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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Za veľa práce málo pláce...
Pred pár dňami zazvonil te-

lefón a redaktorka sa ma opý-
tala, čo bolo pre mňa top udalosťou v uply-
nulom polroku. Zrazu som nevedela, ktorú 
udalosť zo svojho „viacrozmerného“ života 
nazvať TOP: po niekoľkých náročných 
operáciách lekári mojej mame zachráni-
li oko, naša knižnica oslávila 95. výročie 
vzniku a pri tejto príležitosti dostala me-
dailu predsedu Prešovského samospráv-
neho kraja, otvorenie Týždňa slovenských 
knižníc (TSK) sa uskutočnilo v  Prešove 
a vďaka trom skvelým prešovským knižni-
ciam to bola pre mňa nezabudnuteľná uda-
losť polroka, pracovné stretnutie na Minis-
terstve školstva, vedy, výskumu a športu SR 
mi dalo nádej, že sa školským knižniciam 
blýska na lepšie časy... slovenský knihov-
nícky svet sa venoval pripomienkam k Ná-
vrhu zákona o povinnom deponáte, ktorý 
bol napokon stiahnutý z legislatívneho 
procesu...
Myšlienky sa predbiehali a nevedela som, 

či hovoriť o  celoslovenských podujatiach, 
ktoré knižnice pripravili alebo o výnimoč-
ných aktivitách našej knižnice, napríklad, 
že sme prezentovali 3D tlač... Zriaďovateľ 
nám oznámil, že sa knižnica bude sťahovať 
do lepšieho... Myslela som na Hevierov vý-
nimočný projekt Chymeros (chymeros.sk), 
do ktorého pozval okrem detí a pedagógov 
aj nás knihovníkov... Mala som plnú hlavu 
vydareného stretnutia knihovníkov - tré-
nerov pamäti v  Zámutove, myslela som 
na Bibliosféry vo Vyhniach, seminár aka-
demických aj mestských knižníc a  ďalšie 

skvelé knihovnícke aktivity, o  ktorých sa 
dočítate v tomto letnom čísle nášho bulle-
tinu. Za každým podujatím, ktoré sa usku-
točnilo, je množstvo času a  skvelej práce 
knihovníkov. Každá aktivita, ktorú realizu-
jeme, je pre nás TOP. Občas sa veci podaria 
viac, občas nie sme spokojní, lebo vieme, 
že to mohlo byť ešte lepšie. Potrebujeme 
sa navzájom povzbudiť, pochváliť, dopriať 
si uznania. Na tlačovej konferencii pri 
otvorení TSK hovorila predsedníčka UKR 
PhDr. Daniela Gondová o  tom, ako slabo 
je knihovnícka práca hodnotená, aké nízke 
sú naše tabuľkové platy. V spoločnosti za-
čali silnieť hlasy volajúce po ich úpravách!

Milé kolegyne, kolegovia, pred nami je 
druhý polrok roku 2017 plný ďalších plá-
nov, aktivít a vynikajúcich  projektov. Po-
čas neho budeme spoločne sledovať, či top 
udalosťou bude okrem dobrých podujatí, 
ktoré knižnice pripravujú, aj zlepšenie fi-
nančného ohodnotenia knihovníkov!

Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK

antolikova@slovanet.sk
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Slovenská asociácia knižníc v svojich sta-
novách deklaruje, že je nezávislým, dob-
rovoľným a  otvoreným záujmovým zdru-
žením knižníc, ktoré sa stali jeho členmi. 
Ako vnímate s odstupom času rozhodnu-
tie štatutárov knižníc založiť toto zdru-
ženie?

Som veľmi rada, že čas dal za pravdu tým 
nadšencom, ktorí stáli pri zrode SAK-u v r. 
1992 v tom, že slovenské knižnice ako inšti-
túcie potrebujú spoločnú platformu, cez kto-
rú môžu presadzovať spoločné zámery, pod-
porovať iniciatívy smerujúce k  zlepšovaniu 
činnosti a  hlavne obrazu knižníc v  spoloč-
nosti. A  čo je rovnako dôležité, poskytovať 
potrebnú ochranu pri ohrození existencie, 
programov a zámerov ich ďalšieho rozvoja. 
Samozrejme, že nie všetko sa podarilo podľa 
našich predstáv, ale myslím si, že aj tie nie 
celkom úspešné pokusy prispeli k  širšej ak-
ceptácii názorov knihovníckych špecialistov 
a odborníkov pri tvorbe veľkých národných 
stratégií týkajúcich sa informatizácie, vzde-
lávania a kultúrneho rozvoja spoločnosti.

Vy sama ste pôsobili niekoľko rokov vo 
funkcii predsedníčky SAK. Ktorý počin 
SAK počas Vášho pôsobenia by ste cha-
rakterizovali ako NAJ a ktorý považujete 
za najdôležitejší za tých 25 rokov?
Teší ma, že sa nám podarilo udržať a roz-

vinúť celoslovenskú kampaň Týždeň slo-
venských knižníc, ktorému sme sa pokúsili 

dať príťažlivý mediálny obraz či už vo forme 
jednotných propagačných materiálov (pla-
gát, logo) alebo zabezpečením tlačových 
konferencií, vystúpeniami v  rozhlase i  te-
levízii, ktoré pokračovali aj na regionálnej 
úrovni za účasti kolegov z verejných a aka-
demických knižníc.

Na jednej strane slovenské knižnice za-
chytili svetové trendy (informatizácia, di-
gitalizácia kultúrneho dedičstva, knižnice 
ako komunitné centrá), no na druhej strane 
pociťujú nedostatok mladých kvalifiko-
vaných knižnično-informačných pracov-
níkov. Hlavným dôvodom tohto stavu je 
nízke finančné ohodnotenie tejto profesie. 
Existuje vôbec nejaký recept ako zme-
niť tento stav a zlepšiť v spoločnosti aj 
imidž knihovníckej profesie a postave-
nia knižníc?

Nemyslím si, že existuje jednoduchý re-
cept na zmenu postavenia knižníc a kni-
hovníkov v spoločnosti. Knižniciam sa 
osvedčila taktika postupných drobných 
krokov, ktoré vedú k presvedčeniu, že pre 
atraktívny a zaujímavý život v danom re-
gióne či konkrétnej komunite je nevyhnut-
né mať dobre fungujúcu knižnicu. Dôležité 
je mať aj zastúpenie pri tvorbe dôležitých 
strategických materiálov týkajúcich sa 
kľúčových oblastí činnosti knižnice (in-
formatizácia a digitalizácia, celoživotné 
vzdelávanie a rozvoj informačnej gramot-

25 ROKOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC / 25 YEARS OF 
THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION

NA SLOVÍČKO S PHDR. MÁRIOU KADNÁROVOU / A WORD WITH PHDR. 
MÁRIA KADNÁROVÁ
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nosti). A pre lepšiu budúcnosť je potrebné 
vytvárať príležitosti a priestor pre uplat-
nenie mladých knižnično-informačných 
pracovníkov (v prípade, že sa v knižnici 

vyskytujú), ak im už nemôžeme garanto-
vať primerané finančné ohodnotenie.

Za rozhovor ďakuje  
PhDr. Zuzana Babicová

Po prvých piatich rokoch, v  ktorých si 
Bulletin SAK hľadal „svoju tvár“, bolo na-
sledujúce obdobie desiatich rokov (1998-
2007) nielen rokmi zmien, mnohých 
a dôležitých udalostí v slovenskom knihov-
níctve, ale aj rokmi hľadania ciest, formo-
vania tohto periodika a – bez zveličovania 
– jeho zlepšovania.
Bulletin SAK naďalej tlačilo CVTI SR 

a  jeho náklad sa stabilizoval na 130 ex. 
(tento údaj sa však uvádzal v tiráži len 
do r. 2001). Viditeľná premena bulletinu 
sa ukázala v  r. 2001, keď sa č.1 „objavilo“ 
v novom šate. Nešlo iba o grafickú úpravu 
obálky, ale aj tiráže (vrátane uvedenia čísla 
ISSN 1335-7905, webovej stránky - www.
sakba.sk). V  r. 2003 sivá obálka zmenila 
farbu na béžovú a od r. 2004 prišla redakcia 
s novým grafickým riešením obálky, ktorá 
menila v nasledujúcich rokoch len farbu.
Nielen obálka zmenila svoju vizáž, ale aj 

v  tiráži nastali zmeny. Hlavným redakto-
rom sa od č.2/1998 stal Ján Kurák po Da-
niele Petrášovej, ktorá prešla do redakčnej 
rady. K väčšej zmene v redakčnej rade do-
šlo od č. 2/1999, keď odišli: Mária Džaví-
ková, Oľga Kaliská, Darina Krausová, Peter 
Kružlík, Oľga Straková. Novými členkami 
sa stali: Dana Gondová, Mária Koložváry-

ová, Tatiana Popová, Darina Šovčíková. 
V  súvislosti s  úlohami v  Správnej rade 
SAK Ľudmila Čelková prerušila členstvo 
v  redakčnej rady od r. 2000. V  r. 2001 sa 
ujala funkcie výkonného redaktora Mária 
Mlynáriková. Nastali opäť ďalšie posuny 
v redakčnej rade, z  ktorej odišli: Želmíra 
Brozmannová, Anna Gašparovičová, Da-
niela Petrášová, Darina Šovčíková. Nový-
mi členkami sa stali: Anna Hudáková, Oľga 
Lauková a Eleonóra Janšová. Po troch ro-
koch odišli (r. 2004) z redakčnej rady Dana 
Gondová, Anna Hudáková, Oľga Lauková, 
Tatiana Popová. Nastúpila Marta Sakalová, 
Valéria Zavadská a vrátila sa Ľudmila Čel-
ková. Ďalšie zmeny nastali v  r. 2007, keď 
Jána Kuráka vymenila Klára Kernerová, 
ako zodpovedná redaktorka a funkcie vý-
konnej redaktorky sa ujala Kamila Fircáko-
vá. Z redakčnej rady odišli: Jana Amricho-
vá, Marta Sakálová a nahradili ich Zuzana 
Babicová, Benjamína Jakubáčová. Tieto 
neustále zmeny v redakčnej rade mali via-
cero príčin, ale tou najpodstatnejšou bolo 
úsilie, vytvoriť tvorivý kolektív, ktorý chce 
a dokáže poradiť, vymyslieť, zabezpečiť aj 
napísať.
Obsahová štruktúra bulletinu tiež podlie-

hala rôznym úpravám. V tomto desaťročí sa 

25 ROKOV BULLETINU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
KNIŽNÍC / 25 YEARS OF THE BULLETIN OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION

AKO SME POKRAČOVALI / HOW WE  CONTINUED
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stabilizovali hlavné rubriky (Úvod, Články 
– do r. 2001 to boli Články a Štúdie, Infor-
mácie, Prečítali sme za vás, Jubilanti). Od r. 
2003 sa prestala objavovať rubrika EBLIDA 
a vznikli nové – Dočítali sme sa, Pýtame sa 
(2004). V rubrike Články sa vyprofilovala 
podskupina Zo života nečlenských knižníc 
(r. 2005). V  rubrike Informácie sa vytvo-
rili menšie skupiny článkov, ako Drobné 
správy, Predstavujeme, Viete, že, Podujatia, 
Z akcií TSK, Z odborných skupín, Z nových 
vydaní, Zaujalo nás.
Aké témy dominovali na stránkach bulle-

tinu v tomto sledovanom desaťročí?
Do 6. ročníka vstúpil bulletin kritickou 

úvahou (č.1) Dany Gondovej o najdôleži-
tejších problémoch v  knihovníctve, ktoré 
sa nepodarilo vyriešiť: „Nový knižničný 
zákon prijatý nie je. Transformačný proces 
a jeho dosah na slovenské knihovníctvo bol 
síce z pohľadu knihovníkov zhodnotený na 
konferencii Slovenské knižnice 97, ale ďalšie 
smerovanie tohto procesu nebolo načrtnuté. 
Myslím si, že nám knihovníkom (či knižni-
čiarom – pekne po slovensky?!) neostane nič 
iného, len aby sme sa my ďalej snažili, aby 
knižnice prestali byť ohrozeným druhom.... 
Niekedy sa však obávam, že na to nebudeme 
mať dosť síl, že slovenské knižnice nebudú 
ťahať za jeden povraz a jedným smerom...“ 
Téma knižničného zákona sa objavila opäť 
v č. 3 v súvislosti so zamietavým stanovis-
kom knihovníkov k poslaneckému návrhu. 
V  tejto súvislosti vyzvala Dana Gondová 
členské knižnice, aby sa vyslovili k aktu-
álnym otázkam, lebo viaceré zákony boli 
schválené, napriek kritickým stanoviskám 
knihovníkov a: „...dôsledky ich prijatia, 
pozitívne i negatívne, majú vplyv na všetky 
typy knižníc. Zásadne ovplyvnia aj ďalšie 

práce na novom knižničnom zákone.“ Kniž-
ničná legislatíva našla odraz aj v  článku 
Marty Ehnovej (č.4), v ktorom vyzvala na 
seriózne zamyslenie sa nad budúcnosťou 
knižníc a „to bez zbytočnej rivality v ukra-
jovaní si zo spoločného krajca, a skôr s cie-
ľom navzájom spolupracovať...“ Ďalšou za-
ujímavou témou boli základné východiská 
budovania Národného metodického centra 
v  UK (UKB- NKC), o  ktorých prehľadne 
informoval Ladislav Oslanec (č.2). S  čin-
nosťou NKC súvisela aj príprava krajských 
konferencií knižníc (č.3), úlohou ktorých 
bolo analyzovať súčasný stav a  schváliť 
„koncepciu rozvoja knižníc kraja, dosiah-
nuť koordinovaný, spoločný postup všet-
kých knižníc, prelomiť rezortné bariéry...“ 
(Dagmar Kleinová). Redakcia bulletinu sa 
vrátila (č. 1) aj k problémom s povinným 
výtlačkom a  iniciovala diskusiu knižníc, 
ktorá pokračovala i v ďalšom čísle.
7. ročník bulletinu poznamenali niekto-

ré dôležité udalosti. Išlo predovšetkým 
o  krajské konferencie knižníc, ktorým sa 
venovalo č.3 a č.4. Ladislav Oslanec v úvo-
de k tejto téme o.i. upozornil na „alarmu-
júci, neustále sa znižujúci rozpočet knižníc, 
pričom neustále rastú ceny kníh, novín 
a časopisov, prevádzkové náklady na tovary, 
služby, energie. Chýbajú finančné zdroje na 
automatizáciu, nákup technického zaria-
denia, nehovoriac o zlom technickom stave 
budov a priestorov knižníc...Bude potrebné 
zaoberať sa problémom postavenia, kvali-
fikácie a  odmeňovania knihovníckej pro-
fesie...“ Konferencie boli súčasťou príprav 
na 2. slovenský knihovnícky kongres. Ten 
by mal – ako konštatovala Dana Gondová 
– prijať „stratégiu rozvoja slovenského kni-
hovníctva... jednoznačne definovať národný 
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knižničný systém, ukončiť (prestať?) s trans-
formáciou knižníc, jasne deklarovať najdô-
ležitejšie rozvojové smery, úlohy a program, 
ktoré sa musia premietnuť do celosloven-
ských projektov s  finančnou podporou štá-
tu.“ Č.1 prinieslo list kompetentným, ktorý 
obsahoval stanovisko SAK a SSK o vrátení 
právnej subjektivity, právomoci, pracov-
níkov, agendy a  mzdového fondu a  pod. 
knižniciam začleneným do RKC. Užitočný 
prehľad príprav knižničného zákona a ná-
vrh jeho znenia vyšiel v  č.2. Okrem toho 
textu uverejnila redakcia aj výťah z Progra-
mového vyhlásenia vlády SR (veda, vý-
skum, kultúra), ktorý sa týkal knižníc. 
Pozornosť patrila aj vyhodnoteniu ankety 
o  medzinárodnej spolupráci (č.1), ktorá 
hľadala odpovede na otázky o  súčasnom 
stave spolupráce členských knižníc so ses-
terskými organizáciami, medzinárodnými 
inštitúciami a  zastupiteľskými orgánmi 
iných štátov (Marcela Horváthová).
8. ročník bulletinu uviedla Stratégia slo-

venského knihovníctva knižníc v  SR – 
vecné princípy a  priority na r. 1999-2005 
(Dušan Katuščák). Išlo o prvý pracovný 
materiál na knihovnícky kongres, ktorý 
obsahoval najdôležitejšie podnety z  kraj-
ských konferencií knižníc, vrátane auditov 
aj  analýz. S  týmto materiálom úzko súvi-
sel článok Eleny Veľasovej o ťažiskových 
otázkach knižníc, ktoré dominovali na 
krajských konferenciách. V tomto čísle po 
prvýkrát SAK vyhlásil Týždeň slovenských 
knižníc a o jeho výsledkoch hneď v nasle-
dujúcom č. 2 informovala Katarína Ďu-
rovcová. Tento článok doplnila Výzva pra-
covníkov knižníc k  širokej verejnosti, aby 
„pomohla podporiť nezastupiteľné miesto 
knižníc v rozvoji súčasnej spoločnosti, zasta-

viť úpadok knižníc. Č.3 prinieslo komentár 
a poznámky k  jednotlivým častiam kniž-
ničného zákona v  úvahe Dany Gondovej. 
Zároveň redakcia publikovala aj paragra-
fové znenie Zákona NR SR č. 183/2000 Z. 
z. Na tieto materiály nadviazal Ján Kurák, 
ktorý „vyspovedal“ riaditeľku odboru mú-
zeí, galérií a knižníc MK SR Andreu Dok-
torovú. K pálčivej otázke reformy verejnej 
správy vo vzťahu ku knižniciam sa opäť 
vrátil v obsiahlom príspevku Peter Klinec. 
V nasledujúcom čísle publikovala Darina 
Kožuchová výsledky prieskumu o využíva-
ní e-zdrojov v akademických aj niektorých 
vedeckých knižniciach a  Dana Gondová 
predstavila SAK na prahu nového tisíc-
ročia. V  ňom o. i. zdôraznila: „Považuje-
me za potrebné, aby sa v bulletine určitým 
spôsobom „skladali“ účty a  vymieňali ná-
zory v záujme pozitívneho riešenia a posu-
nu vpred... Knižnice spolupracujme, preto 
vznikla Slovenská asociácia knižníc!“
V  prvom čísle 9. ročníka sa prihovorila 

knihovníkom nová predsedníčka Mária 
Kadnárová a informovala o najbližších zá-
meroch asociácie, ako aj pláne „poskytnúť 
priestor na výmenu skúseností i odborné 
diskusie všetkým členským, ale v koneč-
nom dôsledku i nečlenským knižniciam...“ 
Bulletin sledoval aj dianie okolo vzniku 
novej SNK, o  ktorom informoval Dušan 
Katuščák. K  problematike ľudského fak-
tora v  knižniciach sa vrátil Tibor Trgiňa, 
ktorý sa nevyhol aj kritickým poznámkam: 
„...ak budeme aj nové úlohy riešiť tak likna-
vo a  nedôsledne, ako sme to robili v  mi-
nulosti, tak obrazne povedané budeme aj 
na nové hity skôr prešľapovať na mieste ... 
Slovenské knihovníctvo sa uberá správnym 
smerom, aj keď to v  jeho súkolí dosť škrí-
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pe, takže ani tempo a výsledky nie sú také, 
ako by sme si to (knihovníci i používatelia) 
želali.“ Zaujímavé i  podnetné myšlienky 
priniesla anketa redakcie o predsavzatiach 
verejných knižníc na r. 2001 (spolupráca 
s  verejnosťou, využívanie informačných 
technológií). Nosnou témou č. 2 bola 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníc-
tva do r. 2006. Redakcia publikovala text 
tohto dokumentu v  plnom znení, vrátane 
uznesenia vlády SR s úlohami jednotlivých 
rezortov a  odporúčaniami pre starostov, 
primátorov i SAV. Nasledujúce číslo sa za-
meralo o. i. na aktuálne otázky licencií na 
prístup k e-zdrojom (Jaroslav Šušol), novú 
vyhlášku MK SR o  vedení odbornej evi-
dencie, vyraďovaní a revízií (Marta Ehno-
vá). Č.4 sa opätovne vrátilo k problémom 
reformy verejnej správy (Peter Klinec) 
a Dana Gondová načrtla polstoročie štúdia 
knihovníctva na Slovensku.
10. ročník bulletinu v č. 1 priniesol ojedi-

