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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Slovenská asociácia kniž-
níc má za sebou ďalšie 
zaujímavé obdobie. Ne-
myslím teraz len letné 
prázdninové obdobie, ale 

aj volebné valné zhromaždenie Slovenskej 
asociácie knižníc. Určite si spomínate na 
marec keď plánované valné zhromaždenie 
nebolo uznášania schopné z dôvodu celko-
vého počtu zúčastnených zástupcov kniž-
níc. Našťastie ďalšie volebné valné zhro-
maždenie SAK v septembri už uznášania 
schopné bolo a nová správna rada SAK tak 
bola zvolená. 
Nedá mi nezamyslieť sa nad príčinou opa-

kovaných volieb. Určite má každý z nás 
veľa práce a  tieto aktivity k tomu určite 
napomáhajú. Treba však myslieť aj na spo-
ločenskú hodnotu asociácie a jej prínos pre 
celú knihovnícku komunitu. 
Dlhodobo si môžeme všímať neochotu 

mladých ľudí o dianie v spoločnosti a  ich 
len povrchovú komunikáciu na sociálnych 
sieťach. Nedovoľme aby sa to stalo aj nám 
a  stratili by sme záujem o  veci okolo nás 
a uspokojili sa aj s málom. Inšpiráciu ako 
sa posunúť ďalej osobne, ale aj pracovne 
môžeme nájsť aj medzi sebou, ale aj medzi 
knižnicami na Slovensku. 

Aj toto leto v knižniciach bolo totiž plné 
úloh, ktoré sa dajú robiť len keď je použí-
vateľov v knižnici menej. Rôzne podujatia, 
čítania s autormi, alebo iné aktivity nahra-
dili revízie skladov, stavebné alebo techno-
logické zveľaďovanie priestorov knižnice 
a študovní. 
Inšpirovať sa môžeme nielen u nás na 

Slovensku, ale aj u našich najbližších suse-
dov, alebo aj v knižniciach po celej Európe 
a vo svete. Avšak, koľko úloh sa dá splniť 
cez leto, keď väčšina z nás čerpá dovolenky 
a okrem našich používateľov v knižniciach 
chýbajú aj knihovníci? Ale aj také leto nám 
môže pomôcť plniť úlohy a to hlavne v na-
čerpaní nových síl. Tento čas by sme mali 
využiť na úplný oddych, zmenu prostredia 
a  ľudí, tak aby sme si oddýchli od každo-
denných starostí. Potom sa na naše problé-
my budeme pozerať z inej perspektívy. 
Verím, že každý z nás využil leto naplno 

a môžeme sa pustiť do práce. Treba zaos-
triť na úlohy, ktoré nás čakajú a zhodnotiť 
úlohy, ktoré sme cez leto nestihli. Prezri-
me si webové stránky našich profesijných 
združení, nech vieme čo sa okolo nás deje 
a chystá, aby sme sa vedeli poprípade zapo-
jiť do spoločných aktivít. 

 Váš
Ondrej Látka

predseda SR SAK
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Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi, aby som stručne zhodnotila 

volebné obdobie Slovenskej asociácie kniž-
níc za roky 2015 - 2018. Základ tejto správy 
pripravila predsedníčka SAK Mgr. Emília 
Antolíková na volebné valné zhromažde-
nie (VVZ), ktoré bolo zvolané a  malo sa 
uskutočniť 13.6.2018, nebolo však uznáša-
niaschopné.
V  závere neúspešného VZ Správna rada 

SAK prisľúbila, reagujúc na požiadav-
ku z  pléna, pripraviť malú zmenu Stanov 
SAK tak, aby sa podobnej situácii predišlo. 
Návrh na zmenu, ktorý ste dostali s mate-
riálmi na toto VVZ, predložíme v návrhu 
uznesenia, pričom je potrebné, aby ho od-
súhlasila 2/3 väčšina prítomných členov.

Mgr. Antolíková zároveň oznámila, že 
15.6.2018 mení pracovnú pozíciu a  od-
chádza pracovať na post vedúcej odboru 
kultúry Prešovského samosprávneho kraja. 

