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ÚVODNÍK / EDITORIAL

K nižnice na celom svete 
musia čeliť výzvam, kto-
ré prináša globalizácia 

a  rozvoj informačných technológií. Me-
dzinárodná federácia knihovníckych zdru-
žení a  asociácií (International Federation 
of Library Associations and Institutions, 
IFLA) v  roku 2017 odštartovala aktivitu 
nazvanú IFLA Global Vision. V apríli 2017 
sa na konferencii v Aténach začala celosve-
tová diskusia o  budúcich smerovaniach 
rozvoja knižníc. Prezidentka IFLA Donna 
Scheeder a  generálny sekretár IFLA Ger-
hard Leitner vyzvali knižnice a knihovní-
kov na celom svete, aby sa zapojili do tejto 
diskusie o budúcnosti knižníc.
Počas minulého roka sa uskutočnili vo 

svete viaceré workshopy – v  Severnej 
Amerike, Afrike, na Strednom východe, 
v  Latinskej Amerike a  Karibiku, v  Ázii aj 
v Európe. Na európskom workshope v júni 
sa za Slovensko zúčastnila predsedníčka 
SSKK Ing. Silvia Stasselová. Cieľom počet-
ných stretnutí knihovníkov boli intenzívne 
diskusie o  budúcnosti knižníc, hľadanie 
nových inšpirácií, motivovanie k zmenám, 
hľadanie nových spôsobov spolupráce, 
ktoré umožnia pohotovo reagovať na prob-
lémy a  prekonávať ich. Časový horizont 
pre budúcnosť knižníc bol stanovený na 
obdobie 5-15 rokov. Do skupinového bra-
instormingu sa zapojilo 213 krajín a vďaka 

slovenskému prekladu otázok Ing. Stas-
selovej sa do on-line dotazníka zapojili aj 
slovenské knižnice.
Výsledky dotazníkového prieskumu a dis-

kusií, ktoré sa uskutočnili počas celého 
roka vo všetkých krajinách sveta, budú 
známe 19. marca t.r., keď bude zverejnená 
IFLA Global Vision (https://www.ifla.org/
node/11900).
Záverečná správa so sebou prinesie nové 

úlohy, ktoré budú z  tejto vízie vyplývať. 
Bude to práca pre nás všetkých a  úprim-
ne sa na ňu tešíme, pretože bude smerovať 
k modernej budúcnosti našich knižníc.

Mgr. Emília Antolíková
predsedníčka SAK

antolikova@slovanet.sk

BUDÚCNOSŤ KNIŽNÍC
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Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie 
knižníc, Martin, 20. 2. 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som zhodnotila obdobie 

Slovenskej asociácie knižníc od posledné-
ho valného zhromaždenia, ktoré sa usku-
točnilo 22. 2. 2017 v  Slovenskej národnej 
knižnici v Martine.

Kontrolná a  revízna komisia SAK praco-
vala v zložení:

PhDr. Daniela Gondová - predsedníčka 
Mgr. Katarína Soukupová, Mgr. Marta 
Skalková – členky

Ďakujem všetkým menovaným kolegy-
niam a  kolegom zo Správnej rady SAK 
a  KRK SAK, ale aj ďalším z  vás, ktorí ste 
s  nami v  priebehu roka intenzívne spolu-
pracovali v jednotlivých odborných skupi-
nách a sekciách, menovite:

PhDr. Zuzana Babicová, Mgr. Agnesa 
Juhászová, PhDr. Ľudmila Čelková, Mgr. 
Daniela Tóthová, Mgr. Eleonóra Janšo-
vá, Mgr. Kamila Prextová, Benjamína 
Jakubáčová, Ing. Róbert Valenčák, Mgr. 
Valéria Závadská.

Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od 
VZ SAK v  roku 2017 stretla na zasadnutí 
trikrát:

13. 1. v Žiline, 22. 2. v Martine, 8. 6. sa 
plánované zasadnutie neuskutočnilo 
z  dôvodu PN predsedníčky, 6. 9. 2017 
v Žiline a 28.9. sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie ku konferencii KNIŽNICE 
2018.

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som teraz v krátkosti zhr-

nula aktivity SR SAK za obdobie 12 mesia-
cov a pomenovala tie najdôležitejšie.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 
(MARTIN, 20. 2. 2018) / GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION (MARTIN, FEBRUARY 20, 2018)

SPRÁVA O ČINNOSTI SAK MAREC 2017 – FEBRUÁR 2018 / ANNUAL REPORT 
OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION MARCH 2017 –FEBRUARY 2018

Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka SAK
antolikova@slovanet.sk

Abstract: Activities of the association, its managing structures (board of directors, control 
board) and Professional structures are balanced by its director. The Professional structures 
include: public libraries section, academic libraries section, working teams for long-range 
development, working team for information Technologies application and digitization, for 
legislation, editorial activities and promotion and for international cooperation.
Keywords: Slovak Library Association, library association, annual report
Kľúčové slová: Slovenská asociácia knižníc, knihovnícke združenie, správa o činnosti
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SR SAK bola v roku 2017 úspešná vo Vý-
zve Fondu na podporu umenia v  troch 
projektoch, na ktoré získala finančné pro-
striedky v celkovej výške 11 500 €:
• Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 

jeho tvorba a distribúcia, podporený vo 
výške 4 000 €;

• Výskum čítania mládeže vo veku 13-17 
rokov v  Slovenskej republike II. etapa, 
podporený vo výške 3 000 €.

• Týždeň slovenských knižníc, podporený 
vo výške 4 500 €.

Naša vďaka patrí FPU za podporu našich 
odborných a marketingových aktivít.

SEKCIA VEREJNÝCH KNIŽNÍC SAK
Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 

rokov na Slovensku. 2. etapa výskumu. 
Realizácia terénneho výskumu a  riadené 
individuálne rozhovory. Termín realizácie 
projektu bol od 01-12/2017. Za realizáciu 
projektu bola zodpovedná PhDr. Judita 
Kopáčiková.
V 2. etape výskumu bol realizovaný terén-

ny výskum v  spolupráci s  Katedrou kniž-
ničnej a  informačnej vedy FFUK, Ústred-
nou knižnicou a  Slovenskou akadémiou 
vied a  verejnými knižnicami v  SR - Ma-
lokarpatská knižnica v  Pezinku, Mestská 
knižnica v Bratislave, Knižnica Juraja Fán-
dlyho v  Trnave, Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre, Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica v Ži-
line, Knižnica Józsefa Szinneyho v Komár-
ne, Knižnica Antona Bernoláka v Nových 
Zámkoch, Tekovská knižnica v Leviciach, 
Tríbečská knižnica v  Topoľčanoch, Hor-
nonitrianska knižnica v Prievidzi, Krajská 
knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Kniž-

nica Pavla Országha Hviezdoslava v  Pre-
šove a Knižnica pre mládež mesta Košice. 
Projekt finančne podporil FPU vo výške 
3 000 €. Pri výskume bola použitá metóda: 
anonymný dotazník (27 otázok), reprezen-
tačná vzorka: 1 654 respondentov, žiakov 
8. a 9. ročníkov ZŠ a 2. ročníkov SŠ, rea-
lizácia: priamo v  jednotlivých základných 
a stredných školách v SR.
Štatistické spracovanie dát: ÚK SAV, ana-

lýza: Jana Ilavská Akademická knižnica 
UK, výsledky výskumu publikované v no-
vembri 2017 – publikáciu Text a  čítanie, 
mládež a knižnice vydala SAK - TUKE, au-
tori: Pavel Rankov, Ľudmila Hrdináková, 
Judita Kopáčiková, recenzenti: Vít Richter, 
Irena Prázová. Výsledky výskumu boli pre-
zentované na odbornom seminári, ktorý sa 
konal dňa 14. 11. 2017 v SNK v Martine, 
zúčastnilo sa na ňom cca 40 pracovníkov 
knižníc. Výsledky prieskumu boli spraco-
vané v príspevkoch do Bulletinu SAK – J. 
Kopáčiková, P. Rankov, Ľ. Hrdináková, 
Kvalitatívny výskum (individuálne roz-
hovory ) – vzorka cca 50 respondentov sa 
bude realizovať v 1. štvrťroku 2018, výsled-
ky budú publikované v doplnenom a roz-
šírenom vydaní publikácie, ktorá bude len 
v  elektronickej forme na webovej stránke 
SAK.

Týždeň slovenských knižníc má v  po-
sledných rokoch tradičné motto Knižnice 
pre všetkých. Minuloročný TSK sa usku-
točnil 13. – 19. 3. 2017. Záštitu nad Týž-
dňom slovenských knižníc mal Minister 
kultúry Marek Maďarič. Propagácia TSK 
bola v  minulom roku výnimočná, preto-
že bola aj na busboardoch vo vozidlách 
MHD, v  14 mestách v  SR a  na letákoch 
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v rýchlikových spojeniach v SR s kuriozi-
tami o  knižniciach. Tak, ako v  minulých 
rokoch, aj v uplynulom roku bol vypraco-
vaný marketingový plán s  návrhom kon-
krétnych úloh, zodpovedných osôb a  ter-
mínov, ktoré zabezpečila J. Kopáčiková. 
Za vyhodnotenie TSK a publikovanie prí-
spevkov v Bulletine SAK bola zodpovedná 
K. Šušoliaková. Slávnostné otvorenie TSK 
2017 sa uskutočnilo 13. marca 2017 v Dvo-
rane Evanjelického kolégia v Prešove, pod 
záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Jeho 
spoluorganizátormi boli: Knižnica P.O. 
Hviezdoslava v  Prešove, Štátna vedecká 
knižnica v Prešove a Univerzitná knižnica 
Prešovskej univerzity v Prešove. Otvorenie 
bolo spojené s odovzdaním výročnej ceny 
Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 
2016 za aktívnu činnosť knižnice, resp. 
za prípravu významného podujatia alebo 
uskutočnenia významného činu v uplynu-
lom roku. Ocenenie SAKAČIK 2016 zís-
kala Staromestská knižnica v Bratislave za 
projekt Môj prvý čitateľský preukaz.

Sprievodná celoslovenská akcia: knižnič-
né hliadky, ktoré odmenili čítajúcich na 
verejných priestranstvách záložkami do 
kníh, ktoré venovalo kníhkupectvo Mar-
tinus. Na knižničných hliadkach sa ako 
dobrovoľníci zúčastnili študenti Kated-
ry knižničnej a  informačnej vedy FFUK. 
V  rýchlikových spojeniach v SR boli knihy 
pre cestujúcich na stojanoch, ktoré zapoži-
čala spoločnosť Martinus, knihy venovala 
Staromestská knižnica a Ústredná knižni-
ca Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského. Hlavným partnerom podujatia bol 
FPU – finančná podpora vo výške 4 500 €. 
Tradičným partnerom TSK bol SSKK, ďal-

šími partnermi boli: Železničná spoločnosť 
Slovensko, a.s. a  kníhkupectvo Martinus. 
Mediálni partneri: RTVS – Rádio Regina, 
Rádio Sky, Prešovský večerník.
Doplním aktuálnu informáciu, že Týždeň 

slovenských knižníc 2018 bude 5. – 11. 
marca a jeho slávnostné otvorenie sa usku-
toční 5. 3. o 13.00 hod. v Nitre. Záštitu nad 
Týždňom slovenských knižníc 2018 pre-
vzal Minister kultúry SR Marek Maďarič.

Deň ľudovej rozprávky, jeho 9. ročník sa 
uskutočnil 16.3.2017 a jeho hlavným orga-
nizátorom bola Krajská knižnica v Žiline. 
Témou podujatia bolo: Poskladaj si ľudovú 
rozprávku a  úlohou detí bolo poskladať 
obrázkovú skladačku, na ktorej bola vyob-
razená jedna konkrétna ľudová rozprávka 
a   určiť ju. Deti mohli zároveň na druhú 
stranu nakresliť ich obľúbenú rozprávku. 
Doručených bolo 1 254 prác a 987 čitateľ-
ských knižiek. Výkresy a práce, ktoré deti 
vyrobili, budú v  marci 2018 inštalované 
v Krajskej knižnici v Žiline v rámci festiva-
lu Dni detskej knihy. 

Noc s Andersenom je tradičná medziná-
rodná aktivita na podporu čítania vo verej-
ných a školských knižniciach a v minulom 
roku sa uskutočnila 31. marca.
Spolu 10 400 slovenských detí strávilo noc 

v  238 verejných a  školských knižniciach, 
čím bol prekonaný rekord z roku 2016.

Do Záchrannej akcie Daniela Heviera, 
ktorú sme si dali do plánu, sa vďaka kniž-
niciam a ich propagácii zapojili deti z celé-
ho Slovenska. Prvá kniha Chymeros je na 
svete. Knižnice slúžia v tomto projekte len 
ako propagátori podujatia a  prostredníc-
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tvom nich by sa mali malí čitatelia dostať 
k  propagačným materiálom na podporu 
čítania. Zámerom bolo, aby knižnice slú-
žili predovšetkým ako distribučný bod pre 
aktivizačné materiály o projekte. Záleží na 
každej knižnici, či má záujem na tomto 
projekte ďalej spolupracovať.

Dni detskej knihy sa uskutočnili v termí-
ne 10.-12.4. 2017 a ich organizátorom bola 
Mestská knižnica v  Piešťanoch. V  minu-
lom roku to bol 34. ročník festivalu, ktorý 
je tradičným stretnutím  tvorcov kníh pre 
deti a mládež s deťmi. Do programu festi-
valu boli zaradení autori a ilustrátori, ktorí 
v poslednom období získali niektoré z naj-
prestížnejších ocenení pre tvorcov detskej 
knihy na Slovensku a to  – najkrajšia alebo 
najlepšia kniha sezóny, ktoré vyhodnocuje 
Bibiana a slovenská sekcia IBBY.

Projekt Čítajme si – je celoslovenským či-
tateľským maratónom realizovaným v spo-
lupráci s Linkou detskej istoty pri Sloven-
skom výbore pre UNICEF a v knižniciach 
sme ho realizovali 31.5.2017 od 9,00 do 
15,00 h. Bol to jubilejný 10. ročník a  jeho 
cieľom je pritiahnuť k čítaniu každoročne 
viac detí a  zároveň poukázať na význam 
literatúry pre detského čitateľa. Realizuje 
sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, 
do ktorého sú zapojené deti z  viacerých 
miest Slovenska. Krstnou mamou projek-
tu je Oľga Feldeková. V minulom roku sa 
do projektu zapojilo 46 040 detí a mladých 
ľudí z miest a obcí z celého Slovenska, čím 
bol prekonaný rekord z r. 2016 (40 954).

Podujatie Celé Slovensko číta deťom sa 
uskutočnilo v  termíne od 5. – 9.6. 2017. 

Čítanie deťom prebiehalo na 41 miestach 
vo všetkých regiónoch Slovenska (kniž-
nice, kultúrne strediská, kultúrne domy, 
nemocnice). Celé Slovensko číta deťom 
aj na Mikuláša sme realizovali v dňoch 4. 
– 8.12.2017. Čítanie deťom prebiehalo na 
18 miestach. Tento projekt je zameraný 
na rodinu, s cieľom podpory emocionál-
neho, psychického a  morálneho zdravia 
detí a mládeže. Motto podujatia: Čítajme 
deťom 20 minút denne, každý deň!

Výnimočnou aktivitou minulého roka bol 
celoslovenský seminár Mestské knižni-
ce - kam kráčate?, ktorý sme realizovali 
15.6.2017 v Krajskej knižnici v Žiline. Zod-
povednými boli Emília Antolíková a  Ka-
tarína Šušoliaková. Cieľom seminára bolo 
zhodnotiť priestorové podmienky, činnosť 
a  aktivity slovenských mestských knižníc, 
naznačiť ich budúce smerovanie, zamyslieť 
sa nad osobnosťou knihovníka mestskej 
knižnice, spoznať sa a  inšpirovať navzá-
jom, podeliť sa o  skúsenosti i  s  kolegami 
z Českej republiky. Seminára sa zúčastnilo 
52 zástupcov mestských knižníc (zo 103), 
zástupcovia MK SR i výkonný podpredse-
da ZMOS Milan Muška. Semináru pred-
chádzal dotazníkový prieskum (zo 101 
odoslaných dotazníkov sa vrátili 86 = 85 % 
návratnosť). Zo seminára bol spracovaný 
príspevok v Bulletine.

Čítame s Osmijankom. Pridáš sa aj Ty? 
Je aktivita knižníc, vďaka ktorej majú deti 
možnosť spoznať osem vynikajúcich diel 
slovenských a  svetových autorov a  riešia 
množstvo hlavolamov, hádaniek, krížo-
viek, ale aj otázky navyše pre výmyselní-
kov alebo aj začínajúcich autorov. Súťaž je 
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vyhodnocovaná 1. júna na MDD. Víťazný 
kolektív vyhráva jednodňový zájazd do 
Bratislavy od CK TRANSTIP.

Bibliosféry - rozhovory o knižniciach, kto-
ré sa uskutočnili 20. – 22.11.2017 v  Jasnej 
pod Chopkom, boli aktivitou, za ktorú zod-
povedal Ing. J. Dzivák. Ich cieľom bolo roz-
pracovať trendy slovenského knihovníctva, 
rozvinúť spoluprácu všetkých typov knižníc.

Generation Code: Born in the Libary 
zastupovanie SAK a  slovenského knihov-
níctva na výstave Generation Code: Born 
in the Libary v  Európskom parlamente 
v Bruseli na pozvanie Reading & Writing 
Foundation v rámci projektu Public Lib-
raries 2020, ktorej cieľom bolo demonštro-
vať poslancom EP a  ďalším zúčastneným 
aktivity verejných knižníc, ktoré sú zame-
rané na rozvoj digitálnych zručností a pod-
poru nových technológií a poukázať na to, 
že verejné knižnice sú významnou infraš-
truktúrou v oblasti celoživotného vzdeláva-
nia, ako aj pre napĺňanie Programu nových 
zručností pre Európu a jednotný digitálny 
trh tým, že posilňujú svoje úlohy v  ko-
munitách, o. i. aj poskytovaním možností 
zlepšovania digitálnych zručností.V rámci 
špeciálne pripraveného „Meet and Gre-
et“ stretnutia, sa zástupcovia knižníc zo 
všetkých členských štátov Európskej únie 
stretli so svojími poslancami Európskeho 
parlamentu, s cieľom prezentovať činnosť, 
služby a aktivity verejných knižníc. Pre po-
treby prezentácie v Bruseli boli aktualizo-
vané údaje za slovenské verejné knižnice za 
rok 2016.
BULLETIN SAK 
vychádzal v  roku 2016 v  tlačenej verzii 

s  finančnou podporou FPU (dotácia bola 
vo výške 4 000 €) a v elektronickej verzii na 
www.sakba.sk. Zodpovednou redaktorkou 
bola PhDr. Judita Kopáčiková, výkonnou 
redaktorkou PhDr. Zuzana Babicová. Re-
dakčnú radu tvorili: Benjamína Jakubáčo-
vá, PhDr. Ľudmila Čelková, Mgr. Daniela 
Tóthová, PhDr. Eleonóra Janšová, PhDr. 
Kamila Prextová, Mgr. Valéria Závadská. 
Technickým redaktorom bol Ing. Róbert 
Valenčák, grafickú úpravu, tlač a distribú-
ciu zabezpečovala UK TUKE.
Zasadnutie redakčnej rady sa uskutočnilo 

30. 1. 2018 formou videokonferencie (ÚK 
SAV Bratislava, ŠVK Prešov, UK TUKE). 
Termíny redakčných uzávierok a odovzda-
nia jednotlivých čísel do tlače boli realizo-
vané v  súlade so stanoveným harmono-
gramom. Nedochádzalo k  duplicitnému 
uverejňovaniu príspevkov z B SAK.
Priebežne sa aktualizoval adresár odbe-

rateľov Bulletinu; aktualizácia adresára 
zostáva naďalej priebežnou úlohou. Každé 
číslo malo svoje osobité zameranie. Ďaku-
jem redakčnej rade za ich aktivity pri získa-
vaní príspevkov. Zároveň z tohoto miesta si 
dovoľujem úprimne poďakovať dlhoročnej 
členke redakčnej rady Benjamíne Jaku-
báčovej, ktorá ukončila svoje pôsobenie 
v  redakčnej rade z  dôvodu odchodu do 
dôchodku.

ODBORNÁ SKUPINA PRE 
INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE
Predmetom záujmu SR SAK-u bola aj sa-

motná webová stránka SAK. Našim cieľom 
bola jej pravidelná úprava a  optimalizácia 
a  to ako slovenskej, tak anglickej verzie. 
Systematickou úpravou a  optimalizáciou 
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prechádzala aj stránka Bulletinu SAK. Od-
borná skupina upravovala aj webové for-
muláre na zadávanie požiadaviek na Správ-
nu radu SAK a  redakčnú radu Bulletinu 
SAK, riešila migráciu registrátora domény 
a predĺženie webhostingu na r. 2018, aktu-
alizáciu adresára členských knižníc a  iné. 
Zásluhy na tejto práci mal Ing. Ondrej 
Látka, PhD. z  odbornej skupiny pre IKT 
SAK spoločne s kolegyňami Mgr. Agnesou 
Juhászovou a PhDr. Danielou Džuganovou.

SEKCIA AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC
Predmetom záujmu SR SAK bola aj sa-

motná webová stránka SAK, ktorú sme 
aktualizovali, s  cieľom maximálneho me-
diálneho zviditeľňovania sa. Či už uve-
rejňovaním aktualít, aktuálneho čísla 
Bulletinu SAK, dopĺňaním archívu, an-
glickej mutácie, či aktualizáciou adresára 
členských knižníc. Zásluhy na tejto práci 
mal Ing. Ondrej Látka, PhD. z  odbornej 
skupiny pre IKT SAK, spoločne s kolegy-
ňami Mgr. Agnesou Juhászovou a  PhDr. 
Danielou Džuganovou.  Chceme vás však 
požiadať, aby ste aktívne vstupovali s nami 
do spolupráce, nakoľko si myslíme, že 
webová stránka SAK je naším spoločným 
zrkadlom. Čo sa nám nepodarilo, bola 
tvorba FB profilu SAK. Opätovne sa ob-
raciame na kreatívnych kolegov spomedzi 
členských knižníc a ponúkame spoluprácu 
na tejto aktivite.
SR SAK pozorne sleduje a monitoruje ob-

lasť legislatívy, ktorá sa týka knižníc a kniž-
ničnej činnosti. Aj v roku 2017 sme inten-
zívne pracovali a  spolupracovali v  rámci 
Ústrednej knižničnej rady (v zastúpení 
členiek SR SAK a KRK SAK – PhDr. Da-
niela Gondová, PhDr. Daniela Džuganová, 

Mgr. Andrea Doktorová a  PhDr. Judita 
Kopáčiková) na materiáloch, týkajúcich 
sa návrhu zákona o  povinnosti odovzdať 
rozmnoženinu publikácie a o zmene dopl-
není niektorých zákonov (zákona o depo-
náte), zákona o ochrane osobných údajov 
a zákona o knižniciach, zákona o verejnom 
obstarávaní, katalógu pracovných činnos-
tí pri výkone práce vo verejnom záujme, 
novele zákona o  knižniciach, v  súvislosti 
s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon č.207/2009 Z. z. o podmienkach 
vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hod-
noty..., zapojenie sa do celosvetovej disku-
sie ku Globálnej vízii IFLA/IFLA Global 
Vision Discussion, ďalej pripomienkova-
nie návrhu MK SR na súťaž Knižnica roka 
a mnohé ďalšie.
Členovia SR SAK pracovali a  pracujú 

v Ústrednej knižničnej rade, poradnom or-
gáne ministra kultúry v oblasti knižničné-
ho systému SR, knihovníctva a knižníc a vo 
Výbore pre kultúrne dedičstvo Rady vlády 
SR pre kultúru.
Sekcia akademických knižníc bola aktív-

na v spolupráci s CVTI SR v Bratislave, pri 
zabezpečovaní prístupov k  EIZ a  riešení 
komunikácie s  jednotlivými verejnými 
vysokými školami. Sme úprimne radi, že 
mimoriadne zložitá situácia v pokračovaní 
projektu NISPEZ IV. bola zo strany CVTI 
SR úspešne zavŕšená aj napriek prieťahom 
v procesoch verejného obstarávania.
Sekcia akademických knižníc SAK aj 

v  roku 2017 intenzívne spolupracovala 
s  CVTI SR v  oblasti budovania CREPČ 
a  CREUČ, ako aj avizovaného spustenia 
CREPČ 2, čoho dôkazom bolo aj pracovné 
stretnutie v CVTI SR 23.3.2017.
Naše poďakovanie patrí predovšetkým 
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kolegyniam z akademických knižníc, kto-
ré dokázali pohotovo a  včas reagovať na 
požiadavky MŠVVaŠ SR, ktoré sa týkali 
predovšetkým EIZ či odborných vyjadre-
ní k tzv. predátorským časopisom - PhDr. 
D. Gondovej, PhDr. D. Džuganovej, Ing. 
A. Poláčikovej, Mgr. B. Bellérovej, PhD. 
a Mgr. A. Doktorovej.
Aj v  roku 2017 sekcia akademických 

knižníc zorganizovala tradičný odborný 
seminár pod názvom E-knihy a akademic-
ké knižnice (SPK Bratislava, 6. júna 2017). 
V organizovaní odborných seminárov plá-
nujeme pokračovať i naďalej, nakoľko sme 
presvedčení, že sú pre akademické knižni-
ce dôležitými nástrojmi v ich práci. Okrem 
témy CREPČ 2 sa plánujeme venovať téme 
citačných metrík pre hodnotenie vedy 
a výskumu na vysokých školách.