nelú tému o  architektúre knižníc (Darina 
Kožuchová). V tomto čísle sa po prvý raz 
objavila výzva na zaslanie 1% dane z príj-
mu na verejnoprospešné účely. V  tejto 
súvislosti Ján Kurák apeloval na čitateľov, 
aby využili možnosť pomôcť knihovníctvu: 
„V tejto bitke o  malú kosť sa zrejme veľké 
prostriedky nezískajú. Ale pre asociáciu by 
však znamenali možnosť významne rozvi-
núť aktivity na konkrétnu pomoc knižni-
ciam a knihovníkom dolu v teréne.“ (V č. 4 
bol zverejnený hneď výsledok – finančné 
prostriedky získal víťaz v súťaži V čítaní je 
poznanie – Gemerská knižnica v  Rožňa-
ve). Ďalšou zriedkavou témou boli prob-
lémy knižníc s  vymáhaním nevrátených 
dokumentov, ktorému sa venoval špeciálny 
seminár (Katarína Ďurovcová). Č.2 sa ve-

novalo elektronizácii a dôležitej udalosti 
v živote SAK – desať rokov od vzniku aso-
ciácie. Prierez prvým desaťročí pripravila 
Ľudmila Čelková. V  nasledujúcom čísle 
sa redakcia vrátila k  otázke rozvoja ľud-
ských zdrojov v  súčinnosti s  knižničným 
zákonom, stratégiou rozvoja knihovníctva, 
zákona o  verejnej službe a  zaraďovaním 
knihovníkov do pedagogickej platovej ta-
buľky (Elena Žihlavníková). S komplexom 
načrtnutých otázok súvisel aj pohľad Jany 
Zlatošovej na zámery Školy knihovníckych 
a informačných štúdií. Zlatý fond literatú-
ry pre deti a mládež, ktorý zostavil Ondrej 
Sliacky, priniesol zoznam 50 titulov sloven-
ského a 50 titulov svetového zlatého fondu. 
Redakciu zaujímalo, ako je tento odporú-
čaný zoznam zastúpený vo fondoch člen-
ských knižníc. Žiaľ, z množstva oslovených 
odpovedali len tri knižnice. V č.4 by som sa 
pristavila pri koncoročnom zamyslení Má-
rie Kadnárovej, v ktorom konštatovala, že 
napriek aktivitám a podujatiam sa nemô-
že „ubrániť pocitu vnútornej nespokojnosti 
a pochybnostiam, či sa naozaj podarilo na-
pĺňať základné zámery a  programové ciele 
SAK.“ Vyzvala knižnice, aby začali verejne 
diskutovať aj kriticky o „veciach týkajúcich 
sa spoločného záujmu knižníc.“
11. ročník „odtajnil“ v č. 1, čo deje v „uni-

verzitke“. Tibor Trgiňa podrobne informo-
val o rekonštrukcii a prepojení budov kniž-
nice, sťahovaní fondov a  najmä projekte 
moderného multifunkčného kultúrneho 
a  knižničného centra. Pozornosť si zaslú-
žila aj správa Miloša Kovačku o vytvorení 
študijného odboru Dokumentácia kul-
túrneho dedičstva na Žilinskej univerzite. 
Redakcia sa opäť snažila aktivizovať kni-
hovníkov a  obrátila sa na nich s  otázkou, 
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aby prezradili svoje tri najdôležitejšie kni-
hovnícke želania na r. 2003 (spätná väzba 
však priniesla len štyri odpovede). S ďalšou 
iniciatívou prišla redakcia v č.3, keď sa zau-
jímala o vykonávacie predpisy ku knižnič-
nému zákonu, problém akvizície z hľadiska 
zákona o verejnom obstarávaní, o inventa-
rizáciu knižničných fondov, dôsledky zvý-
šenia DPH na budovanie fondov a  rozvoj 
služieb (z oslovených knižníc sa ozvali iba 
tri). Podnetným a zároveň burcujúcim prí-
spevkom bol v  č.4 rozbor internetových 
katalógov 12 vedeckých knižníc z hľadiska 
ich prístupnosti a  používateľskej prijateľ-
nosti (Danica Zendulková). Inšpirujúca 
bola tiež správa Petra Klinca z  medziná-
rodného seminára o úlohe knižníc pri pod-
pore gramotnosti v období nových médií, 
zmien v správaní a potrebách používateľov.
V  úvodníku 12. ročníka Dana Gondová 

(č.1) informovala o výsledkoch prieskumu 
SAK medzi členskými knižnicami (prekva-
pivá návratnosť 66,6%), v  ktorom chcela 
asociácia spoznať podrobnejšie názory na 
ťažiskové podujatia, program elektroni-
zácie, knihovnícky kongres a  pod. Treba 
pripomenúť, že prieskum sa týkal aj Bul-
letinu SAK. Ten po 11- tich rokoch vydá-
vania hodnotili členské knižnice pozitívne. 
Viaceré z nich priznali svoju nízku aktivitu 
v publikovaní. Objavili sa aj názory zmenu 
periodicity (polročnú) i na zrušenie bulle-
tinu a spoločnej rubriky so SSK v časopise 
Knižnica, ktoré však neprešli. SR SAK pre-
to zdôraznila, že „bulletin má predovšetkým 
informovať o  činnosti asociácie, o  živote 
a  problémoch v  členských knižniciach, pri-
nášať informácie o podobných združeniach 
a pod.“ V snahe podnietiť členské knižnice 
prišla SR SAK s  návrhom na každoročné 

udeľovanie Ceny SAK za aktívnu činnosť 
knižnice SAKAČIK. Ukázalo sa, že ude-
ľovanie tejto ceny bola výborná myšlien-
ka, ktorá „žije“ dodnes. Myslím si, že ni-
koho nenechali ľahostajným britké slová 
Andrei Doktorovej v  sviežom úvodníku 
(č.3), v ktorom vychádzala z vlastnej skú-
senosti pri posudzovaní projektov knižníc 
v  programe Ex Libris. Kriticky poukázala 
na to, že projekty nespĺňali formálne ná-
ležitosti, neboli podpísané, opečiatkova-
né..., po obsahovej stránke si zamenili ciele 
s prostriedkami ..., nechýbalo kopírovanie 
projektov a pod. Preto konštatovala: „...my 
dosť dobre nevieme, čo by sme chceli. Nevie-
me stanovovať priority a  to predovšetkým 
k  tomu, čo by malo byť predmetom finan-
covania zo strany štátu. Lebo, či sa nám to 
páči alebo nie, ide o nenárokovateľnú štátnu 
dotáciu.“ V č.4 sa objavila nová rubrika Pý-
tame sa, v ktorej mali postupne odpovedať 
predstavitelia knihovníctva k naliehavým 
problémom (ako prvý odpovedal Ľubomír 
Kucka o zaostávaní výstavby budovy CVTI 
SR).
13. ročník charakterizovalo rozšírenie 

rubrík (od č.1) o  tému zo života nečlen-
ských knižníc SAK, ktorá odvtedy úspešne 
pokračuje doteraz. Z  ďalších zaujímavostí 
treba upozorniť na koncepciu (Peter Sa-
bov) národného programu komplexnej 
ochrany historických knižničných fondov 
na Slovensku (s ňou korešpondovali člán-
ky v  č.3 – Alena Maková, Iveta Lutišano-
vá) a dokument Lisabonská stratégia pre 
Slovensko v  časti informačná spoločnosť 
(Ján Kurák). V č.2 dominovalo slávnostné 
otvorenie Univerzitnej knižnice. Po zre-
konštruovaných priestoroch sprevádzal 
čitateľov Dušan Lechner, ktorý výstižne 
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a  stručne upozornilkonštatoval: „...všet-
ko bolo inde a  inak“. Druhou významnou 
udalosťou tohto čísla bolo udelenie prvé-
ho SAKAČIKA, ktorého získala Považská 
knižnica za prípravu podujatia v  rámci 
sprievodného programu Bibliotéka 2004. 
V  č.3 vyvolala neobvyklú pozornosť aj 
informácia o  ochrane osobných údajov 
v  knižniciach (Anna Blázyová). Č.4 pri-
nieslo informácie a  materiály zo seminá-
ra o  verejných knižniciach na Slovensku, 
vrátane záverov a odporúčaní. Mária Bal-
kóciová a Katarína Šušoliaková spracovali 
na základe dotazníkového prieskumu vý-
voj regionálnych knižníc v  r. 1997-2004, 
v  ktorom popísali „transformačné procesy 
a usilovali sa definovať ich pozitívne alebo 
negatívne dôsledky.“ Podporu grantového 
systému MK SR pre verejné knižnice vy-
hodnotil Ján Molnár za r. 1994-2005. Ešte 
treba spomenúť, že v tomto čísle asociácia 
ponúkla členským knižniciam pomoc pri 
organizovaní podujatí v novom programe 
Partnerstvo alebo spojme svoje sily!
V  14. ročníku v  č.1 upútala čitateľov 

„stratená“ Slovenská lekárska knižnica, 
transformáciu ktorej objasňovala Marta 
Žilová, deblokácia ruského dlhu, v  rámci 
ktorého získalo Slovensko vyše 4 300 kníh 
v sume 200 tisíc USD (č.1 a č.3). K mate-
riálu o  Stratégii... sa opäť vrátil (č.2) Du-
šan Lechner, ktorý zhodnotil stav takto: 
„.... zámery stratégie nedopadli na všetkých 
a ku všetkým tak, ako sme si predstavovali. 
Transformačné procesy boleli, mnohé zmiet-
li mnoho zlého aj dobrého, vytvorili nové 
podmienky, ktoré bolo nutné akceptovať... 
Je evidentné, že došlo k  posunu v  úrovni 
knižníc.“ Obsiahle č.3 sa venovalo konfe-
rencii Knižnice 2007-2013, úlohou ktorej 

bolo zhodnotiť plnenie uznesenia vlády 
SR k  Stratégii...., Programu elektronizácie 
knižníc a predstaviť ciele a zámery knižnič-
ného systému. Ján Kurák sa venoval (č.4) 
ojedinelej téme – významným osobnos-
tiam v  názvoch členských a  nečlenských 
knižníc a Silvia Stasselová pripomenula 60. 
výročie Spolku slovenských knihovníkov.
15. ročník upozornil čitateľov bulletinu 

na 15. výročie SAK (č.1 úvodník Dany 
Gondovej, kalendárium č.3 a  päť otázok 
redakcie bulletinu predsedom SAK č.4). 
Č.1 sa zameralo na problematiku darov 
v knižničnom fonde. Medzi informáciami 
upútalo viacero zaujímavostí, ako napr. 
doterajšie výsledky pri projekte KIS3G, či 
paragrafy nového autorského zákona, kto-
ré sa týkali knižníc. Č.2 sa po dlhšom čase 
venovalo deťom a čítaniu. Gabriela Futová 
v  úvodníku upozornila: „Moderná doba 
modernizuje aj deti. Z  bezradných malých 
čitateľov sa stávajú stále viac náročnejší po-
užívatelia, ktorým často len obyčajná výpo-
žička nestačí. Ak im ich požiadavky nespl-
níme, nekompromisne odchádzajú.“ V  č.3 
dominovali štrukturálne fondy (Marta 
Sakalová, Erik Kriššák) a  obsiahle pripo-
mienky SAK a  SSK k  Návrhu koncepcie 
rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. Aké 
bolo posledné číslo tohto desaťročia? V č.4 
si zaslúžil pozornosť materiál Daniely Džu-
ganovej o informačnej gramotnosti a  in-
formačnom vzdelávaní na našich vysokých 
školách. V  rubrike Informácie vytvorila 
redakcia priestor pre nové riaditeľky dvoch 
členských knižníc (Trebišov a Michalovce), 
aby sa predstavili knihovníckej verejnosti. 
Nemožno však obísť ani kritické slová Du-
šana Lechnera: „Chýba nám systém vízie 
slovenského knihovníctva....Mohli sme mať 
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– a  chceli sme to – zásobu desiatok rozvo-
jových programov pre veľké knižnice i  tie 
najmenšie. Kde sú a prečo nie sú? Zasa nám 
uteká vlak za pokriku – na nás ste zabudli. 
Nikto na nikoho nezabudol, jedine my, sami 
na seba. Ako je to možné? Nepočúvame sa, 
a ak to trvá dlho, každý si ide jednoducho 
svojou cestou. Škoda.“ xxx
Bulletin SAK priniesol pestrú paletu 

príspevkov o  činnosti knižníc, podnetné 
skúsenosti zo seminárov, konferencií, kon-
gresov doma i  v  zahraničí, nevyhýbal sa 
ani kritike do vlastných radov. Na mnohé 
cenné myšlienky, námety sa rokmi po-
maly pozabudlo, iné už prekročili svoj 
tieň, ale predsa upozornenie na niekto-
ré momenty z  knihovníckeho života 
predošlého desaťročia môžu byť uži-
točné aj inšpiratívne i dnes. Snažila 
som sa poukázať na tie príspevky 
a  materiály, myšlienky či výzvy, 
ktoré v  tom- ktorom roku, čísle 
bulletinu „hýbali“ (alebo chceli 
hýbať) knihovníctvom, na to, 
čo kvárilo knižnice, knihovní-
kov, s čím zvádzala asociácia 
zápas, ako sa usilovala moti-
vovať aktivitu a spoluprácu 
knižníc, spolku (Biblioté-
ka, Týždeň slovenských 
knižníc, SAKAČIK, 
granty, Partnerstvo...).

Na záver by som chcela zdôrazniť úsilie 
redakcie Bulletinu SAK – zapojiť knihov-
níkov do kultúrneho diania, aby sa nebáli 
vysloviť názor a zároveň ho aj publikovať. 
Dokumentujú to viaceré ankety, výzvy, 
diskusie. Samozrejme, snaha nebola vždy 
korunovaná úspechom, ale aj to dokresľuje 
celkový stav v  našom knihovníctve. Roky 
1998-2007 na stránkach Bulletinu SAK by 
sa dali stručne charakterizovať ako „prebú-
dzanie“ a mobilizácia knižníc.

Ľudmila Čelková
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zápas, ako sa usilovala moti-
vovať aktivitu a spoluprácu 
knižníc, spolku (Biblioté-
ka, Týždeň slovenských 
knižníc, SAKAČIK, 



Bulletin SAK, ročník 25, číslo 2/201712

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Knižnice pre všetkých. Pod týmto mottom 
sa konal v dňoch 13. – 19. marca 2017 už 
18. ročník celoslovenského podujatia Týž-
deň slovenských knižníc (TSK), ktoré kaž-
dý rok spoločne vyhlasujú Slovenská aso-
ciácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských 
knihovníkov a  knižníc (SSKK). A  že bol 
venovaný skutočne všetkým, bez rozdielu, 
opäť svedčí množstvo a rôznorodosť pod-
ujatí a aktivít, ktoré knižnice pre verejnosť 
pripravili.
Už tradične SAK v spolupráci s Ústrednou 

knižnicou Slovenskej akadémie vied zve-
rejnili na web stránke SAK dva dotazníky. 
Prvý bol sprístupnený za účelom získania 
prehľadu o  pripravovaných podujatiach, 
druhý s  cieľom vyhodnotenia tohto veľ-
kého podujatia. Zástupcovia slovenských 
knihovníckych združení i  jednotlivých 
knižníc tak mali pred konaním podujatia 
prehľad o pripravovaných aktivitách, mohli 
ich propagovať i  prezentovať v  médiách. 
A  médiá mali skutočne o  knižnice počas 
tohto týždňa záujem. Okrem televíznych 
a rozhlasových správ RTVS a TA3 sa infor-
mácie o  knižniciach, ich poslaní, pripra-

vovaných aktivitách i  problémoch počas 
celého týždňa objavovali i  v regionálnych 
televíziách a rozhlasoch i v tlači. Informá-
cie z  dotazníka boli využité i  na tlačovej 
besede ako súčasti slávnostného otvorenia 
TSK. Úlohy ambasádora TSK 2017 a mo-
derátora jeho slávnostného otvorenia sa 
opätovne bravúrne ujal Ján Gallovič, člen 
činohry Slovenského národného divadla.

Slávnostné otvorenie TSK 2017 sa usku-
točnilo 13. marca v Dvorane Evanjelického 
kolégia v Prešove, kde sa nachádza najstar-
šia a  najrozsiahlejšia historická knižnica 
mesta Prešov. Jeho spoluorganizátormi 
boli tri najvýznamnejšie prešovské knižni-
ce: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, 
Štátna vedecká knižnica v  Prešove a  Uni-
verzitná knižnica Prešovskej univerzity 
v  Prešove. Záštitu nad otvorením prevzal 
minister kultúry SR Marek Maďarič a pred-
seda Prešovského samosprávneho kraja Pe-
ter Chudík, pozvanie prijali i predstavitelia 
mesta Prešov na čele s  primátorkou An-
dreou Turčanovou, poslanci a zástupcovia 
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, kniž-

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2017 / THE WEEK OF THE SLOVAK 
LIBRARIES 2017

Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Abstract: The aim of the 18th Week of the Slovak Libraries was to make the libraries more 
visible, to promote their activities and to support reading. The main organizer was The Slovak 
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níc, ako aj široká čitateľská verejnosť. Pe-
ter Chudík vo svojom príhovore vyzdvihol 
prácu knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja (PSK), 
snahu modernizovať priestory a  služby 
pre používateľov. Zároveň odovzdal Cenu 
PSK jubilujúcej Hornozemplínskej knižni-
ci vo Vranove nad Topľou pri príležitosti 
95. výročia založenia. Keďže tento rok bol 
realizovaný 18. ročník TSK, všetkým regi-
onálnym knižniciam PSK odovzdal sumu 
18 000 € na nákup kníh. Slávnostný prího-
vor predniesla predsedníčka SAK Emília 
Antolíková a s pozdravným listom vystúpil 
aj zástupca SSKK Ján Šimko. Na otvorení 
bola zároveň vyhlásená súťaž Kniha roka 
PSK 2017.
Slávnostný charakter otvoreniu TSK 

dodal kultúrny program v  podaní ume-
leckého súboru Musica historica Prešov 
2017 pod vedením Karola Medňanského 
z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzi-
ty v  Prešove. Srdečnosťou a  spontánnos-
ťou do programu prispeli detskí čitatelia 
Knižnice P.O. Hviezdoslava s  divadelným 

predstavením Trnky brnky. Po otvorení 
boli prítomní pozvaní do priestorov Kniž-
nice P.O.Hviezdoslava v  Prešove, kde boli 
obdarení zážitkovou tombolou spojenou 
s občerstvením.