Z tohto dôvodu do Správnej rady SAK na-
stúpila od tohto termínu 1. náhradníčka, 
Mgr. Valéria Závadská. Do zvolenia novej 
SR bola poverená vedením SAK zastupujú-
ca predsedníčka Mgr. Andrea Doktorová.

Slovenská asociácia knižníc má k dnešné-
mu dňu 98 členov. Počas volebného ob-
dobia do SAK boli prijaté: MsK Senec 
a Ústredná knižnica a SIŠ VŠMU, členstvo 
ukončila Podtatranská knižnica v Poprade 
a  Galantská knižnica v  Galante (obe bez 
udania dôvodu).

Správna rada, zvolená na volebnom val-
nom zhromaždení 19.11.2015, pracovala 
v zložení:
 - Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka 

SAK (do 13.6.1018)
 - Mgr. Andrea Doktorová, 

podpredsedníčka a súčasne garant za 
ekonomickú a  hospodársku agendu 

VOLEBNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
KNIŽNÍC (MARTIN, 05.09.2018) / ELECTION GENERAL 
ASSEMBLY OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION (MARTIN, 
SEPTEMBER 05, 2018)
SPRÁVA O ČINNOSTI SAK ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2015 - 2018 / REPORT ON 
ACTIVITIES OF THE SLA COVERING THE PERIOD OF ELECTORAL  
TERM 2015-2018

Mgr. Andrea Doktorová, zastupujúca predsedníčka SAK

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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SAK, od 13.6.2018 zastupujúca 
predsedníčka

 - PhDr. Blanka Snopková, PhD, 
tajomníčka SAK

 - PhDr. Daniela Džuganová – vedúca 
sekcie akademických knižníc

 - Mgr. Beáta Bellerová, PhD. – vedúca 
odbornej skupiny pre dlhodobý rozvoj 
a legislatívu SAK

 - Ing. Ondrej Látka – vedúci odbornej 
skupiny pre informačno-komunikačné 
technológie SAK

 - Ing. Alena Poláčiková – členka sekcie 
akademických knižníc

 - Mgr. Katarína Šušoliaková – vedúca 
sekcie verejných knižníc

 - PhDr. Judita Kopáčiková vedúca 
odbornej skupiny pre edičnú činnosť 
a  propagáciu SAK, súčasne aj 
zodpovedná redaktorka Bulletinu SAK

 - PhDr. Danka Tothová - vedúca odbornej 
skupiny pre medzinárodnú spoluprácu 
SAK

 - Ing. Jozef Dzivák – člen odbornej 
skupiny pre medzinárodnú spoluprácu 
SAK

 - Mgr. Valéria Závadská (od 13.6.2018)

Kontrolná a  revízna komisia SAK praco-
vala v zložení:
 - PhDr. Daniela Gondová– predsedníčka
 - Mgr. Katarína Soukupová, Mgr, Marta 

Skalková - členky

Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od 
VVZ SAK stretla 11-krát a to:
 - v  roku 2015 - 19.11. 2015 v Slovenskej 

národnej knižnici v  Martine (ďalej len 
SNK)

 - v  roku 2016 - 13. 1. 2016 v  Krajskej 

knižnici v Žiline; 16. 2. 2016 v  SNK 
v Martine, 8. 6. 2016 v Krajskej knižnici 
v  Žiline, 24.-25. 10. 2016 v  CVTI 
Bratislava

 - v roku 2017 – 17. 1. 2017 v Univerzitnej 
knižnici v Ružomberku, 22. 2. 2017 
v  SNK v Martine, 6. 9. 2017 v  Krajskej 
knižnici v Žiline

 - v roku 2018 - 23. 1. 2018 v ŠVK v Banskej 
Bystrici, 19. 2. v  SNK v  Martine, 
12.6.2018 v Martine.

Valné zhromaždenie SAK sa uskutočňo-
valo pravidelne na začiatku kalendárneho 
roka (spravidla vo februári), bralo na vedo-
mie správu o činnosti, rozbor hospodáre-
nia a schvaľovalo plán činnosti a rozpočet 
na nasledujúci rok.

Teraz v krátkosti zhrniem aktivity SAK za 
obdobie necelých troch rokov, dovoľte mi, 
aby som sa dotkla sa len tých najdôležitej-
ších, pretože podrobné správy o  činnosti 
boli predmetom uskutočnených valných 
zhromaždení za jednotlivé roky.

