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ÚVODNÍK / EDITORIAL

M
ilé kolegyne, kolegovia,
držíte v  ruke posledné 
tohtoročné číslo Bulletinu 

SAK, ktoré ponúka informácie a váš 
pohľad na aktivity, ktoré ste v knižniciach 
realizovali alebo ktorých ste sa zúčastnili.
Za každým podujatím, seminárom, aj tým 

„klasickým“ stretnutím so spisovateľmi 
v knižniciach, je ukryté množstvo mravenčej 
práce. Občas si plníme povinnosti 
(napríklad v  rámci PARTNERSTVA sme 
sa zaviazali publikovať o  podujatiach) 
alebo „len“ dávame do pozornosti tému, 
ktorá by nám nemala uniknúť v  našom 
knihovníckom svete.
Nie všetci môžeme byť prítomní na 

každom podujatí. Práve  vďaka nášmu 
Bulletinu si ale  dokážeme predstaviť jeho 
atmosféru, zoznámiť sa s novými kolegami, 
spoznať zahraničné  knižnice.
Správna rada SAK sa na svojom 

októbrovom zasadnutí zaoberala návrhmi 
plánu činnosti aj projektovými aktivitami 
na rok 2017.  Správna rada SAK pozorne 
načúva svojej členskej základni. Často 
počujeme okolo seba pripomienky 
k  činnosti SAK, boli by sme však veľmi 
radi, keby sme dostali od vás konkrétne 
návrhy na aktivity v  nasledujúcom roku. 
Už teraz Vás srdečne pozývame na Valné 
zhromaždenie SAK, ktoré je plánované na 
22. 2. 2017 v Martine, ako aj na slávnostné 
otvorenie Týždňa slovenských knižníc, 
ktoré sa uskutoční   13. 3. 2017 v Prešove.
Záver roka sa už tradične spája 

s hodnotením, plánmi na nasledujúci rok, 
ale najmä s poďakovaním.

Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou 
úprimne poďakovala redakčnej rade 
Bulletinu SAK za jej prácu, ktorú venovala 
nášmu bulletinu a všetkým vám, ktorí ste 
počas roka prispeli do jeho jednotlivých 
čísiel.
Zároveň ďakujem členom Správnej rady 

SAK za spoluprácu, za ich čas a  energiu, 
ktorú obetujú pre SAK. Ďakujem aj vám 
priatelia, ktorí mi pomáhate na ceste stať sa 
užitočnou predsedníčkou SAK. Dovoľujem 
si vysloviť presvedčenie, že s  Vašou 
pomocou bude budúci rok ešte lepší.

Vážení a milí, dovoľte mi, 

aby som vám zaželala pokojné a láskou 

naplnené vianočné sviatky,

poďakovala vám za pomoc a spoluprácu 

v uplynulom roku a zaželala vám 

do toho nastávajúceho roka,

aby bol bohatý na stretnutia, v ktorých 

vám dobrí ľudia štedrým slovom 

rozmnožia spokojnosť a šťastie.

Mgr. Emília Antolíková,
predsedníčka SAK

antolikova@slovanet.sk
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Jednou z  činností, v  ktorých najmä ve-
rejné knižnice spolu so školou a  rodi-
nou zohrávajú nezastupiteľnú funkciu, 
je  podpora a  rozvoj čítania,  čitateľskej 
a  informačnej gramotnosti mladých ľudí. 
O  dôležitosti čítania a  podpore a  rozvoji 
čitateľskej gramotnosti svedčí i  fakt, že je 
jednou z  troch prioritných oblastí vládou 
schválenej Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 – 2020. Ne-
lichotivé výsledky našich detí a  mládeže 
v  oblasti čitateľskej gramotnosti v  me-
dzinárodných výskumoch PIRLS a  PISA 
boli zrejme jedným z  dôvodov, ktoré 
viedli Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a  športu k  vyhláseniu školského roka 
2016/2017 za rok čitateľskej gramotnosti.
V  rokoch 2010 – 2011 prebiehal v  sied-
mich krajoch Slovenska Výskum čítania 
mládeže vo veku 13 - 17 rokov. Reali-
zovali ho krajské knižnice s  regionálnou 
pôsobnosťou (Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave, Krajská knižnica Karola Kmeťka 
v  Nitre, Verejná knižnica Michala Rešet-

ku v  Trenčíne, Krajská knižnica v  Žiline, 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvole-
ne, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 
a Knižnica pre mládež mesta Košice) pod 
odbornou gesciou Slovenskej asociácie 
knižníc, sekcie verejných knižníc. Reali-
zovaný bol s  < nančnou podporou Minis-
terstva kultúry SR. Nadväzoval na výskum, 
ktorý v  Bratislavskom kraji v  2. polroku 
2008 realizovalo šesť verejných kniž-
níc Bratislavského samosprávneho kraja 
(Mestská knižnica v  Bratislave, Malokar-
patská knižnica v  Pezinku, Staromestská 
knižnica, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, 
Miestna knižnica Petržalka a  Knižnica 
Ružinov) v  spolupráci s  Katedrou kniž-
ničnej a  informačnej vedy Filozo< ckej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Výskum mapoval najaktuálnejšiu situá-
ciu vo vzťahu mládeže k  informačným 
technológiám,  čítaniu, ku knihe a  kniž-
nici. Jeho cieľom bolo odhaliť rezervy 
v  aktivitách a  službách knižníc smerom 
k  mladej generácii, analyzovať čitateľské 

PRIPRAVUJEME VÝSKUM ČÍTANIA MLÁDEŽE VO VEKU 13 – 17 ROKOV NA 
SLOVENSKU / PREPARING RESEARCH OF YOUTH READING (13 -17 YEARS) IN 
SLOVAKIA

PhDr. Judita Kopáčiková, gestor projektu za Slovenskú asociáciu knižníc

kopacikova@starlib.sk

Abstract: * is article provides a summary of the researchs of reading of young people (13-17 

years), which were realized by public libraries in Slovakia in 2008, 2010 and 2011. Article 

also provides basic information about the renewed project SAK for research of reading youth 

in Slovakia.

Keywords: research of reading, young people, Slovakia, project, public libraries

Kľúčové slová: výskum čítania, mládež, Slovensko, projekt, verejné knižnice
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záujmy a  potreby mladých ľudí vo fáze 
prechodu zo základnej na strednú školu 
a  s  ním súvisiace sociálno-psychologic-
ké zmeny, ktoré sa prejavujú aj ako zme-
ny v  čitateľskom a  informačnom sprá-
vaní dospievajúcich chlapcov a  dievčat. 
Použitou výskumnou metódou bol ano-
nymný dotazník. Anketármi pri zbere 
údajov v Bratislavskom kraji boli študenti 
KKaIV FFUK, v ostatných krajoch SR za-
mestnanci knižníc a  pedagógovia v  kon-
krétnych školách. Štatistické spracovanie 
získaných dát sa realizovalo v  Kabinete 
výskumu kultúry Národného osvetového 
centra. Dotazník obsahoval 49 otázok, kto-
rých formulácia bola prispôsobená veku 
a schopnostiam respondentov. Boli zame-
rané na voľnočasové aktivity, školské pro-
jekty a využívanie literatúry, hobby, krúžky 
vo vzťahu k čítaniu, návštevu kultúrnych 
podujatí (kino, divadlo, diskotéka, výstava, 
koncert modernej, vážnej hudby), návšte-
vu knižnice (najmä verejnej) a využívanie 
jej služieb, rodinné čitateľské zázemie, či-
tateľské preferencie. Čítanie bolo skúmané 

v kontexte rodiny, školy a základných soci-

odemogra� ckých aspektov (vek,  pohlavie 
a  bydlisko). Pri spracovaní a  vyhodnoco-
vaní dotazníkov bola dôsledne dodržaná 
zásada anonymity. Respondentmi boli 
žiaci ôsmych a  deviatych ročníkov zák-
ladných škôl a  druhých ročníkov stred-
ných škôl - celkom 12  393 respondentov 
z  toho 54,16 % chlapcov a  43,55 % diev-
čat. Prebiehal v  177 základných školách, 
66 stredných odborných školách a  54 
gymnáziách v  celej Slovenskej republike. 
Z dôvodu sledovania vývojových tren-

dov a tiež možnosti komparácie plánuje 

Slovenská asociácia knižníc v roku 2017 

zopakovať výskum čítania mládeže v SR. 
Pripravili sme preto projekt jeho realizácie, 
ktorého hlavným cieľom je získať kom-
plexný celoslovenský pohľad na čitateľskú 
a informačnú gramotnosť mládeže vo veku 
13 – 17 rokov, zmapovať najaktuálnejšiu 
situáciu vzťahu mládeže k informačným 
technológiám, čítaniu, ku knihe a knižni-
ci, analyzovať čitateľské potreby a  záujmy 
mladých ľudí vo fáze prechodu zo základ-
nej na strednú školu, pokúsiť sa odhaliť 
rezervy v  aktivitách a  službách verejných 
knižníc pre mladú generáciu, porovnať vý-
sledky výskumu s výsledkami z roku 2010 
a 2011, zefektívniť a inovovať služby a ak-
tivity verejných knižníc a  tiež skladbu in-
formačných zdrojov v  jednotlivých regió-
noch Slovenska, prispôsobiť ich potrebám 
a  požiadavkám mladej generácie tak, aby 
boli pre ňu príťažlivé a  užitočné, podieľať 
sa na zvyšovaní jej čitateľskej gramotnosti. 
Odbornými garantmi projektu sú PhDr. 

Judita Kopáčiková, PhDr. Ľudmila Hrdi-

náková a Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Projekt sme rozdelili do dvoch etáp. Prí-
pravná etapa (2016) zahŕňa vypracova-
nie metodiky a  metodológie výskumu, 
konzultácie s  odborníkmi z  Národného 
osvetového centra, so sociológmi, preve-
renie možnosti spolupráce vysokých škôl 
(Katedry knižničnej a  informačnej vedy 
FFUK a Katedry mediamatiky a kultúrne-
ho dedičstva Žilinskej univerzity) na terén-
nom výskume, vytipovanie škôl v krajoch, 
tvorbu dotazníkov, konzultácie s  anketár-
mi, ktorí budú realizovať terénny výskum. 
2. etapa bude zahŕňať  terénny výskum 
(január – február 2017), individuálne 
rozhovory, štatistické spracovanie zís-
kaných dát v  spolupráci s  Ústrednou 
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knižnicou SAV,  Národným osvetovým 
centrom a  Katedrou knižničnej a  infor-
mačnej vedy FFUK, zostavenie a  vydanie 
publikácie Čítanie mládeže vo veku 13 
– 17 rokov v SR, jej distribúciu, propagá-
ciu výsledkov výskumu, realizáciu odbor-
ného seminára pre pracovníkov knižníc.
Samotný terénny výskum plánujeme re-
alizovať vo všetkých krajoch Slovenska 
v spolupráci s krajskými knižnicami s re-
gionálnou pôsobnosťou a Knižnicou pre 
mládež mesta Košice na vzorke cca 1 500 
respondentov (žiakov 8. ročníkov základ-
ných škôl a  2. ročníkov stredných škôl) 
formou tlačeného anonymného dotazníka 

(cca 50 otázok) a  tiež formou individuál-
nych rozhovorov na vzorke cca 50 respon-
dentov – žiakov 8. ročníkov základných 
škôl a 50 respondentov – žiaci 2. ročníkov 
stredných škôl). Koncom roka 2016 sa ob-
rátime na krajské knižnice s  regionálnou 
pôsobnosťou so žiadosťou o spoluprácu pri 
vytipovaní škôl v  krajoch. Verím, že nám 
pomoc neodmietnu pri realizácii výskumu.
Hlavným partnerom prípravnej etapy 
projektu je Fond na podporu umenia. 
Dúfame, že sa nám podarí i  v  roku 2017 
získať : nančnú podporu FPU na realizáciu 
2. etapy – samotného terénneho výskumu 
a vyhodnotenia jeho výsledkov.