I  tento rok bolo otvorenie TSK spojené 
s  odovzdaním ceny Slovenskej asociácie 
knižníc SAKAČIK 2016 za aktívnu čin-
nosť knižnice, resp. za prípravu významné-
ho podujatia alebo uskutočnenia význam-
ného činu v  uplynulom roku. Ocenenie 
si z  rúk predsedníčky SAK Emílie Anto-
líkovej prevzala riaditeľka Staromestskej 
knižnice v Bratislave Judita Kopáčiková za 
projekt Môj prvý čitateľský preukaz, ktorého 
myšlienka môže byť inšpiráciou pre ďalšie 
slovenské verejné knižnice.

Hlavnými partnermi TSK 2017 boli Fond 
na podporu umenia (FPU), Železničná 
spoločnosť Slovensko, a. s. a kníhkupectvo 
Martinus.sk, mediálnymi partnermi RTVS, 
Rádio Regina, Prešovský večerník, SKY 
rádio. S  finančnou podporou FPU, pod-
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porením projektu spracovaného správnou 
radou SAK, sme mohli toto veľké sloven-
ské podujatia prezentovať aj prostredníc-
tvom busboardov, ktoré boli inštalované 
na vozidlá MHD v 14 mestách vo všetkých 
regiónoch Slovenska (Bratislava, Trnava, 
Senica, Piešťany, Trenčín, Nitra, Žilina, 
Banská Bystrica, Prešov, Košice, Zvolen, 
Poprad, Martin, Vranov nad Topľou). Cie-
lene boli knihovníkmi v jednotlivých mes-
tách vybrané linky MHD s najdlhšou tra-
sou či najširším územným záberom, aby si 
ich mohlo všimnúť čo najviac cestujúcich. 
Nápadné busboardy mohli ľudia vo vybra-
ných mestách pozorovať v čase od 6. marca 
až do 5. apríla 2017.
Železničná spoločnosť Slovensko propa-

govala TSK 2017 v  najfrekventovanejších 
rýchlikoch premávajúcich po Slovensku 
a kníhkupectvo Martinus obdarilo sloven-
ské knižnice záložkami do kníh, ktorými 
členovia knižničných hliadok obdarová-
vali čítajúcich na verejných priestranstvách. 
Pristihnutí pri čítaní získali preukázaním 
tejto záložky zľavu na nákup kníh v kníh-
kupectvách siete Martinus, no tento rok 
na uplatnenie zľavy postačoval aj čitateľský 
preukaz čitateľa knižnice.
Dotazník, ktorý bol zverejnený za účelom 

zhodnotenia TSK 2017, vyplnilo 118 kniž-

níc. Tieto spolu uviedli 1  183 zrealizova-
ných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 35 735 
účastníkov. Reálne množstvo zapojených 
knižníc i  počet zorganizovaných poduja-
tí je vyššie, nie všetky knižnice dotazník 
vyplnili. Paleta podujatí bola opäť veľmi 
pestrá.
20 % knižníc, ktoré dotazník vyplnili, sa 

pripojilo aj k  projektu Knižničných hlia-
dok. Tieto pri čítaní pristihli 953 čítajúcich. 
Niektoré z knižníc im poskytli bezplatné či 
zľavnené zápisné do knižnice.
Verejné knižnice už tradične do TSK sú-

stredili slávnostné zápisy či „pasovačky“ 
prvákov za čitateľov knižnice, v  Knižnici 
pre mládež mesta Košice dokonca za účas-
ti živých zvieratiek z  košickej ZOO a  ich 
opatrovateľov, vyhlasovali Kráľov detských 
čitateľov, najaktívnejších čitateľov z  radov 
detí. Otvárali výstavy, vyhlasovali a  vy-
hodnocovali rôzne súťaže, organizovali 
knižničné jarmoky či burzy kníh. Aj počas 
tohtoročného TSK sa v knižniciach stretlo 
s dospelými i detskými čitateľmi množstvo 
autorov: Peter Karpinský, Roman Brat, Va-
lentín Šefčík, Jana Juráňová, Monika Ma-
cháčková, Marta Hlušíková, Lenka Siváko-
vá, Ružena Scherhauferová, Lucia Saková, 
Daniel Hevier, Erika Jarkovská, Tatiana 
Macková, Lena Riečanská a mnohí ďalší.

Ilustrátori, hudobníci, fotografi, leká-
ri, odborníci z  oblasti ochrany životného 
prostredia, psychológovia, etnológovia, ale 
i moreplavci a toxikológovia, so zástupca-
mi všetkých týchto oblastí sa mohla verej-
nosť stretnúť a  porozprávať v  priestoroch 
našich knižníc.
V Hornonitrianskej knižnici v  Prievidzi 

a Mestskej knižnici J. Johanidesa v Šali pre-
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biehala beseda o knihe a filme o Antonovi 
Srholcovi s autorkou Alenou Čermákovou 
a hudobným sprievodom Ivana Čermáka. 
200. výročie narodenia Jozefa Miloslava 
Hurbana (19. marca 1817) si pripomenuli 
v Mestskej knižnici Brezová pod Bradlom, 
v Záhorskej knižnici v Senici, v Knižnici J. 
Fándlyho v  Trnave, v  Knižnici A. Berno-
láka v  Nových Zámkoch a  v  Hontiansko-
-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho 
vo Veľkom Krtíši. Knižničné laboratórium 
FABLABIK s ukážkou a možnosťou vyskú-
šania 3D tlače prezentovali v  Hornozem-
plínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Potešujúce je, že každým rokom sa do 

TSK v stále väčšej miere zapájajú aj obecné 
knižnice. Besedy so spisovateľmi, medzi-
generačné stretnutia pri čítaní rozprávko-
vých kníh, dramatizácie rozprávok, tvorivé 
dielne... to je len výber najčastejšie sa opa-
kujúcich aktivít v obecných knižniciach.

Presne v  čase tohtoročného TSK prebie-
hal aj Týždeň mozgu, ktorý sa vo svete 
oslavuje od roku 1996 a počas ktorého sa 
v  mnohých krajinách sveta konajú tisíce 
osvetových podujatí na oslavu jedného z 
najdôležitejších ľudských orgánov. Ako 
ináč, aj viaceré slovenské knižnice sa k Týž-
dňu mozgu pripojili tréningami pamäti 
nielen pre seniorov, ale i  žiakov základ-
ných a študentov stredných škôl (Knižnica 
M. Hrebendu v  Rimavskej Sobote, Kraj-
ská knižnica v  Žiline, Tekovská knižnica 
v  Leviciach, Knižnica Józsefa Szinnyeiho 
v  Komárne, Hornozemplínska knižni-
ca vo Vranove nad Topľou a  ďal.), pred-
náškou Márie Trenčanskej Žijeme život 
prospievajúci mozgu v Tribečskej knižnici 
v Topoľčanoch, či Starajte sa o svoj mozog 

– odvďačí sa vám v Staromestskej knižnici 
v Bratislave.
Slovenská národná knižnica v Martine sa 

počas TSK sústredila na prezentáciu svojho 
Konzervačného a digitalizačného centra vo 
Vrútkach, nakoľko najmä mladých ostatné 
dva roky láka vidieť proces, ako sa kniha 
dostane z police do tabletu, čiže samotný 
proces digitalizovania a  spracovania úda-
jov. Milovníkom starých kníh zas umožni-
la návštevu reštaurátorských ateliérov, kde 
mohli vidieť, ako sa stará kniha reštauruje, 
lepí, dolievajú strany, ošetruje.

Univerzitnej knižnici v  Bratislave sa zo 
súkromného vlastníctva podarilo získať do 
svojich fondov súbor siedmich vzácnych tla-
čí zo 16. a 17. storočia, ktoré sa stali trvalou 
súčasťou knižničného písomného dedičstva 
Slovenskej republiky. Počas TSK sprístupne-
ná výstava týchto tlačí tak bola prezentáciou 
ojedinelej akvizície, ktorá významným spô-
sobom rozširuje historické fondy uchováva-
né v Univerzitnej knižnici v Bratislave, naj-
staršej vedeckej knižnici na Slovensku.
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v  Bratislave zor-
ganizovala pre celú univerzitu podujatie 
Komenského zbierka kníh, ktorej cieľom 
bolo zozbierať od darcov knihy pre deti 
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a mládež a následne zbierkou potešiť deti z 
detských domovov, nemocníc a sociálnych 
zariadení. Univerzitná knižnica Univerzity 
Cyrila a Metoda v Trnave pripravila pre zá-
ujemcov predajnú výstavu odbornej litera-
túry Deň s Portálom, besedu s nevidiacim 
knihovníkom Júliusom Bartekom, ako aj 
slávnostné otvorenie univerzitnej predajne. 
Univerzitná knižnica Trenčianskej uni-

verzity A. Dubčeka zorganizovala v spolu-
práci s  firmou Albertina Icome Bratislava 
seminár Hľadať, nájsť a citovať odborné in-
formácie na jednom mieste.
Knižnice nielen počas TSK, ale počas celé-

ho mesiaca marec, ktorý v povedomí verej-
nosti stále rezonuje ako Mesiac knihy, rea-
lizovali podujatia v ešte väčšom množstve 
a rozmanitosti, ako po zvyšok roka.

Záver mesiaca, 31. marec, tradične patril 
medzinárodnému podujatiu na podpo-
ru čítania detí, dvanástemu ročníku Noci 
s  Andersenom. Viac ako dvesto všetkých 
typov verejných knižníc a  školské knižni-
ce poskytli svoje priestory 10  400 deťom, 
ktoré počas magickej noci v knižnici čítali, 
tvorili, hrali sa a zabávali a možno pár ho-
dín, ktoré im z noci z 31. marca na 1. apríla 
zostali, aj prespali pod strechami knižníc 
medzi knihami.

Možno konštatovať, že i 18. ročník naj-
masívnejšieho slovenského knihovnícke-
ho podujatia zameraného na prezentáciu 
knižníc, knižnej kultúry, knihy a propagá-
ciu čítania a vzdelávania bol úspešný a spl-
nil svoj cieľ.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďa-
lej ŠVK) si tento rok pripomína 70 rokov 
svojej existencie, ale náš knižničný fond 
nám pridal niekoľko storočí navyše. Prá-
ve on nás spája so vzdelávacou činnosťou 
jezuitov v Košiciach 17. storočia a  ich 
knižnicou, ktorá sa za krátky čas zmenila 

z  kolegiálnej na univerzitnú. V  priebehu 
viac ako sto rokov jezuiti budovali kniž-
ničný fond a  vďaka nim máme vo svojej 
zbierke aj skvosty najstarších typografov 
15. storočia. Záver 18. storočia bol pre 
Spoločnosť Ježišovu nepriaznivý, jedným 
z  následkov zrušenia rádu bol aj zánik 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH – SEDEMDESIATROČNÁ DÁMA 
PRISPÔSOBUJÚCA SA MODERNEJ DOBE / THE STATE SCIENCE LIBRARY IN 
KOŠICE – 70 YEARS OLD LADY ADAPTING TO THE MODERN TIMES

Mgr. Angela Kurucová, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 
angela.kurucova@svkk.sk

Abstract: Recently the State Science Library in Košice has commemorated 70 years of action 
in the Slovak library field. The paper focuses on a brief summary of the library major changes 
over the last decade, shortly describes the events of the anniversary year as well as the celebra-
tion of the anniversary of the library itself.
Keywords: The State Science Library in Košice, 70th anniversary
Kľúčové slová: Štátna vedecká knižnica v Košiciach , výročie, 70 rokov
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košickej univerzity. Knižnica našťastie 
ostala v  našom meste a  pokračovala ako 
knižnica Kráľovskej akadémie a   o storo-
čie neskôr ako knižnica Právnickej aka-
démie. Vznik inej školy – Vysokej školy 
poľnohospodárskeho a  lesného inžinier-
stva v  Košiciach v  roku 1946 a  jej kniž-
nice v  roku 1947 znamenajú už počiatky 
našej inštitúcie, ktorá o pár rokov neskôr 
prevzala pod svoju správu aj už spomína-
ný historický fond. V  priebehu siedmich 
desaťročí svojej existencie sa knižnica za-
radila medzi najväčšie knižnice našej kra-
jiny a  stala sa partnerom európskej siete 
patentových knižníc PATLIB, Goetheho 
inštitútu, British Council, Veľvyslanectva 
USA a ďalších. Ako jediná knižnica v re-
gióne východného Slovenska reštauruje 
historický fond, je miestom výskumu naj-
mä histórie regiónu, dejín knižnej kultú-

ry a v neposlednom rade i biografického 
bádania.
Dôležité medzníky knižnice boli už zosu-

marizované v  publikáciách vydaných pri 
príležitosti jej okrúhlych výročí, a  preto 
by som Vašu pozornosť rada zamerala na 
významnejšie úspechy jej činnosti na kni-
hovníckom poli Slovenska za ostatných de-
sať rokov. Počas nich knižnica napredovala 
ako v odbornej činnosti tak aj v moderni-
zovaní a  rozširovaní ponúkaných služieb 
a priestorov. Najmarkantnejší posun k lep-
šiemu zaznamenala  budova na Pribinovej 
ulici, v  ktorej sa vďaka celoslovenskému 
projektu Vytvorenie siete s  informačným 
prepojením vedeckých, akademických a špe-
ciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie 
v roku 2008 otvorili nové priestory kultúr-
no-vzdelávacieho centra značne využívané 
nielen na knižničné podujatia. Zároveň boli 

ŠVK
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vynovené a  rozšírené priestory školiaceho 
centra a  strediska vedecko-technických 
informácií. V roku 2013 bola ukončená re-
konštrukcia západného krídla tejto budovy, 
ktorá bola súčasťou Regionálneho operač-
ného programu EHMK 2013 a  okrem tak 
potrebných depozitov priniesla aj dve nové 
študovne,   výstavnú sálu a  modernejšie 
digitalizačné pracovisko. Predchádzajúci 
účel budovy – väznicu – pripomína zacho-
vaná väzenská cela prístupná verejnosti. 
Rok 2008 bol pre knižnicu významným 
aj v  oblasti ochrany a  záchrany nám zve-
reného kultúrneho dedičstva. Otvorením 
nových priestorov s moderným prístrojo-
vým vybavením sa skvalitnilo reštaurova-
nie a  konzervovanie starých tlačí. V  našej 
hlavnej budove priebežne realizujeme zme-
ny na skvalitnenie služieb v  jednotlivých 
študovniach, prednedávnom sme vytvorili 
priestor na tímovú prácu čitateľov tzv. sa-
lónik. Výsledkom vedeckovýskumnej  prá-
ce v  priebehu desiatich rokov je sedem 
edičných titulov – bibliografie, biografické 
a  biobibliografické slovníky, konferenčný 
zborník a mnohé prezentácie na konferen-
ciách a na stránkach odborných časopisov 
a zborníkov. Od roku 2009 je knižnica dr-
žiteľom Osvedčenia o  spôsobilosti vykoná-
vať vedu a výskum. Našou ambíciou je byť 
naďalej miestom nielen pre vypožičanie si 
kníh a prezenčné štúdium, ale aj miestom 
konania vzdelávacích a kultúrnych podujatí 
v našom meste. Prostriedkom na dosiahnu-
tie tohto cieľa je prispôsobovanie akvizičnej 
politiky potrebám našich čitateľov, neustála 
modernizácia výpočtovej techniky, mož-
nosť využívania samoobslužných skenerov 
a  wifi pripojenia, digitalizácia fondu, prí-
stup k  elektronickým informačným zdro-

jom, online registrácia a  skvalitňovanie 
ďalších ponúkaných služieb. 
V práve prebiehajúcom roku osláv knižni-

ca okrem iných pravidelne sa opakujúcich 
podujatí (filmové popoludnia, literárne 
čítania v  nemeckom a  anglickom jazyku, 
výstavy, workshopy, prednášky a  pod.), 
pripravila Deň otvorených dverí, ktorý sa 
konal v  rámci Týždňa slovenských kniž-
níc. Záujemcom sme predstavili jednotli-
vé študovne, knižničný fond, oboznámili 
ich s  prácou knihovníkov a  tiež s prácou 
reštaurátorov. Pri príležitosti svojho vý-
ročia knižnica v  marci tohto roka zorga-
nizovala vedeckú konferenciu na tému 
Vývoj kultúry východného Slovenska, ktorá 
priniesla nové poznatky odborníkov z rôz-
nych oblastí, ktoré budú publikované v pri-
pravovanom zborníku z podujatia.

Príhovor pána prezidenta Rudolfa Schustera
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Riaditeľ ŠVK odovzdáva pamätný list dlhoročnému pracovníkovi p. Jozefovi Sulačekovi

Samotná oslava siedmich desaťročí fungo-
vania Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 
sa konala 22. mája 2017. Oslavy prebiehali 
pod záštitou prezidenta Rudolfa  Schuste-
ra, v spoločnosti vážených hostí z knihov-
níckej a  samosprávnej oblasti, zástupcov 
partnerských inštitúcií, združení a  v  ne-
poslednom rade zamestnancov knižnice 
– súčasných aj bývalých. Počas slávnosti 
riaditeľ knižnice JUDr. Ján Gašpar ocenil 
Pamätným listom spolupracovníkov a  tiež 
pracovníkov knižnice, ktorí rôznymi for-
mami pomáhali zveľaďovať a zviditeľňovať 
našu inštitúciu. Záver oficiálnej časti osláv 
patril otvoreniu výstavy dokumentujúcej 
významné udalosti zo života knižnice od 
jej vzniku až po súčasnosť. V  rámci roku 
osláv sme si uctili aj dlhoročných a  celo-
slovensky významných bibliografov našej 

knižnice – JUDr. Michala Potemru a PhDr. 
Máriu Mihókovú odhalením pamätnej ta-
bule, ktorá bude okoloidúcim pripomínať 
ich prínos v poznávaní dejín a kultúry náš-
ho národa.
Na sedemdesiatnika sa pozeráme ako na 

človeka života skúseného, múdreho a rady 
rozdávajúceho. V  živote našej knižnice 
predstavuje sedem desaťročí obdobie mno-
hých zmien (niekedy dobrých, inokedy 
možno menej), počas ktorých sme dosiahli 
mnohé úspechy a  prvenstvá. Na záver si 
dovolím aj v mene mojich kolegov vysloviť 
želanie, aby Štátna vedecká knižnica v Ko-
šiciach svoje miesto v knihovníckom svete 
obhájila aj do ďalších sedemdesiatin, aby 
mala plne obsadené študovne, narastajúci 
počet návštevníkov a neustále skvalitňova-
la ponúkané služby.
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Od založenia Verejnej knižnice mesta Trnavy 
uplynulo 14. februára 2017 90 rokov, jej na-
sledovníčkou je v  súčasnosti Knižnica Juraja 
Fándlyho v  Trnave. Je najväčšou verejnou 
knižnicou v kraji. Zriaďovateľom je Trnavský 
samosprávny kraj. Plní funkciu krajskej,  re-
gionálnej knižnice a  zároveň slúži občanom 
mesta Trnava. Jej činnosť je bohatá a snaží sa 
neustále modernizovať svoje služby.

Medzi priekopníkov, ktorí chceli dostať 
knihy k ľuďom, patril v 19. storočí náro-
dovec Martin Branislav Tamaškovič, ktorý 
otvoril prvú verejnú čitáreň v  roku 1838 
vo svojom hostinci na Františkánskej uli-
ci v  Trnave. Od roku 1842 si mohli ľudia 
knihy požičať aj domov. Verejná čitáreň 
mala vytlačený riadny čitateľský poriadok. 
V roku 1886 bola v Trnave otvorená verej-
ná mestská knižnica, ktorú založil Brati-
slavský maďarský vzdelávací spolok.