ODBORNÁ SKUPINA PRE 
MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Odborná skupina pre medzinárodnú 

spoluprácu sa v  roku 2017 zamerala na 
spoluprácu pri spoločných aktivitách 
EBLIDA, IFLA a Reading and Writing Fo-
undation – na programe Public Libraries 
2020. Monitorovala aktivity programu PL 
2020, dodala údaje do ročných prehľadov 
o  verejných knižniciach v  SR. V   dňoch 
17.-18. 10. 2017 sa členka odbornej sku-
piny Daniela Tóthová spolu s  Helenou 
Mlejovou zúčastnili výstavy Generation 
Code v Bruseli, v priestoroch Európskeho 
parlamentu. Výstava bola súčasťou pod-
ujatia EU CODE WEEK, organizovali ju 
členovia programu Public Libraries 2020. 
Cieľom bolo popularizovať programovanie 
a najnovšie digitálne technológie v Európe 
a propagovať verejné knižnice ako miesta, 

kde sa občania môžu zoznámiť s  techno-
logickými novinkami. Počas podujatia sa 
v  rámci sekcie Meet and Greet vytvorili 
podmienky na stretnutia knihovníkov so 
svojimi europoslancami. Slovenská aso-
ciácia knižníc, odborná skupina pre me-
dzinárodnú spoluprácu, oslovila všetkých 
slovenských europoslancov a  ponúkla im 
možnosť stretnutia a diskusie počas výsta-
vy.
Na stretnutie prišli europoslanci Miroslav 

Mikolášik a  Vladimír Maňka a  asistentky 
europoslancov Borisa Zalu - Lýdia Miar-
tušová a europoslankyne Janky Žitňanskej 
- Barbara Kocianová. Odborná skupina 
počas roka monitorovala činnosť partner-
ských inštitúcií v  zahraničí a  odporúčala 
alebo dodávala príspevky zo zahraničia do 
Bulletinu SAK.

ODBORNÁ SKUPINA PRE 
LEGISLATÍVU
Odborná skupina pripomienkovala návrh 

zákona o  povinných deponátoch, pripo-
mienkovala návrh zákona o vysokých ško-
lách, zaslala list poslancom EP o možných 
rizikách
pripravovanej Smernice Európskeho par-

lamentu a Rady o autorskom práve na digi-
tálnom jednotnom trhu pre prácu knižníc.
Na základe požiadavky MŠ VVaŠ SR do-

pracovala analytické listy pre akademické 
knižnice.

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som Vás informovala, že 

včera zasadala Správna rada SAK, ktorá 
okrem prípravy dnešného valného zhro-
maždenia mala príjemné povinnosti, 
pretože na základe vašich návrhov hlaso-
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vala  o  cenu SAKAČIK 2017 a  na základe 
vašich žiadosti podporila vaše projekty 
v programe „PARTNERSTVO, alebo spoj-
me naše sily“.
Dovoľte aby som vás informovala, že 

o  podporu v  projekte Partnerstvo, alebo 
spojme svoje sily na rok 2018, požiadalo 
7 knižníc: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo 
Zvolene na vzdelávaciu aktivitu Kognitív-
na aktivizácia seniorov modul 1 vo výške 
- 300 EUR, Novohradská knižnica Luče-
nec na celoslovenskú literárnu súťaž vo 
vlastnej tvorbe poézia, próza pod názvom 
Literárny Lučenec 2018, XII. ročník vo výš-
ke - 150 EUR, Hontiansko-novohradská 
knižnica Veľký Krtíš na celoslovenskú sú-
ťaž vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov ZŠ 
– SŠ pod názvom Škultétyho rečňovanky 
100 EUR, Malokarpatská knižnica Pez-
inok na projekt Stratené knihy 150 EUR, 
ktorý je zameraný na propagovanie lite-
ratúry, Knižnica Jána Kollára – Kremnica 
na celonárodnú vedomostnú súťaž pod 
názvom Slovenská Zooolympiáda 2018 - 
300 EUR, Verejná knižnica Jána Bocatia 
v Košiciach na literárny portál, interneto-
vý magazín, venovaný literatúre a knihám 
pod názvom Autori uvádzajú – Knihy na 
dosah 300 EUR, Považská knižnica v Po-
važskej Bystrici na zážitkovú literárnu ho-
dinu pod názvom Hávedník alebo čo ešte 
neviem o  hmyze 200 EUR. Správna rada 
na svojom včerajšom zasadnutí schválila 
knižniciam čiastky, ktoré žiadali v  plnej 
výške. Tým bola vyčerpaná suma určená 
na tento účel. Knižniciam držíme pal-
ce aby sa im plánované aktivity vydarili 
a propagovali nimi nielen svoju knižnicu, 
ale aj Slovenskú asociáciu knižníc. Pripo-
míname, že zároveň sa knižnice zaväzu-

jú o  podporených aktivitách publikovať 
v Bulletine SAK.
 O cenu SAKAČIK 2017 sa uchádzalo 

12 návrhov: 1. BIBIANA, medzinárodný 
dom umenia pre deti navrhol Mestskú 
knižnicu v Piešťanoch za realizáciu Festi-
valu českej a  slovenskej tvorby pre deti, 2. 
Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu 
Košického samosprávneho kraja navrhol 
Verejnú knižnicu Jána Bocatia za Vytvo-
renie literárneho elektronického magazí-
nu knihy na dosah, 3. Ingrid Trokšiarová 
nominovala Knižnicu Jána Kollára „Za 
spoluorganizátorstvo najväčšej slovenskej 
zoologickej súťaže Slovenská Zooolympiáda 
2017“, 4. Alžbeta Verešpejová navrhla Ľu-
bovniansku knižnicu v  Starej Ľubovni za 
podujatie Stonožkové čítanie, 5. Knižnica 
Ružinov sa uchádzala o cenu za podujatie 
RE:kreácia, ktoré predstavuje slovnú hrač-
ku zloženú zo slov „kreativita“. „rekreá-
cia“, z  anglického „reply“ teda odpoveď. 6. 
Hornonitrianska knižnica v  Prievidzi za 
projekt História na dlani – projekt o holo-
kauste, 7. Krajská knižnica Karola Kmeť-
ka v  Nitre za Literárnu Nitru, 8. Sloven-
ská pedagogická knižnica v  Bratislave za 
česko-slovenský projekt Záložka do knihy 
spája školy, 9. Kysucká knižnica v  Čadci 
za mikroprojekt Kysucká knižnica v Čadci 
a Žywiecka Biblioteka Samorzadowa – cen-
trá informácií o  prírodnom a  kultúrnom 
dedičstve cezhraničných regiónov, 10. Kniž-
nica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote 
za podujatie Zlatá krajina 2017, 11. Kniž-
nica pre mládež mesta Košice za projekt 
Vianočná knižka sa otvára   12. Knižnica 
P.O. Hviezdoslava v  Prešove za podujatie 
Piknikové čítanie – deň strávený s knihami 
a  medzi knihami, ktoré realizovali v  pro-
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jekte Prešov číta rád. Správna rada na zák-
lade tajného hlasovania rozhodla, že cenu 
SAKAČIK 2017 získa Kysucká knižnica 
v Čadci za mikroprojekt Kysucká knižni-
ca v Čadci a Žywiecka Biblioteka Samor-
zadowa – centrá informácií o prírodnom 
a  kultúrnom dedičstve cezhraničných 
regiónov. Knižnici blahoželáme a  tešíme 
sa na slávnostné odovzdávanie ceny, kto-
ré sa uskutoční 5. marca na slávnostnom 
otvorení TSK v Krajskej knižnici v Nitre. 
Všetkých vás srdečne pozývame!
Kolegovia, správna rada na svojom vče-

rajšom zasadnutí schválila plán činnosti 

a rozpočet SAK na rok 2018 a predloží vám 
ho na diskusiu a na schválenie.

Vážené kolegyne a kolegovia,
máme za sebou ďalšie volebné obdobie 

našej knihovníckej asociácie, ktoré sa za-
píše do jej 25 ročnej histórie. Dovoľte mi, 
aby som Vám ešte raz poďakovala za spo-
luprácu.
Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste nám 

pomáhali počas uplynulého roka v odbor-
ných sekciách a skupinách, želajme si spo-
ločne dobré zdravie a veľa chuti na ceste za 
novými aktivitami 25-ročného SAKu.

Valné zhromaždenie Slovenskej 
asociácie knižníc

1 berie na vedomie
 - Správu o činnosti SAK od posledného 
valného zhromaždenia (za rok 2017).

2 schvaľuje
 - Správu o  hospodárení SAK za rok 
2017;

 - Správu kontrolnej a  revíznej komisie 
SAK za rok 2017;

 - Plán činnosti a  rozpočet SAK na rok 
2018;

 - Členské SAK na rok 2019 v nezmene-
nej výške v členení v (EUR):
SNK Martin, UK Bratislava, 

CVTI SR 250
ŠVK, SKN MH Levoča, 
UK SAV, SPK 180
akademické knižnice 150
verejné knižnice (regionálne) 120
verejné knižnice (mestské) 80
špeciálne knižnice 30
obecné knižnice 20

3 ukladá
 - Správnej rade SAK zaoberať sa odpo-
rúčaniami Kontrolnej a  revíznej ko-
misie SAK;

 - Správnej rade SAK zaoberať sa návrh-
mi z diskusie;

 - Správnej rade SAK realizovať volebné 
valné zhromaždenie v I. polroku 2018. 

UZNESENIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
KNIŽNÍC
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PLÁN PRÁCE A AKTIVÍT SAK NA ROK 2018
1 Organizačné úlohy
1.1 Predpokladané zasadnutia SR SAK
T: 01/2018, 02/2018, 06/2018, 10/2018
Z: predseda SAK

1.2 Valné zhromaždenie SAK
T: 20. 2. 2018, SNK v Martine  
Z: predseda SAK

1.3 Volebné valné zhromaždenie SAK
T:  do 29.6.2018 
Z: predseda SAK

2 Odborné aktivity
2.1 Týždeň slovenských knižníc 19. 

ročník
T: 5. - 10. 3. 2018, Nitra
Z: sekcia verejných knižníc

2.2 Celoslovenská odborná konferen-
cia KNIŽNICE 2018

T: 2.- 3. 10. 2018
Z : SR SAK

2.3 Noc s Andersenom
Propagácia medzinárodného projektu na 

podporu čítania vo verejných knižniciach 
T: 23. 3. 2018
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.4 Deň ľudovej rozprávky
T: 16. 3. 2018 Hlavný organizátor: Kraj-

ská knižnica v Žiline 
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.5 Dni detskej knihy
T: 17.- 19. 4. 2018, Krajská knižnica v 

Žiline
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.6 Čítajme si
Celoslovenský čitateľský maratón v  spo-

lupráci s  Linkou detskej istoty pri Slo-
venskom výbore pre UNICEF. Propagácia 
podujatia
T: 30.5. 2018

2.7 Vyšegrad číta deťom - CELÉ SLO-
VENSKO ČÍTA DEŤOM

T: 4.- 8. 6. 2018
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.8 Akademické knižnice a citačné 
metriky pre hodnotenie vedy 
a výskumu na VŠ, celoslovenský 
seminár

T: 4/2018, Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK 

v spolupráci so SPK

2.9 Akademické knižnice a Centrálny 
register evidencie publikačnej 
činnosti. 2. celoslovenský pracovný 
seminár.

T: 11/2018, CVTI SR, Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK

2.10 BIBLIOSFÉRY
Rozhovory o knižniciach
T: 11/2018
Z: J. Dzivák

2.11 XXI. Kolokvium slovenských, čes-
kých a moravských bibliografov

Spoločné podujatie SAK a  SDRUK. Od-
borná a organizačná podpora medzinárod-
ného kolokvia.
T: 11/2018
Z: B. Snopková
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2.12 Webová stránka SAK
Priebežná aktualizácia obsahu webovej 

stránky, vrátane zabezpečenia jej  udržia-
vania a anglickej verzie.
T: priebežne
Z: odborná skupina pre informačno–ko-

munikačné technológie SAK

2.13 Archív Bulletinu SAK
Vytvorenie fulltextového vyhľadávania na 

stránke Bulletinu SAK
T: priebežne
Z: odborná skupina pre informačno–ko-

munikačné technológie SAK

2.14 V súlade s úlohami Programového 
vyhlásenia vlády pre Ministerstvo 
kultúry SR podieľať  sa na príprave 
knižničnej a ďalšej legislatívy, ktorá 
sa dotýka knižníc a knižnično-in-
formačnej  činnosti.

T: podľa potreby
Z: odborná skupina pre dlhodobý rozvoj 

a legislatívu SAK

3 Edičná činnosť a propagácia

3.1 Vydávanie Bulletinu SAK
T: štvrťročne
Z: Redakčná rada Bulletinu SAK, 

odborná skupina pre edičnú činnosť 
a propagáciu SAK, odborná skupina 
pre zahraničnú spoluprácu SAK

4 Zahraničná spolupráca

4.1 LIBER, ALA, EBLIDA, SDRUK, 
SKIP, Európsky parlament. Monito-
ring aktivít a zabezpečenie účasti zá-
stupcov SAK na podujatiach

T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK

4.2 Zabezpečovanie prekladov do Bulle-
tinu SAK a  anglickej verzie webovej 
stránky SAK

T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK 

(Plán práce a aktivít na rok 2018 bol schvá-
lený členskými knižnicami na valnom zhro-
maždení SAK dňa 20.2.2018)
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Čítanie je veľmi komplexný psychický 
proces, ktorý doslova v  niekoľkých mili-
sekundách núti mozog vykonávať mnoho 
náročných operácií súčasne, zapája hneď 
niekoľko jeho hemisferických oblastí, núti 
ho byť v permanentnej akcii... Je to veľmi 
sofistikovaný a  náročný spôsob myslenia, 
ktorý sa sčasti vyskytuje len pri písaní 
(tvorbe) náročnejších textov. Dáva člove-
ku viac, ako si vieme predstaviť a ako bolo 
doteraz známe. Nové výskumy prevracajú 
naruby bežný pohľad na významy čítania 
v mediálnej ére. Začína byť zrejmé, že čí-
tanie je vo svojej komplexnosti a mnoho-
rakosti tak (ne)prebádané ako myslenie, 
snívanie či prežívanie. Moderné výskumy 
podporované technológiami dokazujú, že 
jeho efekty majú ďalekosiahle a nezastupi-
teľné efekty. Aj napriek tomu však zvádza 
boj s inými médiami a balansuje v mediál-
nom  ringu, ktorý má celé zástupy moder-
ných, „fajnových“, obrazovkami vychova-
ných fanúšikov...

Ring voľný: čítanie verzus médiá
Vo víre elektronickej doby a v prúde medi-

álne presaturovaného času sa znova a zno-
va vynára otázka významu kníh a čítania. 
Tie sú konfrontované nielen s  novými 
obrazovkovými médiami, ale i s – niekedy 
zúfalými a  bezradnými, niekedy rozčúle-
nými a presadzujúcimi sa – rodičmi a uči-
teľmi. „Mladí nečítajú!“, ozývajú sa hlasy 
dospelej verejnosti, ktorá v  tieni alibizmu 
či ospravedlnení zároveň kladie otázku: „A 
treba vôbec čítať?“ Jemnejšie formulácie sa 
pýtajú: „A nebolo to vždy tak? Nie je prav-
dou, že tínedžerská dospievajúca mládež sa 
vždy odkláňala od čítania?“
Mark Bauerlein vo svojej knihe názvom 

Najhlúpejšia generácia na margo týchto 
otázok konštatuje: „Tvrdá ľahostajnosť voči 
knihám a čítaniu je úplne novým postojom. 
Predošlé generácie samozrejme tiež odmie-
tali zadania domácich úloh a len malá časť 
z nich sa ponárala do intelektuálnych prú-
dov danej doby, ale žiadna generácia ne-
hlásala a-gramotnosť (rozhodnutie nečítať 
napriek schopnosti čítať) ako právoplatné 
správanie svojich rovesníkov...“ (Bauerlein 
2007, s. 42).
Nielen dielo profesora Bauerleina z Emo-

ČÍTANIE V TEÓRII, VÝSKUME A PRAXI / READING IN THEORY, RESEARCH 
AND PRACTICE

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave
hrdinakova@uniba.sk

Abstract: The author deals with the reading and its position in today’s media time as well as 
in the educational process 
Keywords: reading, the media, education, research
Kľúčové slová: čítanie, médiá, vzdelávanie, výskumy
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ry University sa hlási k  obhajobe čítania, 
postupne sa pridali i  ďalšie významné 
a  v  mnohom šokujúce diela – bestseller 
Éra amerického nerozumu Susan Jacoby-
ovej o americkom anti-intelektualizme, na 
Pullitzerovu cenu nominovaná kniha Ni-
cholasa Carra s  názvom Nebezpečná plyt-
čina či fundovaná argumentácia Manfreda 
Spitzera Digitálna demencia: Ako pripravu-
jeme sami seba a naše deti o rozum. Všetky 
vospolok upozorňujú na nebezpečenstvá 
obrazovkovej nenásytnosti (či až pažravos-
ti) a podrobujú ostrej kritike medializáciu 
a  technologizáciu učenia, čítania, písania 
a  spoločenského i  kultúrneho života. Na 
druhej strane prezentujú kompetentnú ar-
gumentáciu v prospech kníh a čítania.
Renomovaný odborník v oblasti výskumu 

mozgu Manfred Spitzer vo svojej  vyššie 
uvedenej monografii sumarizuje fatálne 
dôsledky gradujúcej digitalizácie nášho 
každodenného života a na základe nových 
vedeckých štúdií ukazuje, do akej miery 
tento vývoj ohrozuje naše zdravie. Hovo-
rí, že podliehame kybernetickej chorobe, 
keď odovzdávame kontrolu nad všetkými 
aspektmi života digitálnym médiám a  zá-
roveň konštatuje, že dôsledkami sú stres, 
strata empatie, depresie a  poruchy spán-
ku, u detí sú výrazne oslabené dokonca i 
motorické zručnosti. Stále viac a  viac sa 
rozširujú počítačové, hráčske a online zá-
vislosti, počítačová kriminalita a mobbing 
(Spritzer 2014). Osobitý význam nadobúda 
problematika vzhľadom na kategóriu detí 
a mládeže, ktorých mozog a centrálny ner-
vový systém sa ešte len vyvíjajú.
Veľká časť odbornej debaty o  dopadoch 

médií na človeka sa týka koncentrácie 
a pozornosti (Calvert a Wilson 2011). Naj-

búrlivejšie je diskutovaná hypotéza zhorše-
nia koncentrácie, ktorá vychádza zo sku-
točnosti, že komunikácia prostredníctvom 
nových médií je faktorom, ktorý oslabuje 
schopnosť sústrediť sa. Pri sledovaní audio-
vizuálnych médií je recipient v procesoch 
recepcie konfrontovaný s rýchlo sa menia-
cimi scénami – obrazmi (teda vizuálnymi 
podnetmi), ktoré musia byť spracovávané 
okamžite, pretože stále prichádzajú nové 
a  nové (Beentjes a  Van der Voort 2008). 
Mozog a psychika si zvyknú (vycvičia sa) 
na takúto stratégiu príjmu a  spracovania 
podnetov. Internetové prostredie a  multi-
tasking kognitívnu „tekavosť mysle“ ešte 
viac podporujú (Duchoňová 2016).
Príznačné znaky nového mediálneho 

správania sa odrážajú aj v čitateľskom sprá-
vaní detí a mládeže. Helus (2004) uvádza, 
že vplyvom médií dochádza u detí nielen 
k narušeniu pozornosti, ale i  k redukcii 
ich reči a narúšaniu hodnoty autentických 
osobných zážitkov. Čitateľské správanie 
mladých sa tak vyznačuje vyhľadávaním 
textov, ktoré sú jednoduchšie, ľahšie či-
tateľné, intelektuálne nezaťažujú, sú jed-
noznačné, kopírujú čiernobielych hrdinov 
(Klumparová 2008). Mladí čitatelia sme-
rujú vplyvom multitaskingu k rýchlemu 
až „browsingovému čítaniu“, respektíve 
rýchlemu zbežnému čítaniu. Objavuje sa 
problém nedostatočne (minimálne) zapo-
jeného čítania v  dôsledku mentálnej pa-
sivity a  absencie schopností vizualizácie 
čítaného textu.
Mediálna zábava má svoju tienistú strán-

ku tiež v kontexte školských povinností. Už 
v 80. rokoch 20. storočia viedla niektorých 
odborníkov ku konfrontácii s  motiváciou 
ku škole a k formulovaniu tzv. anti-školskej 
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hypotézy a  následne k výskumným ziste-
niam, že dlhodobá expozícia mediálnej 
zábave vedie žiakov a študentov k očakáva-
niam, že i škola by mala byť rovnako zábav-
ná (napríklad Postman 1986).
Ľudia mediálnej doby sú často až nekri-

ticky očarení novými médiami. O mladej 
generácii to platí dvojnásobne. Nové digi-
tálne médiá nevyhnutne patria do ich ži-
vota a  bezpochyby im aj razantne menia 
život. Počítače, smartphony, herné konzoly 
a  televízne prijímače „sa zmocňujú čoraz 
viac širšieho výseku časopriestoru mladé-
ho človeka, až sa postupne stávajú akýmsi 
symbiotickým organizmom, bez ktorého 
nevedia žiť...“ (Šuverová 2008). A  ani ne-
môžu. Kontakty medzi rovesníkmi sa nik-
dy nekončia a digitálne hračky sú pre deti 
a našu mládež rovnako podstatné, ako sú 
jedlo, vzduch či spánok. Vlastníctvo a per-
manentné využívanie tých médií, ktoré sú 
momentálne „in“, je absolútne nevyhnut-
né. Vnímanie tohto spoločenského atribú-
tu vyvíja neustály a nadmerne vysoký tlak 
podporovaný hrozbou vylúčenia z  kruhu 
rovesníkov (Bauerlein 2007).

S médiami stále a všade 
V USA dnes mladiství venujú médiám 

viac času než spánku (Spitzer 2014). Podľa 
štúdie Kaiser Family Foundation, ktorá sa 
realizovala na vzorke 2000 mladých res-
pondentov, im venujú v priemere 7 hodín 
a 38 minút, pričom len asi 38 minút z tohto 
času patrí čítaniu (Rideout et al. 2010, s. 2). 
Reprezentatívny výskum v Nemecku, kto-
rého sa zúčastnilo 43500 žiakov, preukázal, 
že deviataci strávia s médiami približne 7,5 
hodín denne, a  to mimo využívania mo-
bilov a  MP3 prehrávačov (Rehbein et al. 