Nadväzne na úspešný projekt Atraktívna 
knižnica, ktorým Obecná knižnica Madu-
nice získala : nančné prostriedky na nákup 
kníh, sme podali ďalšiu žiadosť o  dotáciu 
z Fondu na podporu umenia na realizáciu 
vzdelávacích aktivít pre deti počas letných 
prázdnin pod názvom Letné prázdniny 
v knižnici. Našim zámerom bolo poskytnúť 
všetkým deťom rovnaké možnosti (aktivity 
boli bezplatné a  všetky pomôcky boli za-
bezpečené) plnohodnotného využitia voľ-
ného času. Cieľom projektu bolo pripraviť 
pre deti zážitkové prázdniny v  knižnici, 
vďaka čomu si budovali pozitívny vzťah 
ku knihám a  k čítaniu, čo považujeme za 
prospešné pre ich budúce vzdelávanie. 
Ďalej sme chceli deti naučiť základným 
zručnostiam, ktoré si mohli osvojiť na tvo-
rivých dielňach, kde sa naučili využívať 
rôzne kreatívne techniky na zhotovovanie 
darčekov, dekorácií, úžitkových predmetov 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

a  podobne. Výstupom projektu boli vý-
chovno-vzdelávacie aktivity v knižnici pre 
deti a  mládež, realizované počas letných 
prázdnin. Aktivity sa konali pravidelne, 
formou tvorivých dielní, zábavno-náuč-
ných hier, Legoklubu a Letného čítankova. 
Počas týždňa sa jednotlivé druhy aktivít 
striedali. Pripravili sme spolu 30 aktivít. 
Cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ s  MŠ J. 
Hollého Madunice a deti od 7 do 15 rokov. 
Do aktivít sa spoločne s  menšími deťmi 
zapájali aj rod ičia, čo hodnotíme veľmi po-
zitívne. Teší nás, že o všetky podujatia rea-
lizované v rámci projektu, bol veľký záujem 
a dostali sme mnoho pozitívnych ohlasov 
nielen od detí, ale aj od ich rodičov. Je to aj 
záväzok do budúceho roka.

Mgr. Mária Hergezelová

Obecná knižnica Madunice 

maria.hergezelova@madunice.sk

LETNÉ PRÁZDNINY V KNIŽNICI / SUMMER HOLIDAY IN LIBRARY
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Recenzentka a  editorka, ktorá sa venuje 
podpore skorého čítania s  deťmi a  vie, že 
čítanie je liekom pre dušu, a to nielen pre 
tú detskú. Na jej webovej stránke Čítajme 
si spolu (citajmesispolu.sk) sa dozviete ako 
čítať s deťmi podľa ich veku, aké zaujímavé 
výskumy prebehli v oblasti čítania a ako to 
robia iní čítajúci rodičia.

• Ste propagátorka čítania, ako ste sa 

k tomu dostali? Alebo čo Vás k tomu 

viedlo?

Dostala som sa k tomu ako obyčajná una-
vená mama s dvomi malými deťmi. v jeden 
osobitne náročný deň som si počas spo-
ločného čítania uvedomila, že sme sa nad 
knihou všetci traja prestali zlostiť. Všetci 
traja sme stíchli. Dívala som sa ne a odra-
zu si všimla, že dcéra už nedrží knihu hore 
nohami. Môj syn mi práve kládol nejakú 
otázku o sopke - v sekunde mi obaja pred 
očami vyrástli. Túlili sa ku mne, a  ja som 
si uvedomila, že teraz konečne nie som 
mamou, ktorá ich stále k niečomu núti 
(obliekať otepľovačky, odkladať hračky 
a podobne), ale iba mama, ktorá ich stíska 
a rozpráva potichu. Sedeli sme vedľa seba 
a  užívali si to. Pri malých deťoch je život 
rozdrobený do opakovania asi piatich po-
vinných krokov a  je to častokrát únavné. 
Ten moment mi ale rede9 noval rodičov-
stvo - akoby som si spomenula ako veľmi 
sa ľúbime. v ten večer som založila Čítajme 
si spolu. Malo byť vlastne povzbudením, že 
existuje veľmi ľahký a dostupný nástroj na 
to, aby sme si deti užívali viac.
Myslím, že naše moderné rodičovstvo je 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

plné tabuliek, kníh o výchove a zvoniacich 
telefónov. Chce to naozaj veľa sily vypnúť 
telefón počas prechádzky parkom alebo 
kým s deťmi maľujete. Zdá sa mi, že sme 
neustále vyrušovaní a mnoho zo života detí 
potom jednoducho nestihneme alebo pre-
hliadame. Nám trom knihy priniesli pravý 
opak, zastavenie aké sme veľmi potrebova-
li. Navyše som si časom otestovala, že po 
každom čítaní boli deti omnoho spokoj-
nejšie a aj ochotnejšie spolupracovať. To je 
niečo čo ocení každý rodič.

• Sledujete výskumy čítania po celom 
svete. Zameriavate sa na výskum číta-
nia detí, alebo aj mládeže a dospelých? 
Čo by ste vypichli ako najdôležitejšie 
zistenie v pozitívnom meradle a asi aj 
v negatívnom.

Zaujímajú ma predovšetkým deti do 
šiesteho roka života, v tom období sa v hla-
vičke dieťaťa dejú nesmierne veľké veci. 
Samozrejme, rada si pozriem aj iné čísla, 
naposledy nedávno zverejnený (dosť smut-
ný) prieskum ohľadom toho, koľko kníh si 
kupujú slovenskí dospelí.
Môj najobľúbenejší je americký výskum z 

roku 1995. Ten dokazuje, že u detí sa reč 
tvorí už v čase keď ešte žiadnu reč, okrem 
ufónskej, netvoria. Tiež nepriamo hovo-
rí o  tom aký obrovský význam má pod-
netnosť prostredia v  takom malom veku 
pre výsledky, ktoré to dieťa bude dosahovať 
o omnoho rokov neskôr. Naozaj v nijakom 
prípade netreba čakať s  čítaním (obzera-
ním, žužlaním) kníh až keď deti budú ho-
voriť alebo či nastupovať do školy.

VIKI MARCINOVÁ
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U detí z nízkopodnetného prostredia sa 
ukazuje pomerne obmedzená slovná zá-
soba, ktorá potom neskôr spomaľuje ich 
učenie. Čítanie zároveň výrazne ovplyv-
ňuje aj schopnosť sústredenia sa, pamäť, 
vnútornú motiváciu… Vďaka takémuto 
koktailu znížených zručností majú potom 
pochopiteľne slabšie výsledky v škole, hor-
šie napredujú, a to zase ovplyvňuje neskor-
šie rozhodnutia o  strednej škole, celkovej 
možnosti zamestnať sa a podobne. Ale už 
teraz je vo svete veľmi dobre zdokumento-
vané aké bene9 ty má obyčajné pravidelné 
čítanie takýmto deťom.
Dát ohľadom čítania je vo svete veľmi 

veľa. Napríklad sa ukazuje, že rodiny, kto-
ré si spolu čítajú sú šťastnejšie. Ukazuje sa, 
že čítanie s  otcom rozvíja iné kognitívne 
zručnosti než čítanie s  mamou, alebo že 
čítanie s  mužom spôsobuje, že dieťa má 
podstatne vyššiu šancu stať sa dlhodobým 
čitateľom v budúcnosti, keď už bude čítať 
samostatne. Ukázalo sa, že stačí prečítať 
čtyri až šesť kníh počas letných prázdnin, 
keď dieťa vypadne zo školskej rutiny na 
to, aby sa zabránilo inak vysokým stratám 
jazykových zručností, ktoré potom výrazne 
spomaľujú septembrový návrat do školy. 
a  jedna zo Scholastic štúdií ukázala, že 
elektronické čítačky kníh výrazne zvyšujú 
šance, že tínedžeri siahnu po knihe. (Nie, 
Scholastic nepredáva čítačky. Nevyrobili 
štúdiu, ktorá má v  konečnom dôsledku 
predávať ich vlastný produkt.)
Smutné je, že čítanie sa vo svete v školách 

stále viac zamieňa za mechanizovanú prí-
pravu na štandardizované testy. Tiché číta-
nie v rámci vyučovania sa považuje za mr-
hanie času napriek tomu, že je dokázateľne 
najefektívnejšou metódou zlepšovania 

výsledkov - dokonca efektívnejšou než je 
znižovanie počtu žiakov v triedach. Skúste 
si len vygoogliť príbeh bostonskej Solomon 
Lewenberg Middle School, ktorá bola tesne 
pred zavretím a jej riaditeľa = omasa P. O’-
Neilla, ktorý ju zachránil.
Faktom je, že rodičom by malo byť v pod-

state jedno aký je postoj vzdelávacích in-
štitúcii, mali by si čítať s deťmi aj tak. No 
rodičia čítajú stále menej, a aj tí slovenskí. 
Podľa novembrového prieskumu agentúry 
TNS Slovakia každý tretí rodič s dieťaťom 
od dvoch do osem rokov nečíta vôbec ale-
bo takmer vôbec. a pritom nie je nič väčšie 
čo by mohlo dieťa dostať od rodiča než čas 
s knihou: každé čítanie je vkladom do ro-
dinnej mozgovej aj vzťahovej banky.

• Deťom, ktoré zvládnu čítanie, ide učenie 

ľahšie. Zdieľate tento názor?

Jednoznačne, na toto jestvuje naozaj veľa 
výskumov a  štúdií aj keď vlastne stačí aj 
zdravý rozum. Čítajúce deti majú omnoho 
širšiu znalosť sveta dávno predtým než vôb-
ec začnú formálne vzdelávanie. Informácie 
sa im dostávali do hlavičky cez uši, ale mo-
zog má iba jednu slovnú banku, nemá oso-
bitné zásuvky pre slová prijaté počúvaním 
alebo prijaté čítaním. Vďaka počúvaniu 
príbehov majú v tej banke pred začiatkom 
základnej školy omnoho viac slov, slovných 
spojení a vetných štruktúr, a aj preto je ich 
jazyk omnoho kultivovanejší, schopnosť 
vyjadrovať sa ďaleko vyvinutejšia než u 
rovesníkov. Pridajte k tomu sústredenie, 
pamäť a motiváciu, ktoré som už spomín-
ala a  máte jedného výborného študenta. 
a  vďaka čítaniu je ešte aj empatickejší než 
spolužiaci, čiže je aj citlivejší voči krivde.
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• Ako často navštevujete knižnicu? A je to 

len kvôli vypožičiavaniu kníh alebo Vás 

ťahá do knižnice aj čosi iné? ☺

Uf, často. Naša domáca polička pre knihy 
z knižnice sú vlastne už police dve a vcelku 
sa strácame v tom, na ktoré pobočky patrí 
ktorá kniha. Už sme párkrát aj vracali ne-
správne knihy na nesprávne miesta. Keď 
som začala rozbiehať Čítajme si spolu, dala 
som si záväzok jeden celý rok kupovať iba 
detské knihy, žiadne dospelácke, a spoľah-
núť sa pri nich iba na knižnice. Bol to veľmi 
dobrý rok, prekvapilo ma koľko úplných 
noviniek som vedela nájsť aj tam. v  pod-
state som pre seba odvtedy kúpila iba sku-
točné srdcovky, ktoré som najprv overila 
v knižnici. (Keď príde na detské knihy, tam 
je to samozrejme úplne inak.)
Chodievame do dvoch mestských a  do 

jednej detskej knižnice, ale z každej si po-
žičiavame tituly pre deti aj dospelých. Čo 
sa týka Knižnice pre mládež mesta Košice, 
tam chodievame takmer ako do herného 
kútika. Ak je pekne, deti behajú po parku 
alebo ležia v  tráve, ak sa počasie zhorší, 
sme vnútri a  striháme a  lepíme kadečo 
v  tvorivom kútiku. To prostredie tam je 
tak podnetné a plné svetla…ak by to bolo 
možné, zriadila by som si pri jednom zo 
stolov vlastnú kanceláriu.

• Pozvali sme Vás do ankety: Pohľad 

na profesiu knihovníka. Keď sa povie 

knihovník, čo v tej chvíli vidíte?

Vidím nesmierne milú knihovníčku zo 
školskej knižnice z čias mojej základnej 
školy. Sedela som u nej každú veľkú prestáv-
ku, učievala som sa tam. Nevedela mi síce 
veľmi dobre poradiť, ale vždy mi nanosila 
na stôl kopy kníh a  povzbudzovala nech 

nimi listujem, začítam sa, nudné knihy nech 
odkladám a  dobré knihy nech odporúčam 
ďalej. Venovala mi veľa pozornosti, páčilo 
sa jej moje nadšenie pre knihy a  rovnako 
nadšene ho opätovala. Vždy keď som k nej 
zaskočila, mala vedľa seba niečo rozčítané.
Pre mňa je knihovník niekto kto nemusí 

mať vždy správne odpovede, ale vždy má 
v  sebe toto pekelné nadšenie. Naozaj ne-
musí vedieť všetko o  všetkom, dokonca 
nemusí mať ani prečítané všetky novinky. 
Obsahy a  anotácie si viem prečítať na in-
ternete, dokonca aj hodnotenia iných ľudí. 
Ale nikomu na internete nedôverujem tak 
ako tejto pani, ktorá čítanie očividne potre-
buje k životu.