Zákon o verejných knižniciach bol prija-
tý už v roku 1919, ale na území dnešného 
Slovenska sa začal uplatňovať až po roku 
1925. História Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, 

keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená 
Verejná knižnica mesta Trnavy.
Po dlhotrvajúcich prípravách od roku 1921 

bola otvorená až v roku 1927. Knižnica bola 
umiestnená v dvoch miestnostiach v budo-
ve vtedajšej meštianskej školy v  Adalber-
tíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovní-
kom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Mesto 
Trnava už v  roku 1921 prijalo do funkcie 
knihovníka a  archivára dramatika Ferka 
Urbánka. No o dva roky Urbánek odchádza 
zo služieb mesta. Za správny chod knižni-
ce zodpovedala knižničná rada menovaná 
z  vážených občanov mesta. Funkcia pred-
sedu a  členov knižničnej rady bola čestná 
a  trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 
kníh v  hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti 
bola prístupná po tri večery v týždni.
Stav sa zlepšoval v 30. rokoch 20. storočia. 

V roku 1931 mala trnavská knižnica 1433 
čitateľov – najviac na Slovensku (Košice 1 
336, Bratislava 681). S počtom výpožičiek 
18 933 bola Trnava na druhom mieste za 
Košicami (34 319). V roku 1935 vykazuje 
trnavská mestská knižnica 6 184 zväzkov. 
V  roku 1939 prevzal knižnicu nový kni-
hovník Karol Gara. Ku koncu roka bolo za-

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE A JEJ VÝROČIE / THE LIBRARY OF 
JURAJ FÁNDLY IN TRNAVA AND ITS JUBILEE

Zuzana Vozárová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
bio@kniznicatrnava.sk

Abstract: V roku 2017 si propomenula 90 rokov svojho vzniku Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave. Príspevok prináša prierez jej históriou. The Library of Juraj Fándly in Trnava is 
celebrating 90 years of its establisment in 2017 year. This article provides an overview of its 
history.
Keywords: jubilee, the Library Of Juraj Fándly in Trnava, public library, history, 90 year
Kľúčové slová: výročie, Knižnica Juraja Fándlyho v trnave, verejná knižnica, história
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písaných 500 čitateľov a 13 183 výpožičiek. 
V roku 1943 nastupuje do funkcie knihov-
níka Jozef Mazúr a predsedom Knižničnej 
rady Verejnej knižnice mesta Trnavy bol 
Jozef Dubnický.
Vojnové udalosti zasiahli aj knižnicu. Pri 

prechode frontu v roku 1945 bolo v budo-
ve Adalbertína ubytované vojsko. Knižnica 
bola poškodená, zničených bolo 800 zväz-
kov a škoda bola aj na zariadení. V povoj-
novom období sa kultúrny život rozbiehal 
pomaly. Obnovila sa aj činnosť knižnice. 
30. apríla 1952 bola zriadená Okresná 

knižnica v  Trnave a  presťahovala sa do 
budovy bývalej Hospodárskej banky, v nej 
sídli dodnes. Budovu banky projektoval 
a  postavil významný slovenský architekt 
Michal Milan Harminc.
V roku 1953 nadobudol platnosť nový šta-

tút knižnice, ktorým sa knižnici určili zák-
ladné úlohy, vnútorná organizácia knižnice, 
zloženie a spracovanie zbierok, úlohy vedú-
ceho knihovníka a  dozorná činnosť okres-
ného výboru. V roku 1955 na podnet Matice 
slovenskej okresná knižnica zrušila viazaný 
výber kníh, takže každý navštevník si mohol 
sám vyberať knihy z regálov. Tiež sa v tom-
to roku začala spracovávať nová evidencia 
knižného fondu. V  60. rokoch 20. storočia 
bol spracovaný menný katalóg, dokončoval 
sa názvový a  pripravoval sa systematický 
katalóg. V 70. rokoch 20. storočia postupne 
prichádzajú do knižnice odborní pracovníci, 
absolventi strednej knihovníckej školy a ne-
skôr aj vysokoškolsky vzdelaní knihovníci, 
čím sa zvýšila odborná úroveň. V  polovici 
80. rokov 20. storočia. sa knižnica zapojila 
do riešenia integrovaného knižnično-infor-
mačného systému na báze elektronizácie.
V roku 1997 sa stala krajskou knižni-

cou, pomenovanou po spisovateľovi a ná-
rodnom buditeľovi Jurajovi Fándlym na 
Krajskú štátnu knižnicu Juraja Fándlyho 
v Trnave. Plní funkciu informačného, 
vzdelávacieho a  poradenského centra pre 
obecné a mestské knižnice okresov Trnava, 
Hlohovec a Piešťany a 3 regionálnych kniž-
níc Trnavského kraja.
Od roku 2002 nesie názov Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave. Jej zriaďovateľom je Tr-
navský samosprávny kraj. Poskytuje služby 
širokej verejnosti, študentom univerzít 
v  meste, orgánom miestnej samosprávy 
trnavského regiónu a všetkým záujemcom 
v  centrálnej budove, v  2 pobočkách (Tu-
lipán, Prednádražie) a  špecializovanom 
hudobnom oddelení, ktoré sídli v  rene-
sančnom Dome hudby Mikuláša Schnei-
dra-Trnavského.
V  roku 2007 bol kolektív pracovníkov 

Knižnice Juraja Fándlyho v  Trnave oce-
nený Pamätnou medailou predsedu TTSK 
a rektor Trnavskej univerzity udelil knižni-
ci Jubilejnú medailu Trnavskej univerzity 
za prínos k vzdelávaniu.V roku 2013 bola 
budova knižnice vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku.
Svoje výročie si knižnica pripomenu-

la slávnostným programom 23. februára 
2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde 
účinkoval herec Ladislav Kočan ako prvý 
knihovník Eugen Rott a hudobná skupina 
Bystrík Band. Pod príležitostným logom si 
však pracovníci knižnice budú pripomínať 
svoje výročie počas celého roka. V  rámci 
Týždňa slovenských knižníc bola vyhlásená 
súťaž vo vlastnej tvorbe Literárny salón Tr-
nava, pripravuje sa vydanie publikácie Na-
písali o nás a celá škála podujatí pre všetky 
vekové kategórie a záujmové skupiny.
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Štatútom zo dňa 28. marca 2017 bola ofi-
ciálne založená Knižnica Múzea holokaus-
tu v  Seredi ako špeciálna knižnica múzeí 
a galérií. Zaraďuje sa medzi malé knižnice 
s  fondom do 700 knižničných jednotiek. 
Fond knižnice obsahuje základnú literatú-
ru z oblasti tematického zamerania múzea, 
ktorá v  súčasnosti vie pokryť predovšetkým 
potreby odborných pracovníkov múzea.
Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v au-

tentických priestoroch bývalého pracovné-
ho a koncentračného tábora v Seredi. Sláv-
nostne ho otvorili 26. januára 2016. Každá 
expozícia múzea je venovaná špecifickej 
problematike: prvá približuje „Riešenie 
židovskej otázky na Slovensku“ v  rokoch 
1938-1945. Druhá časť je venovaná všetkým 
zavraždeným Židom zo Slovenska počas 
holokaustu, zobrazuje hlavné koncentrač-
né a vyhladzovacie tábory, do ktorých boli 
Židia deportovaní. Posledná časť expozície 
je venovaná tým, ktorí počas vojny Židov 
zachraňovali a bolo im udelené vyzname-
nanie Spravodlivý medzi národmi. v múzeu 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

sú vystavené rôzne dobové dokumenty (vý-
ňatky zo zákonov, články z novín, dobové 
propagandistické plagáty...), fotografie a 
predmety súvisiace s  prenasledovaním Ži-
dov na území Slovenska. Jedným z vystave-
ných artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom 
transportovali Židov do koncentračného tá-
bora Auschwitz. Súčasťou múzea je aj vzde-
lávacie stredisko, ktoré hostí rôzne kultúrne 
podujatia, vzdelávacie semináre, či diskusie 
s preživšími. Múzeum úzko spolupracuje so 
slovenskými ministerstvami, predovšetkým 
s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Minis-
terstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR.
Múzeum holokaustu v  Seredi (MHS) je 

súčasťou SNM – Múzea židovskej kultú-
ry v  Bratislave (SNM – MŽK). Samotná 
knižnica MHS sa však buduje ako auto-
nómny celok a  s  knižnicou SNM – MŽK 
podľa potreby spolupracuje. Základným 
poslaním knižnice je napomáhať rozvoj 
činnosti múzea a plnenie úloh vo všetkých 

KNIŽNICA MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI / LIBRARY OF SEREĎ 
HOLOCAUST MUSEUM
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oblastiach jeho činnosti, či už ide o činnosť 
zbierkotvornú, dokumentačnú, vedecko-
-výskumnú, vzdelávaciu, príp. ďalšie. Toto 
poslanie knižnica plní budovaním špecia-
lizovaného knižničného fondu a  poskyto-
vaním knižnično-informačných služieb. 
K dnešnému dňu už sú vypracované všetky 
základné dokumenty týkajúce sa jej posta-
venia, poslania a odbornej činnosti: štatút, 
knižničný poriadok, zásady doplňovania 
knižničného fondu, tematický plán doplňo-
vania knižničného fondu. Boli vypracované 
v  spolupráci a s  odborným usmernením 
knižnice SNM – MŽK.
Pri budovaní fondu knižnice základ pred-

stavuje súbor z knižnice Múzea židovskej 
kultúry v Bratislave a taktiež výber z kniž-
ného daru dvoch našich krajanov z Izra-
ela: architekta Juraja Fatrana a historika 
Ješajahu Andreja Jelínka. Tieto do knižnice 
pribudli bezodplatne. Ďalej sa budú doku-
menty do knižničného fondu nadobúdať 
všetkými spôsobmi: nákupom, výmenou 
a darmi; bezodplatným prevodom sa budú 
získavať vydania Slovenského národného 
múzea, resp. jeho špecializovaných múzeí.
Čo sa týka tematického zamerania fon-

du, v  elementárnej rovine je určované za-
meraním múzea na holokaust. Početné sú 
(a budú) publikácie zamerané na holokaust 
Židov všeobecne, na jednotlivé koncentrač-
né a vyhladzovacie tábory, na výpovede pre-
živších, dejiny vojnového slovenského štátu 
a  nacistickej Tretej ríše, ďalej sa tu nachá-
dzajú publikácie o  predstaviteľoch týchto 
režimov, o antisemitizme a pod. Knižničný 
fond tvoria dokumenty  prevažne v tlačenej, 
ale aj v elektronickej podobe, najmä v slo-
venčine, no aj v iných jazykoch. Z inojazyč-
ných dokumentov značnú časť tvoria pub-

likácie v nemeckom jazyku a v hebrejčine, 
ďalej sa tu nachádzajú dokumenty v anglic-
kom, maďarskom a poľskom jazyku.
Knižničný fond pozostáva z troch čiastko-

vých fondov: fondu neperiodických kniž-
ných publikácií, fondu periodík a  ďalších 
seriálových dokumentov a fondu audio-
vizuálnych a  elektronických dokumentov. 
Doplňuje sa najmä vedecká a odborná lite-
ratúra (monografie, periodické a neperiod-
ické zborníky), ale aj vysokoškolské kvali-
fikačné práce, populárno-náučná literatúra 
a popularizujúce práce, taktiež učebná, štu-
dijná a didaktická literatúra. Fond knižnice 
sa katalogizuje do  elektronického katalógu. 
Využíva sa knižnično-informačný systém 
Malá a stredná knižnica (KIS MaSK). Táto 
katalogizácia je ešte len v počiatočnom štá-
diu, veľká väčšina knižničného fondu ešte 
čaká na spracovanie.
Knižnica poskytuje tri základné druhy slu-

žieb: výpožičné služby, referenčné služby 
a  informačné služby. Slúži predovšetkým 
pracovníkom Múzea holokaustu ako aj 
pracovníkom ďalších pracovísk Slovenské-
ho národného múzea. Návšteva knižnice 
za účelom využívania jej fondu a  služieb 
sa umožňuje aj ďalším záujemcom. Roz-
sah a spôsob poskytovania služieb upravuje 
knižničný poriadok. Dokumenty sa náv-
števníkom knižnice požičiavajú zásadne 
len na prezenčné využívanie, na štúdium 
v priestoroch knižnice. Odporúča sa pred-
bežné dohodnutie termínu a účelu návštevy.

Mgr. Aneta Kozmérová,  
Mgr. Marián Naster

SNM-MŽK- Múzeum holokaustu v Seredi
aneta.kozmerova@snm.sk,  

marian.naster@snm.sk
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• Kedy ste po prvýkrát navštívili knižni-
cu, prípadne aké boli Vaše prvé dojmy z 
tejto návštevy?

Asi sa to bude zdať nadnesené, ale naro-
dil som sa rodičom s knihou v ruke. Mys-
lím tým, že môj otec i  mamka (napriek 
tomu, že otec bol inžinier) milovali knihy 
a vo veľkom ich aj kupovali. No a naviac, 
moju mamičku čakala doma po príchode 
z  pôrodnice Ľudmila Podjavorinská, cte-
ná a  vtedy už známa spisovateľka, autor-
ka kníh pre deti, ktorá bola naša rodinná 
priateľka. Neskôr mi dokonca (ako to často 
pripomínala mamička) darovala tisíc ko-
rún z peňazí, ktoré dostala pri príležitosti 
udelenia titulu národnej umelkyne.
Nové Mesto nad Váhom bola akási liaheň 

aj ďalších literátov. Významným a pre mňa 
jedinečným človekom bol básnik Dominik 
Štubňa – Zámostský, fantastický básnik 
a  učiteľ matematiky. Bol to môj triedny 
učiteľ v ôsmej triede a stalo sa jediný krát 
v  mojom živote, že som mal jednotku 
z matematiky. A napokon, v Novom Meste 
nad Váhom žila a tvorila aj Elena  Čepče-
ková. Bola tiež vo veľmi peknom vzťahu 
s celou našou rodinou.
Knižnicu, ktorá bola umiestnená najskôr 

neďaleko námestia a  potom v  Dome kul-
túry, som navštevoval veľmi často. Nebo-
lo to ani tak v súvislosti s požičiavaním si 
kníh, ako s  mojou túžbou stretávať sa so 
spisovateľmi, ktorí besedovali s  návštev-
níkmi v  knižnici. A  myslím, že môžem 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

jednoznačne povedať, že moje prvé dojmy 
z knižnice rokmi vyústili do môjho záujmu 
o  literatúru na strednej škole a  napokon 
skončili štúdiom slovenského jazyka a lite-
ratúry na vysokej škole.

• Aké skúsenosti ste mali so službami 
knižníc počas vysokoškolských štúdií?

Nikdy nezabudnem, že moje prvé vysoko-
školské prednášky boli zamerané na veci, 
ktoré sa nám všetkým zdali zvláštne, ale 
neskôr sme pochopili ich zmysel. Mám na 
mysli napríklad prednášku o  prednáške, 
o seminári a pod. V rámci tohto úvodu do 
štúdia sme navštívili aj Univerzitnú knižni-
cu. Bolo to pre nás čosi neslýchané. Dostali 
sme sa aj do priestorov, kde sa „normálni“ 
čitatelia nedostanú. Pamätám si, aký som 
bol ohromený. Také množstvo kníh na 
jednom mieste som dovtedy ešte v  živote 
nevidel. 

• Ako by ste charakterizovali (zhodnotili) 
zástoj knižníc a ich služby v súvislosti 
s Vašou prácou vedca a vysokoškolského 
pedagóga?

Už prvá návšteva Univerzitnej knižnice 
bola významná preto, aby som pochopil 
mechanizmus vyhľadávania a nachádzania 
literatúry v knižnici. Knižnica sa stala ne-
odmysliteľnou súčasťou nielen môjho vy-
sokoškolského štúdia, ale aj celoživotného 
vedeckého bádania. Priznávam, že po celý 
môj pedagogický život som viedol svojich 

ODPOVEDÁ PROF. PHDR. PAVOL MEŠŤAN, DRSC., RIADITEĽ SNM – MÚZEA 
ŽIDOVSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE /PROF PHDR. PAVOL MEŠŤAN, DRSC., 
DIRECTOR OF SLOVAK NATIONAL MUSEUM -  MUSEUM OF JEWISH CULTURE 
IN BRATISLAVA ANSWERS
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študentov, diplomantov aj doktorandov 
k  tomu, aby navštevovali knižnice. Robil 
som tak aj v čase nástupu modernej tech-
niky a technológií. Som zástancom toho, že 
kniha v rukách bádateľa je nenahraditeľná!

• Ktoré významné knižnice v zahraničí ste 
navštívili (a čím Vás zaujali)?

V  zahraničí vždy veľmi rád navštevujem 
knižnice. Zvlášť špecializované knižnice, 
ktoré sa venujú judaizmu a  holokaustu. 
Očarili ma dve: jedna v  Jad Vašem v  Je-
ruzaleme a druhá špecializovaná v Paríži. 
A tá z dvoch dôvodov. Predovšetkým je to 
jedna z  najväčších zbierok kníh, ktoré sú 
venované dejinám Židov A po druhé preto, 
že mi bolo umožnené práve tam predstaviť 
niektoré historické knihy z  Múzea židov-
skej kultúry. Dodnes som na to pyšný.

• Ste nielen používateľom knižníc, ale aj 
riaditeľom knižnice v SNM – Múzeu 
židovskej kultúry. Aký je zástoj knižnice 
v napĺňaní poslania a úloh múzea?

Prvé, čo som mohol a  aj chcel urobiť po 
mojom príchode do Múzea židovskej kul-
túry bolo, že som začal budovať knižnicu. 
V múzeu (predtým to bolo oddelenie His-
torického múzea SNM) som našiel slovom 
aj písmom len 10 kníh. A rád hovorím, s is-
tou hrdosťou, že som vybudoval knižnicu 
do dnešných rozmerov. V súčasnosti vlast-
níme 8,5 tis. knižničných jednotiek.

• A ešte otázka na záver: Váš pohľad na 
profesiu a osobnosť knihovníka?

Knižnica môže mať samozrejme toho 
najlepšieho riaditeľa, no bez erudovanej 
knihovníčky by nemohla fungovať. Mal 
som šťastie. Moje predstavy o knižnici do-

kázala naplniť naša a „moja“ knihovníčka. 
Vďaka nej dnes naša knižnica patrí k tým, 
ktoré majú pevné miesto nielen medzi 
knižnicami na Slovensku, ale aj v Európe. 
Osobnosť, akou je knihovníčka Kamilka 
Fircáková, by som doprial každej knižnici, 
ktorá si chce získať dobré meno. Tak, ako 
si vážim ju, som si vážil a aj si budem vá-
žiť nielen knihovníkov, ale aj predavačov 
kníh, ktorí vedeli o čom tá ktorá kniha je. 
Takou osobnosťou bola aj antikvárka Sel-
ma Steinerová.