2009). Podľa najnovších údajov Eurostatu 
iba necelých 5 % mladých ľudí v EÚ vôbec 
nepoužíva počítač. Na druhej strane, viac 
ako 73 % Európanov vo veku 16–24 rokov 
používa počítač a internet každý deň (Vra-
bec 2013).
Nevyhnutnou súčasťou života mladých sú 

samozrejme sociálne siete – v duchu ten-
dencie „Sociálne siete navždy!“. Napriek 
tomu, alebo práve vďaka tomu, sa infor-
mačná gramotnosť mladých nezlepšuje, 
zlepšuje sa iba schopnosť ovládať techno-
lógie (Martinson 2011).
V  rámci konfrontácie príležitostí a  rizík 

internetu je svetovo najrozsiahlejším pro-
jekt EU Kids Online, v  rámci ktorého sa 
v  roku 2011 robil celoeurópsky prieskum 
(26 krajín) na vzorke 25142 deti vo veku 
9-16 rokov. Z prieskumu vyplýva, že 60 % 
používateľov chodí na internet každý deň 
(alebo takmer každý deň) (Lincenyi 2013).
Situáciu na Slovensku možno doklado-

vať niekoľkými výskumnými iniciatívami. 
Výskum „Mládež a médiá – úroveň medi-
álnej gramotnosti mladých ľudí na Sloven-
sku“ z roku 2007 (Vrabec 2008), objektom 
ktorého bolo správanie mladých ľudí vo 
veku od 13 do 22 rokov, konštatoval upred-
nostňovanie televízie žiakmi základných 
a stredných škôl (1 – 2 hodiny denne sle-
duje jej vysielanie 36 % respondentov a 33 
% dokonca uviedlo, že pred televízorom 
denne presedí 3 – 4 hodiny) (Vrabec 2008).
Neskorší výskum „ON-LINE GENERÁ-

CIA: informácie, komunikácia a  digitálna 
participácia mládeže v  informačnej spo-
ločnosti“, ktorý realizovala Iuventa v  roku 
2009, si vzal za cieľ sledovať využívanie 
internetu mladými ľuďmi. Konštatoval, že 
takmer 60 % respondentov využívala in-



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 1/201818

ternet každý deň v  týždni (zriedkavejšia 
frekvencia mala vo výskumnom súbore 
v priemere menej ako desať percentné za-
stúpenie), pritom takmer polovica respon-
dentov uviedla, že trávi v on-line prostredí 
denne 1 – 3 hodiny a približne 18 % res-
pondentov dokonca 3 – 4 hodiny) (Vrabec 
2009).
Výskum „Čítanie mládeže v Slovenskej re-

publike“ z roku 2011 potvrdil výraznú me-
diálnu aktivitu slovenskej mládeže – medzi 
zisteniami rezonovalo, že deti a mládež na 
Slovensku priorizujú vo veľkej miere tele-
víziu, slabšie bolo využívanie počítačových 
hier, internetová komunikácia či browso-
vanie (Kopáčiková, Hrdináková a  Gašpa-
rovičová 2011).
Aktuálny výskum čítania mládeže na Slo-

vensku, ktorého výsledky sú zverejnené 
v publikácii „Text a čítanie, mládež a kniž-
nice“ (Hrdináková, Kopáčiková a  Ran-
kov 2017), potvrdil mediálne preferen-
cie slovenskej mládeže. Otázka zisťujúca 
typy zdrojov, z  ktorých čerpajú naši žiaci 
a študenti informácie nevyhnutné pre vy-
pracovanie samostatných úloh, priniesla 
zistenie, že až 95,8 % respondentov (z 1654 
respondentov) čerpá informácie z  inter-
netu a až 46,0 % oslovených respondentov 
využíva zásadne len tento zdroj. Uvedený 
trend medializácie a  digitalizácie života 
dnešných slovenských detí a  mládeže po-
tvrdila i sonda do ich mimoškolského živo-
ta – analýza dôvodov, pre ktoré slovenské 
deti a  mladí ľudia nechodia do knižnice, 
prinieslo zistenie, že najčastejším dôvodov 
je nedostatok času. Čas strávený s média-
mi je pre tínedžerov – súčasníkov už tak-
povediac nevyhnutný. V  súčasnej dobe je 
nepochybne namieste i  kritika prepláno-

vitosti detstva a voľného času (Kolláriková 
a Pupala 2001), i to však možno v určitom 
ohľade považovať za obranný krok rodičov 
pred lákadlami médií.
V prípade nových médií sa logicky vynára 

veľa diskusií o vplyve médií na deti, ktoré 
sa zameriavajú ako na negatívne vplyvy, 
tak i na pozitívne. Ako uvádza Shalom M. 
Fisch (2005), tieto diskusie nezahŕňajú celé 
spektrum mediálnych účinkov, nakoľko 
tak, ako negatívny mediálny obsah môže 
viesť k negatívnym účinkom, tak pozitívne 
mediálny obsah môže viesť k pozitívnym 
účinkom.

Čítanie – nadbytočný appendix či 
stratégia rozumu v mediálnej ére?
Hodnotu kníh ilustruje symbolická sila 

ich ničenia. Autokratické politické režimy 
pálili knihy ako symbol kontroly a  repre-
sie myšlienok a  ideí už od roku 213 pred 
naším letopočtom, keď si čínsky cisár Qin 
Shi Huang objednal spálenie všetkých kníh 
o histórii a filozofii pochádzajúcich mimo 
územia provincie Qin. Židovská a  kres-
ťanská biblia bola spálená starými Grékmi 
a  Rimanmi, Talmud pápežom medzi 13. 
a 17. storočím a arabské rukopisy španiel-
skou inkvizíciou (Fishburn 2008).
V 19. storočí nemecký básnik Heinrich 

Heine napísal s  mrazivou jasnozrivosťou: 
„Kde sa pália knihy, budú tiež nakoniec 
páliť ľudí“ (‘Where they burn books they 
will also in the end burn people’) (Fishburn 
2008). Knihy Heinricha Heina boli spále-
né v  roku 1933 na Opernplatz v  Berlíne 
Josephom Goebbelsom (Isaacs 2012). Ako 
sa zdá, mediálna a technologická explózia 
vytvára možno novú hrozbu pre tradičné 
knihy. Na tomto mieste je relevantná Gaar-
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derova otázka o ďalšej perspektíve, „...keď 
literatúra – kniha – súťaží s novými média-
mi, ako sú televízia, video, počítač, internet 
a pod. Je príliš skoro na odpoveď. Stále sme 
pri zrode nových informačných technológií“ 
(Gaarder 2002, s. 52). Druhá strana prob-
lematiky kladie závažnejšiu otázku: Čo sa 
stane s človekom bez knihy, literatúry a čí-
tania? Spomínaný nórsky spisovateľ toto 
hľadisko komentuje nasledovne: „Myslím, 
že nedokážeme predvídať, ako nové mé-
diá zmenia náš život, náš spôsob myslenia 
a  vlastne celú ľudskú civilizáciu. Možno 
sme svedkami zvratu v  ľudských dejinách 
kopernikovskej dimenzie“ (Gaarder 2002, s. 
52). V nadväznosti na túto úvahu načrtáva 
nasledujúci text niektoré z mimoriadnych 
efektov čítania.
Čítanie je komplexný a vysoko interaktív-

ny proces, ktorý prebieha medzi čitateľom 
a  textom (DFES 2005). Výskumy klasikov 
potvrdili zrejmý vzťah medzi čítaním prí-
behov a  celkovým jazykovým vývinom. 
Literárne diela poskytujú veľmi premyslený 
(sofistikovaný) jazyk a ich recepciou čitateľ 
vstrebáva náročný, komplexný a  mnoho-
tvárny jazyk, ktorý sa v bežnej komuniká-
cii nevyskytuje. Je vnorený do príťažlivého 
príbehu, ktorý svojím emocionálnym ná-
bojom a atraktívnosťou spontánne vťahuje 
recipienta do deja a  prirodzeným spôso-
bom nielen obohacuje jeho slovnú zásobu, 
ale i precvičuje a  zdokonaľuje schopnosti 
tvorby významu textu a  celého príbehu. 
Nové média, ktoré súčasný mladý človek 
priorizuje, môžu mať úplne opačný efekt. 
Niektorí odborníci vyčítajú audiovizuál-
nym médiám efekt redukcie (ochudob-
ňovania) reči a  sporadicky i kopírovanie 
nesprávnych, „primitívnych“ jazykových 

vzorov (Helus 2004). Pri sledovaní audio-
vizuálneho média mozog priorizuje spra-
covanie vizuálnych podnetov a zanedbáva 
zvukové (verbálne) podnety. Význam jazy-
ka je však pre človeka nezastupiteľný: jazyk 
mu umožňuje komunikovať, je nástrojom 
myslenia,  prostredníctvom jazyka poznáva 
svet emócií, princípy sveta a morálky.
Gerhild Niedingová, ktorá sa venuje 

otázkam mechanizmu porozumenia tex-
tu u detí, konštatuje, že najneskôr v pred-
školskom veku začínajú detskí čitatelia 
konštruovať pri recepcii textu tzv. situačné 
modely (Nieding 2006) – t.j. predstavujú 
si postavy, udalosti, akcie, priestor a  pod. 
Tieto sú základom nielen čítania s  poro-
zumením, ale i  vizualizácie a  tvorby kon-
štrukčných predstáv a  vôbec mentálnej 
práce s abstrakciou.
Čítanie vytváranie priestor pre poznáva-

nie a  využívanie dekontextualizovaného 
jazyka (Rowe 2013) – teda abstraktného 
jazyka, ktorý odstraňuje z  komunikácie 
atribút prítomnosti toho, o čom sa rozprá-
va (odstraňuje „TU“ a „TERAZ“). Čítanie 
je jeden z  najkrajších,  pritom však veľmi 
konštruktívny spôsob, akým sa formujú 
u  dieťaťa a  mladých ľudí schopností ab-
straktného myslenia. Taktiež analytické, sú-
vislé, triediace a výkladové skúmanie javov 
nemôže existovať bez technológie písania 
a čítania (Ong 2005, s. 18).
V odborných kruhoch sa čoraz viac disku-

tuje problematika čítania beletrie z hľadis-
ka formovania kauzálneho a  naratívneho 
myslenia. Kauzalita (myslenie v príčinných 
súvislostiach) je zásadnou funkciou i nevy-
hnutným tmelom literárneho príbehu. Za-
bezpečuje jeho celistvosť, konzistenciu, ko-
héziu – t.j. zabezpečuje, aby všetky časti 
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príbehu boli prepojené (Trávniček 2007). 
Literárne príbehy sú priestorom, ktorý 
môže formulovať príčiny mnohých z otázok 
a  problémov čitateľa a  napomáhajú štruk-
túrovať jeho pamäť. To však nie je všetko, 
presmerovávajú pozornosť mladého čita-
teľa z organizácie segmentov (fragmentov) 
príbehu na zámery jednotlivých aktérov 
príbehu (Nelson 2012). Čítanie beletrie sa 
tak stáva nevtieravou a  príťažlivou straté-
giou formovania myslenia v súvislostiach, 
tzv. naratívneho myslenia a  historického 
vedomia (Crawford 2012; Crawford [bez 
dátumu]), ktoré je nevyhnutné pre celkové 
poznávanie, štúdium,  učenia sa, riešenie 
problémov.
Nie nevýznamnou je i  oblasť emocionál-

neho a  prosociálneho pôsobenia beletrie. 
V poslednom čase sa čoraz častejšie obja-
vujú výskumy, ktoré sa orientujú na vzťahy 
čítania beletrie a formovania empatie u či-
tateľov (Chiaet 2013). Hlboké zážitky a spô-
sob ich mentálneho spracovania, zdieľanie 
a uvedomovanie si emócií, ktoré sa realizujú 
pri čítaní, môžu podnecovať k usudzovaniu, 
čo je v mysliach druhých. Uvedenú schop-
nosť, známu ako teória mysle alebo mentali-
zácia, nemá človek automaticky – nadobúda 
ju hlavne pri zdieľaní, dozvedaní sa a preží-
vaní príbehov (Carruthers 2006 cit. podľa de 
Villiers 2007). Štúdia, ktorá sa realizovala na 
univerzite Emory University prostredníc-
tvom funkčnej zobrazovacej medódy fMRI 
počas kurzu čítania, dokladuje, ako čítanie 
beletristického diela môže dlhodobo meniť 
funkcie a  štruktúru mozgu. Dokázala vý-
razné efekty v hemisferickej oblasti spoje-
nej s  vnímavosťou k  jazyku i v  oblastiach 
zodpovedných za spracovanie autentic-
kých udalostí a  značne zvýšenú konekti-

vitu v častiach mozgu, ktoré spracovávajú 
emócie (Berns et al. 2013).
Literalita, ako základný atribút literárneho 

diela, má dva zásadné, navzájom súvisiace 
aspekty – sprostredkovanosť a jazyk, ktorý 
popisuje a vysvetľuje. Má tú schopnosť, že 
poskytuje dôsledného rozprávača, ktorý dá 
udalostiam a jednotlivým činom poriadok, 
prehľadný sled a zmysel, dá zmysel a výz-
nam pohnútkam postáv, vysvetlí ich po-
city a  city, vystavia hodnotovú hierarchiu 
(Trávniček 2007), podá vysvetlenie a zdô-
vodní kauzálne súvislosti. Je tak dokona-
lým sprievodcom života.
V roku 2009 ohúrila verejnosť správa, kto-

rá odkazovala na výskum Davida Lewisa 
z Mindlab International na univerzite Sus-
sex University. David Lewis v nej konšta-
tuje, že čítanie výrazne prispieva k zdraviu 
človeka, pretože výrazne zmierňuje stres. 
Dokladoval, že redukuje stres o 65 % lepšie 
ako hudba, o 100 % efektívnejšie ako šálka 
čaju, o 300 % lepšie ako prechádzka a o 700 
% intenzívnejšie ako hranie videohier 
(What does 2013). V dnešnej uponáhľanej, 
stres produkujúcej dobe je to určite zásad-
ný efekt, ktorý sa dotýka mnohých ďalších 
oblastí života človeka.

Čítanie verzus vzdelávanie
Pri vyhodnocovaní významov čítania 

v  informačnej spoločnosti nemožno obísť 
problematiku gramotnosti a  vzdeláva-
nia. Je široko uznávanou skutočnosťou, 
že čítanie má kľúčovú úlohu pri vytvára-
ní nezávislých a  samostatných študentov, 
podpore gramotnosti a  dosahovaní vzde-
lania jednotlivcov v každej spoločnosti na 
svete. Čítanie je základom úspechu žiaka 
či už na primárnej, sekundárnej alebo 
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terciárnej úrovni vzdelávania. Úspech vo 
vzdelávaní v prvom rade závisí od schop-
nosti čítať a  písať na adekvátnej úrovni 
(Boakye 2011). Deti čítajú viac, keď vidia 
čítať ostatných ľudí a čím dlhšie praktizujú 
voľnočasové čítanie, tým konzistentnejšie 
a  pozitívnejšie sú výsledky. Čítanie ako 
voľnočasová aktivita je najlepším predikto-
rom porozumenia, slovnej zásoby a  rých-
losti čítania študentov (pozri vyššie).
Štúdia PISA (Programme for Internatio-

nal Student Assessment), ktorá vyhod-
nocuje funkčnú gramotnosť 15-ročných, 
jednoznačne potvrdzuje závislosť výkonov 
žiakov a  študentov od úrovne čitateľskej 
gramotnosti. Naposledy sa realizovala 
v roku 2015 a v roku 2016 priniesla Sloven-
sku nelichotivé výsledky: 
výrazný podiel žiakov v  rizikovej skupi-

ne vzhľadom na čitateľskú gramotnosť, čo 
znamená až 32,1 % žiakov a signifikantný 
nárast oproti roku 2009, 
viac ako 2/3 žiakov nematuritných odbo-

rov SOŠ v  rizikovej skupine, a  to v  rámci 
všetkých oblastí.
Test zároveň odhalil, že podiel žiakov v ri-

zikovej skupine je vo všetkých sledovaných 
oblastiach štatisticky významne vyšší ako 
v  priemere krajín OECD (naprieč cykla-
mi má u  slovenských žiakov rastúcu ten-
denciu), zároveň sa ukázalo signifikantné 
zvýšenie počtu žiakov v  rizikovej skupine 
v  4-ročných gymnáziách a  signifikantné 
zvýšenie počtu žiakov v  rizikovej skupi-
ne aj u žiakov základných škôl. Na druhej 
strane sa štatisticky významne znížil podiel 
žiakov v top úrovni, výsledky štúdie potvr-
dili i znižovanie percentuálneho podielu u 
všetkých typov škôl (Miklovičová, Galádo-
vá, Valovič a Gondžúrová 2016).

Ako výskum preukazuje, nemali by sme 
podliehať paradoxnému ošiaľu digitalizá-
cie a  elektronizácie vzdelávania, naopak, 
mali by sme rozhodne podporovať starú 
dobrú a  osvedčenú metódu poznávania 
čítaním. Príliš často nechávame rozumové 
schopnosti na technológiách, stačí zvládať 
primitívne stratégie: google-vyhľadávanie 
a copy-paste. Rýchle, jednoduché, efektív-
ne... Načo sa unavovať, zdržiavať, zbytočne 
zamestnávať informáciami, ktoré už mož-
no potrebovať nebudeme...?
Profesor Spitzer (autor zmieňovanej knihy 

Digitálna demencia) má na to jednoznačný 
názor:
„Kto za seba necháva myslieť iných, nikdy 

sa odborníkom nestane“ (Spitzer 2014, s. 
17).

Optikou výskumov...
Odborný svet sa už takmer celé jedno sto-

ročie zaujíma o  problematiku čítania detí 
a mládeže. Výskumné úsilia sa obracajú na 
jednotlivé aspekty čítania s jednoznačným 
zámerom – podporiť čítanie a  jeho efek-
ty. Už v  prvých desaťročiach 20. storočia 
vzbudili procesy čítania záujem výskumní-
kov v  oblasti edukácie. Hoci čítanie bolo 
odjakživa základnou súčasťou formálneho 
vzdelávania, len veľmi málo sa zosúlaďova-
li a  vzájomne prepájali vedecké poznatky 
a výskumné výstupy s vyučovacími postup-
mi. Až oveľa neskôr v 20. storočí sa čítanie 
stalo uznávaným študijným odborom so 
systematickými výskumnými programami 
zameranými na zisťovanie jeho základnej 
povahy a  procesov akvizície čitateľských 
kompetencií. Stimulom k tejto výraznej 
zmene bol súbeh sociálnych, vzdelávacích, 
politických a  ekonomických faktorov po-
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čas 50. rokov (Alexander a Fox 2013).
Založením International Reading Associa-

tion v roku 1956 začala výskumná komuni-
ta v oblasti čitateľstva a čítania novú etapu 
vo svojej histórii (Guzzetti 2002 cit. pod-
ľa Alexander a  Fox 2013). Za posledných 
takmer 70 rokov však výskumy čítania re-
agovali na vnútorné a vonkajšie sily, ktoré 
mali za následok postupné aj dramatické 
premeny a  transformácie domén, ktoré 
zmenili výskumnú, čitateľskú i  edukačnú 
prax. Výskumné úsilia a iniciatívy tak mož-
no zhrnúť do niekoľkých etáp.
Éra podmieneného alebo kondičného 

vzdelávania 
Povojnové výskumné úsilia vychádza-

jú z  vysokého počtu detí vstupujúcich do 
systému verejného školstva, ale i zdanlivé-
ho nárastu počtu detí, ktoré majú ťažkosti 
s čítaním a štúdiom. Výsledkom bol rastúci 
tlak verejnosti na vzdelávaciu komunitu, 
aby našla odpoveď na problém akvizície 
čitateľských schopností čítania. Narastajúci 
záujem o hľadanie odpovede na problémy 
čítania detí bol prepojený s  psychologic-
kým výskumom v  podobe Skinnerovho 
behaviorizmu. Prvá etapa – takzvaná éra 
podmieneného (kondičného) vzdelávania 
(1950-1965) – sa teda sústredila na rozdie-
ly medzi jednotlivými podprocesmi, ktoré 
môžu byť podmienené vhodnými stimulmi 
z  prostredia a  opakovaním a  medzi diag-
nostické a  tréningové nástroje sa zaradili 
tie, ktoré umožňujú zvládnutie získavania 
kompetencií zvonka.

Éra prirodzeného vzdelávania 
V polovici šesťdesiatych rokov prevládla 

v  komunite odborníkov na čítanie a  či-
tateľstvo všeobecná nespokojnosť s  per-

spektívami skinnerského behaviorizmu 
a  konceptualizáciou čítania ako pasívne 
nadobudnutých a  praktizovaných dis-
krétnych zručností. Mimoriadny vplyv na 
toto obdobie výskumov čítania mali dve 
komunity teoretikov a výskumníkov – lin-
gvistov (napr. Noam Chomsky 1998, 2002) 
a psycholingvistov. V tejto novej ére – ére 
prirodzeného vzdelávania (1966-1975) – 
konceptualizácia výskumu čítania vychá-
dzala z  formačného postoja k učeniu ako 
prirodzenému procesu.

Éra informačných procesov
V polovici 70. rokov bola čitateľská vý-

skumná komunita znovu pripravená na 
teoretickú transformáciu. Podmienky pre 
túto zmenu zahŕňali rastúcu pozornosť 
na štruktúru a  procesy ľudskej mysle. 
V takzvanej informačnej ére (1976–1985) 
dominovala v  oblasti čítania kognitívna 
psychológia a teória spracovania informá-
cií, ktoré hľadali všeobecné procesy a „zá-
konitosti“, vysvetľujúce ľudský jazyk ako 
interakciu medzi symbolickým systémom 
a  mysľou (Alexander a  Fox 2013). Infor-
mačný výskum tohto obdobia vyústil do 
mnohých konštruktov súvisiacich s  po-
znávaním, z  ktorých teória schém ostáva 
jedným z  najsilnejších odkazov tej doby. 
Baldwin opísal teóriu schém ako „jednu 
z najhorúcejších tém v histórii NRC [Na-
tional Reading Conference]“ (Baldwin et 
al. 1992, s. 507). Teoretická konštrukcia 
schém, ktoré Rumelhart (1980) nazýval 
stavebnými kameňmi kognície, čerpala ex-
plicitne z  filozofie Kanta (Anderson et al. 
1984) a stelesňovala silu, všadeprítomnosť, 
individualitu a  modifikovateľnosť ľudskej 
kognície. Významné výskumné perspek-
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tívy tohto obdobia skúmali asociácie me-
dzi existujúcimi poznatkami čitateľov a ich 
následným čítaním (Stanovich 1986), po-
rozumením, zapamätávaním a  strategic-
kým spracovaním informácií/textu (Alver-
mann, Smith a Readence 1985).
Schéma čitateľa (konštrukcia predchádza-

júcich vedomostí) a jej silný vplyv na číta-
nie a spracovanie textov patrí k základom 
teórie čítania a  ostáva silnou paradigmou 
pre nesledujúce výskumy čítania.

Éra sociokultúrneho učenia sa
Éra sociokultúrneho učenia sa (1986-

1995), ktorá nastúpila v polovici osemde-
siatych rokov, podrobila jemnej kritike tzv. 
počítačovú metaforu predchádzajúceho 
obdobia (čítanie a  spracovanie textov na 
čisto kognitívnej báze). Uplatnenie kogni-
tívnych prístupov spracovania informácií 
v  kognitívnych vzdelávacích programoch 
sa ukázalo menej sľubné, než sa predpokla-
dalo, čo vyvolalo pochybnosti o  uskutoč-
niteľnosti týchto tréningových prístupov 
(Alexander a  Fox 2013). Čisto kognitívny 
prístup bol nahradený konštruktivistickou 
teóriou a sociálnym prístupom Leva S. Vy-
gotského (2004), konceptom Jean Laveovej 
a  jej spolupracovníka Etienne Wengera 
(1991 cit. podľa Kohoutek) a  prístupmi 
iných autorov (Heath 1983) poskytli nový 
pohľad pre výskum v oblasti čítania a gra-
motnosti a vyvolali čoraz väčšiu akceptáciu 
etnografických a  kvalitatívnych spôsobov 
skúmania.
Učenie sa (a to i nadobúdanie čitateľských 

schopností), a čítanie samotné, sa prestalo 
vnímať v  intenciách vývinu izolovaného 
individuálneho jedinca, začalo sa chápať 
skôr ako vytváranie vzájomného porozu-

menia, ktoré vzniká v  sociálnej interakcii 
jednotlivcov v určitom sociálnom prostre-
dí a v určitom čase (Alexander a Fox 2013), 
ako proces situovaného učenia a celoživot-
nej kognitívnej socializácie (Lave a Wenger 
1991). V tejto ére výskumu čítania a  gra-
motnosti sa pokračovalo v  pohybe sme-
rom k zvýšeniu sofistikovanosti konceptu 
poznania, ako aj v  revízii pojmov a  kon-
ceptov, ktoré používal výskum v  oblasti 
čítania a gramotnosti (Alexander, Schallert 
a  Hare 1991, de Jong a  Ferguson-Hessler 
1996, Greene a  Ackerman 1995). Medzi 
výskumné domény sa zaradilo čitateľovo 
prostredie (čítaniev rodine, škole, v roves-
níckom prostredí), ako aj socio-kultúrne 
faktory čítania. Medzi horúce témy sa za-
radili čitateľská socializácia a  socializácia 
čítania.