• Vymenili by ste knihovníka za nejakého 

robota, čo vydáva knihy a s ktorým sa 

ani neporozprávate?

Nuž, čo sa týka robotov v knižniciach, ja 
to vidím takto: vpípnuť knihy do systému 
a založiť do police vie naozaj každý, ak mu 
dáte hodinové školenie o katalógu.
Ale vedieť ponúknuť nejaký ďalší titul na 

základe toho, čo mám už prečítané (ale-
bo zavolať kolegynku, ktorá obľubuje môj 
žáner), to nevie každý. Alebo urobiť tvori-
vú dielňu podľa Emila z Lönnebergy pre 
skupinu sedemročných detí tak, aby večer 
nevedeli zaspať kým ho nezačnú čítať, to 
takisto nevie každý. Alebo raz do týždňa 
so seniormi knižný klub, alebo hoci iba po-
vzbudiť nejakú unavenú mamu, ktorej deti 
lietajú po knižnici.
Ak by vďaka robotovi mali knihovníci 

viac času na prácu so skutočnými ľuďmi, 
tak som za robotov všetkými desiatimi. 
Dvadsiatimi. Osemdesiatimi - všetkými 
palcami našej rodiny.
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• S vekom ste určite striedali rôzne typy 

knižníc. Chodíte ešte aj do knižnice 

z detstva  a možno aj za svojou obľúbe-

nou knihovníčkou?

Ako píšem vyššie, moja školská knižnica 
bola pre mňa prvou naozajstnou knižnic-

ou. Je to ale dávno a  tá knižnica už bola 
medzitým zrušená, čo je smutný osud via-
cerých školských pobočiek. Spolu s mojou 
večne čítajúcou a knihy kupujúcou mamou 

bola táto pani jedným z dôvodov, pre ktoré 
je dnes zo mňa knihomoľ.
Do svojej mestskej a aj vedeckej knižnice 

sa doteraz pravidelne vraciam a  veruže 
niektoré tetušky si ma aj pamätajú. Medzi-
tým mi pribudla aj jedna svetová elektroni-
cká knižnica, veľmi užitočná služba, a prís-
tup do niekoľkých svetových databáz. Život 
bez nich si už dnes neviem predstaviť.

Rozhovor viedla Kamila Prextová 

INFORMÁCIE / INFORMATION

Pravidelní návštevníci Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave postrehli, že počas leta 
boli brány do knižnice zatvorené. Voči 
všetkým čitateľom, ktorí sa chystali v čase 
prázdnin a  dovoleniek prečítať všetko, čo 
nestihli popri práci a  škole, nám to bolo 
veľmi ľúto. 
Knižnica Juraja Fándlyho v  Trnave sídli 

v historickej budove z roku 1914, preto je 
nutné postupne realizovať rekonštrukč-
né práce nielen zvonku, ale aj v  interiéri. 
V  roku 2016 sa podarila rekonštrukcia 
vykurovania v  celej budove. Popri tejto 
rekonštrukcii dostali aj niektoré vnútorné 
priestory nový vzhľad. Keďže sú miest-
nosti priestorovo atypické, ich zariadenie 
si vyžaduje špeci8 cký a  náročný prístup, 
knižnica postupuje po krokoch, po jednot-
livých oddeleniach. Najrozsiahlejšou ob-
novou v tomto roku však prešlo oddelenie 
pre deti. Knižničné regály a  nábytok boli 
zastarané, poškodené, boli z čias, keď sa 
zariaďovalo univerzálne pre celú knižnicu. 
Preto nevyhovovali súčasným moderným 
interiérovým kritériám farebnosti a  účel-
nosti špeciálne pre detského čitateľa. 

Knižnica bola úspešná v  grantovom sys-
téme Fondu na podporu umenia a získala 
8 nančné prostriedky, vďaka čomu dnes 
toto oddelenie žiari farebnosťou, prehľad-
nosťou a  úplnou novotou. Rozmery regá-
lov sú prispôsobené atypickým priestorom 
detského oddelenia a zároveň aj špeci8 kám 
jednotlivých vekových kategórií, s  dôra-
zom na atraktivitu, funkčnosť, otvorenosť 
a bezpečnosť oddelenia ako celku. K vytvo-
reniu príjemného a bezpečného prostredia 
prispela svojimi vlastnými prostriedkami 
aj samotná knižnica. Zrealizovalo sa vy-
maľovanie, vymenila sa podlahovina a kú-
pil ďalší nábytok. Výsledok stojí za to! Sme 
radi, že po znovuotvorení oddelenia sa na-
šim malým čitateľom i  ich rodičom páčia 
nielen obnovené priestory, ale aj bohatá 
ponuka knižných noviniek. Toto miesto sa 
určite stane ešte príťažlivejším prostredím 
na trávenie voľného času detí ale aj celých 
rodín a kolektívov. Herňa oddelenia, vyba-
vená kobercom a  všakovakým hračkami 
a  knižnými hračkami, je otvorená počas 
výpožičných hodín. Opäť sa rozbehli be-
sedy, stretnutia s autormi a umelcami pre 

KNIŽNICA - DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT / LIBRARY – A GOOD PLACE FOR LIFE
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deti, hodiny literárnej výchovy, hodiny in-
formačnej prípravy, súťaže a tvorivé dielne. 
V  novembri sa knižnica stala odborným 
garantom projektu Knihy a príbehy v Mest-
skej športovej hale, kde sme uvítali nielen 
našich regionálnych autorov, ale najmä 
Gabrielu Futovú a Miroslava Regitka. Mô-
žeme povedať, že vypredali športovú halu. 
Zapájame sa aj do decembrovej čítačky 
Celé Slovensko číta deťom.
Každú decembrovú sobotu 

o 15.00 hodine pozý-
vame deti 

a priateľov knižnice na Vianoce v knižnici. 
Zavíta k nám Kristína Farkašová so svojimi 
dvojičkami, budeme vítať do života knižku 
spisovateľky Márie Lazárovej a ilustrátorky 
Trnavčanky Simony Čechovej Tri mačiatka 
tety Mily, bude vianočné čítanie a súťaže. 
V novom príjemnom prostredí, s novými 

nápadmi a aktivitami sa snažíme o získava-
nie detí a mládeže, ale aj ich rodičov, aby 

sa tešili na každú návštevu knižnice.

Benjamína Jakubáčová

Knižnica Juraja Fándlyho

 v Trnave 

bjakubacova@kniznicatrnava.sk

Slovenská národná skupina IAML organi-
zuje každoročne cyklické hudobné konfe-
rencie pravidelne každý rok, v inom meste 
a v  inej inštitúcii, ktorá sa zaoberá, okrem 
iného, aj rôznymi hudobnými aktivitami.
V  dňoch 6. - 7. septembra 2016 sa usku-

točnila v  priestoroch Pavilónu hudby Pe-
dagogickej fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre 6. konferencia hudobných 
knihovníkov, archivárov a múzejníkov pod 

názvom Pramene slovenskej hudby VI. 1. 

Horizonty hudobnej pedagogiky. Hudobno-

-pedagogický výskum – pramene, tradície 

a kontexty. Hudobno-pedagogická literatúra, 

jej minulosť a súčasnosť. 2. Digitalizácia gra-

mofónových platní. Metodika spracovania 

hudobných dokumentov. Praktické problé-

my hudobného knihovníctva na Slovensku. 
Hlavnými organizátormi konferencie boli 
Slovenská národná skupina IAML a Kated-

6. KONFERENCIA HUDOBNÝCH KNIHOVNÍKOV, ARCHIVÁROV 
A MÚZEJNÍKOV PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY VI., NITRA, 6.-7. 
SEPTEMBER 2016 / THE 6TH CONFERENCE OF MUSIC LIBRARIANS, 
ARCHIVISTS AND MUSEOLOGISTS „SOURCES OF SLOVAK MUSIC VI.“, NITRA, 
6-7 SEPTEMBER 2016
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ra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v  Nitre, ktorá podu-
jatie organizovala vo svojich priestoroch t.j. 
v  Pavilóne hudby. Podujatia sa zúčastnilo 
cca 45 účastníkov z celého Slovenska, z rôz-
nych inštitúcií zaoberajúcich sa hudbou. 
Konferencia sa uskutočnila za ( nančnej 
podpory Fondu pre podporu umenia v ka-
tegórii Hudba. Medzi sponzorov podujatia 
patrilo aj Mesto Martin, všetkým podporo-
vateľom ďakujeme za podporu.
Pred konferenciou sa uskutočnilo Plenár-

ne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny 
IAML, na ktorom bola zhodnotená činnosť 
roka 2015 a  stanovené perspektívy roka 
2016. V roku 2016 sa podarilo aktívne zú-
častniť sa na Výročnej medzinárodnej kon-
ferencii IAML v Ríme jednému zástupcovi 
SNS IAML. Na plenárnom zasadnutí SNS 
IAML odzneli zaujímavé informácie a pre-
zentácia z  tejto konferencie od kolegyne 
Mgr. Miriam Das Lehotskej zo Slovenské-
ho národného múzea – Hudobného múzea 
v Bratislave, ktorej sa podarilo zúčastniť sa 
na tomto podujatí.
Prezidentka SNS IAML a  tajomníčka 

PaedDr. Martina Božeková sú individuálny-
mi členmi SNS IAML a IAML a pokračujú 
vo svojej funkcii do konca roka 2016, kedy 
bude de( nitívne presunutá centrála do no-
vého centra v Bratislave a od nového roka 
začne fungovať aj nový predseda a Predsed-
níctvo SNS IAML.
Pokračovaním plenárneho zasadnutia bola 

6. konferencia hudobných knihovníkov, ar-
chivárov a múzejníkov, ktorá prebehla pod-
ľa stanoveného programu. V  prvom bloku 
Horizonty hudobnej pedagogiky. Hudobno-
-pedagogický výskum – pramene, tradície 
a kontexty. Hudobno-pedagogická literatú-

ra, jej minulosť a  súčasnosť úvodná pred-
náška patrila prof. PhDr. Eve Langsteinovej, 
CSc. z  Banskej Bystrice, ktorá predstavila 
Tri významné publikácie česko-slovenskej 
hudobnej pedagogiky a ich odkaz pre súčas-
noť. PhDr. Janka Kupková, PhD. z Katedry 
hudby Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v  Nitre prezentovala 
vo svojom príspevku Hudobno-pedagogic-
kú re8 exiu na Slovensku v 20. a 21. storočí 
cez prizmu pozitívneho vzostupu hudobné-
ho vzdelávania. Prof. Mgr. art. Irena Med-
ňanská, PhD. z Katedry hudby Inštitútu hu-
dobného a výtvarného umenia Filozo( ckej 
fakulty Prešovskej univerzity v  Prešove sa 
vo svojom príspevku venovala Autore8 exii 
hudobno-pedagogického výskumu v  di-
zertačných prácach v  kontexte hudobnej 
pedagogiky. Doc. Mgr. art. Karol Medňan-
ský z  Katedry hudby Inštitútu hudobného 
a  výtvarného umenia Filozo( ckej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove sa venoval 
vo svojom príspevku Teoretickému dielu Jo-
hanna Matthesona (1681-1764) a jeho vyu-
žitiu v súčasnom edukačnom procese. Ďalší 
príspevok patril Mgr. Michalovi Hottmaro-
vi, PhD., bývalému pracovníkov z Katedry 
hudby Fakulty humanitných vied ŽU v Žili-
ne, ale v súčasnosti už pôsobiacemu na Ka-
tedre hudby Inštitútu hudobného a výtvar-
ného umenia Filozo( ckej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove, ktorý síce neodznel na 
konferencii, ale bude zverejnený v zborníku 
z konferencie a bude venovaný téme Hans 
Gerle. Musica und Tabulatur, auf die Instru-
ment... (Nürnberg 1546). Učebnica lutnovej 
hry používaná na území dnešného Sloven-
ska a jej začlenenie do európskeho kontextu 
lutnových kompendií. Ďalší príspevok, kto-
rý odznel na podujatí, bol venovaný Učeb-
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nici hudby Melanie Diettmannovej a pred-
niesol ho Mgr. art. Andrej Čepec, PhD. 
z  Ústavu hudobnej vedy SAV v  Bratislave. 
Mgr. Iveta Štrbák Pándiová, PhD. z Kated-
ry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v  Nitre prezentovala 
Hudobnú a  hudobno-pedagogickú čin-
nosť Jozefa Mailátha V. Ďalším príspevkom 
bol príspevok Mgr. Magdalény Stýblovej 
z  Katedry muzikológie Filozo7 ckej fakulty 
Univerzity Komenského v  Bratislave a  bol 
venovaný Vzťahu hudobnej kultúry a škol-
stva v Nitre na rozhraní 18. a 19. storočia. 
Doc. Jana Škvarková, ArtD. z Fakulty mú-
zických umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici sa venovala problematike Klavírnej 
pedagogiky – jej minulosti a  súčasnosti. 
Záver prvého dňa konferencie patril pre-
hliadke novej budovy Univerzitnej knižnice 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po 
prehliadke Univerzitnej knižnice nasledoval 
Komorný koncert Katedry hudby Pedago-
gickej fakulty Univerzity Konštantína Filo-
zofa z cyklu komorných koncertov Musica 
da camera, ktorý sa uskutočnil v  Pavilóne 
hudby PF UKF, diela prezentovali študenti 
Katedry hudby PF UKF. Konferencia pokra-
čovala po peknom kultúrnom zážitku večer 
spoločenským stretnutím, ktoré sa uskutoč-
nilo v Pavilóne hudby.
Druhý deň začal exkurziou po Pavilóne 