Za rozhovor ďakuje Kamila Fircáková
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INFORMÁCIE / INFORMATION

V rámci Týždňa slovenských knižníc 2017 
sme v  stredu 15. marca 2017 v priesto-
roch Krajskej knižnice Karola Kmeťka 
v  Nitre privítali Slovenku. Zavítali medzi 
nás šéfredaktorka časopisu Mária Miková 
a šéf marketingu Michal Bartek. Zástupcov 
Slovenky privítala riaditeľka knižnice, pani 
Monika Lobodášová. Besedy sa zúčastnila 
široká čitateľská verejnosť, ktorá bola za-
stúpená najmä dlhoročnými čitateľkami 
Slovenky. 
Popoludnie so Slovenkou sa nieslo vo veľ-

mi príjemnej a  uvoľnenej atmosfére. Pani 
Miková zaspomínala na svoje začiatky v 
redakcii, priblížila nám fungovanie časo-
pisu a  tiež prezradila plány do budúcnos-
ti. Účastníčky besedy zaujala zaujímavým 
rozprávaním, príjemným vystupovaním 

a ľudskosťou. Spolu s kolegom zodpovedali 
na všetky zvedavé otázky čitateliek. Vypo-
čuli si množstvo chvály na obsahovú štruk-
túru a zachovávanie tradícií v časopise, ale 
aj zopár kritických slov, podnetov a nových 
nápadov do budúcnosti. 
Počas besedy sa nezabudlo ani na sester-

ské časopisy Slovenky – Slovenka zdravie 
rodiny, ktorá obsahuje rady a tipy pre naše 
zdravie a správne fungovanie tela a Praktic-
ká Slovenka, ktorá prináša nápady a  triky 
pre úpravu domácností a záhradiek. Hostia 
zo Slovenky vysvetlili čitateľkám fungova-
nie a spoluprácu časopisov. Napriek tomu, 
že majú rozličné obsahové zameranie, nie-
ktoré témy a články sa objavujú v každom 
z nich.
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS 

SLOVENKA V KNIŽNICI / SLOVENKA JOURNAL IN LIBRARY
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a Slovenským národným divadlom vo feb-
ruári 2017 vyhlásili 9. ročník populárnej 
čitateľskej ankety SLOVENKA ROKA. Pán 
Bartek čitateľkám priblížil osem rozličných 
kategórií, v ktorých sú úspešné Slovenky 
nominované. Pani Miková, ktorá je člen-
kou nominačnej komisie, vysvetlila spôsob 
výberu nominovaných dám i kritériá, kto-
ré musia spĺňať a zaujímavosti zo zákulisia 
príprav na galavečer. V následnej debate, 
čitateľky navrhli vyhlásenie ankety SLO-
VÁK ROKA.
Podujatie v knižnici malo prekvapujúci 

záver. Fanklub Slovenky, ktorý bol založe-
ný začiatkom deväťdesiatych rokov a kto-
rý funguje takmer na celom Slovensku, 
sa rozrástol o  ďalšie členky. Knihovníčky 

na čele s pani riaditeľkou prisľúbili snahu 
o vytvorenie Fanklubu Slovenky aj v Nitre. 
Tím Slovenky jednej účastníčke podu-
jatia daroval ročné predplatné časopisu. 
s prázdnymi rukami neodišiel nikto. Každá 
čitateľka dostala pozornosť v podobe koz-
metických balíčkov. Po ukončení podujatia 
sme si spravili spoločnú fotografiu ako pa-
miatku na toto popoludnie. Všetci zúčast-
není odchádzali s  úsmevom a  veľmi dob-
rou náladou. Veríme, že takéto príjemné 
stretnutie si ešte v budúcnosti zopakujeme.

Mgr. Beláňová Mária
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

metodika@krajskakniznicanitra.sk

Vrchol mesiaca knihy - Týždeň sloven-
ských knižníc, vyhlásený v dňoch 13. - 19. 
3. 2017, bol vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne (VKMR) tradične spo-
jený s  Týždňom otvorených dverí. Sed-
moro výhodných dní verejnosti ponúklo 
37 podujatí, ktoré navštívilo 1039 ľudí. 
Čitatelia ťažili aj z mimoriadnych zliav 
vrátane odpúšťania čitateľských hriechov, 
burzy vyradených kníh či bezplatného po-
užívania internetu.

Registráciu na jeden rok zdarma v každej 
pobočke VKMR v  meste využilo 144 no-
vých používateľov. Tí zábudlivejší privítali 
možnosť vrátenia premeškaných výpožičiek 
bez sankčných poplatkov. Ako informova-
la vedúca knižnično-informačných služieb 

VKMR Sylvia Fabová, trenčianska knižnica 
zaznamenala 92 odpustených upomienok, 
pričom z centrály na Jaselskej ulici bolo 
oslovených 15 čitateľov, od ktorých vymá-
hajú knihy „pokusom o  zmier“. Na výzvu 
zareagovali šiesti čitatelia, ktorí vrátili 28 
kníh v celkovej hodnote 319,34 eur.
Po úspechu z predchádzajúcich rokov 

sa o  slovo do tretice prihlásili knižnič-
né hliadky. Opäť pôsobili na verejných 
priestranstvách v Trenčíne, kde vyhľadávali 
čítajúcich ľudí. „Sedemnásť z nich hliadky 
odmenili darčekovými poukážkami na bez-
platný zápis do našej knižnice. Záložky so 
zľavou dve eurá pri nákupe v  partnerskom 
internetovom kníhkupectve venovali 53 čita-
teľom,“ doplnila S. Fabová.

POČAS TÝŽDŇA ROKA V TRENČIANSKEJ KNIŽNICI ODPÚŠŤALI, 
ODMEŇOVALI, PLIETLI I HLADILI DUŠU / EXEMPTING FROM FEE, 
REWARDING, KNITTING AND CARESSING THE SOUL IN THE LIBRARY OF 
TRENČÍN DURING THE WEEK OF THE YEAR
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OPÄŤ UTUŽOVALI PARTIU 
TRENČIANSKYCH LITERÁTOV
Takmer štyrom desiatkam kultúrno-spo-

ločenských podujatí dominovali trenčian-
ski literáti. Týždeň roka z tohto hľadiska 
odštartovalo stretnutie spisovateľov s blíz-
kym vzťahom k  Trenčínu a  Trenčianske-
mu kraju. Medzi výnimočnými osobnosťa-
mi s trenčianskym domicilom počas besedy 
s  verejnosťou nechýbali scenáristi, prekla-
datelia, básnici, prozaici, ľudová umelkyňa, 
ani nositeľ štátneho vyznamenania SR. Je 
pozoruhodné, keď sa píšuci lokálpatrio-
ti pravidelne stretávajú na jednom mieste 
a tam sa vzájomne konfrontujú s čitateľmi. 
Partiu trenčianskych literátov takýmto spô-
sobom utužuje Verejná knižnica Michala 
Rešetku. Podujatie organizuje každé dva 
roky. Tohtoročné stretnutie nieslo porado-
vé číslo osem. „Našim cieľom je približovať 
verejnosti, akí významní literáti v kraji žijú, 
tvoria, pôsobia, prípadne tu majú svoje ro-
disko a  vracajú sa sem prezentovať svoju 
tvorbu,“ povedala riaditeľka VKMR Gabrie-
la Krokvičková, ktorá spisovateľov privítala 
na pôde Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) spolu so županom Jaroslavom 
Baškom a vedúcou odboru školstva a kultú-
ry Úradu TSK Danielou Hilčíkovou.
Keďže okruh adeptov je široký, zostava 

hostí nebýva rovnaká. Ako doplnila literát-
ka a moderátorka podujatia Margita Ivanič-
ková, ľudia v  regióne majú byť na čo hrdí. 
Podľa nej je pre ponížený spisovateľský stav 
najväčšou devízou, že autori tvoria nie zá-
sluhou, ale napriek všetkým okolnostiam, 
v ktorých sú nútení žiť.
Po slávnostnom prijatí na Úrade TSK 

a spomienke na nedávno zosnulú účastníč-
ku viacerých ročníkov podujatia Katarínu 

Hudecovú prostredníctvom jej básní v po-
daní študentiek Súkromnej základnej ume-
leckej školy na Novomeského ulici v Tren-
číne sa kolektív zložený z predstaviteľov 
rôznych literárnych žánrov presunul do za-
plnenej sály Posádkového klubu v Trenčíne.
Vďaka besede našla po dlhšom čase cestu 

do rodného kraja napríklad etnologička 
Božena Adamicová pochádzajúca z Morav-
ského Lieskového. Majsterka ľudovej ume-
leckej výroby v  odvetví zdobenia kraslíc 
nezaprela lásku k tradíciám. Krédo „Poznaj, 
chráň a  zveľaďuj“ razí aj v  pripravovanej 
publikácii Konopné reminiscencie, ktorá 
nadväzuje na konopnú históriu Slovenska 
a  približuje vplyv práce na život človeka. 
„Vidno to napríklad na pomenovaniach. 
Názvy obcí Plachtince, či Bielice vychádzajú 
z práce. Vyhýbanie sa práci považujem za 
nedostatok sebaúcty, pretože človek musí po 
sebe zanechať nejakú peknú stopu,“ dodala. 
Jazykovedu sťaby sestru literatúry zastu-
poval na podujatí bývalý riaditeľ Jazyko-
vedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Ivor 
Ripka. Bratislavský rodák, ktorý detstvo 
prežil v  meste pod hradom Matúša Čáka, 
sa v  rámci diskusie kriticky vyjadril aj na 
adresu nízkej jazykovej kultúry viacerých 
slovenských médií. Ako konštatoval, jazyk 
je zázračný fenomén a  nástroj, pomocou 
ktorého sa dorozumievame. Preto by sme 
sa mali usilovať vyjadrovať tak, že pôjde 
zároveň o jediný nástroj, ktorý sa používa-
ním ostrí. Foto: Ivor Ripka (vpredu) počas 
stretnutia trenčianskych literátov s  verej-
nosťou.
Stálicou medzi pozývanými literátmi je 

básnik, bývalý politický väzeň, autor li-
teratúry faktu a  príbehov pre deti Rudolf 
Dobiáš z Dobrej. Nositeľ viacerých ocene-
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ní a  najvyššieho štátneho vyznamenania 
SR Pribinovho kríža II. triedy prítomným 
v  krátkosti pripomenul rany osudu na ži-
votnej ceste niekdajších „triednych nepria-
teľov“, s pokorou však zdôraznil, že spome-
dzi všetkých ocenení ho najviac teší, že žije.
Účastníci VIII. stretnutia spisovateľov 

s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčian-
skemu kraju (v abecednom poradí): Bože-
na Adamicová, Milan Belás, Eva Bodnáro-
vá, Jozef Borčányi, Rudolf Dobiáš, Marta 
Gergelyová, Margita Ivaničková, Barbora 
Kardošová, Štefan Kuzma, Silvester Lavrík, 
Miloš Radosa, Ivor Ripka, Vladena Teslíko-
vá.

BÁSNICKÚ PRVOTINU PREDSTAVILA 
V DEVÄŤDESIATKE
Z návštevy ďalšieho autora z Trenčína, 

Mateja Zámečníka, sa školáci tešili počas 
besedy spojenej s prezentáciou jeho knižky 
Nakresli si príbeh.
K vrcholom Týždňa slovenských knižníc 

vo VKMR patril aj Deň ľudovej rozprávky 
oživený ukážkou pletenia z papiera a  tvo-

Trenčan Matej Zámečník zaujal deti 
s projektom Nakresli si príbeh

Záchranár Viliam Dobiáš počas besedy 
v trenčianskej knižnici

Deň ľudovej rozprávky vo VKMR oživili tvorivé dielne
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rivými dielňami pod vedením skúsených 
„starých mám“, prezentácia básnickej pr-
votiny Spomienky v  srdci hlboko ukryté z 
pera deväťdesiatročnej klientky Sociálnych 
služieb mesta Trenčín Libuše Prekopovej, 
či beseda so záchranárom, prezidentom 
Slovenského červeného kríža Viliamom 
Dobiášom (nielen) o  jeho knihe Volali ste 
záchranku? s  podtitulom 20 rokov praxe 
záchranára vo veselých aj smutných príbe-
hoch. Podľa špecialistu urgentnej medicíny 
väčšina z pacientov, ku ktorým vyrazí zá-
chranka, potrebuje disciplínu, nie lekára. 
„Po začiatku vysielania relácie 112 ma začali 
známi a rodina ľutovať, lebo naraz videli zá-
chranku len pri bitkách, toxikomanoch, ne-
hodách, či úmrtiach. Pravda je taká, že síce 
sa natáčali všetci pacienti v  službe, no tých 
starých, smutných, chorých, osamelých vy-
strihli ako nezaujímavých pre televíziu. Tak 
som si povedal, že do knižky opíšem takmer 
všetky stavy a diagnózy, ku ktorým záchran-
ka chodí. Je to neskreslený pohľad na prácu 

posádok Rýchlej lekárskej pomoci. Veselé prí-
hody sú v dvoch rovinách. Niektoré sú veselé 
aj pre pacienta s rodinou aj pre posádku. Iné 
len pre posádku,“ priblížil V. Dobiáš.

Záver tohtoročného Týždňa slovenských 
knižníc a  Týždňa otvorených dverí vo 
VKMR spečatilo kultúrne popoludnie ve-
nované J. M. Hurbanovi. v  rámci celoná-
rodnej spomienky na prvého predsedu SNR 
v  kultúrnom dome v  Beckove trenčianska 
knižnica vyhlásila literárnu súťaže pre deti 
a mládež „Hurban mojimi očami“.
Počas celého týždňa si čitatelia v  priesto-

roch študovne na Jaselskej ulici v Trenčíne 
mohli pozrieť taktiež expozíciu unikátnych 
kníh z fondu VKMR. Súčasťou výstavky 
bolo aj Vergíliovo zobrané dielo z roku 1764 
Opera interpretationes et notis.

Mgr. Peter Martinák
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

 peter.martinak@vkmr.sk
Foto: archív VKMR

Slovenská pedagogická knižnica (ďalej len 
„SPK“) sa pravidelne zapája do Týždňa slo-
venských knižníc ( ďalej len „TSK“). Tak 
tomu bolo aj v tomto roku.
SPK pripravila pre svojich používateľov 

v študovni historických tlačí výstavu: „Tvor-
covia a vydavatelia knižných publikácií pre 
slovenské školy do roku 1945 vo fondoch 
SPK“, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť až 
do 30. 6. 2017. Tvorcovia a vydavatelia učeb-
níc a iných knižných publikácií pre sloven-
ské školy v 19. storočí a v prvej polovici 20. 
storočia v  značnej miere prispievali k  roz-

voju slovenského školstva. Návštevníci si 
mohli a stále môžu pozrieť diela Jána Schu-
leka (Šuleka) /1774 – 1837), Jána Beža 1842 
– 1905), Jozefa Škarnicla (1804 – 1977), Jána 
Kožehubu (1847 – 1918), Daniela Gabriela 
Licharda (1812 – 1882), Adolfa Petra Zátu-
reckého (1837 – 1904), Andreja Ľudovíta 
Radlinského (1817 – 1879), Karola Salvu 
(1849 – 1913), Jozefa Siváka (1886 – 1959), 
Petra Pavla Zgútha (1863 – 1952). Niekto-
rí tvorcovia a  vydavatelia oslavujú v  tomto 
roku aj výročia narodenia alebo smrti.
13. 3. 2017 sa konal v  seminárnej miest-

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  V SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ 
KNIŽNICI / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES   IN THE SLOVAK PEDAGOGIC 
LIBRARY
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nosti SPK workshop o technikách coachin-
gu a mentoringu s lektorom Mgr. Dávidom 
Králikom pod názvom „Vitajte v  priBE-
HU!“
„Pokusnými králikmi“ sa stali študenti 

z Gymnázia na Hubeného ulici. Platili 2 zák-
ladné pravidlá: Nikto sa nesmie zraniť alebo 
zomrieť a nikto nesmie byť amorálny.Potom 
študenti vytvorili 2 „hovoriace kruhy“- je-
den menší, kde boli otočení smerom von 
a  druhý väčší, kde boli študenti otočení 
dovnútra. Takže dvojice si pozerali do očí. 
Cieľom bolo povedať jeden druhému za mi-
nútu vtip. Potom sa vonkajší kruh posunul 
o jedno miesto doprava a situácia sa zopako-
vala, až sa všetci vystriedali. Zaujímavosťou 
bolo, že niektorí hovorili stále tie isté vtipy, 
iní striedali dva, ale boli aj takí, ktorí každé-
mu povedali iný vtip. Čiže medze sa dôvtipu 
a rozmanitosti žiadne nekládli. Nasledovala 
serióznejšia úloha. Vytvoriť trojice a  počas 
dvoch minút sa spoločne pokúsiť zadefino-
vať pojem „mentor“ a  čo robí. Odpovedali 
najodvážnejší z  trojice. Mentor je odborní-
kom z nejakej oblasti, je skúsený sprievod-
ca, ktorý pomáha človeku rásť, je ľudský, 
verí, že sa to dá, podporuje podporovaného, 
povzbudzuje ho, je ľudský, kto sníva, doká-
že nájsť a oceniť aj najmenší pokrok, nie je 
šéfom večera, nie je dokonalý, ale povie, že 
niečo nevie.
Nakoniec lektor zakončil svoju predstavu 

mentora pomocou rybky Dori, Shreka, Alice 
z krajiny zázrakov či tatka Šmolka. Nasledo-
vala minivsuvka v  podobe „chyť a  zdrhni“. 
Postavili sa do kruhu a na znamenie lektora 
mal každý chytiť prst suseda a zároveň bles-
kovo ľavým ukazovákom „zdrhnúť“. Potom 
sa opäť dali do trojíc, kde jeden bol mentor, 
ktorý viedol rozhovor, druhý mentee, čiže 

mentorovaný odpovedal a  tretí bol pozo-
rovateľ, ktorý sledoval, čo sa dialo a zazna-
menával výskyt jednotlivých mentorských 
zručností, atmosféru... A  každý si vyskúšal 
všetky tri pozície. Každý si vybral obľúbe-
nú postavu z knihy alebo z filmu. V prvom 
kole trénovali otvorené verzus zatvorené 
otázky, v  druhom zvedavé, pátravé otázky 
a do tretice opačné. Čiže ak niekto hovoril 
všeobecne, spýtali sa ho na konkrétny záži-
tok a opačne, ak sa niekto držal konkrétne-
ho zážitku, požiadali ho o  zovšeobecnenie. 
Rovnaký princíp platí aj v  prípade fakty 
verzus emócie a našli by sa a ďalšie podobné 
dvojice. Čiže boli tri 5-minútové rozhovory. 
Po každom nasledovala 5-minútová spätná 
väzba. Zaujímavosťou je aj postava, ktorá nie 
je pozitívna. Druhý princíp je ísť otázkami aj 
do hĺbky. Postrehy. Napríklad mentor nevie 
ďalej pokračovať, dať otázku. Je zaseknutý. 
Základom všetkého mentorského umenia 
sú dobré otázky. Na odľahčenie a rozptýle-
nie vytvorili 3 skupiny, pochytali sa za ruky, 
zavreli oči a zamotali sa do gordických uz-
lov. Otvorili oči, rozmotávali sa, ale stále sa 
držali za ruky. Zistili, že čokoľvek v živote 
zamotáme, budeme musieť skôr či neskôr 
zase rozmotať.
5 P: Podnietenie, parafrázovanie, posudzo-

vanie, pozornosť – udržiavať očný kontakt, 
práca s tichom.
Lektor vysvetlil model GROW, ktorý sa 

skladá zo štyroch krokov:
1. ideálny stav, 2. porovnám to s realitou, 3. 

aké sú možnosti, 4. niečo si z toho vyberiem.
Študenti vytvorili trojice a popísali ideálnu 

vyučovaciu hodinu. Napríklad učiť sa vedo-
mosti, ktoré budú využiteľné v živote.
Nakoniec pán Králik vyzval študentov, aby 

povedali kvalitný feedback čiže spätnú väz-
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bu na celé podujatie. Spätnú väzbu jasnú, 
stručnú, výstižnú, konštruktívnu. Zmysel fe-
edbacku je, aby na budúce zvládli workshop 
lepšie. A na záver študenti napísali na papier 
známku, prečo ju dali čiže zdôvodnili ju. 
Medzitým lektor zahral na gitare a zaspieval 
piesne od Beatles. Podujatie trvalo takmer 3 
hodiny a našlo u študentov veľmi pozitívnu 
odozvu.
14. 3. 2017 prišiel do SPK na besedu so 

študentmi Strednej odbornej školy masme-
diálnych a  informačných štúdií psychológ, 
vysokoškolský pedagóg, vedec, kapacita na 
školstvo a  vzdelávanie na Slovensku, autor 
odbornej literatúry z  oblasti vzdelávania 
prof. PhDr. Miron Zelina DrSc., Dr.h.c. 
Jeho prednáška sa volala „O šťastí a norma-
lite osobnosti“.
Túžime byť šťastní. Šťastie je plnosť bytia 

človeka. Má človek šťastie zo svojho bytia ?
Šťastie sa nedá kúpiť. Je zmyslom života. 