Éra zapojeného učenia
Éru od roku 1996 až po súčasnosť, ktorú 

charakterizujeme ako éru zapojeného uče-
nia, stimulovala zmena vnímania textu, či-
tateľov a procesu čítania. Pred týmto obdo-
bím boli texty vo všeobecnosti definované 
ako tlačené materiály (napr. knihy alebo 
časopisy) a  lineárne (Wade a Moje 2000). 
Okrem toho sa vo výskumných iniciatí-
vach a  zámeroch vyskytovali ako objekt 
výskumu takmer výlučne detskí čitatelia, 
ktorí nadobúdajú schopnosť dekódovať 
a  pochopiť písaný jazyk alebo starší štu-
denti, ktorí zápasia s požiadavkami tradič-
ného textového učenia (Hiebert a  Taylor 
2000). Navyše, okrem záujmu o eferentnú 
alebo estetickú reakciu čitateľov na lite-
ratúru, alebo o  vytvorenie stimulujúceho 
prostredia bohatého na tlač, sa len málo 
pozornosti venovalo motivácii vo forme 
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čitateľských cieľov, záujmov a zapojenia sa 
do vzdelávania (Guthrie a Wigfield 2000). 
Súčasné výskumy sa orientujú na mnohé 
aspekty čitateľa ako indivídua i  ako člena 
určitej spoločnosti, ktorá čítania favorizu-
je alebo zanedbáva. Všímajú si intenzívne 
i  afektívnu rovinu čitateľstva so všetkými 
jej aspektmi. Odborníci sa snažia identifi-
kovať faktory, ktoré motivujú recipientov 
(študentov) k čítaniu (Protacio 2012), ako 
sú napríklad: presvedčenie o seba-účinnosti 
čítania, o význame čítania v ich živote, prí-
stup k zaujímavým textom a knihám, soci-
álna interakcia okolo kníh, sociokognitívny 
konflikt, podpora autonómie alebo príleži-
tostí pre samostatný výber (Gambrell 2011; 
Wigfield a  Guthrie 1998; Guthrie a  Wig-
field 2000).
Čitateľské zapojenie (ktoré zahŕňa čitateľ-

skú motiváciu je primárnym determinan-
tom úspechu v oblasti gramotnosti – ak sú 
študenti k  čítaniu motivovaní, čítajú viac. 
Keď viac čítajú, je pravdepodobnejšie, že 
si zlepšia čitateľské schopnosti, hlavne po-
rozumenie, tak čítanie zmení schopnosti 
k učeniu. Ako výrazne upozorňuje Gam-
brellová, je veľmi dôležité zamerať sa na 
motiváciu študentov, aby sa stali „zdatný-
mi, permanentnými a vášnivými čitateľmi“ 
(Gambrellová 2011, s. 177). Vieme, že mo-
tivácia je dôležitá, a to je to, čo robí rozdiel 
medzi „učením, ktoré je povrchné a plytké 
a učením, ktoré je hlboké a internalizova-
né“ (Gambrell 2011).
Ak máme zhrnúť metodologické postupy, 

prvé tri z  etáp sa metodologicky opierajú 
o  testovanie, meranie a  hodnotenie čita-
teľských výkonov. S  postupným zameria-
vaním výskumov na vplyvy, prostredie 
a afekty sa prudko a doširoka rozšírila šká-

la výskumných metód a metodologických 
prístupov. Okrem dotazníkových metód 
(ako kvantitatívneho prístupu) sa začali 
široko uplatňovať kvalitatívne prístupy – 
rozhovory, focus groups, komparatívne 
a  prípadové štúdie, posudzovacie škály, 
pozorovania, sociometria či experimenty, 
sémantické diferenciály a  fenomenologic-
ké výskumy. Výrazným prínosom sú tech-
nologicky podporované výskumy a prienik 
neurovedy a  neuropsychológie. Príspevky 
štúdií pohybu očí (eye tracking) pri čítaní 
či analýza scanov funkčných zobrazovacích 
metód fMRI, ktorá sa zameriava na funkcie 
jednotlivých oblastí mozgu pri čítaní (tzv. 
hemisferické metódy), posúvajú poznatky 
o čítaní a  jeho výrazných efektoch do zá-
sadne odlišnej roviny.

Monografia „Text a čítanie, mládež a kniž-
nice“ (Hrdináková, Kopáčiková a  Rankov 
2017) sprostredkuje výsledky výskumnej 
iniciatívy Slovenskej asociácie knižníc 
a  Katedry knižničnej a  informačnej vedy, 
zameranej na kritickú kategóriu recipien-
tov – tínedžerov. Analyzuje rozsah čítania 
mladých recipientov, ktorý paradoxne, 
hoci by sa mal v tínedžerskom veku vzhľa-
dom na kognitívne schopnosti a čitateľskú 
autonómnosť zväčšovať, sa zmenšuje a po-
čet čitateľov v danej skupine klesá (Hrdiná-
ková, Kopáčiková a Rankov 2017, s. 29-49). 
Daný výskum sa však zameriava i na vzťah 
k čítaniu a mnohé z afektívnej a hodnoto-
vej stránky respondentov ako čitateľov, na-
príklad postoje, chuť a  čitateľskú motivá-
ciu. Reflektuje nielen individuálnu rovinu 
čitateľstva respondentov, zameriava sa i na 
niektoré aspekty socializácie čítania, teda 
prostredí, v  ktorých by sa mala formovať 
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čitateľská chuť a  naladenie (Hrdináková, 
Kopáčiková a Rankov 2017, kap. 5 a 6).
Osobitú pozornosť venuje výskum mlá-

deži a  knižniciam. Knižnice sú špecific-
kým atribútom nielen čitateľskej kultúry 
krajiny, sú indikátorom informačnej stra-
tifikácie krajiny v rámci informačnej spo-
ločnosti (Haider a Bawden 2006), sú teda 
i vierohodným indikátorom informačného 
bohatstva či informačnej chudoby našej 
mládeže.

Záver
Záver by sme mohli rámcovať výstižným 

citátom amerického spisovateľa Kurta Vo-
neguta:
“Literatúra patrí k najelitnejším druhom 

umenia. Musíte byť gramotní, hlboko gra-
motní, aby ste dokázali mať skutočný pô-
žitok, aby sme si ju vedeli vychutnávať”.

Dnes už niet pochýb o  tom, že médiá 
vytvárajú konkurenciu pre čítanie,  knihy 
i  gramotnosť v  tradičnom zmysle slova, 
a to hneď vo viacerých aspektoch – v spô-
sobe   trávenia voľného času, vo výbere 
možností zábavy a  relaxu, no nielen to 
– sú konkurenciou i  hľadiska získavania 
informácií a učenia sa. Ich neustálym vy-
užívaním sa však formuje mozog rýchlo 
a prerušovane mysliaceho „obrazovkového 
čitateľa“ (diváka), nie rozvážne a  lineárne 
(t.j. „literárne“) rozmýšľajúceho čitateľa. 
K  záverečným konštatovaniam by sme 
mohli pridať veľavravný aj odkaz Anny 
Marie Quindlen (americkej spisovateľky, 
novinárky a  publicistky, nositeľky Puli-
tzerovej ceny) ako vhodnú argumentáciu 
podpory knihy a čítania: 
„Knihy sú lietadlom, vlakom a  traťou. 

Knihy sú destináciou aj cestou. Knihy sú 
domovom“.
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Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelá-
vacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, 
uchováva, ochraňuje a  sprístupňuje kniž-
ničný fond a  poskytuje knižnično-infor-
mačné služby. Knižničný systém v zmysle 
zákona č. 126/2015 Z. z. o  knižniciach 
v  znení neskorších predpisov delí všetky 
knižnice na tieto: národná knižnica, vedec-
ké knižnice, akademické knižnice, verej-
né knižnice, školské knižnice a  špeciálne 
knižnice.
Školská knižnica Základnej školy Matice 

Slovenskej 13 bola zriadená 5. septembra 
1970, ako súčasť Základnej školy Matice 
Slovenskej 13, ktorú v právnych vzťahoch 
zastupuje riaditeľka školy. Štatút školskej 
knižnice sa riadi zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve v nadväznosti na ustanovenie § 
12 ods. 2 písm. a) zákona č.  126/2015 Z. 
z. o  knižniciach. Viac o  štatúte knižnice 
možno nájsť na adrese: https://www.zsma-
ticeslovenskej.sk/skolska-kniznica/statut-
-kniznice/.
Každá z  knižníc má svoje špecifická, má 

svoj „vnútorný život a chod“, ale spája ich 
významný hybný činiteľ – a tým je čitateľ. 
My sa prostredníctvom rozhovoru so škol-
skou knihovníčkou Mgr. Annou Kupskou 
porozprávame o  tom, ako vyzerá život 
jednej školskej knižnice, akí sú jej čitatelia 
a ako knižnica buduje vzťah svojich čitate-
ľov ku knihám.

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

• Nachádzame sa v priestoroch školskej 
knižnice. Police sú plné kníh. No sú tu 
aj lavice, stoličky, interaktívna tabuľa... 
Aký účel ma takéto nie veľmi zaužívané 
usporiadanie priestoru knižnice?

Snažíme sa využívať priestory knižni-
ce. Má to také dva ciele. Jedným z  nich 
je napríklad projektové vyučovanie, čím 
zároveň počas vyučovania chceme tento 
priestor priblížiť žiakom. Chceme, aby ho 
poznali a  aktívne využívali. Žiaci majú 
možnosť knihy spoznávať, keď sem prí-
du a potom sú motivovaní k  tomu, aby si 
knihy vypožičali počas prestávky, kedy je 
knižnica otvorená. Chceme im ukázať, aké 
tituly sa tu nachádzajú, čo pre nich môže 
byť pútavé, a  tak ich primäť aj k využíva-
niu služieb školskej knižnice. Snažíme sa 
uplatniť všetky dostupné možnosti k tomu, 
aby žiaci čítali, aby sa knihy stali ich spo-
ločníkmi a získali vzťah k čítaniu, rozšírili 
si slovnú zásobu a zároveň, aby sa zlepšil, 
skultivoval ich písomný a slovný prejav.

• Aké iné aktivity, v rámci toho, že vediete 
túto školskú knižnicu, vytvárate na to, 
aby ste získali čitateľov a aby sa aj napl-
nili ciele, o ktorých ste hovorili.

Začala by som tým, že na našej škole sa 
vďaka mojim kolegom realizujú pravidelné 
aktivity, ale aj také jednorazové na zadané 
témy. Každoročne sa tu stretávame pri reci-
tačných súťažiach, ako je napríklad Šalian-
sky Maťko či Hviezdoslavov Kubín. Záro-

NA SLOVÍČKO S MGR. ANNOU KUPSKOU, ŠKOLSKOU KNIHOVNÍČKOU ZO 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY MATICE SLOVENSKEJ 13 V PREŠOVE / AN INTERVIEW 
WITH MGR. ANNA KUPSKA, THE SCHOOL LIBRARY OF THE BASIC SCHOOL, 
MATICA SLOVENSKA NO 13 STREET, PREŠOV
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veň sa tu naši žiaci schádzajú na besedách 
so spisovateľmi, či významnými osobnos-
ťami. Naše pozvanie prijala napríklad spi-
sovateľka Gabriela Futová, Daniel Hevier,či 
pani spisovateľka Mária Vrkoslavová – 
Ševčíková. Mali sme tu aj pani primátor-
ku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú, 
ktorá deťom čítala v  šarištine pri príleži-
tosti medzinárodného dňa školských kniž-
níc. Britský veľvyslanec Severného Írska 
a Spojeného kráľovstva Andrew Garth nás 
tiež poctil svojou návštevou, hovorili sme 
s  ním o  výučbe angličtiny na našej škole 
a metóde Jolly Phonics využívanej vo vzde-
lávacom procese. V knižnici realizujeme aj 
exkurzie s tým cieľom, aby sem deti chodi-
li, spoznali to, čo im v rámci knižnično-vý-
požičných služieb ponúka. Z toho dôvodu 
tu napríklad našich najmladších žiakov 
z prípravných či prvých ročníkov pasujeme 
za žiakov tejto školy, zároveň im slávnostne 
odovzdávame čitateľské preukazy, čím sa 
stávajú našimi čitateľmi. Mnohé predmety 
sa dajú vyučovať priamo v našej knižnici, 
pretože sú to vhodné priestory, ktoré spĺ-
ňajú kritéria na zabezpečenie plnohodnot-
ného vzdelávacieho procesu.

Knihy, romány, novely, básne,
vzbudzujú pocity úžasne krásne.
Balady, povesti, rozprávky, báje,

ľahučko odhalia ukryté taje.
S nimi sa ponoríš do čarovného sveta,
v ktorom sa prekoná každučká méta.

Keď je žiak  v knižnici,
v tom centre vzdelania,

knihy jeho dušu jemnučko pohladia.
Tak poďme všetci čítať...

• Uvedený text je označený na Vašej 

internetovej stránke ako školská hymna. 
Aká bola motivácia pre vznik školskej 
hymny? Kto je autorom textu, prípadne 
hudby?

Autorom textu a  hudby je bývalý kole-
ga pán Mgr. Jozef Čekan. Motiváciou pre 
vznik textu a hudby k školskej hymne bola 
práve motivácia žiakov k čítaniu, priblíže-
nie písma v jeho ucelenej a krásnej podobe.
 

• Knižnice dopĺňajú svoje fondy o nové 
publikácie, sú na to určené oddelenia, 
ktoré sa touto problematikou zaobera-
jú. Ako rieši rozširovanie svojho fondu 
školská knižnica?

Podarilo sa nám koncom roka rozšíriť náš 
knižničný fond vďaka tomu, že sme predlo-
žili projekt „Knihy sú zdrojom zábavy a ve-
domostí“, ktorý finančne podporil Fond na 
podporu umenia. Zakúpili sme publikácie 
z  náučnej a  krásnej literatúry v  hodnote 
1 053 €. Tieto publikácie sú uložené v po-
liciach, ktoré sú týmto logom aj označené. 
Za každou aktivitou, úspechom, ktorý ško-
la dosiahne, stoja ľudia, moji kolegovia. Aj 
tento projekt vyšiel vďaka mojej kolegyni, 
Mgr. Silvii Eštočinovej. Knihy sa zakúpili 
na základe prieskumu, na ktorom som sa 
podieľala spolu so spomínanou kolegyňou 
Mgr. Silviou Eštočinovou a Mg. Adrianou 
Lešingovou. Tento prieskum sme vyko-
nali medzi žiakmi a  učiteľmi školy. Fond 
sme rozšírili o  publikácie, ktoré pokrýva-
jú čitateľské potreby žiakov od nultého po 
deviaty ročník. Pri odbornej literatúre sme 
mysleli aj na našich kolegov a  kolegyne 
z  pedagogického tímu. V  databáze sa na-
chádza aj známa kniha od Antoina de Saint 
Exupéryho Malý princ v anglickom jazyku. 
Myslím, že starší žiaci našej školy by si už 
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mohli skúsiť čítanie aj v  angličtine. Našu 
databázu sme rozšírili tak, aby knihy ne-
stáli v policiach, ale boli aktívne využívané.
• Akým spôsobom je sprístupňovaná vaša 

knižnica užívateľom?
Naša knižnica sprístupňuje užívateľom 

knihy prezenčne aj absenčne. Prezenčný 
spôsob je využívaný najmä vo vzdeláva-
com procese. Máme tu k dispozícií klasic-
kú literatúru, ktorá je v  rámci povinného 
čítania požičiavaná počas hodín literatúry. 
Knižnica je otvorená počas veľkej prestáv-
ky v  utorok, stredu, štvrtok. V  stredu je 
sprístupnená aj v poobedňajších hodinách. 
Žiaci ju môžu v  prípade záujmu využívať 
vždy. Priestory, v ktorých sa počas prestáv-
ky zdržiavam, sú v blízkosti knižnice, takže 
žiaci ma často oslovujú aj mimo otváracích 
hodín s požiadavkou na výpožičky. Každý 
z  nich je srdečne vítaný a  tešíme sa z  ich 
záujmu o knihy.

• Mnohé knižnice využívajú na eviden-
ciu svojej činnosti elektronický systém 
záznamov. Sú využívané rôzne softvéry 
vytvorené špeciálne na tieto činnosti. 
Ako je to vo vašej školskej knižnici?

Každá kniha je zaevidovaná, má svoj 
identifikačný kód, evidujeme prezenčné 
výpožičky, absenčné, čitateľov. Postupuje-
me podľa odporúčaní a  formulárov, ktoré 
ponúka Slovenská pedagogická knižnica. 
Robíme aj denné záznamy v  závislosti od 
aktuálneho využívania služieb knižnice. 
Tento spôsob evidencie si vyžaduje extra 
čas na vedenie administratívy, ale pri ta-
komto počte užívateľov, aký máme, sa to 
dá pekne zvládnuť.

• Aký počet užívateľov v súčasnosti máte? 

V súčasnosti máme evidovaných 250 uží-
vateľov. Celá škola má približne 300 žiakov. 
Najväčší počet čitateľov evidujeme na pr-
vom stupni, postupne sa však tento počet 
rozširuje aj o žiakov na druhom stupni.

• Aké sú vaše vízie do budúcnosti? Aké 
ciele ako knihovníčka by ste chceli 
dosiahnuť?

Bola by som veľmi rada, ak by sme tu mali 
vždy novšie a  novšie knihy, tituly. Evidu-
jem záujem o nové publikácie, ktoré máme 
v  databáze. Jeden žiak si vypožičal sériu 
kníh, po troch dňoch sa vrátil s tým, že mu 
mamka takéto kúpila, lebo ich chce mať 
aj doma. Po vrátení tých kníh si ich hneď 
vypožičal iný žiak. Čiže deti záujem o kni-
hy majú a to je úžasné. Dôležité je, aby ich 
záujem naďalej pretrvával. Zároveň by som 
bola šťastná, ak by deti postupne prichá-
dzali na to, že kniha má svoje bohatstvo, 
že čas strávený pri knihe je časom oddychu 
a relaxu. Kniha má svoj výchovný a vzde-
lávací dosah. Pomáha deťom s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, rozvíja fantá-
ziu, pomáha napríklad pri uvedomovaní si 
uplatňovania pravopisných noriem a  pra-
vidiel. Mám také želanie, aby záujem o kni-
hy zo strany detí rástol, a to aj prostredníc-
tvom našej školy a školskej knižnice.

Rozhovor viedla Jana Gáborová Kroková
Štátna vedecká knižnica v Prešove

dicrk2@svkpo.gov.sk
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V novembri 2017 som sa na podnetnom 
podujatí Knižnice Ružinov, ktorá v spolu-
práci s MČ Bratislava- Ružinov udeľovala 
titul Rytier dobrej knihy, nečakane ocitla  
medzi ocenenými. Jedným z nich bol Mar-
tin Parajka. Spomenula som si na neho po 
rokoch, lebo sa mi pred očami  hneď ob-
javilo nezabudnuteľné logo, ktoré vytvoril 
pre vlastné, žiaľ, už zaniknuté vydavateľ-
stvo Alfa konti: k  čitateľovi nezištne pri-
lieta a celý sa mu odovzdáva dobrý duch, 
anjel vtelený do troch otvorených kníh.
Veru, vždy stojí za to, vyhľadať si knihy 

tohto v ústraní tvoriaceho umelca. Ide totiž 
o naozaj všestranného kultúrneho dejate-
ľa, ktorý však nikdy nestál v centre pozor-
nosti masmédií, pôsobil skôr na periférii, 
zahĺbený do svojej práce. Martin Parajka 
sa doslova rozdal ako básnik, prozaik, pre-
kladateľ, editor, ilustrátor, grafik, dizajnér 
knižných obálok a drobných tlačí, recitátor 
i bábkoherec, organizátor a kurátor výstav 
výtvarníkov. Toto nečakané stretnutie ma 
inšpirovalo, aby som sa „pozrela“ bližšie 
na jeho vzťah ku knihe, knižniciam aj kni-
hovníckej profesii.

• Vo vašej poslednej knihe Najradšej mať 
rád (2014) som si medzi ilustráciami 
– výtvarnými dielami všimla až tri ob-
rázky, na ktorých držíte v ruke knihu. 
Hneď na prvej predsádke ide zrejme 
o olejomaľbu s knihou Z láskyplnej 
úprimnosti duše (2000). Ďalej v texte 
vás zobrazili s knihou (do ktorej ste 
tiež prispeli autorskými rozprávkami) 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

vášho priateľa Borisa Voroňáka Povesti 
a legendy z východného Slovenska 
(2009). O pár strán som vás našla na 
neveľkej fotografii ešte ako malého 
chlapca opäť s knihou v ruke. Už od-
mala vás fascinovali ilustrácie, rád ste 
kreslili, čítali, písali, recitovali (pôsobili 
aj v detskom rozhlasovom súbore), 
napokon počas štúdií na Škole ume-
leckého priemyslu aj hrali v bábkovom 
súbore prof. Fikariho. Ako vysokoškolá-
kovi vám v zborníku Výpovede (1966) 
uverejnili báseň. Nemali ste ku knihe 
predsa len najbližšie?

Kniha je moja životná láska. Nie vždy 
šťastná. Celý aktívny život som mal do či-
nenia s knihou, s problémami nielen tvor-
cov a šíriteľov, ale aj s každou jej stránkou 
vrátane ekonomickej a technickej. A veru 
nepoznám ani jednu knihu, v ktorej by sa 
nedala nájsť chyba, či už autora, grafika, 
redaktora, vydavateľa, cenzora, tlačiarne, 
knihárstva... alebo z prekrútenia, pokrive-
nia jej posolstva.
Odpoveď na vašu otázku nájdete v mojej 

tvorbe. Už aj v prvej knihe Janko zo stre-
chy (1991), ktorá má najviac autobiogra-
fických čŕt a  priznávam, že som ju tvoril 
dávno pred  jej vydaním už v stredoškol-
ských časoch. Dovtípite sa, že ako dieťa 
som neznášal, keď ma vyrušovali pri čí-
taní, tak som s knihou vyliezol na strechu 
domu mojich starých rodičov v Lučatíne. 
Mama (povolaním učiteľka) ma tam však 
vždy objavila – oveľa neskôr sa mi zverila, 
že jednoducho preto, lebo aj ona v detstve  

S KNIHOU V SRDCI, SO SRDCOM NA DLANI /  WITH A BOOK IN YOUR HEART, 
WITH A HEART ON YOUR PALM



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 1/2018 35

robila to isté. Neskôr so mnou spolupraco-
vala na prekladoch.

• Zohrali aj knižnice nejakú úlohu vo 
vašom živote?

Nie. Teda, nie nejakú, nie jednu, ale mno-
ho plnovýznamových. Vďačím im, a určite 
nielen ja, za veľa. Za skutočné obohatenie. 
Viete, nemali sme na to, aby rodičia na-
plnili môj hlad po knihe. Nejde však len 
o  napĺňanie detského sveta, také výtvar-
né knihy alebo encyklopédie boli drahé 
aj vtedy. Ako išiel život, funkcia knižníc 
rástla. Z  tých najrozmanitejších dôvodov. 
Za všetky spomeniem aspoň dve príhody 
s knižnicami. Keď som narukoval, hneď 
som vyhľadal knižnicu. Na otázku kni-
hovníka, čo mi má vyhľadať, som odpo-
vedal po vojensky rázne: „Nič.“ Mal som 
pred sebou more času, tak som postupne 
bral knihy od autorov začínajúcich na A, 
potom B... Neoľutoval som tento postup. 
Neskôr, napríklad keď ma zatiahli do tvor-
by z prostredia povestí, potreboval som 
staré noviny a iné historické pramene, kto-
ré som našiel – kde inde – v bratislavskej 
Univerzitnej knižnici.

• Vo vašej práci, pri využívaní informač-
ných zdrojov, ale najmä ako vydavateľ, 
ste sa iste stretávali aj s pracovníkmi 
knižníc. Aké sú vaše skúsenosti s nimi 
a ako vnímate túto profesiu?

Veľa pracovníkov knižníc som v  živote 
nestretol. Ale mám mnoho dobrých pro-
fesionálnych skúseností s knihovníčkami. 
Áno, ide o  nedocenenú, podhodnotenú 
profesiu. Ako nejednu v našej spoločnos-
ti. A  preto, rovnako ako školstvo, prefe-
minizovanú. Samotný podiel žien mi ne-

prekáža, skôr naopak, ale všade, kde ide 
o kvalifikovanú a pre budúcnosť potrebnú 
profesiu, malo by sa ňu takto pozerať. Stále 
sa mi chce aspoň dúfať, že nielen bulvár, 
nielen celebrity, nielen sebecké politikár-
čenie, nielen na všakovakých sieťach pod-
súvané polopravdy, ale práve tá obetavá 
práca tvorcov a šíriteľov vzdelanosti a kul-
túry sa napokon dočká náležitej pozornos-
ti a uznania.
Ako autor som vždy s radosťou prijal po-

zvanie knižníc a vystúpil na kultúrnych 
akciách s mládežou, najmä tie, kde sa sú-
časne s  literárnym umením prezentovali 
mladí nádejní hudobníci a výtvarníci, kde 
vždy vznikla podnetná medzigeneračná 
diskusia.
Ako vydavateľ som sa stretával s  nedo-

statkom prostriedkov knižníc na nákup 
noviniek. Keď som len trochu mohol, tak 
som neraz knižniciam rozposlal krásne 
knihy ako dar.
Vždy ma poteší, keď vidím, že sa aspoň 

kde-tu zlepšuje priestorové a  technické 
vybavenie knižníc. Drukujem im všetkým. 
A vždy budem.

• Myslíte, že kniha prežije dnešný búrlivý 
rozvoj iných nosičov informácií? Ako 
vidíte budúcnosť knižníc?