hudby PF UKF a po nej pokračovali pred-
nášky 2. bloku Digitalizácia gramofónových 
platní. Metodika spracovania hudobných 
dokumentov. Praktické problémy hudobné-
ho knihovníctva na Slovensku. Prvý príspe-
vok PaedDr. Miriam Matejovej, PhD. z Ka-
tedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku žiaľ, z rodinných 
dôvodov nemohol odznieť. v  druhom prí-

spevku Mgr. Lucia Fojtíková zo Slovenské-
ho národného múzea - Hudobného múzea 
v Bratislave prezentovala Múzejnú pedago-
giku v h(H)udobnom múzeu. Mgr. Jana Gá-
borová Kroková a Bc. Zdeněk Kovář zo Štát-
nej vedeckej knižnice v Prešove predstavili 
vo svojom príspevku Vytváranie digitálnych 
objektov živej rómskej hudby na Sloven-
sku. Ing. Viera Nagyová a  Ing. Ján Krištof 
zo Štátnej vedeckej knižnice v  Košiciach 
sa venovali projektu svojej inštitúcie, a  to 
Projektu digitalizácie gramofónových platní 
v  ŠVK Košice. V  ďalšom príspevku PhDr. 
Anna Kucianová, PhD. predstavila Metodi-
ku spracovania hudobných dokumentov vo 
formáte MARC 21 : verziu V 2.1, ktorá vyšla 
v roku 2016 v Slovenskej národnej knižnici
v elektronickej podobe a  je k  dispozícii 

v elektronickej podobe v pdf formáte na we-
bovej stránke Slovenskej národnej knižnice 
pod ikonou Metodika Národnej bibliogra-
7 e. Na rovnakom mieste bude zverejne-
ná v  priebehu dvoch mesiacov publikácia 
ISBD. Úplné vydanie, ktorá sa v  súčasnos-
ti jazykovo rediguje a  je venovaná tvorbe 
a  interpunkcii výstupných bibliogra7 ckých 
záznamov všetkých druhov dokumentov, 
v našom prípade nás najviac zaujímali hu-
dobniny, ktorých zmeny sú prezentované 
v príspevku.
7. ročník tradičnej konferencie hudobných 

knihovníkov, archivárov a  múzejníkov sa 
uskutoční aj v  roku 2017, bude sa konať v   
septembri 2017 v Bratislave, presný termín, 
miesto konania a  témy konferencie budú 
doplnené dodatočne. Dokumenty o  čin-
nosti SNS IAML môžete nájsť na webe Slo-
venskej národnej skupiny IAML na adrese 
www.skn.sk/SNS IAML.

PhDr. Anna Kucianová, PhD., SNS IAML
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19. októbra 2016 Verejná knižnica Miku-
láša Kováča zrealizovala odborný seminár, 
ktorý bol určený pracovníkom knižníc ale 
aj užívateľom „Digitálnej knižnice“, ktorú 
spravuje Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN MH) v Levoči.
Seminár bol pripravený v  spolupráci so 

SKN MH v Levoči, prednášajúci boli Mgr. 
Norbert Végh, ktorý spravuje Digitálnu 
knižnicu a  Mgr. Alena Repaská, vedúca 
oddelenia knižnično-informačných služieb.
Mgr. Alena Repaská predstavila „Kniž-

nično-informačné služby SKN MH v Le-
voči“. Tiež informovala o  možnosti spo-
lupráce regionálnych knižníc so SKN MH 
vLevoči pri poskytovaní služieb pre zrako-
vo a inak znevýhodnených občanov.
Mgr. Norbert Végh predstavil projekt 

„Digitálna knižnica“ (DK) – nové prvky 
v DK, zmeny oproti predchádzajúcej verzii, 
aktuálne požiadavky na registráciu čitateľa, 
aktuálnu ponuku zvukových kníh a  časo-
pisov pre nevidiacich, slabozrakých a inak 
zdravotne znevýhodnených používateľov 
na Slovensku. Taktiež informoval o pripra-

vovaných novinkách v DK - redizajn web 
stránky, či novej ponuke zvukových platní 
pre používateľov. Nechýbali ani informácie 
o  prehrávaní zvukových kníh a  časopisov 
v mobilných telefónoch a tabletoch.
Mgr. Soňa Šóky, PhD. v  rámci príspev-

ku „Komunita zrakovo znevýhodnených 
a  Verejná knižnica Mikuláša Kováča“ 
prezentovala úspešné podujatia, ktoré 
knižnica realizuje pre ľudí zo zrakovým 
znevýhodnením. Vyzdvihla dobrú spolu-
prácu s Krajským strediskom ÚNSS a Zá-
kladnou organizáciou ÚNSS v  Banskej 
Bystrici, vďaka ktorej sa darí úspešne rea-
lizovať komunitné podujatia pre túto sku-
pinu používateľov knižnice. VKMK má už 
viac rokov etablovanú službu požičiavania 
zvukových kníh na Oddelení beletrie, od-
bornej, regionálnej literatúry a bibiliogra� e 
(Švantnerova ul. 18) a realizuje ju v spolu-
práci so SKN MH v Levoči. K dispozícii je 
počítač s pripojením na internet a špeciál-
nym so: vérom JAWS, ktorý môžu nevidia-
ci, slabozrakí a  inak zdravotne postihnutí 
využívať podľa potreby. Požičiavanie aj 

SEMINÁR DIGITÁLNA KNIŽNICA...NIELEN PRE NEVIDIACICH / WORKSHOP 
DIGITAL LIBRARY – NOT ONLY FOR BLIND PEOPLE

Účastníci seminára – foto Milan Videršpan
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Šikula Vincent (19.10. 1936, Dubová – 
16.6. 2001, Modra)
Známy slovenský spisovateľ Vincent Ši-

kula by sa 19. októbra 2016 dožil 80 rokov. 
V  roku 2016 sme si pripomenuli aj 15. 
výročie jeho úmrtia. Preto sa už koncom 
roku 2015 stretli Malokarpatská knižnica, 
Mesto Modra, Modranská muzeálna spo-
ločnosť a  Obec Dubová spolu s  Annou 
Šikulovou Blahovou, manželkou V. Šikulu, 
a dohodli sa na spoločnej organizácii série 
spomienkových podujatí.

Rodáka z  obce Dubová, ktorý väčšinu 
svojho života prežil v Modre, priblížila vý-
stava fotogra7 í Aktovka Vincenta Šikulu, 
ktorú pripravila Malokarpatská knižnica 
v Pezinku a  slávnostne otvorila v priesto-
roch historickej radnice v Modre 14. sep-
tembra 2016. Výstava fotogra7 í, prevažne 
z  archívu rodinných príslušníkov a  pria-
teľov, bola koncipovaná ako súkromná 
intímna spomienka na spisovateľa. Kurá-
torkou výstavy bola dcéra spisovateľa, tiež 
spisovateľka, Veronika Šikulová. V  troch 

VINCENT ŠIKULA 80 /VINCENT ŠIKULA 80

registrácia za čitateľa sú bezplatné, v súčas-
nosti službu využíva 20 aktívnych čitateľov. 
V  popoludňajšej časti seminára nasledo-

val praktický workshop - ukážky registrá-
cie používateľov využívajúcich služby DK 
pre zamestnancov knižníc. Seminára sa zú-
častnili aj zástupcovia Krajského strediska 
ÚNSS a ZO ÚNSS v Banskej Bystrici, ktorí 
aktuálne reagovali na nové informácie, tak-
tiež niekoľko slabozrakých používateľov. 
Knihovníci na ponuku odborného vzde-

lávania zareagovali pozitívne a prišli v hoj-

nom počte. Boli medzi nimi zástupcovia 
regionálnych knižníc, verejných i  kraj-
ských knižníc a  tiež zástupcovia knižníc, 
ktorí služby pre zrakovo znevýhodnených 
používateľov zatiaľ neposkytujú. Odborný 
seminár i  diskusia v  rámci neho boli pre 
všetkých zúčastnených užitočne investova-
ným časom.

Mgr. Soňa Šóky, PhD., Verejná knižnica 
Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

manazer@vkmk.sk

Vernisáž výstavy
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miestnostiach historickej modranskej 
radnice bolo predstavené detstvo a rodina 
V. Šikulu, Modra ako mesto a  pôsobisko 
spisovateľa a  nakoniec jeho umelecko-
-spoločenské pôsobenie. Na fotogra& ách 
videli návštevníci výstavy rodinné foto-
gra& e, momentky s priateľmi, spisovateľmi 
a  inými umelcami, výstava predstavila V. 
Šikulu ako spisovateľa, hudobníka, & lmo-
vého scenáristu, ale aj ako včelára, účast-
níka poľovačiek, záhradníka, obdivovateľa 
modranských vinohradov a okolitej príro-
dy. Na výstave mohli návštevníci vidieť aj 
historické zápisy z  návštev knižnice, prvé 
vydania kníh s venovaním, nádherný obraz 
Tomáša Polonského zobrazujúci Hamrštíl 
– dom vo vinohradoch nad Modrou, kde 
Šikula býval. Počas výstavy sa premietala 
časť dokumentu Ráčte vstúpiť, v  ktorom 
Vincent Šikula účinkoval. Vernisáž výsta-
vy hudobne doplnilo Moyzesovo kvarteto, 
ktoré zahralo skladbu blízkeho priateľa 
V. Šikulu – Ilju Zelienku Musica Slovaka. 
Výstavu, ktorá trvala do konca októbra, si 
pozrelo množstvo návštevníkov. Putovná 
výstava sa v novembri presunula do Malo-

karpatskej knižnice v Pezinku, v decembri 
bude otvorená v  obci Dubová a  v  r. 2017 
putuje do Ivanky pri Dunaji a Malaciek. 
Žiaci dramatického odboru ZUŠ v Modre 

pod vedením Zuzany Polonskej nacvičili 
bábkové predstavenie na motívy Šikulovej 
knihy Vajíčko sliepky liliputánky. Premiéra 
pre deti modranských škôl sa uskutočnila 
20. októbra 2016, predstavenie bolo súčas-
ťou aj hlavného večerného spomienkového 
podujatia s  názvom Nebýva na každom 
vŕšku Šikula, ktoré sa konalo 21. októbra 
2016. Hlavným organizátorom večera bolo 
Kultúrne centrum Modra. Pôvodne pláno-
vaný spomienkový večer sa počas prípravy 
zmenil na takmer divadelné predstavenie, 
ktoré podľa scenára Daniela Heviera režij-
ne pripravil Patrik Lančarič. Predstavenie 
bolo scénickým čítaním a predstavilo život 
V. Šikulu, proces tvorby jeho diela, pros-
tredie mestečka Modra s  tradíciami kera-
mikárstva, vinohradníctva, typické posta-
vičky ako aj hudbu, ktorú Šikula miloval. 
V programe účinkovali deti aj vnúčatá Vin-
centa Šikulu, spisovateľ Márius Kopcsay, 
výtvarník Martin Kellenberger, herci Ľubo 