SR SAK bola počas uplynulého volebného 
obdobia 2015-2018 úspešná v 6 projektoch 
vo  výzvach Fondu na podporu umenia 

a  získala spolu dotáciu v  celkovej výške 
18 400,- €:
 - Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 

jeho tvorba a distribúcia, podporený vo 
výške 2 400 €.

 - Výskum čítania mládeže vo veku 13-17 
rokov v  Slovenskej republike I. etapa, 
podporený vo výške 1 500 €.

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

 - Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 
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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 €.

 - Kultúrne dedičstvo pre všetkých/
Knižnice 2018, podporený vo výške 
3 000 €.

Projekt uvedený v bode 6. je modifikáciou 
pôvodne pripravenej žiadosti pre FPU na 
celoslovenskú konferenciu Knižnice 2018, 
ktorý - spolu s projektami na Bulletin SAK 
a na propagáciu SAK a členských knižníc 
– napokon neboli včas podané cez regis-
tračný systém FPU. Následne predsednícka 
SAK Emília Antolíková modifikovala ná-
zov projektu a sčasti aj jeho obsah a podala 
ho do výzvy 3.6.2 Medziodborové vzde-
lávacie aktivity, kde projekt uspel, aj keď 
s výrazným finančným krátením. 
Celoslovenská odborná konferencia sa 

teda v  súlade so schváleným plánom čin-
nosti na rok 2018 uskutoční 2.-3.10.2018 
v Bratislave, o  čom budeme informovať 
v diskusii.
Medzi zásadné   finančné otázky činnosti 

patrí fakt, že od roku 2017 schválilo val-
né zhromaždenie SAK úpravu (zvýšenie) 
členských príspevkov.

Počas volebného obdobia pravidelne vy-
chádzal Bulletin SAK, na jeho vydávaní sa 
podieľala redakčná rada v zložení: zodpo-
vedná redaktorka PhDr. Judita Kopáčiko-
vá, výkonná redaktorka PhDr. Zuzana Ba-
bicová, redakčnú radu tvorili: Mgr. Daniela 
Tóthová, PhDr. Kamila Prextová, Benjamí-
na Jakubáčová, po jej odchode do dôchod-
ku 31. 12. 2017 ju nahradila Mgr. Ivana 

Gálusová, PhDr. Eleonóra Janšová, Mgr. 
Valéria Závadská, PhDr. Ľudmila Čelková. 
Technickým redaktorom bol Ing. Róbert 
Valenčák. Grafickú úpravu, tlač a  distri-
búciu zabezpečovala UK TUKE. Bulletin 
ponúka v priemere 60 – 70 strán každého 
čísla na publikovanie informácií o množ-
stve kvalitných odborných, kultúrnych 
a vzdelávacích podujatí v knižniciach.
Webová stránka SAK bola priebežne do-

plňovaná, nemenili sme webhosting, bol 
realizovaný prieskum možností na skvalit-
nenie prezerania B SAK a pravidelne sme 
dopĺňali jej anglickú mutáciu. Zodpoved-
ným za web stránku bol Ing. Ondrej Lát-
ka, PhD. z odbornej skupiny pre IKT SAK, 
administrátorkou Mgr. Agnesa Juhászová.
Dá sa povedať, že z roka na rok otvárame 

na zasadnutí SR, ale aj ako námet do disku-
sie na VZ, tému, či vydávať alebo nevydá-
vať Bulletin SAK tlačou. Keďže bulletin nie 
je verejne šírenou (predávanou) celoslo-
venskou periodickou tlačou registrovanou 
na MK SR, nemôže sa uchádzať o podporu 
FPU na vydávanie periodík. K  registrácii 
na MK SR nespĺňa podmienky, lebo je in-
ternou publikáciou pre členov združenia. 
(V  prospech printovej formy však hovo-
rí predovšetkým skutočnosť, že pre časť 
členských knižníc je odber bulletinu jed-
noduchšou formou úhrad vo výške člen-
ského poplatku). Čo sa týka honorovania 
príspevkov, v roku 2018 sme od nich upus-
tili práve z dôvodu, že vydávanie Bulletinu 
SAK nie je finančne podporované.