Šťastie je vedľajším produktom procesu 
tvorivosti. Nie je to momentálny stav, ale 
dlhodobý, nad situačný stav. V súčasnosti 
môžem byť nešťastný, ale celkovo som šťast-
ný. Existuje emocionálne a vzťahové šťastie. 
Mnohokrát jednoduchý človek je šťastnejší 
než bohatý a mocný (vplyvný) človek.
Ako sme človeka vychovali ? Rodina, škola, 

spoločnosť. Systém umožňuje robiť zlo. Vý-
chova spočíva v posilňovaní dobra a posie-
lania reakcií do predných lalokov mozgu na 
uvažovanie. Nie do rúk urobiť zlo. Šťastie je 
o blokovaní deštruktívnych síl, je o výcho-
ve. Čo s  tým robiť ? Ktoré veci podporovať 
? Človek by mal byť integrovaný. Šťastie je 
subjektívna záležitosť. Je v  našich hlavách. 
Treba pozitívne rozmýšľať.
1.Znak normality osobnosti je primerané 

vnímanie reality = skutočnosti. Učme deti 

od malička vnímať realitu sveta. Zrušenie 
egoizmu. Tlak reklamy. Čo je virtuálne a čo 
skutočné. Mali by sme veriť sebe. Komuni-
kovať. Poznanie reality je založené na múd-
rosti – primerané vnímanie múdrosti. Učí-
me to na školách deti, študentov? Nie.
2.Schopnosť pozitívnych citov. Ľudia strá-

cajú schopnosť prežiť krásu. Psychoanalytik 
Sigmund Freud povedal, že ľudia majú dre-
vené srdce. Je liberalizácia hodnôt. Učíme 
deti cítiť ? Vzťah otec – matka. Empatia = 
vcítiť sa, úprimnosť, akceptácia = uznanie.
3.Sebaúcta. Strata samého seba. Vyhoretosť. 

Sebevraždy. Byť sebou. Strata identity. 
4.Sebavýchova = autoregulácia. Riadite 

seba alebo vás riadi niekto iný ? Riadite svoje 
emócie ? Riadenie času, pohybu, myslenia, 
ovládanie prostredia, v ktorom žijeme (ľudia 
nás okrádajú o čas).
5.Činorodosť = aktivita človeka. Vrcholom 

činnosti je kreativita = tvorivosť. Je to celo-
životný proces. V každej činnosti, v každom, 
veku.
Vrcholom je výkonný a šťastný človek. Ale 

môže byť aj človek výkonný a nešťastný. Ale-
bo človek nevýkonný a šťastný. Alebo nevý-
konný a nešťastný.
Potom pán profesor Zelina odpovedal na 

otázky. Dostal aj otázku, či je šťastný.
Odpoveď znela: „Áno, som šťastný človek.“
Bola to podnetná beseda múdreho pána 

profesora s dychtivou po odpovediach mla-
dou generáciou.
15. 3. 2017 sa uskutočnil v SPK ďalší semi-

nár zo série „E-zdroje ako nenahraditeľný 
pomocník pri štúdiu“ a opäť so študentmi 
Strednej odbornej školy masmediálnych 
a informačných štúdií, ale s inými triedami. 
Prednášala Mgr. Katarína Kyseľová z Cen-
tra vedecko-technických informácií SR. 



Bulletin SAK, ročník 25, číslo 2/2017 33

Najskôr roztriedila e-zdroje podľa obsahu 
na plnotextové a abstraktové/bibliografické. 
Potom načrtla ich výhody:
• Sú dostupné autorizovaným používate-

ľom (akékoľvek miesto, čas).
• Sú dostupné na webe oveľa skôr ako tla-

čené verzie.
• V reálnom čase ich môžu „čítať“ viacerí 

„čitatelia“.
• Nehrozí im strata, krádež a vandalizmus.
• Šetria čas potrebný na získanie prístupu 

k dokumentom.
• Ponúkajú také možnosti prehľadávania, 

ktoré v prostredí tlačených publikácií nie 
sú možné.

• Niektoré sú multidiscplinárne a  nachá-
dzajú sa v nich najrozličnejšie zdroje.

• Okrem licencovaných e-zdrojov sú aj voľ-
ne dostupné e-zdroje, kde sa autor vzdal 
autorských práv.

Postupne venovala týmto e-zdrojom: ACM 
Digital Library, ebrary, ProQuest Central, 
ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Libra-
ry, atď. V každom ukázala veľa praktických 
príkladov vyhľadávania. Najskôr zadala 
obyčajné vyhľadávanie a  potom rozšírené. 
Napokon sa zamerala na e-zdroj, ktorý po-
skytuje SPK a to je SpringerLink, čiže časo-
pisy a série publikácií vydavateľstva Springer 
z oblasti vedy, techniky a medicíny. Existujú 
aj metavyhľadávače. Jedným z nich je systém 
PRIMO. Ako bonus ukázala aj voľne prí-

stupný e-zdroj DOAJ – Directory of Open 
Access Journals na https://doaj.org. Čiže 
adresár voľne dostupných časopisov s otvo-
reným prístupom. Na záver bol priestor na 
otázky a odpovede.
16. 3. 2017 zorganizovala SPK v spolupráci 

s Podtatranskou knižnicou v Poprade celo-
slovenský seminár zameraný na vedenie 
povinných odborných evidencií školskej 
knižnice a  na elektronizáciu školských 
knižníc pre 70 účastníkov - riaditeľov zák-
ladných a stredných škôl, školských knihov-
níkov a  knihovníkov z  verejných knižníc. 
Ústredná metodička pre školské knižnice 
Mgr. Rozália Cenigová vystúpila s  odbor-
nou prednáškou Povinné odborné eviden-
cie a  ďalšie evidencie školskej knižnice. 
Potom nasledovali prezentácie automatizo-
vaných knižnično-informačných systémov 
(ďalej len „KIS“): KIS Proflib, KIS pre malé 
a stredné knižnice a KIS Tritius.
Aj v  tomto roku bola počas TSK registrá-

cia nových používateľov v  SPK bezplatná 
a  používatelia boli oslobodení od platenia 
sankčných poplatkov za prekročenie výpo-
žičnej doby. Počas TSK prebiehal týždeň 
otvorených dverí, čiže bolo možné prezen-
tovať služby SPK, čo niektorí používatelia 
radi využili.

PhDr. Vladimír Grigar, riaditeľ
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

grigar@spgk.sk

Týždeň slovenských knižníc je príležitos-
ťou ako zviditeľniť knižnicu a  prilákať do 
jej priestorov aj ľudí, ktorí majú o knižnici 

stále predstavu, že je to iba požičovňa kníh. 
Práve ponuka rôznorodých podujatí môže 
byť spôsobom, ako ukázať, že verejná kniž-

DO KNIŽNICE NIELEN V MARCI. TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 
V MALOKARPATSKEJ KNIŽNICI V PEZINKU / TO  LIBRARY NOT ONLY IN 
MARCH. THE  WEEK OF SLOVAK LIBRARIES IN MALOKARPATSKA LIBRARY IN 
PEZINOK
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Vanda a Juraj Raýmanovci a ich pes Frigo

nica je priestorom pre každého.
Malokarpatská knižnica v  Pezinku na-

priek stiesneným priestorom svojej bu-
dovy pripravila počas 5 dní TSK 2017 16 
podujatí, ktoré do knižnice prilákali 493 
návštevníkov.
Najvďačnejšími podujatiami sú tie detské. 

V  našej knižnici prebiehajú každý deň, či 
už sú to pravidelné cykly alebo špeciálne 
pripravené hodiny, besedy so spisovateľmi 
a  inými osobnosťami. Pretože naša kniž-
nica je regionálnou knižnicou s  krajskou 
pôsobnosťou, cielene prezentujeme aj re-
gionálnych spisovateľov. Prvým hosťom 
TSK bol 13. marca 2017 pezinský spiso-
vateľ Július Belan, ktorému sme uvádzali 
aj jeho prvotinu. Tentokrát prišiel už ako 
autor renomovaného vydavateľstva a pred-
stavil svoju najnovšiu knihu Prihraj, Car-
los! S  deťmi ZŠ Fándlyho v  Pezinku ho-
voril nielen o  príbehu, ktorého hlavným 
námetom je futbal. Výborným spestrením 
programu bola aj súťaž, ktorej sa zúčastnili 
nielen chlapci futbalisti, ale aj dievčatá.

O deň neskôr prišli medzi deti zo ZŠ Ku-
peckého v Pezinku autori kníh a najnovšie 
aj televízneho večerníčka Drobci Vanda 
Raýmanová a Juraj Raýman spolu s  ich 
psom Frigom. Deti si pozreli, ako sa ani-
muje literárny text a  mali možnosť vidieť 
niektoré časti večerníčka, ktorý už získava 
prvé ceny v zahraničí.

Stredy v  Týždni slovenských knižníc sú 
roky venované Slávnostnému vyhodnote-
niu Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2016. 
Už 18. rok k nám prišli víťazi mesačných 
súťaží z  r. 2016, aby sa dozvedeli, ktorí 
z nich sa stali absolútnymi víťazmi. O ich 

výbere tentokrát rozhodla za literárnu časť 
súťaže prekladateľka Eva Kenderessy, za 
výtvarnú časť akademická maliarka Júlia 
Piačková. Víťazi dostali pekné ceny a  pre 
ostatných vytvorili knihovníčky z oddele-
nia pre deti originálne záložky.

V Týždni slovenských knižníc venujeme 
deťom nielen besedy so spisovateľmi, ale 
aj rôzne hravé aktivity s nami, knihovníč-
kami.
Vo štvrtok 16. marca 2017 sa hrala kni-

hovníčka Julka s deťmi z prípravného roč-
níka zo Špeciálnej základnej školy v Mod-
re na to, čím chcú byť v budúcnosti a aké 
povolanie sa im najviac páči. Keďže boli 
v knižnici, pomáhali deťom pri hrách sa-
mozrejme knihy, preto hlavnú úlohu počas 
Dňa s knihou a  povolaniami zohrávala 
knižka Nechcem byť žabou a kniha Povo-
lania (Čím chcem byť). Deti zistili, čo všet-
ko potrebujú k svojej práci ako detektívi, 
módne návrhárky, farmári či cirkusanti 
a na záver ilustrovali vlastnú knižku s vy-
snívaným povolaním.

Eliška Sadíleková z neziskovej organizá-
cii OSMIJANKO pracovala so žiakmi ZŠ 
Fándlyho. Počas tvorivej dielne na motívy 
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knihy Bola raz jedna trieda od Kristy Ben-
dovej a Tomáša Janovica deti skúšali vlast-
ný zmysel pre rytmus, poriadne zapraco-
vali na skupinovom zosúladení hudobných 
nástrojov, precítili rytmus básní a cibrili si 
predstavivosť.

Piatkové podujatie patrilo knihe Marcely 
Bielikovej Stratený kľúčik. Dobré knihy 
nás môžu upozorniť na pozitívne vlastnos-
ti, ktorým nevenujeme veľkú pozornosť 
alebo si ich nezušľachťujeme. Práve príbe-
hy knihy Stratený kľúčik poskytli možnosť 
žiakom ZŠ Fándlyho vyskúšať si, či vedia 
sami v sebe objaviť kladnú vlastnosť, po-
chváliť svojich spolužiakov či pani učiteľku 
a nakoniec spoznávať ostatných na základe 
dotyku. Sprievodkyňou bola knihovníčka 
Julka.

Počas TSK pokračovali aj pravidelné cykly 
detských podujatí. V utorok žiaci ZŠ Fán-
dlyho v  Pezinku a  vo štvrtok deti zo ZŠ 
v  Slovenskom Grobe v  rámci pravidelné-
ho cyklu V kolotoči kníh pracovali spolu 
s  knihovníčkou Julkou na téme „Kniha 
a ako si vybrať dobrú/vhodnú knihu“. Cyk-
lus Čítanie je IN zase pripravil rozprávanie 
o  bájach a  povestiach. Popoludnia s  roz-
právkou boli počas TSK venované nielen 
knihám ale aj rozprávaniu o knižnici.

Pre rodičov našich detských čitateľov a ši-
rokú verejnosť sme počas TSK pripravili 
besedy s Danielom Hevierom a Jarom Ri-
hákom.
Daniela Heviera sme privítali v pravidel-

nom cykle Literatúra v Radnici 13. marca. 
2017. V  priestoroch historickej pezinskej 
radnice diskutoval s kolegyňou Veronikou 

Šikulovou o svojej literárnej aj neliterárnej 
tvorbe, o  literárnych osobnostiach, ktoré 
ho inšpirovali a  jeho literárnych začiat-
koch. Veľa pozornosti venoval problemati-
ke čítania mladých, ktoré sa deje primárne 
v elektronickom priestore, a novým typom 
podujatí, ktoré Daniel Hevier pre mladých 
čitateľov pripravuje.
Jaro Rihák prišiel do knižnice predstaviť 

v  utorok 14. marca 2017 knihu Pentcho: 
príbeh parníka. Rozprával o členoch ži-
dovskej komunity betarov, atmosfére kon-
ca 30. a začiatku 40. rokov minulého storo-
čia, vtedy sa začína príbeh parníka, ktorý 
preplnený mladými židovskými hľadačmi 
ideálnej domoviny ale aj prvými židovský-
mi utečencami mieril do Palestíny.
Nielen knihami je človek živý. Do Malo-

karpatskej knižnice v Pezinku sme pozvali 
16. marca 2017 MUDr. Elenu Žigovú, ge-
rontopsychiatričku s  dlhoročnou praxou 
a  skúsenosťami z  Pinelovej nemocnice 
v  Pezinku. Je jednou z  najpovolanejších, 
ktorí mohli o ľudskom mozgu hovoriť. Pre 
účastníkov, predovšetkým pre absolven-
tov našich tréningov pamäti, si pripravila 
rozsiahlu prezentáciu o fungovaní mozgu, 
objasnila nám laikom najčastejšie poruchy 
a choroby mozgu a  zodpovedala na veľké 
množstvo otázok.
Piatok 17. marca 2017 sme pozvali našich 

čitateľov do Modry na podujatie BERONA, 
ktoré jeho hlavný organizátor Mesto Mod-
ra pripravil pri príležitosti životného jubi-
lea spisovateľky a našej kolegyne Veroniky 
Šikulovej. Divadelné zoskupenie Dámska 
divadelná spoločnosť pripravilo scénické 
čítanie z textov V. Šikulovej, rámcované jej 
obľúbenou rozprávkou zo zbierky Boženy 
Nemcovej Berona. Po predstavení bolo 
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uvedené nové vydanie prvotín autorky – 
Odtiene a  Z  obloka. Knihu uviedla Tina 
Čorná spolu s  Jánom Litvákom, ktorý jej 
prvotinu v  r. 1996 uvádzal a  Tomášom 
Polonským, autorom krásnych obálok po-
sledných 3 kníh V. Šikulovej.
Malokarpatská knižnica v  Pezinku sa 

zapojila aj do knižničných hliadok. Od-
meňovali sme záložkami a  možnosťou 
bezplatnej registrácie v knižnici malých aj 
veľkých pristihnutých pri čítaní, predovšet-

kým v dopravných prostriedkoch. Rozdali 
sme 42 záložiek. Pravidelným čitateľom 
a návštevníkom knižnice sme rozdávali aj 
nálepky na autá.
Týždeň slovenských knižníc skončil 

a hneď v pondelok sme pripravovali ďalšie 
podujatia. Kolegyne niekedy hovoria, že 
máme TSK v knižnici celý rok.

Mgr. Daniela Tóthová, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

Z psychologických výskumov a výskumov 
teórií čítania vyplýva, že čítanie je zložitý, 
komplexný, dynamicky sa meniaci psycho-
logický proces, ktorý sa skladá z  množ-
stva komponentov tvoriacich hierarchic-
kú štruktúru, ktorá sa v  čase dynamicky 
mení. Čítanie nielen podporuje kognitívne 
schopnosti človeka, ale aj zlepšuje duševné 
zdravie detí, zvyšuje sebavedomie a znižuje 
šancu na rozvoj depresie alebo demencie. 
V poslednom čase sa často skloňuje pojem 
čitateľská gramotnosť. Ide o komplexný sú-
bor čitateľských zručností potrebných na 
efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíja-
nia čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, 
ktorý disponuje čitateľskými kompetencia-
mi, ktoré mu umožňujú pracovať s rozlič-
nými druhmi textov používaných na rôzne 
účely. Pojem vznikol prekladom anglické-
ho literacy, reading literacy. Dnes sa s ním 
stretávame nielen v odbornej literatúre, 
ale postupne sa udomácňuje v školskom 
prostredí i mimo neho, v plánoch knižníc 
i v rozhlase, televízii, dennej tlači.
Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za 

Rok čitateľskej gramotnosti.Výskumy čita-
teľskej gramotnosti PIRLS a PISA už viac 

ako desaťročie poukazujú na skutočnosť, 
že naše deti výrazne zaostávajú v  týchto 
kompetenciách. Začínať s  rozvojom tejto 
gramotnosti až v  škole je však už nesko-
ro, resp. lepšou cestou sa ukazuje budovať 
v deťoch vzťah ku knihám už od narode-
nia. Maličké bábätko vníma hovorené slo-
vo, postupne sa učí porozumieť počutému 
a  v  mozgu dieťaťa sa vytvárajú mentálne 
obrazy rozprávaného príbehu.
Nielen medzi knihovníckou komunitou, 

ale aj medzi mladými mamičkami, ktoré 
sa tešia na svoje dieťatko, sa často hovorí 
o  dôležitosti čítania už maličkým bábät-
kám, resp. už v prenatálnom období. Väz-
ba, ktorá sa rozvíja medzi matkou a dieťa-
ťom po narodení, je pokračovaním vzťahu, 
ktorý bol vytvorený v prenatálnom období. 
Podporou čítania v  rodine sme chceli aj 
my pripomenúť rodičom, aké významné 
miesto má kniha a čítanie vo vývoji ich die-
ťaťa. Veľkou inšpiráciou bolo Škótsko, kto-
ré dáva zdarma každému dieťaťu preukaz 
do knižnice v mieste bydliska, resp. knižni-
ce dostávajú od vlády dotácie na podporu 
vzdelávania.
V  roku 2016 sme začali s  projektom na 

ČÍTAJTE MI ODMALIČKA... / READ TO ME FROM CHILDHOOD
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podporu rodinného čítania a  rozvoj čita-
teľskej gramotnosti Môj prvý čitateľský 
preukaz. Projekt sme začali realizovať 
v  spolupráci s  občianskym združením 
Milujem knihy/Amo libris a  s  veľkým 
pochopením sme sa stretli aj v  miestnej 
samospráve. Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto prispela na vydanie publikácie pre 
rodičov maličkých detí Krok za krokom 
k  čitateľstvu, ktorej autorkou je uznáva-
ná odborníčka na čitateľskú gramotnosť 
a prácu s detským čitateľom PhDr. Ľudmi-
la Hrdináková. Publikácia obsahuje cenné 
rady pre rodičov ako s  dieťaťom čítať od 
narodenia až po vek troch rokov.
Stretli sme sa s  veľkým pochopením 

a  podporou u  starostu a  mestskej časti 
a od roku 2016 darujeme novorodencom, 
ktorých aspoň jeden z  rodičov je Staro-
mešťan, teda má trvalý pobyt v mestskej 
časti Staré Mesto, čitateľský preukaz do 
Staromestskej knižnice, ktorý je platný až 
do  nástupu ich dieťaťa na povinnú škol-
skú dochádzku. Prvý čitateľský preukaz 
spolu s knižným balíčkom dostávajú deti 
pri slávnostnom uvítaní do života v Zichy-
ho paláci alebo na stretnutí rodičov a detí 
so starostom a  zástupcami miestnej sa-
mosprávy v Staromestskej sieni v budove 
Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, 
kde si prídu vyzdvihnúť finančnú pod-
poru pre deti narodené v mestskej časti. 
Knižný balíček obsahuje okrem preuka-
zu propagačné materiály o Staromestskej 
knižnici, leporelo (dar mestskej časti) 
a  publikáciu Krok za krokom k  čitateľ-
stvu. Čitateľský preukaz je v podstate ro-
dinným čitateľským preukazom. Aby ho 
mohli využívať, je potrebné osobne na-
vštíviť ktorúkoľvek pobočku Staromest-

Starosta, zástupkyňa starostu a mamička 
s knižným balíčkom

Riaditeľka knižnice odovzdáva knižný balíček 
mamičke

Šťastní rodičia
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skej knižnice a preukaz aktivovať. Rodi-
čia si naň môžu vypožičať knihy súvisiace 
s výchovou detí a, samozrejme, knihy pre 
svoje dieťa. Doteraz sme odovzdali 208 
čitateľských preukazov. Rodičia sú na 
stretnutí milo prekvapení a reagujú pozi-
tívne na túto našu aktivitu.
Za tento projekt sme získali výročné oce-

nenie Slovenskej asociácie knižníc za vý-
znamný čin roka - SAKAČIK 2016. Cenu 
prebrala riaditeľka knižnice na slávnostnom 
otvorení TSK 2016 13. marca 2017 v Prešo-

ve. Okrem diplomu a plakety získala knižni-
ca v zmysle štatútu súťaže i finančnú čiastku 
650 € účelovo viazanú na nákup kníh a od 
partnera TSK vydavateľstva Martinus.sk 
poukážku na nákup kníh v hodnote 100 €. 
Veľmi by nás potešilo, keby náš projekt na-
šiel ďalších nasledovateľov z radov sloven-
ských knižníc.