Vajíčko sliepky liliputánky
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Piktor a  Katka Aulitisová a  mnohí ďalší. 
Integrálnou súčasťou predstavenia bol 
dychový orchester FOR Bratislava a detský 
súbor Magdalénka z  Modry. Predstavenie 
malo v  preplnenej sále Kultúrneho domu 
v  Modre mimoriadny úspech. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia.
Modra na počesť výročia spisovateľa pri-

pravila premietanie * lmu Otec ma zderie 
tak či tak, nakrúteného podľa prózy Prázd-
niny so strýcom Rafaelom.
Malokarpatská knižnica v  Pezinku veno-

vala začala v novom školskom roku cyklus 
podujatí pre deti základných škôl, ktorý 
nazvala Lekcia Šikula. Deti sa zoznámili 
so životom a tvorbou spisovateľa, počúvali 
čítanie z jeho kníh, pozerali ukážky z * lmu 
Otec ma zderie tak či tak, spoznávali reá-
lie okolia svojho bydliska, ktoré spisovateľ 
spomína vo svojej tvorbe.
V decembri sú pripravené ešte dve podu-

jatia. Mesto Modra odhalí pamätnú tabuľu 
na budove ZUŠ v Modre, kde Vincent Šiku-

la pôsobil ako pedagóg. Pamätná tabuľa je 
autorským dielom známeho sochára a me-
dailéra, Modrana Mariána Polonského. Po-
sledným spoločným podujatím bude 7. de-
cembra 2016 sprístupnenie Pamätnej izby 
Vincenta Šikulu v priestoroch Univerzitnej 
knižnice v Bratislave. Expozíciu Pamätnej 
izby pripravuje manželka V. Šikulu Anna 
Blahová Šikulová v  spolupráci s  PhDr. 
Katarínou Benciovou z  Malokarpatskej 
knižnice v  Pezinku. Expozícia je trvalá 
a bude pripravená pre priestory pamätnej 
izby v  rodnej obci Dubová, ktorú obec 
v blízkej budúcnosti sprevádzkuje.
Vincent Šikula bol častým návštevníkov 

pezinskej knižnice, milovaný čitateľmi aj 
knihovníčkami. Preto sme radi, že sme 
mohli byť organizátormi a spoluorganizá-
tormi pekných podujatí a opäť spropagovať 
nádherné texty nášho regionálneho spiso-
vateľa.

Mgr. Daniela Tóthová, 

Malokarpatská knižnica v Pezinku

daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

Nebýva na každom vŕšku Šikula
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Knižnice sa v dnešnej podobe stali moder-
nými inštitúciami, ktoré neustále rozširujú 
ponuku svojich služieb, pripravujú pre svo-
jich používateľov rôzne voľnočasové aktivi-
ty a tým, že sa transformujú na komunitné 
knižnice, otvárajú sa širokej verejnosti. 
Zabezpečiť toto všetko vyžaduje odborne 
fundovaných a najmä zanietených ľudí, pre 
ktorých práca v knižnici nie je len zamest-
naním, ale poslaním. Napriek nízkemu 3 -
nančnému ohodnoteniu. Je len prirodzené, 
že knihovníkov zaujíma odozva verejnosti 
a  spokojnosť s  poskytovanými službami. 
Nie je tomu inak ani v  Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela v  Bardejove. Jedným zo 
spôsobov, ako mieru spokojnosti zistiť, je 
prieskum. V našom prípade nešlo o nič roz-
siahle, len o akýsi miniprieskum, do ktoré-
ho sa nám podarilo zapojiť 76 požívateľov. 
Z  nich 45 vyplnilo tlačené dotazníky a  36 
odpovedalo prostredníctvom internetu. 
Samozrejme, že sme mali záujem získať od-
povede od väčšieho počtu používateľov, ale 
nechceli sme nikoho nútiť, takže sme vďační 
aj za taký počet.
Sme si vedomí, že náš dotazník nespĺňal 

všetky náležitosti, no bol to prvý pokus. Ne-
dostatkom bolo, že sme neuviedli kolónku 
týkajúcu sa pohlavia a  veku respondenta, 
preto nemôžeme určiť, ako na naše služby 
reagujú rôzne vekové kategórie. Taktiež nie 
je možné jednoznačne vyhodnotiť jednotli-
vé otázky, pretože viacerí respondenti zaškr-
távali viacero odpovedí. No povzbudzujúce 
pre nás je to, že sme boli hodnotení veľmi 
dobre. Otázky boli zamerané na využívanie 
knižnice a knižničných služieb, na využíva-
nie web stránky, on-line katalógu a na spo-
kojnosť používateľov s pracovníkmi.

Z odpovedí sme zistili že:
 - Najviac používateľov využíva knižnicu 

za účelom aktívneho strávenia voľného 
času.

 - Takmer rovnaký počet využíva naše služ-
by kvôli vzdelávaniu a štúdiu.

 - Iba dvaja používatelia uviedli, že niektoré 
naše služby, rsp. literatúru potrebujú pre 
výkon svojho povolania. 

 - Jeden z opýtaných uviedol, že k nám cho-
dí pre knihy pre deti.

 - Najviac používateľov využíva výpožičné 
služby na všetkých oddeleniach.

 - Tretina respondentov využíva aktívne 
prístup na svoje konto v on-line katalógu.

 - Minimum používateľov využíva služby 
internetu pre verejnosť.

 - Webovú stránku knižnice využívajú 
v priemere raz za dva týždne, no našli sa 
aj takí, ktorí ju využívajú denne.

Na možnosť využívania prístupu do on- 
line katalógu a  na schopnosť sa v  ňom 
orientovať väčšina odpovedala, že ho vy-
užíva na vyhľadávanie literatúry. Takmer 
rovnaký počet opýtaných uviedol, že radšej 
využíva služby knižnice, no našli sa aj takí, 
ktorí uviedli, že sa v on-line katalógu neve-
dia orientovať.
Na otázku využívania čitateľského konta 

na našej web stránke 28 opýtaných uviedlo, 
že ho využíva pravidelne na predlžovanie 
výpožičky kníh, na kontrolu počtu kníh 
a  výpožičnej lehoty. 28 opýtaných radšej 
navštevuje knižnicu osobne. 18 opýtaných 
nevedelo o tejto možnosti a 1 to využíva iba 
výnimočne.
So službami knižnice sú spokojní nasle-

dovne:
 - Výpožičné služby: 54 – veľmi spokojní, 

TAKTO NÁS VIDIA NAŠI POUŽÍVATELIA / HOW OUR USERS SEE US
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20 – spokojní, 1 – nespokojný
 - Prístup na internet: 35 – veľmi spokojní, 

28 – spokojní, 1 – nespokojný
 - MVS: 19 – veľmi spokojní, 12 – spokojní
 - Informačné a rešeršné služby: 37 – veľmi 

spokojní, 17 – spokojní
 - Kultúrne a  vzdelávacie podujatia: 43 – 

veľmi spokojní, 20 – spokojní
Spokojnosť s ponukou fondu knižnice vy-

jadrili respondenti takto:
 - Beletria: 31 – veľmi spokojní, 37 – spo-

kojní
 - Oddelenie pre deti: 33 – veľmi spokojní, 

24 – spokojní, 1 – nespokojný
 - Náučné oddelenie: 24 – veľmi spokojní, 

33 – spokojní, 1 – nespokojný
 - Čitáreň a študovňa: 31 – veľmi spokojní, 

22 spokojní.
Na otázku, či sú pracovníci ústretoví, 67 

opýtaných odpovedalo áno, 1 nesúhlasí a 1 
nevie.
Na otázku, či sú pracovníci odborne fun-

dovaní, 66 odpovedalo áno, 2 nesúhlasia a 2 
nevedia posúdiť. 
Myslím, že s  výsledkami môžeme byť 

spokojní, ale nesmieme povoliť v  činnosti. 
Denne sa presviedčame o  tom, že použí-
vatelia sú stále náročnejší, vyžadujú viac 
pozornosti, odbornosť, lepší výber litera-
túry a  mnoho iných služieb, ktoré sa pred 
niekoľkými rokmi v  knižnici ani neposky-
tovali. Oveľa menší záujem je o internet pre 
verejnosť, ako bol v čase jeho zavedenia. Je 
to pochopiteľné, pretože už len málo do-
mácnosti nemá vlastný počítač a zavedený 
internet. Stúpa záujem o  kultúrno-vzde-
lávacie podujatia, výstavy, besedy rôzneho 
druhu, prezentácie a  podobne. Knižnice 
majú veľkú konkurenciu v rôznych masovo-
-komunikačných prostriedkoch, v internete 

a je len na nás knihovníkoch, ako si dokáže-
me udržať svoje miesto v spoločnosti. Zatiaľ 
je to dobré a  verím, že sa to nezhorší, len 
na nás bude vyvíjaný stále väčší tlak. Ale to 
zvládneme. Verím tomu.
Na záver ešte niektoré pripomienky a ná-

mety našich respondentov:
 - Máte málo novších titulov.
 - V dotazníku chýbajú vekové kategórie.
 - Prečo info o akciách až po akciách? 
 - Chýbajú aktivity v Bardejovských Kúpe-

ľoch.
 - Je tu milý a prívetivý personál na beletrii. 

Som veľmi spokojná najmä s pracovník-
mi na oddelení beletrie. Aj s kultúrnymi 
akciami v knižnici.

 - Mať viac najnovšej beletrie, romány a de-
tektívky.

 - Ďakujem, som spokojná so všetkým.
 - Potrebný je väčší počet nových titulov. 

Veľmi chválim pracovníkov náučného 
oddelenia.

 - Radi by sme uvítali širší výber kníh v an-
gličtine pre učiteľov (teacher´s book) AJ, 
ako aj knihy angličtiny pre deti.

 - Chýba pohodlné sedenie.
 - Knihy by mali byť usporiadané podľa 

mena, nie podľa spisovateľa.
 - Pracovníci sú milí, ústretoví ľudia s úsme-

vom na perách. Ďakujem za možnosť po-
žičiavať knihy pre seba a moje deti.

 - Neviem, či sa na vašej stránke dajú zistiť 
informácie o knihách, či je kniha voľná, 
alebo nie.

 - Ďakujem, veľmi milí a  ústretoví ľudia...
chodím tam kvôli knihám, ale aj kvôli 
týmto milým ľuďom.

 - Výrok o zamestnancoch je zovšeobecňu-
júci. Väčšina je ústretová, ale stretla som 
sa s prístupom, že som mala pocit, že do-
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tyčnú pani obťažujem tým, že stojím pri 

stolíku.

 - Možno by bolo vhodné lepšie rozčlene-

nie odborov v náučnom oddelení. Napr. 

Keď je tam psychológia, tak rozčleniť na 

detskú a pod. Veľká spokojnosť s pracov-

níčkami na detskom oddelení. Oceňujem 

stoly na oddeleniach, na ktorých sú vy-

brané zaujímavé tituly.

Mgr. Ľudmila Jászayová

Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

v Bardejove

jaszayova@gutgesel.sk

Rôznorodosť, kreativita a charakter kniž-

ničnej činnosti v podmienkach petržalskej 

knižnice ide ruka v ruke s množstvom ná-

padov našich mladých knihovníkov ciele-

ných na udržanie popularity a záujmu mlá-

deže o  svoju knižnicu. Na druhej strane, 

kvalita realizácie nápadov stojí a  padá 

na samotných (mladých) knihovníkoch. 

Snažíme sa preto spoločne vytvárať pod-

mienky a priestor na uvádzanie a skúšanie 

vlastných nápadov v  praxi, rozoberáme 

skúsenosti, vylepšujeme dobré, vypúšťame, 

čo sa neosvedčí, „nezafunguje“, máme viac 

odvahy nebáť sa aj malého neúspechu, kto-

rý sa v začiatkoch „vie pritra9 ť“.

Takýmto spôsobom sa vytvoril podporný 

projekt „V.V.V. – vstúp, vyber, vypožičaj“ 

ako ponuka zo skupiny nie bežných, no 

dobrých, pre mladých čitateľov zaujíma-

vých programov spojených s  vlastným 

hodnotením a  komentárom k  prečítanej 

knihe. Projekt je časovo neohraničený, 

prístupný online z domu cez www.knizni-

capetrzalka.sk, facebook alebo priamo na 

pobočkách vizuálne vyčlenený z fondu.