Kniha a miesto, kde sa dá čerpať z bohat-
stva v  nej skovanom, sú neoddeliteľnou 
súčasťou ľudskej civilizácie. Prežívame 
a  zanikáme spolu. Nezabúdajte, že kniha 
mala v minulosti rozličné podoby, a tak to 
bude aj v  budúcnosti. Archeológovia od-
halili celé knižnice napríklad hlinených ta-
buliek, potom zvitkov a tak ďalej. Kniha sa 
najprv písala na rozličné materiály, potom 
tlačila... Vývoj sa dá hatiť, zvrátiť, ale nie 
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navždy zastaviť. Pozrite sa: napríklad taká 
televízia prevzala mnohé funkcie filmu, ale 
kiná (či už verejné alebo domáce) celkom 
nezanikli. Funkcie televízie preberajú vša-
kovaké siete, a tak pôjde šírenie vedomos-
tí, krásy a lásky (ale aj ich opaku) ďalej.
Tlačená kniha, presnejšie písaný a potom 

čítaný text má však v sebe jednu výlučnosť. 
Najmä ak ide o  čistý, holý text. (Spome-
niem napríklad, že všetky detské knihy, 
ktoré ilustroval majster Albín Brunovský, 
rodičia ihneď vykúpili..., ale väčšina detí 
brala do rúk radšej iné...) Vidím to tak, že 
obraz, film, je už zhmotnením predstavy 

autora, ilustrátora, režiséra, kameramana, 
ktorý sa chtiac-nechtiac vnucuje perci-
pientovi ako jediný. Ale pri čítaní každý 
vníma text podľa vlastných schopností, vy-
tvára si a rozvíja predstavy podľa vlastných 
vedomostí a skúseností, vlastných daností 
fantázie, vlastnej inteligencie a kreativity. 
Takže kniha (čítaný text) má a  bude mať 
svoju nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji 
každej konkrétnej ľudskej bytosti. A spolu 
s ňou aj miesto, kde sa dá čerpať z bohat-
stva v nej skovanom.

S Martinom Parajkom sa rozprávala 
Ľudmila Čelková

INFORMÁCIE / INFORMATION

Knižnice ale i iné pamäťové a fondové in-
štitúcie (múzeá, galérie) majú už tretí rok 
možnosť uchádzať sa o  finančnú podporu 
z verejných zdrojov prostredníctvom Fon-
du na podporu umenia.

Fond na podporu umenia (FPU), ktorý 
bol zriadený zákonom o Fonde na podporu 
umenia č. 284/ 2014 Z. z. nahradil Dotač-
ný systém Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. 
Program pre knižnice (5.1) je zameraný na 

podporu dlhodobého rozvoja aktivít kniž-
níc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie 
knižnično-informačných služieb, vzdeláva-
cích aktivít a doplňovania knižničných fon-
dov. Podpora je určená na projekty knižníc, 
ktoré sú evidované v Zozname knižníc 
Slovenskej republiky, na projekty Sloven-

skej asociácie knižníc a Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc.

Pre knižnice sú aktuálne tri grantové pod-
programy:

5.1.1 -  Odborná činnosť knižníc a kniž-
ničná infraštruktúra
5.1.2 - Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.1.3 - Akvizícia knižníc

Projekty predkladané v rámci nich umož-
ňujú hlavne zlepšovať technické vybavenie 
knižníc, skvalitňovať interiérové a nábytko-
vé vybavenie pre zvýšenie komfortu použí-
vateľov knižníc, ďalej ide o podporu komu-
nitných a multikultúrnych aktivít knižníc, 
výstav, projektov odborných a vzdelávacích 
aktivít zameraných na zvyšovanie vzdela-
nostnej úrovne a informačnej gramotnosti 
používateľov, tvorivých dielní zameraných 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA V ROKU 2017 
ZREALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU FONDU NA PODPORU UMENIA 
/ MIKULAS KOVAC PUBLIC LIBRARY SUCCESSFUL PROJECTS REALIZED IN 2017 
WITH  FINANCIAL SUPPORT OF THE SLOVAK ARTS COUNCIL
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na zvýšenie návštevnosti knižníc, literár-
no-spoločenských podujatí ako literárne 
večery, či autorské čítania, na podporu 
projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti 
a podporu čítania. Nechýba ani podpora 
zameraná na nákup knižničného fondu. 
Všetky informácie sú dostupné na stránke 
FPU - http://fpu.sk/sk/.
Pre rok 2017 Verejná knižnica Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici (VKMK) predlo-
žila desať projektov vo všetkých troch pod-
programoch. Úspešných a  podporených 
FPU bolo z nich šesť. Prinášame informácie 
o dvoch z nich, ktoré viditeľným spôsobom 
skvalitnia najmä prezentáciu knižnice, ko-
munikáciu s  verejnosťou a  používateľmi, 
propagáciu služieb knižnice. 

1/ Rozprávková cesta do knižnice
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Zámerom projektu „Rozprávková cesta 

do knižnice“ bolo jednoznačne, esteticky 
a pútavo nasmerovať potenciálnych použí-
vateľov a verejnosť, prichádzajúcu po prvý 
krát do knižnice od vzdialeného hlavného 
vstupu do areálu až ku vchodu do pobočky 
knižnice. Pobočka po presťahovaní sídli v 
zadnom trakte rozsiahleho parkového are-
álu Domova dôchodcov a Domova sociál-
nych služieb Senium (DDaDSS Senium) 
a návštevníci často, napriek jestvujúcemu 
značeniu, mali problémy sa do knižnice 
dostať.
Rozprávková cesta do knižnice - napriek 

tomu, že je primárne zameraná na deti, 
úspešne naviguje do pobočky všetkých pri-
chádzajúcich. Pre deti zároveň ponúka hra-
vou možnosťou, preveriť si, čo čítali a ktoré 
postavy z rozprávkových knižiek poznajú. 
Súčasťou projektu bola aj vkusná adjustácia 
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vstupných dverí do knižnice.
Hlavným cieľom projektu bolo využiť 

atraktívnu formu značenia cesty do kniž-
nice, nielen pre cca 2.300 registrovaných 
používateľov a okolo 18 0000 návštevníkov 
danej pobočky ročne, ale aj esteticky hod-
notne zabezpečiť presnú navigáciu verej-
nosti, ktorá ešte v pobočke nebola. Pobočka 
má bohaté výchovno-vzdelávacie aktivity 
(okolo 300 ročne), nielen pre materské, zá-
kladné a stredné školy, ale aj pre dospelých, 
seniorov, znevýhodnené či marginalizova-
né skupiny (nevidiaci a slabozrakí, skupi-
ny s telesným i mentálnym postihnutím). 
Realizujú sa v nej aj veľké medzi generačné 
komunitné aktivity (Veľkonočná knižnica, 
Predvianočná knižnica a i.) v jej priesto-
roch zasadá občianska rada sídliska, na za-
sadnutia ktorej chodí i širšia verejnosť.
Vďaka projektu v areáli DDaDSS Senium 

na Jilemnického ul. 48, kde knižnica sídli 
(riaditeľstvo knižnice, útvar ekonomicko - 
technických činností, útvar knižnično-infor-
mačných činností, úsek fondov a pracovisko 
služieb) pribudli nové informačné tabule, 
lemujúce cestu do knižnice. Kto mieri do 
knižnice už určite nezablúdi. Cestu vkusne 
lemujú tabule s motívmi dvadsiatich zná-
mych rozprávkových postáv. Autorom vý-
tvarných návrhov rozprávkových postáv je 
výtvarník PhDr. Jaroslav Slabej, realizáciu 
projektu zabezpečila firma ASA plus, s.r.o. 
Projekt „Rozprávková cesta do knižnice“ 
sumou 1500,- € z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia, ktorý je hlav-
ným partnerom projektu.

2/ Knižnica v mobile
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Zámerom projektu „Knižnica v mobile“ 

bolo zlepšiť komunikačný rámec a možnos-
ti prezentácie digitálneho obsahu knižnice 
prostredníctvom nového webového sídla. 
Predchádzajúci web bol od r. 2005 vytvá-
raný vo voľnom redakčnom systéme phprs, 
ktorý už nie je vyvíjaný. Cieľom projektu 
bolo odstrániť nedostatky a bezpečnostné 
riziká, doplniť funkcionality, vytvoriť opti-
málny nový web v používateľsky komfort-
nom redakčnom systéme tak, aby spĺňal 
platné štandardy a požiadavky, napr.: opti-
malizácia webu na zobrazenie v mobilných 
aplikáciách a zariadeniach pre nevidiacich, 
možnosť jazykových mutácií, atraktívny, na 
využitie lákajúci dizajn, ponuka služieb a 
aktivít knižnice v štruktúre, obsahu a forme 
zohľadňujúcej prioritne používateľské hľa-
disko, elektronické formuláre (registračné, 
informačné), diskusné fóra, blogovanie, 
podcasting RSS kanály, kalendár pripra-
vovaných podujatí, integrácia a on-line 
sprístupnenie vlastných databáz knižnice: 
katalóg VKMK, katalóg regionálnych kniž-
níc BBSK, regionálne články a dokumenty 
(perspektívne aj s výberovo digitalizovaný-
mi plnými textami), regionálne osobnosti 
(kalendárium výročí), ako aj získaných 
licencovaných databáz, foto - audio, video 
galérie - virtuálne prehliadky, listovanie v 
digitalizovaných dokumentoch, prezentá-
cia v sociálnych sieťach, optimalizácia strá-
nok pre vyhľadávače (SEO), detailné štatis-
tiky návštevnosti, komfort pre redaktorov 
webu, elektronické formuláre (registračné, 
informačné).
Výstupom projektu je kvalitnejšia a účin-

nejšia propagácia služieb knižnice pros-
tredníctvom nového webového sídla, kto-
ré odstránilo nedostatky a bezpečnostné 
riziká predchádzajúceho webového sídla, 
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ponúka nové možnosti a funkcionality 
Webu 2.0, korektné zobrazenie v mobil-
ných zariadeniach a aplikáciách, pritom za-
chováva dostupnosť relevantného obsahu 
predchádzajúceho webu. Realizáciu nového 
webového sídla zabezpečila firma WEBY 
GROUP s.r.o., Zvolen. 
Projekt „Knižnica v mobile“ sumou 

1500,- € podporil z verejných zdrojov Fond 
na podporu umenia, ktorý je hlavným part-
nerom projektu.

Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča, 

Banská Bystrica
manazer@vkmk.sk

BBSK – Novohradská knižnica v mesiaci 
november 2017 úspešne ukončila cyklus 
podujatí so spisovateľmi, historikom, jazy-
kovedcom, environmentalistom, lekárom - 
protagonistom zdravej výživy a inými, pod 
názvom Knižnica, miesto, kde to žije. Cyk-
lus podujatí z  verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.
Zámerom bolo osloviť širokú verejnosť 

rôznych vekových kategórií k  podpore 
čítania, ale aj celoživotného vzdelávania, 
k  podpore regionálnych tradícii, záujmo-
vých,  kultúrnych a iných aktivít a v nepo-
slednom rade aj k upevňovaniu sociálnych 
vzťahov. 
Cieľovými skupinami na jednotlivých 

podujatiach boli od tých najmenších detí 
z  materských škôl aj žiaci základných 
a stredných škôl, ako aj dospelí vrátane se-
niorov.
V rámci cyklu podujatí Knižnica, miesto 

kde to žije v období máj – november 2017 
sme zaznamenali účasť viac ako 950 náv-
števníkov
Cyklus podujatí sme odštartovali pred-

náškou PhDr. Pavla Dvořáka, slovenského 
historika, spisovateľa a publicistu, pod ná-
zvom Dva hroby Štefana Dobóa a Koniec 
rodu Bubek, obe z čias osmanských vojen. 

V  poradí druhým našim hosťom bol prí-
rodovedec, spisovateľ, esejista, dramatik 
a  scenárista, PhDr. Gustav Murín, CSc., 
téma besedy sa niesla v znamení jeho naj-
novšieho bestselleru Mafia III. História 
slovenského podsvetia pokračuje.
Beseda so spisovateľkou Erikou Jarkov-

skou, známou svojim obdivom k  Indi-
ánom, pôvodným obyvateľom Severnej 
Ameriky, sa konala v mesiaci jún. Indiáni 
nie sú vždy prioritne hlavnými hrdinami 
jej príbehov, no ich tragický osud sa snaží 
autorka priblížiť čitateľom vo svojich his-
torických, dobrodružných, romantických 
príbehoch.
Ďalšou spisovateľkou, ktorá knižnicu na-

vštívila, bola Jana Pronská, ktorej právom 
pripisujeme prívlastok kráľovná historic-
kých romancí. Osobný kontakt spisovateľ-
ky Jany Pronskej s čitateľmi v nás zanechal 
príjemné spomienky.
Pre žiakov základných škôl a  stredoškol-

skú mládež sme zorganizovali odbornú 
prednášku, ktorá bola venovaná 150. vý-
ročiu narodenia našej významnej rodáčky 
Boženy Slančíkovej Timravy. Prednáška 
bola na tému: Jazyk, veda o  jazyku a  Bo-
žena Slančíková Timrava v  podaní doc. 
PaedDr. Júliusa Lomenčíka, CSc., vysoko-

KNIŽNICA, MIESTO, KDE TO ŽIJE – CYKLUS PODUJATÍ / LIBRARY, A PLACE 
WHERE IT LIVES – THE CYCLE OF EVENTS
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školského pedagóga UMB v  Banskej Bys-
trici.
Ďalšia odborná prednáška RNDr. Jozefa 

Klindu, priekopníka a  ochrancu prírody, 
protagonistu environmentalizmu ochrany 
prírodného a  kultúrneho dedičstva, bola 
na tému: Svetové kultúrne a prírodné de-
dičstvo. Túto prednášku sme tiež venovali 
žiakom a  študujúcej mládeži základných 
a stredných škôl.
Veľkú radosť a nadšenie prejavili aj tí naj-

menší, deti materských škôl a žiaci nižších 
ročníkov základných škôl. Kreatívne diva-
dielko herca Romana Sorgera, ktorý ma-

lým poslucháčom predviedol dramatizáciu 
rozprávky s  hlasným čítaním, doplnenú 
hudobným sprevádzaním.
Poslednou prednáškou z  cyklu podujatí 

Knižnica, miesto kde to žije, bolo stretnu-
tie s  MUDr. Igorom Bukovským, PhD., 
slovenským lekárom, ktorý sa od roku 
1992 venuje otázkam výživy a tiež trendom 
v  oblasti zdraviu prospešnej životosprávy 
na tému: (Za)chráňte svoje črevo.
 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková,
Novohradská knižnica, Lučenec

riaditelka@nklc.sk

Motivačné aktivity s detským čitateľom 
2017, medzinárodný odborný seminár pre 
knihovníkov pracujúcich s detským a mlá-
dežníckym čitateľom, ale aj pre učiteľov, 
zorganizovala Knižnica pre mládež mesta 
Košice v Košiciach už po siedmykrát. Po-
dobne ako po iné roky, aj v tomto ročníku, 
sa scenár seminára držal zásady, že často 

je lepšie naživo vidieť ako len počuť. Preto 
svoje obľúbené aktivity s deťmi na podpo-
ru čítania predvádzali knihovníci priamo 
s košickými deťmi podľa vekových kategó-
rií. Viac ako po iné roky, sa tento ročník za-
meral  na vekovú kategóriu detí z druhého 
stupňa základnej školy.
Seminár otvorila kolegyňa z knižnice Fő-

MOTIVAČNÉ AKTIVITY S DETSKÝM ČITATEĽOM 2017 / MOTIVATION 
ACTIVITIES WITH CHILD READERS 2017
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városi Szabó Ervin v  Budapešti Veronika 
Kaszás podujatím  „Živé knihy“ pre 7. roč-
ník ZŠ. Cieľom podujatia bolo predstaviť 
knihy a príbeh netradičnou formou, pre-
budiť kreativitu a vzbudiť záujem o čítanie. 
Deti si mali vymyslieť svoj príbeh,  názov 
a názvy jednotlivých kapitol a  to všetko 
zahrať. Následne mali nájsť na policiach 
knižnice knihy s podobným obsahom. 
Mimoriadne efektívne bolo využívanie 
prvkov tvorivej dramatiky a dramatickej 
pedagogiky. Hosťujúca knižnica sa pred-
stavila s podujatím „Obyčajná tvár“ pre 
5. ročník ZŠ. Natália Malíková a Gabriela 
Kuncová v  niekoľkých aktivitách nielenže 
predstavili knihu, vzbudili o  ňu záujem, 
ale veľmi prirodzene a bez sentimentu do-
nútili zúčastnené deti rozmýšľať o  svojich 
axiologických každodenných postojoch. 
Nemecká knihovníčka a koordinátorka 
pre prácu s deťmi a mládežou z Berlínskej 
mestskej knižnici Reinickendorf  Christia-
ne Bornett sa venovala menším deťom 2. 
ročníka ZŠ v podujatí „Snehovobiela ruka-
vica“. Príbehom o zvieratkách, množstvom 
zmien a rôznorodosťou milých aktivít, ko-
legyňa vyvolala u  detí prirodzený záujem 
a z podujatia sa im nechcelo odísť. Riaditeľ 
knižnice  Fővárosi Szabó Ervin v  Buda-
pešti Péter Fodor si pre účastníkov semi-
nára pripravil  prezentáciu na tému „Roz-
víjanie čitateľskej gramotnosti v meniacej 
sa knižnici“, kde zdôraznil hlavne fakt, že 
nesmieme zabúdať na to, že svet okolo sa 
veľmi rýchlo mení, a  tak sa musia meniť 
aj knižnice ako vedomostné a informač-
né strediská. Iveta Cehelská z Knihovny 
Jiřího Mahena v Brne predstavila v  svojej 
prezentácii „TEEN - priestor pre mladých, 
kde to žije“ rôzne aktivity, podujatia práve 

pre tínedžerský vek. Christiane Bornett 
zaujala literárnou  mediáciou a podporou 
čítania v mestskej knižnici Reinickendorf 
ako príklad ponuky na vzdelávanie vo ve-
rejných knižniciach v Berlíne v kontexte 
digitálnych premien. Mladí knihovníci 
z  mestskej knižnice v Egri upútali deti z 
9. ročníka ZŠ a podujatím „S nami každé 
miesto zažiari“ priblížili deťom literatúru 
aj o nich, o príbehoch, ktoré prežívajú aj 
oni sami. Jana Poláková z Knihovny Jiřího 
Mahena v Brne  pripravila pre 9. ročník ZŠ 
podujatie „Deti so žltou hviezdou“, ktoré sa 
netýkalo súčasnosti, ale 2. sv. vojny a jej ne-
zmyselnosti a utrpenia. Predstavila deťom 
skutočné príbehy ich rovesníkov, ale v inej 
dobe. Posolstvo, ktoré ostalo  po veľmi sil-
nom emocionálnom zážitku, prinieslo na-
koniec aj tému súčasnosti a dnešného vylú-
čenia a predsudkov. Veľmi milé a príjemné 
boli aktivity s  menšími deťmi - 4. ročník 
ZŠ a  maďarská knihovníčka z  Budapešti 
Éva Dienes v  „Pátraní po dračej literatúre“ 
zblížila deti  s príbehmi a literatúrou, pred-
stavila čítanie a knihy prostredníctvom 
hry a zážitku. Stály lektor seminára Tibor 
Hujdič sa popasoval s deťmi z 8. ročník ZŠ, 
snažil sa ich presvedčiť, že aj  „Odborný text 
v knižnici“ má svoje miesto a aj s ním sa dá 
zažiť dobrodružstvo. Dobrou pomôckou 
boli odborné analýzy jednotlivých podu-
jatí PhDr. Ľudmily Hrdinákovej, ktoré sú 
dôležitou súčasťou seminára a pomáha-
jú komplexnejšie a explicitnejšie pocho-
piť jednotlivé procesy a metódy. Seminár 
ukončila kolegyňa z  Mestskej knižnice 
v  Bratislave Helena Mlejová, ktorá v  lete 
navštívila americké knižnice a  predstavila 
nám najmä tie pre deti a mládež.
Motivačné aktivity s  detským čitateľom 
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Umelecké a remeselné výstavy môžu mať 
najrozličnejšie podoby, a  dnes už sú bež-
nou súčasťou knižníc, ktoré sa čoraz viac 
otvárajú kultúrnemu životu svojho mesta 
či regiónu. No predovšetkým v  knižnici 
človek ocení, keď môže navštíviť výstavu, 
v  ktorej sa snúbi umenie obrazu s  ume-
ním slova. Takúto možnosť mali čitatelia 
Malokarpatskej knižnice v  Pezinku počas 
trvania výstavy Galérie Fantázia pod ná-
zvom Čarovný les v  mesiacoch december 
2017-január 2018.
Galéria Fantázia je tím autorov pod vede-

ním MUDr. Jany Sládkovej, ktorá prináša 
vlastný, jedinečný formát výstav – prepo-
jenie slova, obrazu, priestoru, zapojenie 
všetkých zmyslov, aby vznikol priestor zá-
žitkový, terapeutický, v ktorom každý môže 
uvidieť svet okolo seba nanovo, pohľadom, 
ktorý podnecuje vnímavosť a  prináša in-
špiráciu. Kompozícia, ktorá takto vznikne, 
sa nevymedzuje na seba samu, ale pozýva. 
Do spolupráce, do zdieľania, do spoloč-
ných tém, do rozhovorov, do objavovania, 
do spoznávania, do učenia sa, do tvorenia. 
A  tak, keď Malokarpatská knižnica v Pe-

zinku privítala vo svojich priestoroch Ga-
lériu Fantázia, výstavná miestnosť knižni-
ce sa stala lesnou chalúpkou, v ktorej ožil 
príbeh knižky Čarovný les – príbeh lásky 
k prírode, úcty k životu, príbeh odvahy žiť 
svoj život naplnený a dodržať sľuby, ktoré 

sme si dali vtedy, keď naše srdcia boli ešte 
čisté. Príbeh rozpomínania sa na ten sľub.
Kým sa obrázky a  veršované texty z  Ča-

rovného lesa dostali k ľuďom v knižnej for-
me, prešli dlhú cestu. Vzišli z  arteterapie 
a slúžili ako arteterapeutická pomôcka pre 
deti i dospelých, ktorým MUDr. Sládková 
pomáhala prostredníctvom tejto tvorby 
dorozumieť sa so sebou samým a nájsť tak 
cestu späť k svojej duši a vniesť do svojho 
života radosť a svetlo.
Knižka je obrazovým a  slovným sprie-

vodcom pre korekciu každodenného stre-
su a  iných zaťažujúcich situácií (životné 
zmeny, straty v rodine, rozchody, rozvody, 
ochorenia, emocionálne zranenia). Ponúka 
návod, ako zvládnuť takúto situáciu, pre-
tože sama vzišla z  takýchto zážitkov a  ich 
korekcií. Prináša upokojenie, stíšenie, vy-
tvára nový spôsob komunikácie – načúvať 
a  počuť nielen slovo, ale aj svoje potreby, 
hlavne emocionálne. Človek sa tak učí tieto 
svoje potreby vnímať a vyjadrovať ich sme-
rom k vonkajšiemu svetu, čím predchádza 
emocionálnym frustráciám.
Počas výstavy sa tento upokojujúci, tera-

peutický účinok, podporujúci komuniká-
ciu, rozširuje ešte na priestor a vzniká tak 
harmonická kompozícia. 
Steny zakvitli pestrofarebnými obrazmi 

a plynúcim textom básne Čarovný les. Nad 
nimi visia halúzky šípových ruží, hlohyne, 

ČAROVNÝ LES V KNIŽNICI / MAGIC FOREST IN LIBRARY

majú jeden základný cieľ, podeliť sa o skú-
senosti, nadobudnúť nové poznatky, vedo-
mosti, ale aj zručnosti  pri práci s detským 
čitateľom na podporu čítania. Veríme, že aj 
posledný ročník 2017 splnil pre účastníkov 
tento cieľ a  odchádzali domov nabudení 

a  otvorení novým kreatívnym projektom 
na ceste za našimi malými a  mladými či-
tateľmi.

Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Knižnica pre mládež mesta Košice

iveta.hurna@kosicekmk.sk
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brezové konáriky či zrelé borovicové šišky. 
V každom kúte našiel svoj domov niektorý 
z lesných obyvateľov: Dedo Medo, Myšiak 
Mišo, Srnček Nikolas, Sova Uršuľa, Gazdi-
ná Magda...
Predmety v chalúpke živým spôsobom 

evokujú tradičný život slovenskej rodiny 
v  jeho jednoduchosti a bohatosti zároveň. 
Starý, nechcený drevený nábytok, zabud-
nuté hlinené krčahy, hrnce, odhodené 
predmety každodenného použitia, ktoré 
stále slúžia, no svojim majiteľom začali 
zavadzať, to všetko dostalo druhú šancu. 
Nejde však o  skanzen, ale o  živý priestor, 
prinášajúci živé spomienky a živé podnety. 
Všetko je plnohodnotnou súčasťou kom-
pozície, ktorá vytvára pocit domova, ako-
si spoločný pre nás všetkých, hoci príbeh 
každého z nás je iný.
Stará knižničná polica sa premenila na 

špajzu plnú pokladov zo záhrady či pre-
chádzok prírodou: sušené bylinky, sušené 
kvety, jadierka, kôstky, semienka či iné plo-
dy. Zaváracie poháre ukrývajú rôznorodé 
tvary, farby, vône. Dva stolíky sú prestre-
té pre hostí a dookola stoličky, aby tu mal 
miesto každý, kto sem zavíta. Ako v starých 
chalupách. Pocit domova, prijatia, spolu-
patričnosti. Akoby tu všetko vravelo: „Aj ty 
sem patríš, prisadni si.“
Cestu do lesnej chalúpky si počas dvoch 

mesiacov trvania výstavy Čarovný les na-
šli jednotlivci i  skupiny detí a pedagógov 
z  materských, základných a  umeleckých 
škôl. Každá návšteva bola iná, no každá 
mala niečo spoločné – hlboký pozitívny 
zážitok, ktorý môže byť v  uponáhľanosti 
nášho sveta na dlhú dobu tým prístavom, 
ku ktorému sa človek v myšlienkach vracia.
Starý otec s  vnučkami vchádza do vý-

stavnej miestnosti. Jemná vôňa bylín 
pohladí, akoby vošiel do kuchyne svojej 
starej mamy, kde na stole už čakal hrnček 
s  voňavým liečivým bylinkovým čajom. 
Srdce zrazu stisol pekný pocit – uložený 
medzi tými najvzácnejšími. No ako dávno 
ho starý otec nevytiahol z truhlice, aby sa 
ním potešil! Vnučky zvedavo kráčajú po 
miestnosti, objavujú farby, tvary, vône, zá-
kutia plné prírodnej krásy i rozprávkových 
bytostí. Objavujú svet tak, ako ho doteraz 
nepoznali. 
Aj starý otec objavuje, ale trochu inak. 

