skúsenosti študentom na Filozofickej fa-
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kulte Univerzity Mateja Bela, Katedre európskych kultúrnych štúdií.
Podieľala sa na príprave a realizácii početných vedeckých konferencií, je organizačnou a odbornou garantkou odborného
seminára pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou, ktorý ŠVK v Banskej
Bystrici organizuje už 15 rokov. Skoro
všetok čas jej zaberá pravidelný rytmus
povinností v práci, je profesionálkou a chápajúcou kolegyňou. V rodinnom živote je
milujúcou mamou a vďačnou dcérou, part-
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nerkou. Roky práce v knižnici jej vytvorili
bohatú mozaiku statočne prežitého života,
za ktorým sa v tomto období obzerá, hodnotí, bilancuje.
Preto jej všetci, kolegyne a kolegovia zo
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici,
želáme veľa radosti z krásneho a neopakovateľného veku, veľa životnej energie a nové
výzvy, ktoré ju budú motivovať a napĺňať
v ďalšom živote.
PhDr. Oľga Doktorová
vedúca odboru riaditeľky
ŠVK v Banskej Bystrici
veduci.or.@svkbb.eu

Ku gratulácii
sa pripája aj redakčná rada
Bulletinu SAK
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