PhDr. Jaroslava Lesayová 
Staromestská knižnica, Bratislava 

lesayova@starlib.sk
Fotografie: autorka

Kde bolo, tam bolo... bol jeden krásny deň 
v  knižnici, ktorý sme strávili na ľudovú 
nôtu.  Deň sme začali s návštevou detí zo 
ZŠ Slovenských partizánov, ktorým sme 
rozprávali rozprávky Pavla Dobšinského, 
priblížili im jeho život a literárnu činnosť. 
Spoločne sme si zaspievali ľudové piesne, 
zahrali na flaute, vypočuli sme si tradič-
né ľudové trávnice, ukázali sme si ručne 
vyšívané vzory na látkach, či zaspomínali 
na detské vyčítanky a  hry ako napr. Zla-
tá brána a  Husky, húsky, poďte domov. 

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 16.03. 2017 / DAY OF FOLK FAIRY TALE MARCH 16, 2017)

Aby sme deťom ukázali, že tradície žijú 
dodnes, besedu sme doplnili prezentáciou 
regionálneho autora Tomáša Kompaníka 
a jeho knihy AHA, v ktorej zozbieral ľudo-
vé výšivky, piesne z celého Slovenska. Deň 
bol výnimočný aj tým, že sme ho strávili 
v  krásnych ľudových krojoch, vďaka kto-
rým sme dostali mnoho úsmevov a milých 
pohľadov od našich čitateľov.

Tamara Pribišová,
 Považská knižnica v Považskej Bystrici
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Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvole-
ne sa po úspešnej realizácii podujatí z pro-
jektu Deti, hurá do čítania! v  roku 2015, 
rozhodla pokračovať v  jeho intenciách aj 
v  nasledujúcich rokoch. Predchádzajúci 
ročník podujatí bol primárne založený na 
stretnutiach detí s dvojicami spisovateľov.
V  rámci projektu Deti, hurá do čítania 

2 boli stretnutia obohatené o  ilustrátorov 
a uskutočnili sa autorské besedy a  tvorivé 
dielne. Všetky podujatia boli organizované 
v rámci rovnomenného projektu s finanč-
nou podporou Fondu na podporu umenia, 
ktorý bol zároveň aj ich hlavným partne-
rom. Podujatia boli realizované od sep-
tembra 2016 do marca 2017. Podujatí sa 
zúčastnili spisovatelia a ilustrátori: Ľubo-
mír Feldek, Paulína Feriancová, Gabriela 
Futová, Peter Glocko, Martin Kellenberger, 
Ľubica Kepštová, Martina Matlovičová, 
Miroslav Regitko, Valentín Šefčík, Zuza-
na Štelbaská, Peter Uličiansky a  Alžbeta 
Verešpejová. Celkovo sa uskutočnilo 15 
autorských čítaní a besied a 6 ilustračných 
tvorivých dielní s  ilustrátormi. Všetky 
podujatia sa stretli s nevšedným záujmom 
nielen u detí, ale aj u pedagógov. V priesto-
roch knižnice je ešte v týchto dňoch mož-
né zhliadnuť výstavu výtvarných prác detí 
pod názvom Literárne príbehy detskými 
očami, ktorá bola súčasťou projektu. Vý-
tvarné práce boli zhotovené v rámci tvori-
vých dielní.
Potreba zvyšovať čitateľskú gramotnosť 

u  detí a  mládeže sa stala v  posledných 
rokoch prioritou nielen v školách, ale aj 
v  celej spoločnosti. Knižnica nadviazala 
na podobné aktivity podujatiami, ktoré sú 
v praxi knižníc overené. Stretnutiami s naj-

známejšími tvorcami detských kníh bol 
obohatený vyučovací proces žiakov zvo-
lenského regiónu o netradičné vyučovacie 
hodiny a zážitkové učenie. Ukázalo sa, že 
cielený výber tvorcov detských kníh s pri-
hliadnutím na štátne vzdelávacie programy 
pomohol spropagovať knižnice ako inšti-
túcie, ktoré môžu prirodzene kooperovať 
so školami. Krajská knižnica využila prí-
ležitosť zviditeľniť kvalitnú slovenskú lite-
ratúru pre deti,   prezentovať ju verejnosti 
a poukázať na súbežnosť sveta vzdelávania 
a kultúrnych inštitúcií. Besedy boli zároveň 
výzvou pre knihovníkov, každému poduja-
tiu predchádzala dôkladná príprava a  ko-
munikácia s  pedagógmi v  záujme dobrej 
prípravy detí na podujatia. Hosťujúci tvor-
covia prejavili pri stretnutiach nevšednú 
kreativitu, čo tiež prispelo k úspechu celé-
ho projektu. Stalo sa, že napríklad Valen-
tín Šefčík urobil deťom v rámci podujatia 
stojku, Gabriela Futová si ľahla pred deťmi 
na stôl. Nezabudnuteľné zostanú príbehy 
a  bonmoty manželov Feldekovcov a  Jána 
Uličianskeho. Ešte zaujímavejšie boli tvori-
vé dielne. Martin Kellenberger a Miroslav 
Regitko v  snahe vyhovieť deťom, museli 
kresliť do kroník a pamätníčkov, až takmer 
zmeškali spojenie do Bratislavy. Hostia sa-
mozrejme odpovedali na zvedavé otázky 
detí. Jednoducho, bolo veselo, tak ako to 
pri podujatiach s deťmi má byť. Zostáva ve-
riť, že osobné stretnutia s tvorcami kníh sa 
navždy zapísali do pamäte zúčastnených.
Ako sa naplnili ciele projektu? Bez-

prostredne po besedách bol v knižnici za-
znamenaný zvýšený záujem o požičiavanie 
kníh pozvaných autorov. Okrem toho, kaž-
dý účastník dostal veselú záložku do knihy 

DETI, HURÁ DO ČÍTANIA 2 / CHILDREN, LET´S READ 2ND
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s  profilom a  podpisom besedujúceho au-
tora a deti darčeky milujú. Práce detí vy-
tvorené v  ilustračných tvorivých dielňach 
na námety príbehov z kníh dodnes zdobia 
priestory knižnice a pristavujú sa pri nich 
deti i  dospelí. Výtvarné práce tiež napo-
vedajú o tom, aké knihy deti čítajú a ktorí 
hrdinovia ich zaujímajú. Pracovníčky od-
delenia literatúry pre deti a mládež dôklad-
nejšie spoznali tvorbu hosťujúcich autorov. 
Takto získané poznatky môžu využívať pri 

svojej práci, alebo pri výbere literárnych 
textov do súťaží v umeleckom prednese 
poézie a prózy.
Z  množstva odoziev na podujatia, vybe-

ráme jednu, ktorú napísala pani učiteľka 
Mgr. Darina Sýkorová zo Základnej školy 
v Pliešovciach: „Dňa 27.9. 2016 sme sa so 
žiakmi (výber z ročníkov 4. - 8.) zúčastnili 
milého, vtipného a  zaujímavého stretnutia 
s Ľubomírom Feldekom a Oľgou Feldekovou. 
Žiaci sa zoznámili s titulmi kníh, započúvali 

Deti hurá do čítania 2 so spisovateľom Ľubomírom Feldekom

Deti hurá do čítania 2 s ilustrátorom Miroslavom Regitkom
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V celom diapazóne aktivít verejných kniž-
níc majú svoje miesto i  literárne súťaže 
začínajúcich autorov. Patrí k  nim i  „naša“ 
tridsaťročná Literárna Senica Ladislava 
Novomeského, ktorej jubilejný ročník sme 
vyhodnotili 1. decembra uplynulého roku 
i s podporou SAK v rámci Partnerstva alebo 
spojme svoje sily.
Do XXX. ročníka celoštátnej autorskej sú-

ťaže Literárna Senica Ladislava Novomeské-
ho (LSLN) 2016 organizátori zo Záhorskej 
knižnice v Senici dostali od 160 autorov 375 
súťažných prác. Posúdila ich odborná poro-
ta v zložení – predseda poroty Peter Valček 
a členovia - Dana Podracká, Marián Grupač 
a  Karol Csiba. Odborný garantom súťaže 
je predseda Spoločnosti Ladislava Novo-
meského spisovateľ Peter Jaroš.
Predpoludním na rozborovom seminá-

ri autori s  porotou v  Záhorskej knižnici 
v Senici diskutovali o miere svojho talentu 
a možnostiach, ako ho ďalej rozvíjať.
Na poludnie v  obradnej sieni Mestského 

úradu v  Senici prijal primátor mesta Bra-
nislav Grimm osobnosti, ktoré sa zaslúžili 

o rozvoj tejto úspešnej súťaže za tri desaťro-
čia. Zároveň sa zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Senica. Pri vzniku v roku 1986 súťaž 
na podporu literárnych talentov bola regio-
nálnou, od roku 1996 je celoštátnou. Do I. 
ročníka sa zapojilo 23 účastníkov s 97 po-
etickými a prozaickými prácami. Za tridsať 
rokov sme dosiahli úctihodné čísla: 8 183 
súťažiacich s 22 530 prácami.
Organizátormi jubilejného ročníka LSLN 

2016 boli Trnavský samosprávny kraj, Zá-
horská knižnica a Mesto Senica, Spoločnosť 
Ladislava Novomeského, Literárne infor-
mačné centrum a  Galéria Jána Mudrocha 
v  Senici, kde popoludní boli ocenení naj-
lepší vo veku od 10 do 87 rokov. Udelených 
bolo spolu 22 cien a  6 čestných uznaní 
v  troch vekových kategóriách detí, stredo-
školákov a dospelých v poézii a próze.
V súťaži organizátorom a porotcom nikdy 

nešlo o  počty účastníkov, ale o  snahu dať 
šancu talentom rásť jednak prácou na sebe, 
ale i odbornými radami od renomovaných 
básnikov, spisovateľov, literárnych kritikov 
či pomocou knihovníkov.

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016 / LADISLAV 
NOVOMESKY‘S LITERARY TOWN OF SENICA 2017

sa do dialogizovaného čítania, zapamätali si 
príbeh o  tom, ako vznikla prvá rozprávka, 
aj to, že spisovateľ píše ušami. Prezentova-
né autorské rozprávky sú v  osnovách pre 
slovenský jazyk a literatúru a preto budeme 
mať o takéto vzdelávacie aktivity záujem aj 
v budúcnosti. Na základe odporúčaní pána 
Feldeka sme boli so staršími žiakmi aj v Di-
vadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 
na divadelnom predstavení Charleyho teta, 
ktorého autorom prekladu, úpravy a textov 
piesní je Ľubomír Feldek. Informáciu o bese-

de s fotografiami sme uverejnili aj na školskú 
webovú stránku“.
Projektových podujatí Deti, hurá do číta-

nia 2 sa celkovo zúčastnilo viac ako 1200 
žiakov z 12 základných škôl Zvolena a oko-
lia. A  čo ďalej? Na základe doterajšieho 
úspechu a obľuby podujatí podobného 
typu pokračuje knižnica projektom: Deti, 
hurá do čítania 3.

Mgr. Zlatica Brodnianska
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

zlatica.brodnianska@kskls.sk
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V  neskorobarokovom kaštieli Machatka 
postavenom roku 1760 podľa projektu F. 
A. Hillebranta - v  Záhorskej galérii Jána 
Mudrocha v  Senici hlavnú cenu za poéziu 
na počesť básnika Ladislava Novomeského 
(1904-1976) ako Cenu predsedu Trnavské-
ho samosprávneho kraja Tibora Mikuša 
prevzala Kristína Oslejová z Gymnázia La-
dislava Novomeského v  Senici. Cenu Lite-
rárneho informačného centra ako hlavnú 
cenu za prózu sa porota rozhodla udeliť 
Zuzane Martiškovej z Topoľčian.
Mimoriadne v 30. ročníku celoštátnej au-

torskej súťaže Literárnej Senice Ladislava 
Novomeského odovzdali aj Cenu poroty 
za poéziu najstaršej účastníčke – 87-ročnej 
Emílii Filipovej zo Svätého Petra.
Podobne, ako vo väčšine predchádzajú-

cich ročníkov, i v jubilejnom roku Záhorská 
knižnica v Senici vydala Bulletin víťazných 
prác XXX. ročníka LSLN 2016 s  fotogalé-
riou, spomienkami ocenených, dlhoroč-
ných i súčasných porotcov, podporovateľov 
a garantov súťaže.
Veríme, že ocenení svojou tvorbou raz 

siahnu k takým vysokým literárnym mé-
tam, k akým sa svojím dielom prepracoval 
básnik Ladislav Novomeský, od ktorého 
úmrtia v septembri 2016 uplynulo 40 rokov. 
Senicu ako mesto svojich rodičov, kam sa 
vracal v časoch dobrých i zlých, považoval 
za svoj domov. Venoval jej i  poému „Do 
mesta 30 minút“ a pri oslavách 100-ročnice 
jeho narodenia na budove železnice stanice 
osadili na počesť básnika symbolický sme-
rovník – Do mesta 30 minút. Tunajšie Gym-
názium nesie čestný názov Gymnázium La-
dislava Novomeského v Senici. V senickom 
parku pri budove DAV (niekdajšie Múzeum 
L. Novomeského), patriacej pod Centrum 

Kristína Oslejová zo Senice pri preberaní 
hlavnej ceny – Ceny predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Tibora Mikuša na 
jubilejnej XXX. celoštátnej autorskej súťaži 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016. 
Cenu odovzdáva Peter Valček, predseda poroty 
a poetka Dana Podracká.

Bulletiny Literárnej Senice Ladislava 
Novomeského

voľného času v  Senici, stojí od roku 1984 
socha básnika v nadživotnej veľkosti – dielo 
Jána Kulicha.
Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja Tibora 
Mikuša, s finančnou podporou Mesta Seni-
ca a Slovenskej asociácie knižníc a podporil 
ju i Fond na podporu umenia - hlavný part-
ner podujatia.

Katarína Soukupová,
Záhorská knižnica v Senici 

soukupova.katarina@zupa-tt.sk
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Druhá svetová vojna priniesla ľuďom veľké 
utrpenie. Ľudia umierali nielen na bojis-
kách ale aj v pracovných a koncentračných 
táboroch. Tá hrozná doba stvorila množ-
stvo príbehov. Príbehov o  odvahe, statoč-
nosti, láskavosti i obetovaní sa, ale aj o zle, 
podlosti a  obludnom ponižovaní iných 
ľudských bytostí. v  Prievidzi žila početná 
židovská komunita, ktorej ľudáci majetok 
arizovali a potom začali deportácie. Hrôzy 
holokaustu prežila takmer 90 ročná Ružena 
Becková, jej 32 príbuzných také šťastie ne-
malo a v táboroch smrti zahynulo.

Pre mladých ľudí – gymnazistov a deviata-
kov zo ZŠ Koš - Hornonitrianska knižnica 
v Prievidzi pripravila stretnutie s Ruženou 
Beckovou, ktorá všetkým podala svedectvo 
o tejto dobe, ktoré vyráža dych. Spomienky 
aj po toľkej dobe sú pre ňu veľmi bolestivé. 
Na stretnutie sme pozvali aj regionálneho 
historika Erika Kližana, ktorý spomienky 
doplnil faktami. Podujatie sa uskutočnilo 
v rámci projektu História na dlani – pro-
jekt o holokauste.
Klbko silného príbehu sa začalo rozvíjať. 

Ružena Becková, rodená Steinerová, sa na-
rodila 13. 11. 1927 v Prievidzi. Spolu s ro-
dičmi a  bratom bývala v  centre Prievidze. 
Jej šťastné detstvo a  život sa začal meniť 
vznikom Slovenského štátu, kedy bola celá 
ľudská dôstojnosť Židov celkom vymazaná. 
Všetky krivdy nastali spolu s protižidovský-
mi zákonmi, ktorých súčasťou bola povin-
nosť nosiť na oblečení prišitú žltú hviezdu. 
Spočiatku zákazy brala – ako ostatné deti- 
trochu dobrodružne. Neskôr sa však maši-
néria zla rozbehla na plné obrátky.
Už v roku 1938 vyhodili Ruženu Beckovú 

z gymnázia v rámci rasovej exekúcie. Mu-
sela ísť do meštianky, no aj odtiaľ ju vyho-
dili. Skončila v židovskej škole s ostatnými 
židovskými deťmi. Nesmeli chodiť naku-
povať s  ostatnými, bili ich, postrkovali na 
ulici, gardisti im zobrali byt, majetok a mu-
seli odísť.
„Mali sme zabalené päťkilové balíčky na 

cestu, viac sme nemohli mať. Pamätám si, 
ako moja mamička stále plakala, čo len 
s nami bude.“
Pocit neistoty vyvrcholil, keď prievidz-

ských Židov 2. až 4. júna 1942 zhromaždili 
v  okolí dnešného Priora a  odtiaľ odvážali 
do pracovného a  koncentračného tábora 
v  Novákoch. Niektorí tam ostali, iní nie. 
Väčšinu z nováckej stanice vo vagónoch 
vypravili priamo do koncentračných tábo-
rov na území Poľska. Zvyšní ostali pracovať 
v nováckom tábore. Ružena Becková s ro-
dičmi a  bratom medzi nimi. Mali obrov-
ské šťastie. Ich ďalší blízki ho však nemali, 
zomreli v plynovej komore. Otec pani Bec-
kovej choval priadku morušovú. Veliteľ tá-
bora sa väzňov spýtal, kto vie chovať priad-
ky, tak sa prihlásil. Mohli zostať.
Náhodou mal so sebou aj fotografiu, to 

jeho rodine zachránilo život.
Matka pracovala ako krajčírka, bola vý-

borná krajčírka a  mala najlepšie výsledky. 
Brat pracoval v stolárskej dielni a pani Bec-
ková pracovala v  kartonážnej dielni. Otec 
bol veliteľov vodič. Beckovci boli v  tábore 
zavretí dva roky, keď sa v apríli 1944 jeho 
brány otvorili. Boj o  prežitie sa však ne-
skončil, naopak, pokračoval...