Objavuje nanovo to, na čo už dávno zabu-
dol. Tá pozývajúca náruč prírody, ten víta-
júci stôl matky, ten môj sľub, ten sľub... Bol 
som malý chlapec a veril som... Teraz som 
dospelý muž, ale ten sľub... Ten sa predsa 
nepominul... Aha, veď je tu, vpísaný do tejto 
básne, do týchto obrazov, do tej poličky plnej 
úhľadne poukladaných plodov prírody, do 
tej lásky, s ktorou tu niekto prestrel stôl pre 
každého, kto zaklope na dvere. I pre mňa. 
Obráti sa k  vnučkám: „Počúvajte, diev-

čence,“ a  číta zo stien: „Prv, než vstúpiš, 
postoj chvíľu, rozhliadni sa vôkol. Územie, 
kam vkročiť ideš, stráži bystrý sokol. Pek-
né, však?“ V  očiach nie je starý muž, ale 
malý chlapec – ten, ktorý nebojácne behal 
po horách a  poznal šum sokolích krídiel. 
Vnučky dnes počúvajú starého otca inak. 
Lebo aj on rozpráva inak. Rozpomína sa. 
Vezme do rúk sito na preosievanie múky, 
akoby to bolo to, ktoré patrilo jeho mame. 
Ako keď na povale objavíš starý zabudnu-
tý svet, čarovný svet tvojho detstva – kaž-
dý predmet nesie aj tvoj príbeh. „Viete, čo 
to je? Tým sme preosievali múku. Aha, 
takto... A  tu, pozrite, takouto velikánskou 
varechou naberala moja mama šúľance.“
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Nesprevádzam ich výstavou, ale vítam ich 
v  chalúpke. V  našej? V mojej? Nie, v  ich 
vlastnej. Starý otec sa ocitol v zabudnutom 
svete krásneho detstva a  vnučky nechcú 
odísť, cítia sa tu dobre. Čítame si, rozpráva-
me sa a lúčime sa ako dobrí známi. Doma 
si toho ešte veľa povedia a stará mama uva-
rí tie šúľance.
A, hľa, už prichádzajú školáci na čele 

s  pani učiteľkou. Vstupujú do chalúpky – 
zvedavé očká prechádzajú po celej miest-
nosti, každý vie presne, kam si má sadnúť, 
ktoré zákutie mu je najbližšie. „Ako pekne 
to tu vonia!“ zvolá jeden. „Tento srnček 
bude môj kamarát!“ volá druhý, a už sedí 
vedľa srnca. „Pssst! Počuješ tých vtáčikov? 
Jéj! To je ako v lese.“
Čarovným lesom prešlo vyše 250 detí, 

ktoré tu absolvovali 12 podujatí - čítania, 
besedy o  prírode, o  našom vzťahu k  nej 
a  k  životu, či tvorivé dielne zamerané na 
spoznávanie prírodného materiálu a  prá-
cu s ním, ktorá u detí prináša upokojenie, 
podporuje jemnú motoriku, zapája takmer 
všetky zmysly a  prebúdza najvlastnejšiu, 
prirodzenú, spontánnu tvorivosť.
Deti čítajú, počúvajú, pozerajú sa, ovo-

niavajú a dotýkajú sa. Spoznávajú svet iný, 
spoznávajú ho nanovo. Všimol si si v  lete 
kôstku, ktorá ti zostala v ruke, keď si dojedol 
ovocie? Všimol si si ten kvietok, ktorý rastie 
popri cestičke? Všimol si si, z ktorého kvetu 
popadali tieto semienka? Možno si ich nikdy 
nevidel. A možno ich stretáš každý deň, ale 
nevšimol si si. Nikto ťa na ne neupozornil. 
Veď je toľko toho dôležitého, súrneho, čo ťa 
každý deň trápi. Niet času. Niet času pozrieť 
sa okolo seba, potešiť zrak, potešiť srdce, pri-
zrieť sa jeden druhému, poďakovať, poroz-
právať sa, byť spolu.

Pani učiteľka mi šepká: „Vidím, ako je 
tu deťom príjemne. Aj ja sa tu cítim ako-
si nezvyčajne pokojne.“ Z  detí sa stávajú 
malí objavitelia a  z  broskyňových kôstok, 
suchých makovičiek či semienok nechtíka 
sú zrazu vzácne poklady, ktoré si opatrne 
podávajú z ruky do ruky. Náhle v nich oží-
va túžba a potreba prizrieť sa bližšie, okom 
i dotykom skúmať štruktúru, privoňať, mať 
čas obdivovať to umelecké dielo, ktoré nám 
príroda pripravila. Túto prirodzenú zveda-
vosť prejavili deti od najmenších po naj-
staršie, a znova ju objavili v sebe i dospelí. 
Pedagógovia podujatia v  Čarovnom lese 

nielen ocenili, ale sa radi i  zapojili. „Je to 
krásna a  pútavá výstava. Ďakujeme za ne-
tradičné sprostredkovanie darov prírody. 
Veľmi zaujímavé bolo aj zapojenie takmer 
všetkých zmyslov,“ hovorí pani Zuzana Pau-
lová, učiteľka z  Materskej školy v  Báhoni. 
Pani Mgr. Iveta Kapraňová, učiteľka prvé-
ho stupňa Základnej školy Jána Kupeckého 
v Pezinku sa pridáva: „Kniha Čarovný les je 
výborná pre deti a veľmi užitočná. Páčila sa 
nám tiež hra – hádanie byliniek a  lesných 
plodov. Bolo nám tu krásne.“ Pani Mgr. 
Dagmar Belayová zo Špeciálnej základnej 
školy v Pezinku takisto ocenila takýto spô-
sob práce s deťmi, predovšetkým prírodné 
hádanky, pri ktorých hneď deťom pripome-
nula, čo všetko z nanovo objavených rastlín 
a  plodov, môžu vidieť v  školskej záhradke 
alebo po ceste do knižnice. A ja vidím, ako 
sa deti upokojili a užívajú si atmosféru bez-
pečného miesta niekde uprostred lesa.
V  kronike sa opakujú slová voňavé, prí-

jemné, inšpirujúce, láskavé, pokojné, jed-
noduché, prirodzené, ako v  lese, ďakujem. 
Deti, ktoré ešte nevedia písať, nakreslili 
stromy, kvety, slniečka a srdcia.
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Počas dvoch mesiacov vznikol v  našej 
knižnici v  výnimočný priestor. Čarovný les 
je miesto, kam sa ľudia radi vrátia, tam, kam 
ich srdce bude viesť. Tak, ako sa vraciame 
domov, keď nás život bije. Tak, ako sa vra-
ciame do prírody, keď nás ruch sveta vyhá-
ňa a dusí. Tak, ako sa vraciame k spomien-
kam na detstvo, keď prestávame rozumieť 
cestám, ktoré vedú ďaleko od nás, ďaleko od 
toho, kým sme boli, keď sme boli malí.

Je to priestor inšpirujúci sám o sebe. Po-
núka človeku návod, ako sa pozrieť na svet 
s láskou, podporuje vnímavosť, komuniká-
ciu, precítené čítanie, poskytuje pokoj a ra-
dosť, zanecháva pozitívny pocit, zážitok, 
z ktorého môže človek ešte dlho čerpať.

Hana Lukáčová 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

detske.odd@kniznicapezinok.sk
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Vzdelávanie je celoživotný proces, a  to 
nielen v  knihovníckej profesii. Nároky na 
ďalšie vzdelávanie, na získavanie odbor-
ných vedomostí a zručností knihovníkov 
postupne narastajú. Knihovník musí byť 
počítačovo gramotný, musí vedieť pracovať 
s informáciami všetkých druhov a učiť prá-
ci s informáciami používateľov knižnice. 
Knihovník musí zvládnuť komunikáciu, 
byť empatický, pracovať s rôznymi typmi 
používateľov, ktorí majú vlastné problémy 
a riešia záťažové situácie doma, či v práci. 
Požiadavka vzdelávania v oblasti terape-
utickej práce s čitateľom je nutná práve 
pre knihovníkov verejných knižníc, kde 
je najväčší predpoklad využívania širších 
možností a  prístupov pri práci s  knihou 
v  rámci širokej čitateľskej verejnosti, od 
detských používateľov až po seniorov. Po-
užívanie kníh ako súčasť liečby duševne 
chorých v spolupráci napr. s klientmi do-
movov sociálnych služieb je v knižniciach 
bežnou praxou. 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra realizo-

vala v septembri – novembri 2017 vzdelá-
vací kurz Základy biblioterapie pre kni-
hovníkov zameraný na získanie zručností, 
spoznanie metód a foriem biblioterapie 
s  cieľom zlepšiť prácu knihovníkov s  po-
užívateľmi knižníc. Lektorkou bola doc. 
PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. z 
Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogic-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave, odborníčka v  oblasti biblioterapie. 
Kurz tvorilo 5 stretnutí v rozsahu 30 hodín, 
ktoré boli zamerané na získanie teoretic-
kých poznatkov s praktickými ukážkami 
ako aplikovať jednotlivé metódy v praxi. 

Každé stretnutie bolo zamerané na kon-
krétnu oblasť biblioterapie. Úvodnou té-
mou bolo  Literárne umenie vo výchove 
a v  terapii, vymedzenie pojmu, história, 
ciele, cieľové skupiny a prístupy v bibliote-
rapii. Druhé stretnutie analyzovalo súčasti 
biblioterapie - poetoterapiu, paremiolo-
gickú terapiu, metódy a techniky v  bib-
lioterapii. Pri treťom stretnutí účastníci 
pracovali s príbehom, zamerali sa na vývin 
čitateľského záujmu, výber literárnych žán-
rov a terapiu knihou u detí so špecifickými 
edukačnými potrebami. Štvrté stretnu-
tie bolo zamerané na dospelých čitateľov, 
cielený výber literatúry, formy a  prístupy 
k cieľovej skupine. Posledné stretnutie po-
skytlo priestor na záverečnú sumarizáciu 
získaných poznatkov a  tvorbu bibliotera-
peutických stretnutí a  programov účast-
níkmi vzdelávania.
Lektorka pripravila v  spolupráci s  kraj-

skou knižnicou študijný materiál pre 
knihovníkov, ktorý obsahuje teoretické 
poznatky z  biblioterapie, ale aj praktic-
ké ukážky práce s  čitateľmi a  návody ako 
pracovať s biblioterapeutickými postupmi, 
prvkami a metódami v knižniciach. Mate-
riál bol vydaný v elektronickej podobe a je 
zverejnený na webe krajskej knižnice.
Knihovníci  verejných knižníc z  celého 

Slovenska mali možnosť rozšíriť svoje po-
znatky v prístupe k používateľom knižnice, 
empaticky pomôcť používateľom prostred-
níctvom práce s  knihou, terapeutom po-
máhať využiť knihu a čítanie pri práci s či-
tateľom, rozvíjať ľudskú osobnosť a posilniť 
sebavedomie čitateľov na biblioterapeutic-
kých podujatiach. Aplikácia  biblioterapie 

ZÁKLADY BIBLIOTERAPIE PRE KNIHOVNÍKOV /  THE BASICS OF 
BIBLIOTHERAPY FOR LIBRARIANS
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v knižniciach si vyžaduje neustále vzdelá-
vanie knihovníkov v tejto oblasti. 
Pri práci so špecifickými skupinami det-

ských a  dospelých čitateľov z domovov 
sociálnych služieb, špeciálnych škôl, alebo 
domáceho prostredia budú môcť absol-
venti kurzu využívať prvky a metódy bib-
lioterapie, hovorené a  písané slovo, prácu 
s  knihou ako terapeutickým nástrojom. 
Rozšírenie vedomostí a poznatkov z danej 
oblasti môže do značnej miery skvalitniť 
prístup knihovníkov k používateľom kniž-
nice so špeciálnymi potrebami.

Kurz absolvovalo 43 knihovníkov, kto-
rí získali osvedčenie o  jeho absolvovaní. 
Absolventi kurzu uplatnením získaných 
poznatkov z oblasti biblioterapie môžu 
v  značnej miere prispieť k  obohateniu 
činnosti slovenských knižníc. Kvalitnej-
šie služby knižníc iste budú mať pozitívny 
vplyv na spokojnosť ich používateľov. A to 
bolo aj účelom nášho snaženia pri napĺňa-
ní poslania projektu.

Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

lenka.malovcova@kskls.sk

Základy biblioterapie pre knihovníkov – spo-
ločná fotografia absolventov kurzu

BBSK – Novohradská knižnica, Luče-
nec už s tradíciou od roka 2007 vyhlasuje 
celoslovenskú literárnu súťaž vo vlastnej 
tvorbe, poézia, próza – Literárny Lučenec. 
Poslaním a  cieľom súťaže je prezentáciou 
vlastnej literárnej tvorby umožniť nada-
ným deťom, študentom i dospelým formou 
celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, 
možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, 
podporovať ich v ďalšom umeleckom za-
meraní, umožniť získať nové poznatky a 
kontakty v oblasti literárnej tvorby.
Toto podujatie je venované  významnej 

slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej 
-Timravy (2.10.1867-27.11.1951), ktorej 
život a dielo sú späté s Novohradom.
Do literárnej súťaže sa prihlásili nasledov-

né vekové kategórie: 5. - 9. ročník základ-
ných škôl a  osemročných gymnázií, štu-
denti stredných škôl a dospelí. Literárnymi 
formami súťaže boli: poézia, próza.
Do XI. ročníka súťaže sa prihlásilo 153 

autorov, ktorí nám spolu zaslali 313 súťaž-
ných prác. Odborná porota, ktorá práce 
hodnotila a  vyhodnotila, odporučila na 
ocenenie 20 autorov. V  rámci súťaže boli 

CELOSLOVENSKÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ – LITERÁRNY LUČENEC 2017 / 
SLOVAK LITERARY COMPETITION – THE LITERARY LUČENEC 2017
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udelené aj 3 mimoriadne ceny, Cena pri-
mátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky  
Domu Matice slovenskej a Cena riaditeľky 
Novohradskej knižnice. Výstupom súťaže 
je súhrnný dokument, Zborník literárnych 
prác, ktorý poskytuje výsledky celoštátnej 
súťaže autorov literárnej tvorby. Prináša 
podrobný prehľad ocenených autorov  a ví-
ťazných prác.
Celoslovenskú literárnu súťaž z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia, hlavný partner podujatia a  Slovenská 
asociácia knižníc. Ceny do súťaže venovali 
Kníhkupectvo Július Dováľ a  Kníhkupec-
tvo Golem, Mesto Lučenec, Dom Matice 
slovenskej.

Zoznam autorov ocenených prác XI. 
ročníka súťaže: 
I. veková kategória
Poézia

1. Semková Anna (Bratislava),,Polnočné 
monológy“ ,,Každodenná dilema pre-
pracovaného kartografa“

2. Kovalčíková Martina (Stará Ľubovňa) 
,,Voľnosť“,  „Iskra“,  ,,Predletná“

3. Zábelová Timea (Lokca) ,,Odpustenie“ 
,,Neskoro“, ,,Báseň“

Próza
1. Barcajová Lívia (Lovinobaňa) ,,Lentil-

ky“
2. Semková Anna (Bratislava) ,,Reklama 

na myšlienky“
3. Kostolná Martina (Trenčianske Teplice) 

,,Prečo rybičky vyskakujú von z akvária“

II. veková kategória
Poézia

1. Martišková Magdaléna (Topoľčany) 

,,Odkaz“ ,,Poézia“ ,,Požičovňa pier II.“
2. Kresanová Lucia (Bušince) ,,XXX“
3. Lazarčík Kristián (Horné Otrokovce) ,, 

Spytovanie“, „Depresia“, „Na hrane svi-
tania“, „Schody z dymu“, „Voľnosť času“ 

Próza
1. Ďuricová Zuzana (R.Sobota) ,,Niečo si 

napíše“
2. Moravčík Marek (Bratislava) ,,Oči,o-

či...“ ,,Tulák“
3. Suchárová Eva (Kysucké Nové Mesto) 

,,Víly a politika“

III. veková kategória
Poézia

1. Ing. Polónyi Mário Dis.art. (Bratislava) 
,,Na dlažbe“, „Babka Vševeda“, „Počkaj 
na mňa“

2. Grznárová Gabriela (Topoľčany) ,,Ru-
tinná“, „Dvojtvárnosť“, „Striptíz“, „Mo-
mentka(uznanlivá)“

3. Hodoň Martin (Tisovec) ,,Pomaly ply-
núce dni“, „Po zimnom výstupe“, „Ma-
rat_on“, „Márnokopytník“, „Pod sukňou 
býva najmäkšia tma“

Próza
1. Mizeráková Monika (Zemianske Lies-

kové) ,,O dni, keď som prestal mať rád 
parené buchty, alebo prečo niektoré vtá-
ky nelietajú“

2. Cigániková Jana (Slovenský Grob) 
,,Niečo za niečo“

3. Viteková Marta (Nové Mesto nad Vá-
dom) ,,Jeseň“

Mimoriadne ceny
Cena primátorky mesta Lučenec 
Fajd Adam (Lučenec) ,,Priority“
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Hudba sprevádza ľudí už od nepamäti 
a  v  dnešnej dobe je súčasťou života ľudí 
bez ohľadu na vek. Prostredníctvom nej 
sa u  detí a  mladých ľudí aktivizuje citová 
stránka, rozvíja sa vnímanie krásy a kulti-
vuje sa ich osobnosť. Učiteľ národov J. A. 
Komenský presadzoval spontánny tvorivý 
prejav u detí a podčiarkoval dôležitosť tvo-
rivosti v hudobnom rozvoji dieťaťa.
V hudobnom oddelení Knižnice Juraja 

Fándlyho v  Trnave sa uskutočnili v  roku 
2017 tri stretnutia v rámci cyklu Môj život 
s hudbou. Cieľom stretnutí  je prezentovať 
žiakom mladých hudobníkov, ich talent 
a blízky vzťah k hudbe.
Prvé stretnutie sa konalo v apríli a žiakom 

štvrtého ročníka sa predstavil talentovaný 
klavirista Lukáš Harant, študent Gymná-
zia A. Merici v Trnave, ktorý v tomto roku 
ukončil II. cyklus ZUŠ v Trnave a ako 14 
ročný sa stal organistom. Lukáš o sebe pre-
zradil, čo ho baví, čomu sa venuje a koľko 
hodín denne cvičí na klavíri. Svojou hrou 
chce prinášať radosť iným ľuďom, o  čom 
nás presvedčil prostredníctvom klavírnych 
skladieb od J. S. Bacha, F. Chopina a C. De-
bussyho, ktoré zahral na klavíri. Na záver 
stretnutia žiaci spontánne zaspievali ľudo-

vú pieseň v sprievode klavíra.
Druhé stretnutie sa konalo začiatkom 

júna. Privítali sme talentovanú klaviristku 
a čembalistku, čerstvú absolventku magis-
terského štúdia na Vysokej škole múzic-
kých umení v Bratislave Luciu Ševečkovú, 
ktorá sa zúčastnila niekoľkých ročníkov 
celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava 
v hre na klavíri v  štvorručnej a komornej 
hre. Počas svojho hudobného pôsobenia 
získala množstvo ocenení. Prítomní štvr-
táci ju zasypali množstvom otázok. Do-
zvedeli sa, že Lucia svojou hrou na klavíri 
rada pomáha iným ľuďom, preto ochotne 
a  rada účinkuje na rôznych benefičných 
koncertoch. Zazneli klavírne skladby od J. 
S. Bacha, L. van Beethovena, S. V. Rachma-
ninova a J. Haydna. So žiakmi sa rozlúčila 
skladbou z jej vlastnej tvorby.
Tretie stretnutie sa konalo v  novembri 

a malo názov Nevidiaci a hudba. Zrakovo 
postihnutí ľudia sa dokážu naučiť hrať na 
hudobnom nástroji a nie je pre nich prob-
lémom, aby hrali z nôt, pokiaľ sú prepísa-
né do bodového Braillovho notopisu. V 
mladšom veku sú schopní naučiť sa hrať na 
hudobnom nástroji podľa hmatu a sluchu. 
Dôkazom toho bol aj talentovaný predško-

MLADÉ TALENTY V HUDOBNOM ODDELENÍ KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO 
V TRNAVE / YOUNG TALENTS IN THE MUSIC DEPARTMENT OF THE LIBRARY  
OF JURAJ FÁNDLY IN TRNAVA

Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej 
v Lučenci
Šoóšová Eva (Veľký Krtíš)  ,,Losoncz...“

Cena riaditeľky Novohradskej knižnice
Mihalko Kamil (Lovinobaňa) Kamil píš!

Všetkým oceneným autorom, ale aj tým, 

ktorí sa do XI. ročníka súťaže vo vlastnej 
tvorbe  zapojili, gratulujeme a  ďakujeme. 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu o rok, 
v rámci XII. ročníka -  Literárny Lučenec 
2018.

PhDr. Mgr. Daša Filčíková
 riaditeľka Novohradskej knižnice, Lučenec

riaditelka@nklc.sk
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lák Viktor Radošovský a talentovaný piatak 
základnej školy Viktor Knap, ktorý už mal 
možnosť si zahrať na majstrovských let-
ných kurzoch s husľovým virtuózom prof. 
Petrom Michalicom. V podaní Viktora 
Radošovského si prítomní vypočuli sklad-
by od J. S. Bacha, V. Godára, pásmo krát-
kych piesní a skladbu J. Hatríka. Príjemnú 
atmosféru celého stretnutia dotvárali ľú-
bozvučné tóny huslí Viktora Knapa, ktorý 
precítene zahral skladby od A. Dvořáka, F. 
Kreislera a A. Vivaldiho v sprievode klaví-

ra. Na stretnutí bol prítomný aj  nevidiaci 
knihovník PhDr. Július Bartek, ktorý pri-
blížil jeho začiatky s hudbou. Porozprával 
žiakom, ako sa učil noty a hrať na klavíri. 
Toto výnimočné stretnutie žiakom prinies-
lo nielen silný hudobný zážitok, ale aj nové  
informácie a už teraz sa tešíme  na ďalšie 
stretnutie dvoch mladých talentovaných 
klaviristiek, ktoré budú hrať štvorručne.

PhDr. Alena Vozárová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

alenkavozarova1@gmail.com

Hovorieva sa: „ Žime tak, aby bolo chle-
ba i  neba.“ U  nás v  Martine, myslím si, 
máme toho neba vcelku dosť, lebo ak 
k  najznámejším kultúrnym inštitúciám 
mesta (SNM, SNK, Matica slovenská atď.) 
pripočítame menšie a mladšie, prípadne aj 
nejaké neziskové organizácie usilujúce sa 
o  rozvoj mesta, vyjde nám, že v  Martine 
je stále na čo sa ísť pozrieť, stále sú miesta 
hodné opakovaných návštev. Jednou z dô-
ležitých kultúrnych inštitúcií Martina je 
aj naša Turčianska knižnica. Jej dejiny sa 
začali písať začiatkom 50. rokov minulého 
storočia, ale základ bol položený už v roku 
1924. V priebehu 70. a 80. rokov pribúdali 
odborní zamestnanci, služby knižnice sa 
rozširovali, zvyšovala sa návštevnosť, vý-
požičky aj počet podujatí. V roku 1986 pri-
šla Turčianska knižnica s novinkou, zriadi-
lo sa hudobné oddelenie, resp. pracovisko 
hudobných a  zvukových dokumentov. 
Bolo síce vždy najmenšie spomedzi ostat-
ných pracovísk knižnice, známe sa však 
stalo tým, že sa v ňom neustále niečo dialo. 