Nápad vznikol pred rokom ako nevtiera-

vá motivácia k čítaniu dobrej literatúry pre 

mladých od 11 do 19 rokov. Podstatou pro-

jektu je ponuka 120 odporúčaných dobrých 

kníh z fondu našej knižnice pre dve vekové 

skupiny: 11-15 a 16-19 rokov. Mladšia ve-

ková skupina si môže vybrať z ponúkaných 

žánrov (Fantasy, Láska a priateľstvo, Dob-

rodružstvo a  detektívka, Rodina a  škola, 

Vzťah človeka k  prírode, Náučka a  zába-

va). Každý žáner má svoje motto a  tvorí 

ho desať vybraných kníh. Obdobne je to 

aj v  staršej vekovej kategórii, ktorú tvorí 

päť žánrov (Láska, vzťahy, priateľstvo, His-

tória, SCI-FI a fantasy, Detektívka a thril-

ler) taktiež s  vlastným mottom. Súvisiace 

knihy sú na každej pobočke vyčlenené do 

priamej pozornosti čitateľa. V prípade zá-

ujmu každý knihovník poskytuje konzultá-

ciu pri výbere a spôsobe hodnotenia knihy. 

Výnimočným momentom pre čitateľa je 

možnosť ohodnotiť knihu jedným z Véčiek 

(odporúčacie okrúhle nálepky s písmenom 

„V“ v  rôznych polohách symbolizujúcich 

odkazy pre ďalšieho čitateľa, V-výborné 

(odporúčam ďalšiemu), V-váham (neviem 

sa rozhodnúť) a  V-viac nie (neodporú-

čam). Tí odvážnejší a  písania chtiví majú 

možnosť dopísať na vložený lístok zadné-

ho obalu knihy aj svoje hodnotenie alebo 

odkaz „kamarátovi“. Darí sa nám získavať 

dobrú spätnú  väzbu o tom, čo mladí čita-

telia uprednostňujú, čo ich baví a pod. a je 

to nakoniec celkom vtipné.

V súčasnosti aktualizujeme ponuku kníh 

v projekte výmenou titulov za nové dobré 

a  žiadané knihy. Projekt zároveň rozširu-

„V.V.V. – VSTÚP, VYBER, VYPOŽIČAJ“ / „V.V.V. - ENTER, CHOOSE, LEND”
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jeme o  ponuku učiteľom, pedagógom zá-
kladných (stredných) škôl ako upriamenie 
pozornosti na výnimočné knihy, ktoré je 
dobré, z pohľadu knižnice, mať v evidencii 
(sú k dispozícii) pre ich potreby.
Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú 

plagáty so samolepkami, vyjadrujúcimi 
hodnotenie (odporúčanie) kníh a  karty 
literárnych žánrov obsahujúcich po desať 
odporúčaných kníh. Materiály sú dostup-
né čitateľom a návštevníkom na pobočkách 
knižnice.
V  roku 2016 bola propagačná časť pro-

jektu podporená sumou 150 € zo strany 
Slovenskej asociácie knižníc, čo nám po-
mohlo k  tlači hodnotiacej časti plagátov 
(odporúčacie samolepky) slúžiacej dnes už 
svojím čitateľom na pobočkách knižnice.

PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka

Miestna knižnica Petržalka

riaditelka@kniznicapetrzalka.sk

Ďalšie vzdelávanie knihovníkov je väčši-
nou internou záležitosťou samotných kniž-
níc. O čiastočné vyplnenie medzery v  ce-
loživotnom vzdelávaní sa snaží Slovenská 
asociácia knižníc prostredníctvom vlast-
ného programu Partnerstvo alebo spojme 
svoje sily. Univerzitná knižnica UPJŠ v Ko-
šiciach (UK UPJŠ) veľmi pozitívne vníma 
túto cielenú podporu knižníc. v  r. 2016 
získala podporu na projekt zameraný na 
komunikáciu. Komunikáciu, rovnako ako 
každú inú ľudskú zručnosť, je potrebné 
sa správne naučiť a  neustále rozvíjať. Bez 
komunikácie niet knižnice. Vďaka schvá-
lenému projektu mohla UK zorganizovať 
odborný seminár pod názvom „ Ako ko-
munikovať s porozumením“. 
Cieľom seminára bolo zlepšiť využitie 

komunikačného potenciálu účastníkov 

a  zefektívniť komunikáciu v  dvoch rovi-
nách. Podujatie bolo určené knihovníkom 
všetkých typov knižníc Košického a  Pre-
šovského kraja. 4.novembra 2016 sa ich 
v priestoroch UK UPJŠ na Moyzesovej ul. 
zišlo celkovo devätnásť. Lektorkou seminá-
ru bola vedúca Oddelenia masmediálnych 
štúdií Filozo= ckej fakulty UPJŠ v  Koši-
ciach, PhDr. R. Cenková, PhD., MBA, 
ktorá pôsobí aj ako hovorkyňa FNsP J.A. 
Reimana v  Prešove. Seminár bol rozdele-
ný do dvoch častí. Prvá, teoretická, bola 
venovaná základným pojmom,  modelom 
a  štýlom komunikácie. Striedalo sa hovo-
rené slovo s  názornými ukážkami. Na vi-
deách bolo poukázané ako to vyzerá, keď 
dvaja hovoria to isté len každý iným jazy-
kom a  ako  môže vznikať nedorozumenie. 
Ako dokážu napríklad médiá manipulovať 

AKO KOMUNIKOVAŤ S POROZUMENÍM / HOW TO COMMUNICATE FOR 
UNDERSTANDING
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a vpraviť do mysle človeka názor, presved-
čenie alebo emóciu tak, aby nad tým ne-
premýšľal. 
Častokrát človek vedome alebo nevedo-

me nadobúda určité zlozvyky a  pre efek-
tívnu komunikáciu je dobré ich odbúrať 
(napr. skákanie do reči, čítanie myšlienok, 
zveličovanie atď.). Účastníci sa dozvede-
li o  dôležitosti fyziologických aspektov 
hovoreného prejavu, aké dôležité je sa-
motné dýchanie človeka. Existuje systém 
bránicového dýchania, ktorý pomáha 
nielen samotnej komunikácii ale pôsobí 
priaznivo aj pri zdravotných problémoch 
napr. s  chrbticou. Časť z  prezentovaných 
informácií je popísaná v  knihe samotnej 
lektorky „Anatomické a  fyziologické as-
pekty hovoreného prejavu a moderovania“. 
Na  záver prvej časti seminára knihovníci 
absolvovali praktické dychové a  jazykové 
cvičenia, ktoré mnohých rozosmiali. 
Popoludní sa účastníci presunuli do Labo-

ratória experimentálnej fonetiky a  komu-
nikácie a  moderného nahrávacieho a  te-
levízneho štúdia, ktoré slúži vzdelávacím 

potrebám študentov masmediálnej komu-
nikácie z Katedry slovakistiky, slovanských 
: lológií a komunikácie. V nahrávacom štú-
diu sú inštalované zariadenia na snímanie 
obrazu, na snímanie zvuku, strižne, svetel-
ná rampa, halogénové štúdiové re; ektory, 
audiosústava, počítače a  ďalšie špičkové 
vybavenie. Pre účastníkov boli priprave-
né tri úlohy. Dve boli zamerané na prácu 
s  mikrofónom, tretia na prácu pred tele-
víznou kamerou. Postupne sa takmer kaž-
dý vystriedal pred mikrofónom (boli takí, 
čo aj odmietli). Vnímali sme ako dokáže-
me pracovať s  vlastným dychom, hlasom. 
Napríklad pri vyslovovaní riekanky Orie, 
orie, Ján, priletelo 12 vrán, zariadenie la-
boratória, ktoré slúži na testy a fonologicky 
hodnotí rečový signál, presne de: novalo, 
kedy sa človek nadýchne, koľko vydrží bez 
nádychu, ako mení hlas. Práca s mikrofó-
nom ukázala ako správne hovoriť a byť po-
čutý poslucháčmi. V poslednej úlohe dňa 
knihovníci dostali spravodajské aktuality 
z rôznych oblastí, ktoré si mali prispôsobiť 
pre vystúpenie v TV. Išlo o uvedomenie si 

Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie
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fungovania zvuku a obrazu predovšetkým 
v  mediálnom prostredí. Dozvedeli sa, že 
vzhľadom na pozadie televíznych štúdií, 
ktoré tvorí tzv. zelené kľúčovacie plátno, je 
lepšie mať na sebe oblečenie skôr ružové, 
nie je vhodná zelená, modrá, sivá farba. 
Bolo zaujímavé sledovať niektorých účast-
níkov, ako sa vžili do úlohy moderátora 
a pred televíznou kamerou v žiare re+ ekto-
rov prezentovali danú správu.
Seminár o  komunikácii skončil a  každý 

si odnášal vlastné pocity, niekto nadšenie, 
niekto možno rozpaky. Ale určite uvedo-
menie si vlastných schopností a aj rezerv. 
UK UPJŠ už teraz uvažuje, čo zaujímavé 
naplánuje na ďalší rok.

Ing. Eva Matušovičová
UK UPJŠ v Košiciach

eva.matusovicova@upjs.skNahrávacie a televízne štúdio

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

Od začiatku digitálnej éry sa hovorí o bu-
dúcnosti knižníc. Hľadá sa rovnováha me-
dzi knižnicou ako vzdelávacou, kultúrnou 
a  služby poskytujúcou inštitúciou. Kniž-
nice sú konfrontované s novými úlohami, 

rôznymi médiami, s  ich dátovou a  tech-
nickou infraštruktúrou ako aj s kompeten-
ciou informačných špecialistov. Pre nás, 
knihovníkov sú veľmi dôležité informácie 
a  výmena skúsenosti s  partnermi z iných 

KNIŽNICE V PREMENÁCH / LIBRARIES IN TRANSFORMATIONS

Katarína Šmelková – Veronika Uhríková, ŠVK v Banskej Bystrici
katarina.smelkova@svkbb.eu, veronika.uhrikova@svkbb.eu

Abstract: " e article brings information on the educational tour Libraries in Transforma-
tions which with the invitation of Goethe Institut in Bratislava took part 11 Slovak librarians. 
Within the 6-day excursion (11. – 16. September 2016) librarians visited di# erent libraries 
in Berlin and Leipzig and participated in meetings with library and information specialists. 
" e talks were aimed at the exchange of information and best practices in providing library 
and information services.
Keyword: Goerthe Institute, libraries in Germany, Germany, excursion
Kľúčové slová: Goethe inštitút, nemecké knižnice, Nemecko, exkurzia
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krajín. Bez nich by sme nemohli napre-

dovať a  poskytovať moderné informačné 
služby, zavádzať nové technológie a  byť 
plnohodnotnou podporou vzdelávaciemu 
systému.
Goethe inštitút v Bratislave pozval skupi-

nu slovenských knihovníkov, odborníkov z 
rôznych slovenských knižníc na pracovnú 
exkurziu „Bibliotheken im Wandel – Kniž-
nice v premenách“. Naša poznávacia cesta 
sa uskutočnila 11. – 16. septembra 2016 
a smerovala do dvoch nemeckých  miest – 
Berlína a Lipska. Hostiteľ pripravil pre nás 
bohatý a hodnotný program.
Úvodné stretnutie s predstaviteľkami Zvä-

zu nemeckých knižníc sa konalo v Staats-
bibliothek zu Berlin. Našu skupinu prijali 
pani Barbara Schleihagen, konateľka Deut-
scher Bibliotheksverband e.V. (Zväzu ne-
meckých knižníc) a pani Dr. Monika Brass, 
konateľka Bibliothek und Information De-
utschland (BID), ktoré nás oboznámili so 
štruktúrou knižníc v Nemecku, s ich zria-
ďovaním a : nancovaním.
Už od začiatku 20. storočia začali v  Ne-

mecku vznikať rôzne knihovnícke organi-
zácie, inštitúcie a zväzy, ktoré mali nadregi-
onálny význam, ktoré formovali nemecké 
knihovníctvo a  dávali mu nové impulzy 
na ďalší rozvoj. Knihovnícka práca nebo-
la a nie je štátom riadená a usmerňovaná, 
čo malo svoje prednosti, ale aj nedostatky. 
Najdôležitejšie knihovnícke organizácie sú 
dnes zastrešené pod BID (Bibliothek & In-
formation Deutschland). Patria sem DBV 
Deutscher Bibliotheksverband (Nemecký 
zväz knižníc), Bertelsmann Sti= ung (Ber-
telsmannová nadácia), EKZ Bibliothek-
service, DGI (Deutsche Gesellscha=  für 
Informationswissenscha=  und Informa-

tionspraxis – Nemecká spoločnosť pre 
informačnú vedu a  prax, Goethe Institut, 
VDB (Verein Deutscher Bibliothekare – 
Zväz nemeckých knihovníkov) a BIB (Be-
rufsverband Information Bibliothek).BID 
zastupuje záujmy nemeckých knihovníkov 
a  knižníc na domácej aj medzinárodnej 
pôde. Cieľom tejto organizácie je podpora 
knihovníctva a  spolupráca všetkých kniž-
níc; podpora kníh a  čítania ako nenahra-
diteľného základu pre poznanie a  vedu; 
podpora zavádzania nových informačných 
technológií a  kooperácia s  národnými 
a medzinárodnými organizáciami. Jej cie-
ľom je podpora a ďalší rozvoj služieb a ino-
vácií v  poskytovaní knižničných služieb. 
Koordinácia verejnej práce v knihovníctve 
a  informatike, sprostredkúvanie účinných 
argumentov a  vecných stanovísk vláde. 
BID spolupracuje pri riešení úloh so spol-
kovými krajinami a komunálnymi inštitú-

Najdôležitejšie knihovnícke organizácie 
(zdroj: Portale zu Vergangenhait und Zukun= . 
Bibliothen in Deutschland, s. 74)
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Staatsbibliothek zu Berlin – budova Potsdamer Straße Foto: V. Uhríková

ciami. Sídlom BID je Berlín, orgánmi sú 
valné zhromaždenie, predstavenstvo a pre-
zident. Svoju prácu dokumentuje v  roč-
ných správach. Zväz je členom EBLIDY 
a IFLA. Podporuje internacionálny dialóg 
a spoluprácu, ako aj medzinárodnú výme-
nu informácií medzi knihovníkmi a infor-
mačnými pracovníkmi.
Po úvodnom oboznámení sa s problema-

tikou organizácie nemeckého knihovníctva 
sme absolvovali návštevy niekoľkých ne-
meckých knižníc rôznych typov v Berlíne 
a Lipsku a pracovné stretnutia s ich pred-
staviteľmi.