„Dlhé mesiace sme sa museli skrývať 
v horách. Bolo to strašné. v tuhom mraze, 

PRÍBEH Z TÁBORA SMRTI / THE STORY FROM CAMP OF DEATH
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neprezliekali sme sa, nemali sme čo jesť, 
mali sme vši, svrab, omrzliny. v  horách 
nás po polroku našli Rumuni a Maďari, tí 
nás doviedli do dediny Staré Hory. Potom 
nás zo Slovenského Pravna jeden známy 
na voze doviezol do Prievidze.“
Nový začiatok bol veľmi ťažký. v  našom 

dome žili bývalí gardisti, ktorí nám ho 
vzali, no my sme ich nevyhnali. Našťastie 
sme mali u známych odložených dvadsať-
tisíc korún, ktoré nám vrátili a mohli sme 
začať odznova. Brat emigroval do Izrae-
la, pre ťažký zdravotný stav otca sme my 
s mamou ostali tu,“ spomína pani Becko-
vá.
Pani Becková si dokončila školu, získala 

kuchársky, krajčírsky a  čašnícky výučný 
list. Potom si spravila maturitu na hotelo-
vej škole a napokon vyštudovala aj vysokú 
školu. Najskôr učila na učňovke, potom na 
večernej škole. Dlhé roky vychovávala mla-
dú generáciu. Za aktívnu občiansku anga-
žovanosť a  dlhoročné udržiavanie tradície 
židovstva v meste získala cenu „Prievidzský 
anjel“.

„Zobrali nám všetko, našu česť, naše slo-
bodné slovo, našu existenciu, naše všetko. 
Ponížili nás, naozaj ako najhorších zlo-
čincov na úplný spodok ľudstva. My sme 
už neboli ľudia, my sme boli už len ako 
nejaká vec, s  ktorou mohli robiť čokoľ-
vek.“ 
Prežila som len preto, aby som povedala, 

čo sa dialo, koľko nás zahynulo neprá-
vom, nevinných ľudí – starcov, detí, cho-
rých, mladých a všetkých.“
Čestný titul Scholaris honoris causa ude-

lilo nedávno Gymnázium Vavrinca Bene-
dikta Nedožerského v  Prievidzi 89-ročnej 

Ruženej Beckovej, pravdepodobne posled-
nej preživšej holokaust z Prievidze. Z rúk 
riaditeľky školy Eleonóry Porubcovej si ho 
prevzala po 79 rokoch, v roku 1938 ju totiž 
v rámci rasovej perzekúcie spolu s ďalšími 
židovskými deťmi zo školy vyhodili.
„Často rozmýšľam, prečo tak dlho ži-

jem. Asi preto, aby som mohla rozprávať 
o hrôzach, čo som prežila, aby sa to všetko 
už nikdy nezopakovalo.“

To, že všetci prítomní – mladí i tí starší, 
prežívali na podujatí Príbeh z tábora smrti 
silné emócie, bolo cítiť, pretože každý mal 
slzy na krajíčku, ba i viac...
Nakoniec podpisy na letáčiky a  dojímavé 

objatia s  mladými ľuďmi. Najmä cez prí-
behy živých sa mladí dozvedajú o tom, ako 
ľudia tú dobu prežívali a ako to bolo naozaj. 
Takýmito podujatiami chceme inšpirovať 
mladých ľudí k vzájomnej úcte,  tolerancii, 
a tak napomáhať k porozumeniu, búrať mý-
tus uzavretosti a tajomnosti  židov. Odstra-
ňovať nevedomosť, predsudky, nenávisť. 
Bolestivé spomienky priblížili hrôzy holo-
kaustu viac ako učebnice.
Pre mňa i  ostatných je táto drobná žena 

hrdinkou. Hrdinkou pre to, lebo viem, aké 
je to pre ňu bolestivé rozprávať o strašnom 
utrpení, ktoré prežila. Prežila, ale vieme si 
predstaviť, koľkokrát denne spomína na 
svojich blízkych, ktorí také šťastie ako ona 
nemali? Koľko sĺz uroní, keď na nich spo-
mína? Nezabudneme...

Božena Blaháčová
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

bozena.blahacova@hnkpd.sk
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

V  novembri 2016 sa štyria zamestnanci 
Slovenskej národnej knižnice zúčastnili 
pracovnej cesty do nórskeho Osla a  Mo 
i Rany v rámci Bilaterálneho projektu me-
dzi SNK a  Nórskou národnou knižnicou 
(NNK). Aktivita bola financovaná z gran-
tov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska pro-
stredníctvom grantov EHP,  spolufinan-
covanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky.
SNK nadviazala túto spoluprácu s  cieľom 

podporiť vzájomnú výmenu know-how 
v  oblasti digitalizácie a sprístupňovania 
digitálneho obsahu, podporiť rozvoj spo-
lupráce na viacerých úrovniach odborných 
činností národných knižníc, rokovať o mož-
nosti vzdialeného prístupu k digitálnej kniž-
nici Bokhylla a oboznámiť sa so zbierkami 
NNK v súvislosti s finalizáciou libreta novej 
stálej expozície Literárneho múzea SNK.
Výmena know-how a networking
Stretnutia týkajúce sa digitalizácie kultúr-

neho dedičstva vytvorili priestor na inten-

zívnu výmenu skúseností a porovnávaní 
prístupov (organizačných a technických) 
k riešeniu problematických situácií. NNK 
začala s digitalizáciou periodík v roku 2006 
a postupne rozširovala svoje kapacity a di-
gitalizačnú infraštruktúru. Aktuálne digita-
lizuje: monografie, periodiká, špeciálne do-
kumenty (mapy, plagáty, letáky, pohľadnice, 
fotografie, atď.), nahrávky z rozhlasového 
vysielania, filmy, diapozitívy. Externe digi-
talizuje mikrofilmy.
V  Mo i  Rane NNK vybudovala moderné 

digitalizačné stredisko, unikátne depozity, 
dátové centrum a distribučné stredisko me-
dziknižničných výpožičiek.  V rámci maso-
vej digitalizácie NNK využíva aj deštrukč-
né postupy, pričom zdrojom dokumentov 
určených na deštrukčnú digitalizáciu sú aj 
multiplikáty z fondov verejných knižníc, 
ktoré deponujú svoje nadbytočné zbierky 
v depozitoch NNK. Skenovacia technika na 
papierové dokumenty využívaná v NNK je 
obdobná ako tá v SNK. Systém produkcie 

BILATERÁLNY PROJEKT MEDZI SLOVENSKOU NÁRODNOU KNIŽNICOU 
A NÓRSKOU NÁRODNOU KNIŽNICOU / BILATERAL PROJECT BETWEEN 
SLOVAK NATIONAL LIBRARY AND NORWEGIAN NATIONAL LIBRARY

Mgr. Slávka Gulánová, MBA, Slovenská národná knižnica, Martin
slavka.gulanova@snk.sk

Abstract: Cooperation between the Slovak National Library and Norwegian National Libra-
ry in the field of digitization and providing access to digital content within the framework of 
a bilateral project.
Keywords: bilateral project, Slovak National Library, Norwegian National Library, digitali-
zation, digital library.
Kľúčové slová: bilaterálny projekt, Slovenská národná knižnica, Nórska národná knižnica, 
digitalizácia, digitálna knižnica.
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digitálneho obsahu je postavený na mieru 
šitým riešeniam, ktoré boli do veľkej mie-
ry upravené internými vývojármi NNK tak, 
aby pokrývali špecifické potreby a nároky 
NNK na digitalizáciu svojich fondov. Tým-
to spôsobom zabezpečili maximálnu efek-
tívnosť masovej produkcie, pri zachovaní 
kvalitatívnych parametrov výstupu.
Partneri z  SNK a  NNK si prešli komplet-

nú schému digitalizačného procesu s upo-
zornením na jednotlivé citlivé miesta. Pre-
diskutovaná bola implementácia princípov 
„lean managementu“ na celý produkčný 
systém v záujme zrýchlenia celého digita-
lizačného procesu a to až po bod sprístup-
nenia digitálneho obsahu používateľovi 
knižnice.
Predmetom diskusie bol aj kritický proces 

získavania a doplňovania metadát pre digi-
tálne objekty v digitálnej knižnici Bokhylla. 
NNK sa snaží byť v tomto smere otvorená, 
pričom sa nevyhýba možnosti crowdsour-
cingu pri dopĺňaní už existujúcich metadát, 
metadátami, ktoré sú vytvárané širokou ve-
rejnosťou. Platnosť a správnosť metadát sa 
potvrdzuje na základe vyhodnotenia štatis-
tiky užívateľského výberu a bibliografickej 
validácie poverenými odborníkmi. Tento 
systém získavania metadát už úspešne vyu-
žila Dánska národná knižnica pri identifi-
kácií veľkého množstva fotografií dánskeho 
vidieka.
Živá diskusia medzi partnermi sa rozprú-

dila aj pri definovaní miery, do ktorej je nut-
né štrukturovať digitalizovaný dokument v 
PSP balíku. Zatiaľ čo SNK niektoré digita-
lizované periodiká a niektoré digitalizované 
monografie typu zborníky štrukturalizuje 
až na úroveň článkov, NNK v záujme ma-
ximalizácie objemu digitalizovaných dát 

naopak znižuje mieru ich štrukturalizácie.
Princípy „risk managementu“ zase NNK 

aplikuje pri dlhodobom uchovávaní dát 
pričom predmetom diskusie bolo aj hľa-
danie rovnováhy medzi potrebou validácie 
a sprístupňovania dát. Diskutovaná proble-
matika bola spojená s prehliadkou páskovej 
knižnice a dátového centra NNK, ktoré sú 
umiestené v  komplexe tunelov a  chodieb 
vybudovaných v pahorku susediacom s bu-
dovou NNK v Mo i Rane.
V  rámci rozvoja vzájomnej spolupráce aj 

na iných platformách, zástupcovia SNK po-
zvali nórsku stranu na medzinárodnú kon-
ferenciu Remeslo a kniha, ktorú organizuje 
SNK v máji 2017. Pozvanie bolo zo strany 
nórskeho partnera akceptované a  hlavná 
odborníčka NNK na reštaurovanie a  kon-
zervovanie sa konferencie aj aktívne zúčast-
ní.
Digitálna knižnica Bokhylla
NNK má bohaté skúsenosti so sprístupňo-

vaním digitalizovaného obsahu prostred-
níctvom digitálnej knižnice Bokhylla. NNK 
boli predstavené dve riešenia webového 
rozhrania digitálnej knižnice NNK Bokhyl-
la – aktuálny portál a pripravovaná beta 
verzia, ktorú NNK plánuje spustiť do tes-
tovacej prevádzky v najbližších mesiacoch. 
Zástupcovia SNK a tvorcovia obsahového a 
technického riešenia tohto portálu hovorili 
jednak o logike sprístupňovania digitálneho 
obsahu vo formáte aktuálnej verzie a  ná-
sledne aj odklone od tejto logiky smerom k 
beta verzii, ktorá bude lepšie odzrkadľovať 
potreby používateľov z radov širokej verej-
nosti.
Cez Bokhyllu sú sprístupňované všetky 

zdigitalizované dokumenty z fondov NNK 
(monografie, periodiká, rozhlasové vysie-
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lanie, filmy, špeciálne dokumenty, a pod.), 
ktoré nie sú autorsky chránené. Bokhylla 
sprístupňuje v rozsahu nórskych IP adries aj 
dokumenty, ktoré boli vydané pred rokom 
2001, pričom NNK má individuálne zmluv-
ne upravené poplatky za sprístupňovanie 
takéhoto zdigitalizovaného obsahu s jed-
notlivými vydavateľmi, prípadne agregátmi 
vydavateľov.
SNK prejavila záujem sprostredkovať sprí-

stupňovanie Bokhylla v priestoroch SNK 
pre zahraničných študentov Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK a iných záujemcov o 
zdigitalizované zdroje NNK. NNK pristú-
pila na alternatívne riešenie, t. j. SNK bude 
informovať svojich používateľov o  mož-
nosti individuálneho vzdialeného prístupu 
k  digitálnej knižnici Bokhylla a  to nie len 
v priestoroch SNK, ale kdekoľvek zo sloven-
skej IP adresy. V praxi to bude znamenať, že 
SNK bude svojich používateľov informovať 
o možnosti prístupu  obrovského množstva 
nórskych zdigitalizovaných dokumentov 
z fondov NNK, prostredníctvom tlačených 
materiálov. Zároveň vybraní zamestnanci 
SNK budú navigovať záujemcov o  prístup 
k  týmto informáciám v procese podávania 
žiadostí o  prístup do digitálnej knižnice 
Bokhylla. Táto ponuka je unikátna, keďže 
NNK ponúka tieto zdroje slovenskej strane 
zadarmo.
Bjørnstjerne Bjørnson ako súčasť libreta 

novej stálej expozície Literárneho múzea 
SNK
NNK uchováva vo svojich zbierkach veľ-

ké množstvo publikácií, dokumentov, ru-
kopisov a iných vecných pamiatok, ktoré 
sa viažu k výraznej osobnosti nórskeho 
kultúrneho a spoločenského života z kon-
ca 19. a začiatku 20. storočia Bjørnstjerne 

Bjørnsona. Jedná sa o  kľúčovú osobnosť 
novodobých nórskych dejín, nositeľa No-
belovej ceny za literatúru, ale aj autora nór-
skej národnej hymny. Pre slovenskú stranu 
je významný z  hľadiska aktívnej podpory 
slovenského národného života a  ostrému 
vystúpeniu proti útlaku v dôsledku prijatia 
Apponiyho zákonov.

Zástupcovia SNK si prezreli zdigitalizova-
né, ale aj fyzické zbierky (rukopisy, fotogra-
fie), ktoré dokumentujú záujem B. Bjørn-
sona o verejné dianie na území dnešného 
Slovenska. Medzi archívnymi dokumentmi 
bola aj korešpondencia medzi predstaviteľ-
mi slovenského národného života na prelo-
me 19. a 20. storočia a B. Bjørnsonom. Táto 
prezentácia bola mimoriadne zaujímavá, 
a to najmä v súvislosti s finalizáciou prípra-
vy libreta novej stálej expozície Literárneho 
múzea SNK. Libreto Expozície slovenskej 
literatúry a knihy počíta pri prezentácii au-
tora s využitím dokumentov z fondov SNK 
a Literárneho archívu. Zároveň zdigitalizo-
vané dokumenty z archívu NNK napr. od 
S. H. Vajanského predstavujú zaujímavý 
materiál, ktorým bolo Libreto novej stálej 
expozície LM SNK doplnené a obohatené. 
Slovenská strana rokuje s partnerom o mož-
nosti a  podmienkach získania digitálnych 
kópií týchto relevantných dokumentov.

Záverom je možné konštatovať, že spo-
lupráca medzi slovenskými a  nórskymi 
partnermi sa začala veľmi sľubne rozvíjať, 
pričom zásadným impulzom tejto koope-
rácie na medzinárodnej úrovni je realizácia 
Bilaterálneho projektu medzi Slovenskou 
národnou knižnicou a  Nórskou národnou 
knižnicou.
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Obľúbený citát: „Zázraky sa prihodia tým, 
ktorí v nich veria.“ (Bernhard Berenson)
Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mlá-

dež mesta Košice, v  apríli oslávila veľké 
životné jubileum. Ak neviete ktoré, tak rá-
tajme spolu 
Najskôr trošku z  jej životopisu. Narodila 

sa 15. apríla 1967. V roku 1986 začala svoje 
vysokoškolské štúdiá. Najskôr na Filozo-
fickej fakulte UPJŠ v  Košiciach, odbor fi-
lozofia, kde  v roku 1990 získala titul Mgr. 
V štúdiách pokračovala  na Univerzite Ko-
menského v Bratislave, na rímsko-katolíc-
kej bohosloveckej fakulte, odbor katolícka 
teológia, kde získala v roku 1999 druhýkrát 
titul Mgr. ... a to je aj odpoveď na jej tituly 
pred menom - Mgr. et Mgr.
V júli 1999 nastupuje na cestu do knihov-

níckeho sveta. Stáva sa riaditeľkou kraj-
skej knižnice, Knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove až do septembra 2007. Zároveň 
v  roku 2000 zakladá občianske združenie 
Slniečkovo, ktorého hlavným cieľom sú ak-
tivity na podporu čítania a vydávanie lite-
ratúry pre deti a mládež.
Pôsobila vo viacerých odborných komisi-

ách. Od roku 2001 do r. 2005 bola členkou 
kultúrnej komisie Prešovského samospráv-
neho kraja. V  rokoch 2003 – 2009  člen-
kou dozornej rady Ústavu pamäti národa 
v Bratislave. Od roku 2004 do konca roka 
2006 bola členkou grantovej komisie Mi-
nisterstva kultúry SR pre podprogram ak-
vizícia knižníc, v rokoch 2004 - 2010 zase 
členkou pre podprogram aktivity z oblasti 
literatúry a knižnej kultúry. Od roku 2011 

do konca roka 2015 bola členkou granto-
vej komisie MK SR na podporu kľúčových 
podujatí a  dlhodobých rozvojových pro-
jektov Košice – Európske hlavné mesto 
kultúry 2013.
Od októbra 2007 bola vedúcou oddelenia 

kultúry v meste Veľký Šariš. V januára 2008 
tu zakladá Kultúrno-informačné centrum 
a stáva sa jeho riaditeľkou.
A od novembra 2010 je riaditeľkou Kniž-

nice pre mládež mesta Košice, kde pôsobí 
dodnes. Je dlhoročnou členkou Spolku slo-
venských knihovníkov a knižníc. S jej me-
nom je spájaných množstvo projektov, spo-
meniem len niektoré: Prešov číta rád, Číta 
celá rodina, Motivačné aktivity s detským 
čitateľom a  mnoho  ďalších. Samozrejme  

IVETA HURNÁ MLADOU JUBILANTKOU /IVETA HURNÁ – A YOUNG 
HONOREE

PERSONÁLIE
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nie je jej cudzia ani spolupráca s  inými 
knižnicami a organizáciami. Zapája sa aj do 
celoslovenských aktivít, podieľa sa na prí-
prave a realizácii podujatí, výstav a vzdelá-
vacích workshopov. Zúčastňuje sa odbor-
ných seminárov, školení a  workshopov 
zameraných na detských čitateľov.

V  rodinnom živote je milujúcou man-
želkou a matkou štyroch detí. Z jej hobby 

môžem spomenúť knihy (okrem čítania aj 
ich vydávanie), cestovanie, fotografovanie, 
splavovanie riek a nekonečné hľadanie no-
vých cestičiek na prilákanie detí k čítaniu.
Želáme Ivetke Hurnej veľa zdravia, šťas-

tia, lásky, bezhraničnej energie, kreati-
vity a  naďalej nadšenie pre knihovnícku 
prácu. 

 PhDr. Kamila Prextová
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