Pôvodne pôsobilo v budove Halašovského 
domu, ktorý do povedomia Martinčanov 
vstúpil ako vila, ktorá bola v 2. polovici 19. 
storočia postavená pre zaťa Pavla Mudroňa 
Andreja Halašu a švagra Ambra Pietra.  Po 
krátkej dobe pôsobenia v  pekných histo-
rických priestoroch bolo však pracovisko 
hudobných a  zvukových dokumentov za-
čiatkom 90. rokov 20. storočia v dôsledku 
reštitúcií premiestnené do pracoviska ná-
učnej literatúry. Ďalším dôležitým medz-
níkom sa preň stal rok 1996. Knižnica sa 
stala súčasťou novozriadeného Turčianske-
ho kultúrneho centra, bola premenovaná 
na Turčiansku knižnicu a  dostala do po-
užívania nový pavilón. Vtedy sa pracovis-
ku hudobných a  zvukových dokumentov 
konečne dostalo adekvátnych priestorov 
a postupne bolo presťahované. Pri otváraní 
pracoviska v nových priestoroch  získalo 
do užívania osem gramofónov a osem pá-
rov slúchadiel, keďže vtedajšia hudobná 
produkcia bola prevažne na gramofóno-
vých platniach. Neskôr pribúdali audio ka-

MODERNIZÁCIA PRACOVISKA HUDOBNÝCH A ZVUKOVÝCH DOKUMEN-
TOV V TURČIANSKEJ KNIŽNICI V MARTINE / THE MODERNIZATION OF THE 
MUSIC AND AUDIO DOCUMENTS DEPARTMENT  IN TURIEC LIBRARY MARTIN
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zety a CD disky. Pracovisko niekoľko rokov 
prekvitalo, konali sa tu podujatia pre deti, 
širokú verejnosť i hendikepovaných obča-
nov. Bolo vždy dobre zásobené notovými 
materiálmi a bolo pravidelne využívané 
nielen v rámci poskytovania základných 
knižnično-informačných služieb (výpo-
žičiek, poskytovania informácií a indivi-
duálneho počúvania hudby), ale aj komu-
nitných a výchovno-vzdelávacích aktivít. 
Ponúkalo používateľom všetkých vekových 
kategórií široké spektrum podujatí, o ktoré 
bol veľký záujem. Už dlhoročnú tradíciu 
má u  nás projekt pre deti zo Špeciálnej 
školy Hudba nám pomáha zameraný na 
integračné aktivity hendikepovaných detí, 
kde je hudba využívaná ako motivačný, 
relaxačný a vzdelávací prostriedok. Veľký 
záujem o podujatia zamerané na hudobnú 
výchovu bol zo strany všetkých stupňov 
škôl, ktoré mali možnosť absolvovať široké 
spektrum aktivít zameraných na poznáva-
nie hudobných nástrojov, hudobných žán-
rov, tvorcov a interpretov hudby ako rozší-
rené vyučovanie hudobnej výchovy. 
Ako však v minulosti rástol počet osob-

ných počítačov s pripojením na internet 
v  domácnostiach, používatelia knižnice 
prejavovali čoraz menší záujem o počú-
vanie hudby v priestoroch knižnice. Tá sa 
pokúšala s nepriaznivou situáciou bojovať 
skracovaním výpožičných hodín pracovis-
ka. Od roku 2011 je pracovisko s hudob-
nými a  zvukovými dokumentmi zatvore-
né, knihy týkajúce sa náučnej hudobnej 
literatúry boli premiestnené na pracovisko 
náučnej literatúry a hudobná beletria zas 
na pracovisko beletrie. V  súčasnosti je 
prístupné len v rámci podujatí, ktoré or-
ganizuje Turčianska knižnica. Podľa spra-

covaných scenárov a v rámci existujúcich 
možností pracovisko ročne zrealizuje pri-
bližne 70 podujatí pre deti v  rámci orga-
nizovaných školských skupín a pre širokú 
verejnosť.
Začiatkom roku 2017 pracovisko hudob-

ných a  zvukových dokumentov reagova-
lo na výzvu Fondu na podporu umenia 
napísaním žiadosti o  finančný príspevok 
na modernizáciu technického vybavenia 
s  názvom Hudba ako prostriedok vzde-
lávania a  relaxácie.  Knižnica v záujme 
zachovania, skvalitnenia a rozšírenia spo-
mínaných aktivít potrebovala  už 20-ročné 
technické zariadenia obnoviť. Cieľom toh-
to projektu bolo  rozšíriť spektrum a zvý-
šiť kvalitu poskytovaných komunitných 
aktivít knižnice s dôrazom na hendikepo-
vané deti s využitím hudby a relaxačných 
aktivít, skvalitniť podujatia pre zdravotne 
postihnutých a seniorov, zosystematizovať 
a prehĺbiť spoluprácu s občianskymi zdru-
ženiami hendikepovaných občanov.  Našej 
žiadosti bolo vyhovené, a tak sa dnes mô-
žeme popýšiť piatimi kompletne novými 
CD prehrávačmi s USB vstupmi. Sú pripo-
jené na nové slúchadlové zosilňovače a slú-
chadlá, čím našim návštevníkom vieme za-
bezpečiť kvalitné individuálne počúvanie 
hudby. Ďalej nám bolo umožnené zakúpiť 
notebook, projektor a  plátno, ktoré pri 
podujatiach využívame  na rôzne hudobné 
prezentácie. Nadobudnutím nových repro-
duktorov sa nám podarilo obnoviť kvalitné 
kolektívne počúvanie hudby a prostredníc-
tvom WIFI routeru sme v celej miestnosti 
získali prístup na internet, čo sa dá dobre 
využiť napr. pri literárno-hudobných pod-
ujatiach so stredoškolákmi, keďže samo-
statne vyhľadávať informácie na internete 
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je možné prostredníctvom tabletov, ktoré 
už knižnica vlastní. Všetci vieme, že deti 
i  dospievajúcich viac baví samostatne vy-
hľadávať informácie, poznávať svet z vlast-
nej iniciatívy. 
Prvé dve podujatia pre širokú verejnosť 

z  cyklu Popoludnie s  hudbou s  názvom 
Muzikály a  Beatles sa už vo vynovenom 
pracovisku hudobných a  zvukových do-
kumentov uskutočnili. Čo nás veľmi teší, 
je skutočnosť, že sa na nich medzi inými 
zúčastnili členovia Ligy proti rakovine a že 
sa nám s nimi podarilo po niekoľkých ro-
koch opäť nadviazať spoluprácu. Už v naj-
bližších týždňoch pre túto kategóriu pou-
žívateľov pripravujeme  literárno-hudobné 
matiné s názvom Šansóny.
Pre deti sa v  mesiacoch január a  febru-

ár uskutočnili tiež dve podujatia, jedno 
bolo hudobno-rozprávkové s veselým kví-
zom pre deti z  vrútockej základnej školy 
a druhé bolo súťažno-zábavné stretnutie so 
slovenskou a rómskou hudbou pre deti zo 
Špeciálnej základnej školy. Na jarné mesia-
ce tohto roku máme pre deti z materských, 
základných a špeciálnych škôl  pripravené 
ďalšie podujatia. Budú vychádzať z knižné-
ho príbehu, pripravujeme aj dramatizáciu 
rozprávky, pričom deti budú mať možnosť 
vypočuť si vybrané skladby modernej i kla-
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sickej hudby tematicky korešpondujúce 
s  príbehom, zahrať si hudobno-pohybové 
hry, niečo nové z oblasti hudby sa naučiť. 
S  najmenšími návštevníkmi často pracu-
jeme s Orffovým inštrumentáriom a v zá-
verečnej relaxačnej časti podujatia deti 
rady oddychujú pri hudbe púšťanej cez 
slúchadlá. 
V blízkej budúcnosti začíname spolupra-

covať aj s  novými subjektmi a  zrealizuje-
me muzikoterapeutické podujatia pre deti 
a rodičov zo SPOSA Turiec ( Spoločnosť na 
pomoc osobám s  autizmom) a  taktiež sa 
tešíme na spoluprácu s Domovom sociál-

nych služieb Méta, ktorého dospelí klienti 
s mentálnym postihnutím navštívia praco-
visko hudobných a  zvukových dokumen-
tov Turčianskej knižnice v apríli na podu-
jatí venovanom legendám českej modernej 
hudby. 

Ešte raz chceme vysloviť veľké poďakova-
nie Fondu na podporu umenia, bez ktoré-
ho by modernizácia technického zariade-
nia pracoviska nebola možná. 

Mgr. Zora Kalmanová
Turčianska knižnica v Martine
 hudobne.tkmartin@gmail.com

Úplnou náhodou som vlani na jar objavila 
krátku správičku o mladom učiteľovi fyzi-
ky, ktorý vlastne neučí, teda neučí v  tom 
klasickom zmysle slova. Nie je zamestnan-
com školy, ale svojej profesie sa zhostil tro-
chu iným spôsobom a to veľmi šikovným. 
Miluje fyziku a  snaží sa ukázať každému, 
kto je ochotný počúvať a pozerať, že fyzika 
nie je strašiak, ale že je to zábava. Je popu-
larizátorom fyziky a prezentuje ju neštan-
dardným spôsobom.
Po prečítaní krátkej informácie, že existuje 

istý Michal Figura, a je dokonca z Prešova, 
chvíľu trvalo, kým som na neho našla kon-
takt, ale vďaka sociálnym sieťam to išlo po-
merne ľahko. Nasledoval telefonát a osobné 
stretnutie s  týmto sympatickým mladým 
mužom, ktorý svojou vášňou pre fyziku do-
káže nadchnúť aj jej najväčších odporcov. 
Ako mi pri rozhovore povedal, jeho roz-

hodnutie živiť sa fyzikou inak ako jej uče-
ním v  škole, sa doma nestretlo s  porozu-
mením, ale Michal Figura v tom mal jasno. 

Jeho koníček, ktorý sa rozvinul počas vyso-
koškolského štúdia, sa stal jeho živobytím 
a už takmer dva roky chodí po slovenských 
školách a  detských táboroch a  prezentuje 
fyziku zábavnou formou. Sám si vyrába 
pomôcky na pokusy a  tie potom prezen-
tuje pred žiakmi, študentmi aj dospelými. 
Pomocou pokusov prezentuje fyzikálne zá-
kony a poučky. V súčasnosti má pripravené 
dva programy Kúzelná fyzika 1 a Kúzelná 
fyzika 2.
Keď sme si v knižnici uvedomili, že popu-

larizovať fyziku ako vedu možno aj na na-
šej knižničnej pôde, dohodnúť termín na 
prvú prezentáciu programu Kúzelná fyzika 
1 nebol problém. Stalo sa tak 2. novembra 
2017 v  predvečer Týždňa vedy a  techni-
ky na Slovensku (trval od 6.-12.11.2017). 
Ponúkli sme túto možnosť školám v troch 
časových termínoch a nestačili sme sa ču-
dovať toľkému záujmu. 
M. Figura so zanietenosťou jemu vlastnou 

v  miestnosti plnej ľudí úplne spontánne 

KÚZELNÁ FYZIKA ALEBO AKO DOSTAŤ VEDU BLIŽŠIE K ĽUĎOM... / MAGIC 
PHYSICS OR HOW TO GET SCIENCE CLOSER TO PEOPLE...
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a prirodzene predvádzal rôzne pokusy, kto-
rými demonštroval tvrdenie, že s  fyzikou 
sa stretávame denne a  na každom kroku. 
Počas každého takmer hodinového inte-
raktívneho predstavenia ukazoval, predvá-
dzal a  vysvetľoval, zapájal prítomných, 
kládol otázky, odmeňoval najaktívnejších 
účastníkov... Bolo fascinujúce sledovať ako 
sa prítomní žiaci a študenti predháňali, aby 
si ich vybral a zapojil do pokusu.
Novembrová prezentácia Kúzelnej fyzi-

ky 1 bola síce orientovaná prednostne na 
školy a informovanosť verejnosti bola skôr 
zdržanlivá práve pre nedostatočné priesto-
rové kapacity v  knižnici pojať väčší počet 
návštevníkov, napriek tomu, sa našli záu-
jemcovia, ktorí sa prišli pozrieť. Aj z toho 
dôvodu sme zhruba o mesiac, 12. decem-
bra 2017, pripravili prezentáciu aj pre širo-
kú verejnosť. Priestory prezentačnej miest-
nosti praskali vo švíkoch a Michal Figura 
premiérovo predstavil Kúzelnú fyziku 2, 
s ktorou na školách začal od januára 2018. 
Podľa jeho slov sme po prešovskej Hvez-
dárni a planetáriu sme druhou inštitúciou 
v  meste, ktorá uviedla jeho program pre 
verejnosť, čo nás teší.

Ako sledujem jeho púť po Slovensku, ho-
vorím si, že takýchto ľudí je treba podpo-
rovať, dať im možnosť prezentovať svoju 
prácu a že ide záslužnú prácu, to je hádam 
zrejmé. M. Figurovi sa podarilo vyvolať 
v žiakoch nielen záujem a nadšenie, ale aj 
otázky, prečo niečo také nemôžu zažívať na 
predmetoch fyziky v školách. Je pravda, že 
učitelia fyziky (možno aj iných predmetov) 
nemajú na hodinách priestor na to, aby sa 
venovali pokusom v takej miere či rozsahu, 
ako to robí M. Figura, a tiež nemajú k dis-
pozícii toľko pomôcok. Tie si však robí on 
sám práve preto, že táto práca živí jeho aj 
jeho rodinu a záujem žiakov a študentov je 
aj preto veľký, lebo oceňujú tento netradič-
ný spôsob výuky.
Počas TSK 2018 bude Kúzelná fyzika 

v ŠVK pokračovať a to nie je všetko. V po-
pularizácii vedy chceme urobiť viac a chys-
táme sa podobným spôsobom predstaviť aj 
iné predmety a o tom ako to dopadlo bu-
deme informovať na stránkach Bulletinu.

Mgr. Valéria Závadská
Štátna vedecká knižnica v Prešove

riaditelka@svkpo.sk

Cieľom projektu Vyšehrad číta deťom je zvý-
šiť informovanosť o  dôležitosti čítania deťom 
nahlas v  krajinách V4. Projekt je primárne 
určený pre rodičov a ich deti, ale do celého 
projektu a jeho propagácie sa môžu zapojiť 
knižnice, školy, či rodinné centrá. Všetky 
činnosti projektu vytvoria základňu pre 
medzinárodnú sieť zameranú na problematiku 
čítania deťom nahlas.
Slávnostná Inaugurácia
Medzinárodný projekt zaháji slávnostná Inau-

gurácia, ktorá sa bude konať 28. mája 2018 
v  Prahe za účasti zástupcov všetkých krajín 
V4. Spoločne tak odštartujeme celý projekt 
prenesený do materských krajín ako Týždeň 
čítania deťom.
Týždeň čítania deťom
V  rámci projektu Visegrad Reads to Kids sa 

VYŠEHRAD ČÍTA DEŤOM / VISEGRAD READS TO KIDS
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bude konať od 4. do 10. júna 2018 Týždeň 
čítania deťom vo všetkých spolupracujúcich 
krajinách V4. Cieľom už tradičného Týždňa 
čítania deťom je motivovať deti a mládež k pra-
videlnému čítaniu a rozvíjaniu lásky k literatú-
re. Súčasťou týždňa môžu byť organizované 
akcie najrôznejšieho typu. Môže sa jednať o 
medzigeneračné aktivity, stretnutia so spisova-
teľmi a autormi detských kníh, čitateľské hry a 
súťaže, malé dielne pre deti a rodičov atď.
V  počas Týždňa čítania deťom bude zreali-

zovaná medzinárodná verejná akcia vo všet-
kých krajinách súbežne. V  priebehu tohoto 
dňa sa budú deťom zo základných škôl čítať 
vybrané tituly detskej literatúry krajín V4 a 
zároveň sa uskutoční telemost medzi Poľskom, 
Slovenskom, Maďarskom a Českom. Konkrét-
ny dátum tohoto dňa ešte upresníme.
Zapojenie verejných knižníc
Tohtoročný štvrtý ročník Týždňa čítania de-

ťom bude zameraný na čítanie a  propagáciu 
českých, slovenských, poľských a maďarských 
autorov detskej literatúry.
Každá knižnica bude mať k dispozícii ponuku 

doporučených kníh autorov krajín V4,  ktorý 
vás môže inšpirovať . Ďalej bude možné využiť 
brožúrku v elektronickej podobe, ktorá bude 
obsahovať nielen spomínaný zoznam doporu-
čených autorov, ale zároveň aj tipy a praktické 
rady k čítaniu , alebo informácie o projekte a o 
všetkých partnerských organizáciách. Tešíme 
sa na spoluprácu kde aj vďaka vašej účasti bude 
celé Slovensko čítať deťom.
Čítajme deťom každý deň. Každý deň bude 

o zážitok krajší!
Partnermi projektu v  zastúpení jednotlivých 

krajín Vyšehradskej štvorky sú:

• Celé Česko čte dětem, o.p.s. www.cele-
ceskoctedetem.cz (hlavný partner)

• Celé Slovensko číta deťom, o.z. www.ce-
leslovenskocitadetom.sk (partner)

• Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta 
dzieciom www.calapolskaczytadzieciom.
pl (partner)

• Hungarian Reading Association (Magyar 
Olvasástársaság) www.hunra.hu (partner)

• http://visegradfund.org/home/

Visegrad Reads to Kids
Our aim is to raise awareness about the im-

portance of reading aloud amongst all four 
Visegrad countries. We want to promote 
reading aloud through campaigns among 
parents and stakeholders (schools, libraries, 
family centres, etc.). In the framework of the 
project, we will organise and promote the 
Week of Reading to Kids, which will be fo-
cused on children and children’s literature.
The Week of Reading to Kids will take place 

in the first week of June 2018. During this 
week there will be organised events in all 
four of the participating countries, inclu-
ding: days of reading, intergenerational acti-
vities, meetings with writers, as well as little 
workshops for children and parents. These 
activities will create a base for an internatio-
nal network focused on the idea of reading 
aloud. All experiences gained during the or-
ganisation of the event will be used in our 
future activities.
http://visegradfund.org/home/

MgA. Viera Kučerová
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Ministerstvo kultúry Slovenskej repub-
liky v  záujme zvyšovania profesionality 
výkonov vo verejných knižniciach, trvalé-

ho skvalitňovania a  vytvárania tvorivého 
konkurenčného prostredia vo  verejných 
knižniciach pristúpilo k  vyhláseniu súťa-

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE KNIŽNICA ROKA / ANNOUNCEMENT OF THE 
COMPETITIONLIBRARY OF THE YEAR

1 
 

č. MK-2097/2018-110/261 
 
 

 

Štatút súťaže 

KNIŽNICA ROKA 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záujme 
zvyšovania profesionality výkonov vo verejných knižniciach, trvalého skvalitňovania 
a vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia vo verejných knižniciach vydáva Štatút 
súťaže Knižnica roka (ďalej len „štatút“). 
 

Článok 1 
Príprava a organizovanie súťaže  

 
(1) Súťaž Knižnica roka (ďalej len „súťaž“) každoročne vyhlasuje a organizačne zabezpečuje 

ministerstvo. Víťazovi súťaže je udelený titul Knižnica roka. 
(2) Pri realizácii súťaže ministerstvo spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou 

v Martine, Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. 
(3) Titul Knižnica roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) 

za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností vo verejnej 
knižnici,1) ktoré sú v súlade s odporúčanými štandardmi na poskytovanie kvalitných 
knižnično-informačných služieb verejnosti2) a úlohami verejnej knižnice pri plnení cieľov 
a priorít strategických a koncepčných nastavení knižničného systému Slovenskej 
republiky, regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a za komplexný profesionálny 
prístup k činnosti verejnej knižnice, na základe návrhov odbornej poroty (ďalej len 
„porota“) vymenovanej ministrom.  

(4) Titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici v dvoch kategóriách: 1. kategória - 
regionálna knižnica, 2. kategória - obecná knižnica/mestská knižnica. 

(5) Minister môže na návrh odbornej poroty udeliť čestné uznanie. 
 

Článok 2 
Vyhlásenie a pravidlá súťaže 

 
(1) Každý ročník súťaže sa vyhlasuje k 18. máju pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. 
(2) Hodnotené obdobie je od 1. januára do 31. decembra príslušného súťažného  ročníka. 
(3) Súťaž sa riadi Pravidlami súťaže a rokovacím poriadkom odbornej poroty súťaže Knižnica 

roka (ďalej len „pravidlá“) č. MK-2097/2018-110/262. 
                                                 
 
1) § 9 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
2) Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK–1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010                         
na určenie štandardov pre verejné knižnice. 
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(4) Štatút a pravidlá zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. 
 

Článok 3 
Účasť v súťaži 

 
(1) Do súťaže sa môže prihlásiť verejná knižnica, ktorá je zaevidovaná v Zozname knižníc 

Slovenskej republiky vedenom ministerstvom. Ak knižnica nemá samostatnú právnu 
subjektivitu prihlášku podá jej zriaďovateľ alebo zakladateľ. 

(2) Prihlášky do súťaže môže verejná knižnica predkladať do 28. februára kalendárneho roka 
nasledujúceho po príslušnom súťažnom ročníku. 

(3) Podmienkou účasti v súťaži je podanie úplnej prihlášky3) a priloženie sprievodnej 
dokumentácie v stanovenom termíne. 

 
Článok 4 

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže 
 
(1) Súťaž hodnotí odborná porota vymenovaná ministrom v súlade s pravidlami. 
(2) Udelenie titulu Knižnica roka sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa 

múzeí.  
(3) Verejná knižnica, ktorá sa stane víťazom súťaže v 1. kategórii a v 2. kategórii, získa: 

a) osvedčenie o udelení a užívaní titulu Knižnica roka, 
b) finančnú odmenu vo výške 2 500,- eur, 
c) plaketu symbolizujúcu udelenie titulu Knižnica roka. 

(4) V prípade čestného uznania prináleží verejnej knižnici diplom. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára  2018. 
 

 
 
 

Marek Maďarič 
minister kultúry 

                                                 
3) Príloha k Pravidlám súťaže a rokovaciemu poriadku odbornej poroty súťaže Knižnica roka. 

že Knižnica roka. Súťaž sa vyhlasuje k 18. 
máju pri príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí. Jej hodnotené  obdobie je od 1. ja-
nuára do 31. decembra príslušného súťaž-
ného ročníka.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na 
http://www.culture.gov.sk/posobnost-mi-
nisterstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-
-system/sutaze-a-podujatia-328.html
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V roku 2016 – 2017 vydala Štátna vedec-
ká knižnica v Prešove osem edičných ti-
tulov, menovite v roku 2016 – tri1 na od-
delení OHKF (2) a DICRK (1),2  v roku 
2017 – 5 titulov na oddelení OHKF, kto-
ré boli realizované už s finančnou pod-
porou MK SR.3 Z  nich sa problematike 
výskumu knižnej a  duchovnej kultúry 
Prešova, východného Slovenska za sle-
dované obdobie venuje šesť edičných vý-

1 Prioritný projekt: Jazyk, slovo a verš v preme-
nách času (od nárečia, menšiny po jazyk), ktorý 
bol podaný v rámci prvku  08T 0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO, nebol schválený. 
Financovanie bolo zabezpečené z finančných 
prostriedkov knižnice. 
2 Ide o titul GOROĽ, Roman. Studený dotyk 
strateného rána. Prešov: Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, dokumentačno-informačné 
centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN  978-
80-89614-25-7. Publikácia predstavuje vydanie 
knižnej prvotiny rómskeho autora Romana 
Goroľa. Táto básnická zbierka 20-tich básní 
bola doplnená o ilustrácie rómskeho výtvarníka 
Martina Kaleju Januv. 
3 Z nich 4 sa venujú nami sledovanej proble-
matike. Boli vydané v rámci Prioritného pro-
jektu pod názvom Duchovná a knižná kultúra 
v dobových prameňoch (osobnosti – školstvo 
– cirkev) v rámci prvku  08T 0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO, jeden titul (Knižni-
ca v priestore a čase: 65. výročie ŠVK v Prešove. 
Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 
2017. ISBN), a to v rámci Prioritného projektu 
Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra – ich 
úloha a poslanie v modernej spoločnosti rovna-
ko v rovnomennom prvku  08T 0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO.

Z NAŠICH VYDANÍ

stupov, a to tri vedecké monografie a tri 
zborníky.
Vedecká monografia Fragmenty kniž-

nej kultúry z obdobia slovenského 
národného vývinu (1780 – 1875) vo 
fondoch historických knižníc mesta 
Prešov,4 predstavuje  I. diel v rámci plá-
novaných výstupov.5 Jej autorkami boli 
Lenka Bischof, Marcela Domenová, Lu-
cia Němcová a  Gabriela Vašková. Vý-
skum primárnych materiálov – starých 
tlačí z obdobia  formovania slovenského 
národného národa (vymedzený rok-
mi 1780 – 1875) zachovaných dodnes 
sa realizoval v  troch inštitúciách, a  to 
v  historickom fonde ŠVK v  Prešove, 
v historickej Kolegiálnej knižnici v Pre-
šove a v historickom fonde UK Prešov-
skej univerzity v Prešove. Monografia je 
rozdelená do dvoch častí. Prvá – vstupná 
časť predstavuje pre pochopenie celko-
vého dejinného kontextu politicko-spo-
ločenské pomery a delí sa na 2 kapitoly). 
Druhá časť pod názvom Knižná kultúra 

4 DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmen-
ty knižnej kultúry z obdobia slovenského 
národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch 
historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: 
ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-
34-9; e-booky: ISBN 978-80-89614-35-6 (pdf), 
ISBN 978-80-89614-36-3 (e-pub), ISBN 978-
80-89614-37-0 (mobi).
5 Druhý diel publikáciu sa plánuje vydať 
v roku 2019/2020.