Die Staatsbibliothek zu Berlin – Preus-
sischer Kulturbesitz
Je popri Bavorskej štátnej knižnici naj-

významnejšou nemeckou vedeckou kniž-
nicou . Uchováva, chráni a sústavne dopĺňa 
kultúrne dedičstvo bývalej krajiny Prusko. 
Patrí k najväčším svetovým kultúrnym 
zariadeniam. Je 8 nancovaná z väčšej časti 
(75%) zväzom a 25% 8 nančných prostried-

kov dostáva od všetkých spolkových krajín. 
Knižnica pokračuje v tradíciách Kráľovskej 
berlínskej knižnice (Königliche Bibliothek) 
založenej v roku 1661 a neskoršej Pruskej 
štátnej knižnice (Preussische Staatsbib-
liothek), ktorá bola pred 2. svetovou voj-
nou jednou z najväčších a  najvýznam-
nejších vedeckých univerzálnych knižníc 
v Európe. Po vojne vznikli na území Berlí-
na dve štátne knižnice, ktoré sa po zjedno-
tení Nemecka stali jednou inštitúciou Die 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer 
Kulturbesitz v  dvoch sídlach – v  budove 
Unter der Linden a  v Potsdamer Strasse. 
Knižnica v ulici Unter den Linden sa po-
važuje za historickú vedeckú knižnicu, 
ktorá zbiera literatúru zo všetkých epoch 
a vedných odvetví až po koniec 19. storo-
čia. Sú tu vytvorené oddelenia rukopisov, 
máp, detskej a  mládežníckej literatúry, 
hudby a časopisov. v tejto časti knižnice sa 
nachádza aj moderné digitalizačné oddele-
nie a oddelenie reštaurovania dokumentov. 
v  budove na Potsdamer Straße sa zhro-
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mažďujú a uchovávajú moderné, aktuálne 
dokumenty. Sú tu aj oddelenia pre zvláštne 
zbierky – pre Východnú Európu, Orient 
a Východnú Áziu.
Knižnica má v  súčasnosti viac ako 10,8 

milióna monogra+ í, periodík a diel na po-
kračovanie, viac ako 200 tis. vzácnych tlačí, 
a 4 400 skorých tlačí, 1,8 mil. špeci+ ckých 
tlačí v  zvláštnych zbierkach, 1475 pozo-
stalostí a archívov, okolo 60000 rukopisov, 
320 tis. Autografov, ako aj 2,7 mil. mikro-
foriem. Priebežne prichádza do knižnice 
360 titulov tlačených novín z celého sveta. 
Elektronická ponuka zahŕňa 2836 bánk dát 
a 5380 elektronických časopisov.

Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Bolo otvorené v  roku 2009 a  je súčasťou 

Univerzitnej knižnice Humboltovej uni-
verzity v  Berlíne. Fond centra obsahuje 
takmer 2 mil. dokumentov vo voľom vý-
bere určené na štúdium v  študovniach, 
pracovných kabínach, v  skupinových 
pracovných miestnostiach. Absenčné vy-
požičiavanie dokumentov a  realizuje pro-

stredníctvom self-checkov. Študenti majú 
členstvo vybavené automaticky po zápise 
na univerzitu. Ostatní sa musia registrovať 
v centre. Registrácia je bezplatná. Riaditeľ 
centra, prof. Dr. Andreas Degkwitz, počas 
stretnutia zdôraznil predovšetkým fakt, že 
knižnica je sociálnym priestorom, ktorý si 
bezpodmienečne vyžaduje existenciu ka-
viarne. Podľa jeho mienky je existencia ka-
viarne v priestoroch knižnice veľmi dôleži-
tá. Dokazujú to aj štatistiky, podľa ktorých 
sú knižnice s kaviarňami viac navštevova-

Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig – interiér, autor: T. Zajacová

Stundenbuch zwischen Religiosität 
und Mode z fondu múzea Foto: V. Uhríková
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né ako tie bez nich. Študovne sú určené na 
prácu, často s  laptom, papiermi a  zopár 
knihami. Chodby knižnice sú priestormi, 
kde sa ľudia stretávajú.

Deutsche Nationalbibliothek
Vzhľadom na to, že Nemecko bolo v mi-

nulosti vnútorne rozdelené, existujú v  sú-
časnosti na jeho území dve pracoviská 
národnej knižnice. Nemecká národná 
knižnica v  Lipsku, ktorá je pokračovateľ-
kou Deutsche Bucherei založenej v  roku 
1912 a  Nemecká národná knižnica vo 
Frankfurte nad Mohanom, v  minulosti 
Deutsche Bibliothek založená v roku 1946. 
Nemecká národná knižnica zhromažďuje 
všetky nemecké publikácie vydané po roku 
1913 na území Nemecka, v zahraniční pub-
likované Germanica, preklady nemeckých 
diel vydané v  zahraničí a  cudzojazyčné 
publikácie venované Nemecku; archivuje 
ich, bibliogra+ cky spracováva a  sprístup-

ňuje verejnosti.
My sme mali príležitosť navštíviť lipské 

sídlo Nemeckej národnej knižnice. S  fon-
dom okolo 17 mil. knižničných dokumen-
tov je najväčšou knižnicou v  Nemecku. 
Súčasťou knižnice je aj Deutsches Buch- 
und Schri< museum (Nemecké múzeum 
knihy a  písomníctva), ktoré dokumentuje 
knižničnú kultúru od jej začiatkov až po 
súčasnosť. Ide o najstaršie múzeum knihy 
na svete. Súčasťou múzea je stála výstava 
Zeichen – Bücher – Netze. Von Keilschris<  
zum Binärcode, ktorá návštevníka preve-
die vyše 5000-ročnou históriou od klino-
vého písma, cez objavenie kníhtlače až po 
rôzne pamäťové médiá využívané v súčas-
nosti. K  výstave knižnica vydala rovno-
mennú publikáciu.

Leipziger Städtische Bibliotheken
Mestské knižnice v  Lipsku sú súčasťou 

ponuky komunálnych služieb. My sme 
navštívili centrálnu budovu na Wilhelm- 
Leuschner Platz v  Lipsku. Jej fond pred-
stavuje 430 000 médií. Po knižnici nás 
sprevádzal vedúci oddelenia pre prácu 
s  deťmi a  mládežou, pán Robby Elsner. 
Hlavnou témou bola knižnica, ako miesto 
na stretávanie a učenie sa. Oboznámili sme 
sa s viacerými formátmi podujatí pre deti 
a mládež, ktoré smerovali najmä k podpore 
čítania. Zaujalo nás najmä aktívne zapája-
nie detí do hodnotenia detskej a  mládež-
níckej literatúry, spolupráca knihovníkov 
s učiteľmi a vytváranie „balíčkov“ odporú-
čanej literatúry pre rôzne vekové kategórie.

Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg An-
ton-Sae" ow-Bibliothek
Táto knižnica v roku 2011 získala ocene-Knižničný poriadok pre deti Foto: V. Uhríková
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nie „Knižnica roka“. Stala sa príkladom 
vynikajúcej knihovníckej práce. Sídli 
v mestskej časti Berlín – Lichtenberg, kde 
žijú vo veľkej miere prisťahovalci najmä z 
východnej Európy,  prevažne ruskej národ-
nosti. Zohráva veľkú úlohu pri integrácii 
prisťahovalcov do nemeckej spoločnosti. 
Práca knihovníčok je tu veľmi náročná, 
pretože musia pracovať s  veľmi rôznoro-
dými skupinami používateľov, rôznych ve-
kových a vzdelanostných kategórií. Okrem 
knižnično-informačnej práce vykonávajú 
aj poradenstvo pre migrantov týkajúce sa 
styku s  úradmi alebo žiadostí o  zamest-
nanie. Pozitívne hodnotíme ich rodinné 
programy, v  ktorých sa snažia pritiahnuť 
do knižnice a ku knihám celé rodiny.

Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
(ZLB)
Je najväčšou verejnou knižnicou a  záro-

veň aj najviac navštevovanou kultúrnou 
a  vzdelávacou inštitúciou v  Nemecku. Vo 
fonde sa nachádza viac ako 3,4 mil. tla-

čených a  elektronických dokumentov. 
Knižnica vznikla fúziou dvoch knižníc – 
Amerika-Gedenkbibliothek v  západnom 
Berlíne a  Berliner Stadtbibliothek vo vý-
chodnom Berlíne. Nakoľko je umiestnenie 
fondu knižnice na dvoch miestach veľmi 
nekomfortné, plánuje sa s výstavbou novej 
budovy. Vypočuli sme si prednášku o prá-
cach a činnostiach spojených s vybavova-
ním pozemku a  všetkých administratív-
nych úkonov, ktoré sú potrebné na začatie 
stavby.
Bibliogra9 cké odkazy
JACOBS, Stephanie: Zeichen, Bücher, Ne-

tze. Deutsches Buch- und Schri� museum 

der Deutschen Nationalbibliothek. Göttin-
gen: Wallstein, 2016. ISBN 978-3-8353-
1824-3
SEEFELDT, Jürgen und Ludger SYRÉ: 

Portale zu Vergangenheit und Zukun� . 