NOVÉ PUBLIKÁCIE K DEJINÁM KNIŽNEJ A DUCHOVNEJ KULTÚRY 
(Z EDIČNEJ ČINNOSTI ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE 2016 
– 2017) / NEW PUBLICATIONS ON THE HISTORY OF BOOK AND SPIRITUAL 
CULTURE (FROM THE EDITORIAL ACTIVITIES OF THE STATE SCIENTIFIC 
LIBRARY IN PREŠOV  2016 - 2017)
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alebo aj grafického spracovania, knižnej 
väzby (primárnej i  sekundárnej),  doku-
mentovania posesorských údajov a okol-
ností, vďaka ktorým sa knihy dostali do 
Prešova. Publikácia vyšla v  printovej 
i elektronickej  podobe.
Druhá vedecká monografia Prešovské 

kráľovské katolícke vyššie gymnázium 
a  jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918 
vyšla z  pera Lenky Bischof v  printovej 
i  elektronickej  podobe.6 Prezentuje vý-
skum problematiky k dejinám úplného 
osemročného katolíckeho kráľovského 
gymnázia s  vyučovacím jazykom ma-
ďarským, vychádzajúc z kompletnej 
zbierky výročných správ gymnázia. Tie 
sa zachovali v  historickom fonde ŠVK 
Prešov, v Štátnom archíve v Prešove a v 
historickej Kolegiálnej knižnici. Mono-
grafia pozostáva z  troch kapitol, prvá 
(Podmienky pre rozvoj gymnázia v  2. 
polovici 19. storočia) sa venuje rozvoju 
školstva v Rakúskej monarchii v rokoch 
1848 – 1867 a podobe školstva v Uhor-
sku po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
v  rokoch 1867 – 1918. Druhá kapitola 
dokumentuje samotné dejiny gymná-
zia v období od 2. polovice 19. storočia 
po jeho zánik po prvej svetovej vojne. 
Autorka poukazuje aj na starší príspe-
vok Jozefa Rubyho k  výskumu dejín 
gymnázia. Nosná tretia kapitola pod 
názvom Knižnice gymnázia sa postupne 
venuje gymnaziálnej knižnici – študent-
skej (žiackej) a  profesorskej (učiteľskej) 
6 Bischof, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke 
vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 
1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. 
ISBN 978-80-89614-46-2, ako e-booky: ISBN 
978-80-89614-47-9 (pdf), ISBN 978-80-89614-
48-6 (e-pub), ISBN 978-80-89614-49-3 (mobi).

Obr. 1 Monografia: Fragmenty knižnej kultúry 
z obdobia slovenského národného vývinu (1780 
– 1875) vo fondoch historických knižníc mesta 
Prešov. 2016

je rozdelená na 6 kapitol, zameraných 
na problematiku jazyka a  literatúry, ná-
rodnoobranné spisy, učebnice a  škol-
ské knihy, osvetovú a  ľudovýchovnú 
literatúru, evanjelickú cirkevnú spisbu 
a príležitostné a  iné tlače (varia), ktoré 
sa stali relevantnými prameňmi pre ich 
dokumentačnú a  výpovednú hodnotu. 
Dôraz sa kládol nielen na predstavenie 
a obsahovú analýzu tlačí podľa vyššie 
uvedených tematických skupín, ale aj na 
predstavenie autorov v  dobovom kon-
texte, špecifickosť či význam ich diela. 
Pri výstupoch sa prihliadalo aj na od-
borné spracovanie týchto slovacikálnych 
dokumentov z pohľadu knižnej kultúry, 
v okruhoch doloženej vydavateľskej a ty-
pografickej činnosti, dobovej reklamy 
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knižnici od ich vzniku a  sformovania 
v  50. a  60. rokoch 19. storočia, cez sta-
bilizáciu činnosti v 70. a 80. rokoch 19. 
storočia až po obdobie najväčšieho roz-
machu v 20. storočí.  Sumarizuje počet a 
zameranie zakúpenej literatúry a časopi-
sov, finančné prostriedky investované do 
nákupu nových titulov, zoznamy darcov, 
návštevnosť mládežníckej knižnice, po-
ukazuje na knihovníkov, ktorými boli aj 
samotní gymnaziálni profesori.
Titul Evanjelici v Prešove  v 18. a v 1. 

polovici 19. storočia: fragmenty z dejín 
cirkvi, školstva a  osobností predstavu-
je vedeckú monografiu. Jej autorkou 
je Gabriela Oľšavká. Vyšla v  roku 2017 
v  elektronickej verzii.7 Textová časť je 
rozdelená do štyroch kapitol. Venuje sa 
problematike dejín evanjelickej cirkvi 
a. v. a  jej vybraných osobností v  stano-
venom období, pamiatkam – hmotným 
i nehmotným, ktoré sa zachovali dodnes. 
Postupne predstavuje cirkevné zbory (t. 
j. nemecký a  slovenský) v  Prešove,  ich 
správu, počty veriacich, jednotlivé fílie, 
osobitých učiteľova a  farárov. Osobitný 
priestor bol venovaný v tom čase využí-
vaným sakrálnym a  cirkevným staveb-
ným objektom, t. j. budovám chrámov, 
fár, chudobinca a  ich interiérom,  vede-
niu agendy (matriky, cirkevné knihy) ako 
aj správe majetku (príjmy, výnosy cirkvi). 
Predstavu o  živote a  vzdelávaní evanje-
likov dotvára kapitola školstvo. Okrem 
organizácie školy, jej majetku, budovách 
7 Oľšavká, Gabriela. Evanjelici v Prešove  
v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z 
dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK 
Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf), 
ISBN 978-80-89614-51-6 (e-pub), ISBN 978-
80-89614-52-3 (mobi).

sa čitateľ dozvie aj o stave školskej kniž-
nice a  zbierkových fondoch. Základom 
analýzy sa stali zápisnice z kanonických 
vizitácií  z rokov 1742 a 1806, matrík or-
dinovaných z rokov 1614 – 1836, cirkev-
ných matrík a  schematizmov. Výskum 
sa realizoval v  Zborovom, seniorálnom 
a  historickom dištriktuálnom archíve 
ECAV Prešov, v  Archíve Východného 
dištriktu ECAV na Slovensku, v MV SR, 
Štátnom archíve v Prešove a v historickej 
Kolegiálnej knižnici v Prešove.
Zborník 19. storočie v  zrkadle písom-

ných prameňov: Z  dejín knižnej a  du-
chovnej kultúry Slovenska zostavila M. 
Domenová. Vyšiel v  printovej i  elek-
tronickej podobe.8  Obsahuje 20 štúdií, 
8 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: 

Obr. 2 Monografia: Fragmenty knižnej kultúry 
z obdobia slovenského národného vývinu(1780 
– 1875) vo fondoch historických knižníc mesta 
Prešov.. 2017
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z viacerých  tematických oblastí, ktoré sa 
spájajú s osobnosťou a dielom Ľudovíta 
Štúra ako aj reflexiu jeho diela, pred-
staviteľmi štúrovskej generácie (Štefan 
Václav Homola, Bohúš Nosák-Nezabu-
dov), osobnosťami slovenského kultúr-
neho, národného i literárneho (Jozef 
Budaváry-Krička, Ján Kutlík st., Martin 
Hamuliak, Pavol Ország Hviezdoslav) 
života. Dominujú analyzované a kriticky 
podané zaujímavé práce a  jednotliviny, 
najmä zachované staré tlače a periodiká 
z rôznych pamäťových inštitúcií. Priestor 
bol venovaný aj prostrediu škôl – výroč-
Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. 
Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 
2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1; ako 
e-booky: ISBN 978-80-89614-31-8 (pdf), ISBN 
978-80-89614-32-5 (e-pub), ISBN 978-80-
89614-33-2 (mobi).

né správy, divadelný život či vydavateľ-
skej a fotografickej činnosti. Okrem nich 
zborník obsahuje aj rubriku Kronika/
Správy, kde bolo zaradených 7 príspev-
kov najmä z  prostredia ŠVK Prešov, 
v  ktorých sa prezentuje časť vlastných 
vedecko-výskumných  a odborných pod-
ujatí. Rubrika Anotácie/Recenzie ob-
sahuje 10 príspevkov, ktoré štandardne 
predstavujú aktuálnu a zaujímavú spisbu 
slovenských historikov, retrospektívnych 
bibliografov či jazykovedcov.
Titul Osobnosti v knižnej kultúre a his-

torických prameňoch: ad honorem Jo-
zef Repčák,9 predstavuje nekonferenčný 
zborník, ktorý vyšiel v roku 2017 v prin-
tovej aj elektronickej podobe. Zostavila 
ho M. Domenová. Podnetom na jeho vy-
danie bolo podujatie v roku 2016, kedy si 
ŠVK pripomenula 105. výročie narodenia 
svojho bývalého riaditeľa Jozefa Repčá-
ka (1911 – 1982), ktorý patril k prvým 
profesionálne vzdelaným knihovníkom 
v Československu, priekopníkom regi-
onálnej bibliografie na Slovensku. To sa 
stalo inšpiráciou pre výskum nielen tejto 
osobnosti, ale aj iných osobností Sloven-
ska (Uhorska) v podobe vedeckej konfe-
rencie s medzinárodnou účasťou. Zborník 
prináša 15 štúdií, z  nich štyri sa venujú 
osobnosti J. Repčáka. Ďalšie štúdie boli 
venované osobnostiam, ktorých život bol 
spojený s  mestom Prešov ako Ján Boca-
tius, Ján Weber, Július Holénia, František 

9 Osobnosti v knižnej kultúre a historických 
prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. 
Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 
244 s. ISBN 978-80-89614-41-7, e-booky: ISBN 
9978-80-89614-42-4 (pdf), ISBN 978-80-
89614-43-1 (e-pub), 978-80-89614-44-8 (mobi).

Obr. 3 Monografia: Evanjelici v Prešove  v 18. 
a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín 
cirkvi, školstva a osobností. 2017



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 1/2018 63

Obr. 4 Zborník: 19. storočie v zrkadle písom-
ných prameňov:  Z dejín knižnej a duchovnej 
kultúry Slovenska. 2016

Tichý, ale aj tým, ktoré pochádzali či pô-
sobili v  regióne východného Slovenska 
ako lekár Eliáš Trangus, vojnový letec 
Albert Bujanovič či emigrant Grigorij Mi-
chajlovič Medvecký. Do zborníka sa navy-
še zaradili aj dve materiálové štúdie, resp. 
materiály z  prostredia dokumentovania 
osobností spojených s mestom Prešov, a to 
v  kontexte aktivít Rudolfa Lieskovského 
vo veci  židovskej rodiny Hofstetterovcov 
alebo predstaveniu vybraných sepulkrál-
nych pamiatok osobností na prešovskom 
mestskom cintoríne. Zborník má preto 
medziodborový charakter a je určený od-
borníkom z  viacerých vedných odborov. 
V  rubrike Správy/Kronika sa nachádza 
5 príspevkov (nielen zo života v ŠVK), v 
rubrike Recenzie/Anotácie 6 príspevkov, 
ktoré odbornej verejnosti predstavujú 
nové tituly z oblasti bibliografie, regionál-
nych dejín s dôrazom na územie východ-
ného Slovenka a Šariša.
Posledný prezentovaný edičný výstup 

predstavuje zborník pod názvom Liber 
– verbum – monumentumque: duchov-
ná kultúra a konfesionalita v dejinách10 
a  vyšiel v  roku 2017 v  printovej i  elek-
tronickej podobe. Zostavila ho rovnako 
M. Domenová. V roku 2016 sme si pri-
pomenuli 470. výročie úmrtia teológa 
a reformátora Martina Luthera (1483 
– 1546) a rok 2017 bol aj rokom 500. 
výročia reformácie. Práve v tomto kon-
texte bolo v ŠVK Prešov usporiadaných 

10 Liber – verbum – monumentumque: du-
chovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. 
Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 
170 s. ISBN 978-80-89614-38-7, e-booky: ISBN 
978-80-89614-39-4 (pdf), ISBN 978-80-89614-
40-0 (e-pub), ISBN 978-80-89614-45-5 (mobi).

niekoľko odborných podujatí – konfe-
rencií i výstav. Zborník má aj preto in-
terdisciplinárny presah. Bolo doň zara-
dených 15 štúdií zameraných nielen na 
vybrané osobnosti evanjelickej a. v. kon-
fesie ako Martin Luther, Martin Bucer, 
Ján Michal Schwarz, Ľudovít Štúr, ale aj 
kalvínskej konfesie ako Gál Huszar, Ján 
Siderius, Peter P. Alvinczi, Juraj Jessenius 
a  iní. Rímskokatolícku konfesiu zastu-
puje Dominik Mokoš, gréckokatolícku 
napríklad Ján Kutka, pravoslávnu arci-
biskup Makarios III. Príspevky sa venujú 
ich životu a dielu so snahou predstaviť či 
zhodnoť ich činnosť, polemiky a názory 
odrážajúce dobu, v  ktorej vznikli. Ďal-
ším tematickým okruhom príspevkov 
boli fragmenty pamiatok knižnej kultú-
ry z oblasti liturgických a modlitebných 



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 1/201864

Obr. 5 Zborník: Osobnosti v knižnej kultúre 
a historických prameňoch: ad honorem Jozef 
Repčák. 2017

Obr. 6 Zborník: Liber – verbum – monumen-
tumque: duchovná kultúra a konfesionalita 
v dejinách. 2017

kníh a  Biblií zachovaných vo viacerých 
pamäťových a  fondových inštitúciách 
východného Slovenska (Košice, Stará 
Ľubovňa). Priestor bol venovaný aj ma-
povaniu naratívnych prameňov cez oral 
history a  etnografiu (pôstne duchovné 
spevy, Fintice) alebo lingvistiku v súčas-
ných homiletických prejavoch slovenskej 
proveniencie. Okrem toho prezentuje 
časť štúdií pramene hmotnej kultúry 
prostredníctvom archeologického či ar-
chívno-stavebného výskumu (Bardejov, 
Ťahanovce – Košice). Do zborníka boli 
tradične zaradené aj rubriky Správy/
Kronika – 2 príspevky a Recenzie/Ano-
tácie – celkovo 4 príspevky.
Hlavným cieľom edičných titulov ŠVK 

Prešov je snaha prezentovať vlastnú ve-
deckú, výskumnú a  inú odbornú činnosť 

odborných zamestnancov (OHKF) najmä 
v oblasti výskumu dejín knižnej a duchov-
nej kultúry mesta a regiónu, s prepojením 
na primárne pramene, literárny, kultúrny 
záber, retrospektívnu bibliografiu. Zbor-
níky sú odrazom dobrej spolupráce odbor-
níkov z viacerých vedných odborov – kni-
hovníctvo, archívnictvo, história, filológia, 
teológia, etnografia  a  i. V  jednotlivých 
príspevkoch je prezentovaný ich aktuálny 
výskum. Závery sú často podnetné pri re-
alizovaní ďalších podujatí, ale aj pre rozší-
renie výskumných zámerov založených na 
primárnej báze a so snahou sprístupniť po-
znatky verejnosti v písomnej forme v po-
dobe jednotlivých edičných tituloch.

Mgr. Marcela Domenová, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Prešove

ohkf@svkpo.gov.sk
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Začiatkom februára sme sa dozvedeli 
smutnú správu – navždy nás opustil Ing. 
Ján Kurák.  Posledná rozlúčka s inžinierom 
Kurákom bola 6. februára 2018 v bratislav-
skom krematóriu.
Zišli sme sa tu viacerí jeho bývalí súput-

níci zo Správnej rady Slovenskej asociácie 
knižníc a pripomenuli sme si jeho odbornú 
erudíciu, múdrosť, ľudskosť, rozvážnosť, cit 
pre spravodlivosť. Bolo nám ľúto a smutno, 
že nás opúšťa takýto skvelý človek.
Ing. Ján Kurák sa narodil 26.6.1932 

v  Ipeľskom Potoku, po ukončení základ-
nej a strednej školy absolvoval Chemicko-
-technologickú fakultu Slovenskej vysokej 
školy technickej v  Bratislave. Dlhé roky 
pôsobil v  Oravských ferozliatinových 
závodoch v  Istebnom (1957-88), kde sa 
postupne vypracoval na vedúce pozície 
a  získal viacero štátnych ocenení; svo-
je riadiace schopnosti využil na Úrade 
vlády SSR, neskôr Ministerstve výstavby 
a techniky SSR odkiaľ v roku 1988 prešiel 
na pozíciu riaditeľa vtedajšej Slovenskej 
technickej knižnice, dnes Centra vedecko-
-technických informácií SR. 
Väčšina z  nás Ing. Jána Kuráka pozná 

z  jeho pôsobenia v  Slovenskej technickej 
knižnici, resp. v  Centre vedecko-technic-
kých informácií SR. On bol hlavným ini-
ciátorom rozšírenia pôsobenia  Slovenskej 
technickej knižnice na národné informač-
né centrum a špecializovanú vedeckú ve-
rejnú knižnicu Slovenskej republiky zame-
ranú na technické odbory a vybrané oblasti 

ROZLÚČILI SME SA S ING. JÁNOM KURÁKOM (26.6.1932-30.1.2018) / WE PAID 
OUR LAST RESPECTS TO ING. JÁN KURÁK (26.6.1932-30.1.2018)

PERSONÁLIE

prírodných, ekonomických a humanitných 
vied, čo následne viedlo aj k zmene názvu 
na Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR.  
Azda netreba pripomínať, že patrí medzi 

zakladateľov Slovenskej asociácie knižníc, 
ktorá vznikla v  roku 1992. Na ustanovu-
júcom valnom zhromaždení bol zvolený 
za prvého predsedu SAK; v  tejto funkcii 
pôsobil dve volebné obdobia. Slovenskej 
asociácii knižníc ostal verný aj po svojom 
odchode do dôchodku (28.2.1998), keďže 
neuveriteľných 10 rokov (1998-2007) pô-
sobil vo funkcii hlavného redaktora Bul-
letinu Slovenskej asociácie knižníc. Život 
v knižniciach ho nesmierne zaujímal, sle-
doval novinky, prinášal nové nápady, in-
špirovali ho príklady dobrej praxe z iných 
pracovísk, zo zahraničia. Jeho „rukopis“ na 
rozvoji slovenského knihovníctva je stále 
viditeľný.
Bolo mi veľkou cťou nadviazať na 

pôsobenie Ing. Jána Kuráka vo funkcii 
predsedu Slovenskej asociácie knižníc, veľa 
ma naučil, vždy dobre poradil, usmernil. 
Bol skvelým kolegom, priateľom.
Česť jeho pamiatke!

Daniela Gondová
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Ak ste niekde počuli „Duško“ alebo „náš 
Duško“, hneď ste vedeli, o  koho ide – ni-
koho totiž tak nevolali len PhDr. Dušana 
Lechnera (4. 8. 1952-24. 2. 2018), s  čin-
nosťou ktorého sa spája Slovenská peda-
gogická knižnica (vtedy ešte v Klariskách), 
kam nastúpil po skončení vysokoškolského 
štúdia a „oťukal sa“ predovšetkým v oblas-
ti knižničných služieb. Od augusta 1984 
pôsobil v Univerzitnej knižnici v Bratisla-
ve až do odchodu na dôchodok v r. 2016. 
Tu prešiel viacerými pracovnými pozícia-
mi – od oddelenia doplňovania fondov až 
po riaditeľa úseku knižničných činností. 
Oboma inštitúciami doslova žil a  neraz 
povedal, že „za univerzitku by aj dýchal“. 
Bol knihovníkom – ako sa hovorí – telom 
a  dušou, so širokým rozhľadom, bohatý-
mi domácimi a  zahraničnými kontaktmi, 
vrátane zastupiteľských orgánov akredito-
vaných v SR. Bol neúnavným iniciátorom 
mnohých podujatí a  podnetných aktivít, 
inšpiroval nielen spolupracovníkov, ale aj 
iné knižnice.
S Duškom som sa stretla prvýkrát v Mar-

tine začiatkom 70-tych rokov. Vtedy bol na 
praxi v  Matici slovenskej. Raz, v  neskoré 
poobedie, zaklopal v redakcii Čitateľa a po-
vedal: „Som nejaký Lechner z Blavy, študent 
od Meššu a doniesol som článok. Môžete sa 
pozrieť, či sa dá uverejniť?“ Článok som 
prevzala a po čase vyšiel. Bol to jeho prvý 
publikovaný text,  preto na túto príhodu 
nikdy nezabudol a rád na ňu príležitostne 
spomínal. Postupne sa „rozpísal“ . Spočiat-
ku to bola problematika školských knižníc, 
neskôr sa venoval koordinácii nadobúda-

NÁŠ „DUŠKO“ / OUR „DUŠKO“

nia periodík, povinným výtlačkom, me-
dzinárodnej výmene, efektívnosti a kvalite 
knižnično-informačných služieb, vzťahu 
knižníc a používateľov, dejinám knižníc, 
rozvoju a  perspektívam slovenského kni-
hovníctva, či zavádzaniu automatizácie do 
procesu služieb, databázam, elektronizá-
cii a pod. Osobne sa angažoval pri riešení 
problémov niektorých vedeckých knižníc. 
Neraz dokázal utíšiť vášne – uplatňoval 
svojskú diplomaciu.
Pri jubileách svojich kolegov sa vždy sna-

žil oceniť ich prácu. Bol náročný, ale aj to-
lerantný. Sám pracoval často do noci alebo 
v  dňoch voľna len, aby sa „všetko stihlo“. 
Veľa času a síl venoval rozmanitým prezen-
táciám, odborným podujatiam, výstavám 
a  svojej „srdcovke“ – edičnej činnosti, čo 
dokumentujú publikácie, zborníky a  roz-
ličné katalógy k výstavám. Z každého no-
vého titulu sa úprimne tešil.
Keď som sa s  Duškom po rokoch stre-

Foto Dušan Lechner: autor fotografie Ludo 
Zupka
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tla v  Bratislave, často sme spolupracovali. 
V období nežičlivých rokov pre SAV ,a tým 
aj pre ÚK SAV, sme u neho našli podporu. 
Dokázal si síce zdravo „uťahovať“ z našich 
problémov, ale na druhej strane nám otvo-
ril dvere do univerzitky na organizovanie 
niekoľkoročného cyklu výstav Slovenskí 
vzdelanci. Jeho postoj vtedy znamenal pre 
nás krok vpred.
Nemôžem obísť ani našu „novinársku“ 

spoluprácu. Duško si ako málokto uve-
domoval silu písaného slova, a  preto ne-
odmietal ani rozhovory. Vzhľadom však 
na jeho vyťaženosť sme zväčša zápasili 
s  termínmi. V  každom rozhovore videl 
dobrú príležitosť na propagáciu knižnice 
medzi širokou verejnosťou, a  tak sa roz-
hovory dlhšie „brúsili“.  Pre Knižnú revue 
sme pripravovali rozsahom väčšie texty – 
predstavili sme napr. bratislavské judaiká, 
sériu príspevkov o sťahovaní a rekonštruk-
cii knižnice (tá sa totiž po zatvorení stala 
akýmsi červeným súknom pre čitateľov), 
o plánoch aj otvorení knižnice s novou tvá-
rou, ako moderného multifunkčného cen-
tra či jubileu Univerzitnej knižnice.
Zároveň chcem poznamenať, že sa nebál 

konfrontácie, diskusie, argumentácie aj 
ostrej výmeny názorov, hľadania východísk 
z problémov, uvádzania nových myšlienok 
do praxe, povzbudzovania nielen spolu-
pracovníkov, ale aj kolegov z iných knižníc. 
Podporoval každú tvorivú prácu, lebo „to 
ostatné sa nejako utrasie“.
Duško sa aktívne zapájal aj do činnosti 

rôznych výborov, komisií, poradných or-
gánov, Ústrednej knižničnej rady a  pred 
15-timi rokmi stál pri zrode Spoločnosti 
priateľov Univerzitnej knižnice. Rada spo-
mínam na naše spoločné funkčné obdo-

bie v  Správnej rade SAK a  predovšetkým 
na jeho obetavú pomoc pri organizovaní 
účasti a  prezentácii knižníc na knižnom 
veľtrhu Bibliotéka počas 13-tich rokov. 
Treba tiež pripomenúť, že mal úctu pred 
históriou a osobnosťami, zároveň bol znal-
com vzácnych zbierok „svojej univerzitky“, 
na čo bol patrične hrdý. Neraz hovoril: 
„Cesty kníh sú ako cesty človeka“.
S  Duškom som rada spolupracovala, vy-

mieňala si názory a  postrehy, hoci bol 
neraz neústupčivý a  niekedy až priveľmi 
kritický. Bude mi chýbať, ako iste mno-
hým, ktorí ho poznali a budú si ho pamätať 
s jeho nezabudnuteľnou fajkou.

Ľudmila Čelková
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