Bibliotheken in Deutschland. Hildesheim: 
Georg Olms, 2011. 4. vyd. ISBN 978-3-
487-14573-0

Spoločná fotogra9 a v Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg Anton-SaeM ow-Bibliothek Foto: T. 
Zajacová
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Bibliogra!  sú komunitou, ktorá v porov-
naní s inými knižnično-informačnými špe-
cialistami vždy vynikala svojou súdržnos-
ťou, chuťou spolupracovať a  posúvať veci 
dopredu. Výsledkom spolupráce je aj Ko-
lokvium českých, moravských a slovenských 
bibliografov, ktoré sa koná každoročne, 
striedavo v ČR a SR a je už tradičným pod-
ujatím Mesiaca českej a slovenskej kultúr-
nej vzájomnosti. Cieľom podujatia je pre-

hĺbenie spolupráce českých, moravských 
a slovenských bibliografov a vzájomné spo-
znávanie histórie, kultúry, tradícií a pamä-
tihodností jednotlivých regiónov oboch re-
publík. V roku 2016 sa uskutočnil už XIX. 
ročník. Jeho hlavným organizátorom bola 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 
pripomínajúca si v tomto roku 90. výročie 
svojho vzniku.
Výnimočnosť podujatia ocenili aj primá-

XIX. KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH 
BIBLIOGRAFOV, BANSKÁ BYSTRICA 9. – 11. 10. 2016 / 19TH COLLOQUIUM OF 
CZECH, MORAVIAN AND SLOVAK BIBLIOGRAPHERS, BANSKÁ BYSTRICA 9. – 11. 
10. 2016)

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

Abstract: 19th Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Bibliographers (9. – 11. 10. 2016) 
took place in State Scienti% c Library Banská Bystrica which commemorates the 90th anni-
versary in 2016.
& e event is organized within the Month of Czech and Slovak Cultural A'  nity with the aim 
of supporting bibliographic work, exchange of best practices and mutual understanding of 
history, culture, traditions, and monuments of Czech, Slovak, and Moravian regions.  Co-or-
ganizers of the colloquium were both professional library associations SDRUK ČR and SAK.
In % ve thematic blocs Mining cities in history and literature; Early Gothic monuments in 
regions; & e banking and its important personalities in Bohemia and Slovakia; Winter sports, 
centers of winter sports; Czech and Slovak relations and important Czech and Slovak Person-
alities, we could listen to 18 presentations from bibliographers of Banská Bystrica, Bratislava, 
Brno, Karlove Vary, Kladno, Košice, Martin, Nitra, Nové Zámky, Ostrava, Pardubice, Pezi-
nok, Prešov, Zlín.  20th Colloquium will be held on 8-10 October 2017 in Moravian Library 
in Brno
Keywords: bibliography, libraries, Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Bibliogra-
phers, international cooperation, Month of Czech and Slovak Cultural A'  nity, professional 
library associations,  & e Slovak Library Association (SAK), & e Czech Republic Libraries 
Association (SDRUK ČR) 
Kľúčové slová: bibliogra% a, knižnice,  Kolokvium českých, moravských a  slovenských bib-
liografov, medzinárodná spolupráca, Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, pro-
fesijné knihovnícke združenia,  Slovenská asociácia knižníc, Sdružení knihoven ČR, Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici
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tori troch banských miest – Banskej Bystri-
ce (Ján Nosko), Banskej Štiavnice (Nadež-
da Babiaková) a Novej Bane (Ján Havran), 
ktorí prevzali nad podujatím záštitu. Osob-
nou účasťou podujatie podporila predsed-
níčka Slovenskej asociácie knižníc – Mgr. 
Emília Antolíková a  predsedníčka Sekcie 
pre bibliogra+ u a  zároveň podpredsed-
níčka SDRUK ČR – Mgr. Eva Svobodová. 
Odborným garantom podujatia bol doc. 
PhDr. Jaromír Kubíček, CSc, bývalý dlho-
ročný riaditeľ Moravskej zemskej knižnice 
v Brne. Odborný program kolokvia tvorilo 
5 tematických blokov, v rámci ktorých od-
znelo 18  príspevkov. Osem z Čiech a Mo-
ravy a desať zo Slovenska.
Prvý tematický blok kolokvia, ktorý mo-

derovala Mgr. Mária Bôbová (ŠVK v Ban-
skej Bystrici), bol venovaný téme: Banské 

mestá v  histórii a  literatúre. Odznelo 
v  ňom osem príspevkov. Prvý predniesla 

banskobystrická bibliogra> a Mgr. Barbora 
Skubachová  a  predstavila v  ňom Barbor-
skú cestu – oživenie baníckej histórie. Po 
nej vystúpil doc. PhDr. Jaromír Kubíček, 
CSc., ktorý sa zameral na Banské mestá 
a  slovenské rozprávky Němcovej a Dobšin-
ského. Zlatá města v  Čechách predstavila 
PhDr. Jiřina Kádnerová. Zamerala sa na 
dve najbohatšie náleziská zlata v Čechách 
–  Jílové u Prahy a  Kašperské Hory. Obe 
kráľovské mestá prežívali svoju zlatú éru za 
čias panovania Luxemburgovcov, hoci zla-
to sa v oboch lokalitách ťažilo aj predtým, 
aj  neskôr. PhDr. Katarína Benciová z Ma-
lokarpatskej knižnice v  Pezinku venovala 
svoj príspevok Zlatému mestu Pezinok ako 
centru malokarpatského baníctva. Gerda 
Lorenzová z Krajskej knižnice v Karlových 
Varoch nazvala svoj príspevok Hornictví 
v Krušnohoří – odraz v literatuře a kultur-
ním dědictví a zamerala sa najmä na Jáchy-

Foto: Slávnostné otvorenie; zľava – doc. Jaromír Kubíček (MZK Brno), E. Svobodová (SDRUK ČR), 
O. Lauková (ŠVKBB), Nadežda Babiaková (primátorka B. Štiavnice), Ján Havran (primátor Novej 
Bane), B. Snopková (ŠVKBB), E. Antolíková (SAK)
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mov. O zaujímavé informácie o Bani Viktó-

ria v Jedľových Kostoľanoch sa s účastníkmi 
podelila Viola Bieliková z Krajskej knižnice 
Karola Kmeťka v Nitre. Svojho zástupcu na 
kolokviu mala aj Moravsko-sliezska vedec-
ká knižnica v Ostrave. Mgr. Pavlína Szöke 
komplexne spracovala tému Ostravské doly. 
Ako posledný odznel referát Mgr. Tatiany 
Klimkovej z  Knižnice pre mládež mesta 
Košice, zameraný už tradične na tajomné 
bytosti z rozprávok: Kovlad, Runa a permo-

níci – vládcovia zemských pokladov.

Ďalšou témou rokovania boli Ranogo-
tické pamiatky regiónov. Príspevok Mgr. 
Anny Vitáskovej z  Vedeckej knižnice 
v  Olomouci – Olomoucké gotické ozveny 
neodznel, publikovaný však bude v  Bib-
liogra+ ckom zborníku 2016 aj v  Ročenke 
SDRUK ČR za rok 2016. Mgr. Dana Cha-
lupeková (ŠVK v Banskej Bystrici) predsta-
vila účastníkom Gotické pamiatky v  okolí 

Banskej Bystrice.
Tretí tematický blok: Bankovníctvo 

a jeho významní predstavitelia v Čechách 
a na Slovensku moderovala Mgr. Eva Svo-
bodová (SVK v Hradci Králové). Uvedená 
téma zaujala troch prednášajúcich. Ako 
prvá vystúpila Mgr. Katarína Pekařová, 
PhD. z  Univerzitnej knižnice v  Bratislave 
s príspevkom: „Vkladná knižka hreje lepšie 

ako kožuch!“ alebo „Kto počtuje, ten gaz-

duje!“ (Niekoľko poznámok o  kalendároch 

vybraných slovenských peňažných inštitú-

cií. Cieľom jej príspevku bolo, na základe 
štúdia pramenného materiálu k  dejinám 
jednotlivých bankových ústavov, podať 
základné informácie o obsahových a  for-
málnych vlastnostiach kalendárov a o me-
tódach šírenia + nančno-právnej gramot-
nosti.  Z  tohto aspektu sledovala napr. 

Kalendár Hospodárskej banky v  Trnave 
(1909 – 1914), Kalendár Slovenskej ban-
ky v Bratislave (1924 – 1932, 1938) a Ka-
lendár Národnej banky v Banskej Bystrici 
(1929 – 1933, 1938). Ing. Ivana Poláková 
(Matica slovenská, Martin) sa zamerala na 
Vplyv Matice slovenskej na vznik Tatraban-

ky v Martine a jej + liálok po celom Sloven-

sku. Mgr. Andrea Sivaničová (Knižnica P. 
O. Hviezdoslava) svoj príspevok Z baníka 

bankárom – americký sen Michala Bosá-

ka venovala životným míľnikom Michala 
Bosáka, slovensko-amerického bankára, 
+ lantropa, účastníka krajanského hnutia 
a signatára Pittsburskej dohody, s dôrazom 
na jeho + nančné aktivity v  medzivojno-
vom Československu. Priblížila aj Bosáko-
vo založenie Americko-slovenskej banky 
s  pobočkami v  celej vtedajšej republike, 
vrátane Užhorodu a Prahy, pričom v Pre-
šove nechal pre potreby banky postaviť tzv. 
Bosákov dom, dnes dôstojné sídlo Knižni-
ce P.O. Hviezdoslava.
Tematika zimných športov a  centier 

zimných športov zaujala len české kole-
gyne. Gerda Lorenzová (Krajská knižnica 
Karlove Vary) v  príspevku Krušnohorské 

zimné radosti predstavila zimné rekreačné 
strediská Krušných hôr, priblížila históriu 
Karlovho behu –  druhých najstarších pre-
tekov v behu na lyžiach v Čechách a veno-
vala sa aj dvom osobnostiam  českého, resp. 
československého lyžovania z karlovarské-
ho regiónu – skokanovi Rudolfovi  Höhn-
lovi a  bežcovi na lyžiach Lukášovi Baue-
rovi. Históriu ľadového hokeja priblížila 
v  príspevku Kanaďané ze Zlína Mgr. Eva 
Filípková (Krajská knižnica Františka Bar-
toša v Zlíne).  V prvej polovici 20. storočia 
sa hokej v Čechách nazýval podľa krajiny 
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jeho vzniku – Kanada. A prvé zápasy Ka-
nady sa v Zlíne uskutočnili už v 20. rokoch 
20. storočia. Až do konca 50. rokov však 
boli „Kanaďania“ limitovaní prírodnými 
podmienkami. História ľadového hokeja 
v  Zlíne sa píše od roku 1929 až dodnes. 
Hokeju bol venovaný aj ďalší príspevok, 
ktorý predniesla Martina Zlatohlávková 
(Krajská knižnica v  Pardubiciach). Pred-
stavila v ňom Josefa Horáka, pardubického 

hokejistu a mecenáša. 
Posledný tematický blok s názvom:  Česko 

– slovenské vzťahy a významné osobnosti 
Čiech a  Slovenska, moderovala PhDr. B. 
Snopková, PhD. (ŠVK v  Banskej Bystri-
ci). Uvedenej problematike sa venovali tri 
príspevky. Mária Feldinszká z Knižnice A. 
Bernoláka v Nových Zámkoch spracovala 
Prierez česko-slovenskými partnerstvami 

vybraných miest a obcí regiónu Nové Zám-

ky. PhDr. Anna Kucianová (Slovenská 
národná knižnica) sa pri príležitosti 20. 
výročia úmrtia českého herca a  speváka 
Jaroslava Rozsívala (14.10. 1924 – 13. 1. 
1996) zamerala na priblíženie jeho života 
a tvorby, ktoré sú prepojené tak s jeho pô-
sobením v  Čechách ako aj na Slovensku. 

Ako posledný odznel príspevok Mgr. Mar-
tiny Smolovej (Moravská zemská knihov-
na, Brno) Peter Jilemnický do otištění Pádu 

v KLN.
Trojdňové stretnutie bibliografov ne-

bolo obsahovo naplnené len odborným 
programom. Pre účastníkov organizátori 
pripravili aj niekoľko sprievodných akcií. 
Prostredníctvom komentovanej prehliad-
ky historického centra Banskej Bystrice so 
sprievodcom Jozefom Ďuriančikom mali 
možnosť bližšie spoznať históriu a kultúrne 
pamiatky tohto v  minulosti významného 
banského mesta. Navštívili expozíciu Stre-
doslovenského múzea v Matejovom dome 
a expozície Literárneho a hudobného mú-
zea v Župnom dome. Spoznali ranogotické 
pamiatky banskobystrického regiónu. Na 
Hrade Slovenská Ľupča ich privítal jeho 
kastelán Mgr. Vladimír Homola, odborný 
výklad vo Farskom kostole sv. Františka 
Assiského v  Ponikách pre nich pripravil 
Juraj Slugeň a do tajov Kostola sv. Martina 
v Čeríne, ktoré práve odkrývajú reštauráto-
ri, ich zasvätil miestny farár – Mgr. Dušan 
Mesík. V  rámci večerného programu im 
starohorské banícke tradície a  piesne pri-

Účastníci kolokvia
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blížil Starohorský banícky spevokol Haliar. 
XIX. ročník kolokvia bibliografov je za 

nami. s podporou profesijných knihovníc-
kych združení – SDRUK (Sdružení kni-
hoven ČR), Sekcie pre bibliogra% u a SAK 
(Slovenská asociácia knižníc) sa opäť po-

darilo zorganizovať podujatie na vysokej 
odbornej úrovni a  účastníci si z  Banskej 
Bystrice odniesli nezabudnuteľné zážitky.
XX. ročník Kolokvia slovenských, morav-

ských a českých bibliografov sa uskutoční 
v dňoch 8. – 10. 10. 2017 v Brne.

Mráz namaľoval na okná biely kvet

a vianočný čas opäť prišiel k nám.

Pod bielou perinou spí celý svet

a každý začal veriť rozprávkam.

Nech sa vám vyplní,

po čom srdce túži,

radosť a láska vstúpia

na váš prah.

Prajeme tiež, nech

v novom roku

zdravie všetkým slúži

a žitie krásne 

ako v rozprávkach.

Redakčná rada
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