Tradičným podujatím, ktoré každoročne 
organizuje SAK v  spolupráci so Spolkom 
slovenských knihovníkov a knižníc, je 
Týždeň slovenských knižníc. Záštitu nad 
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týždňom slovenských knižníc v posledných 
dvoch rokoch prevzal minister kultúry SR 
Marek Maďarič. Aktivitu vyhodnocuje 
predovšetkým sekcia verejných knižníc, 
ale aktívne sa zapájajú všetky typy kniž-
níc, a to ako členských, tak aj nečlenských. 
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských 
knižníc sa uskutočnilo v roku 2016 v Štát-
nej vedeckej knižnici v  Banskej Bystrici, 
v  roku 2017 v  Knižnici P.O Hviezdoslava 
v Prešove a v roku 2018 v Krajskej knižni-
ci K. Kmeťka v  Nitre. Slávnostné otvore-
nia boli za účasti ambasádora - herca Jána 
Galloviča a významných hostí – zástupcov 
VÚC, primátorov, poslancov a, samozrej-
me,  médií. Súčasťou boli tradične tlačové 
konferencie, plagáty, tašky a  iné propa-
gačné materiály s  logom Idem z  knižnice, 
zaviedli sme „knižničné hliadky“, oslovili 
sme mediálnych a  reklamných partnerov, 
nadviazali sme spoluprácu s internetovým 
kníhkupectvom Martinus a  Železničnou 
spoločnosťou Slovensko a.s. a ďalšími part-
nermi. Jeden rok sme vypravili z Bratislavy 
so Banskej Bystrice špeciálny Knižničný 
expres, vo vlakoch sa po dva roky vozili aj 
knihy na čítanie, letáčiky s informáciami 
o TSK a s kuriozitami o knižniciach, v rám-
ci kampane sme realizovali busboardy vo 
verejnej doprave v 14 mestách Slovenska.
Musím však povedať, že organizácia také-

hoto celoslovenského podujatia je mimo-
riadne náročnou aktivitou na plánovanie, 
čas, prípravu, organizáciu a realizáciu. Mar-
ketingový plán, a  vlastne aj celá realizácia 
TSK, roky leží na pleciach členky SR SAK 
Judity Kopáčikovej. Keďže Dr. Kopáčiková 
ďalej nekandiduje do SR, bude veľkou vý-
zvou, ako ďalej s TSK. Dovoľte mi vysloviť 
Judite Kopáčikovej za všetko veľké ďakujem.

Do budúcich rokov sa SR SAK uzniesla, že 
Týždeň slovenských knižníc sa bude každo-
ročne konať vždy v prvý marcový týždeň.

Počas volebného obdobia sme v  oblas-
ti zahraničnej spolupráce monitorovali 
aktivity zahraničných asociácií, spolkov 
a združení (SKIP, EBLIDA, LIBER a pod.), 
o najvýznamnejších aktivitách informovala 
SAK prostredníctvom Bulletinu SAK, kto-
rý publikuje aj anglické názvy a  anotácie 
svojich článkov. Zamerali sme sa na spo-
luprácu pri spoločných aktivitách EBLI-
DA,  IFLA a Reading and Writing Foun-
dation v rámci programu Public Libraries 
2020. Pre potreby spomínaného projektu 
SAK dodala údaje do ročných prehľadov 
o verejných knižniciach v SR. Zástupcovia 
SAK sa počas funkčného obdobia dva razy 
zúčastnili výstavy Generation Code v Bru-
seli v priestoroch Európskeho parlamentu. 
Výstava bola súčasťou podujatia EU CODE 
WEEK, organizovali ju členovia programu 
Public Libraries 2020. SAK sa pravidelne 
zapája do európskych prieskumov, ktoré 
realizuje EBLIDA, sme jej čelnom, spo-
menieme napr. prieskum informačných 
a vzdelávacích aktivít v európskych verej-
ných knižniciach.
K  už tradičným medzinárodným pod-

ujatiam s  ročnou periodicitou môžeme 
zaradiť Kolokvium slovenských, českých 
a moravských bibliografov, ktoré SAK or-
ganizuje spoločne so Sdružením knihoven 
ČR. V  súčasnosti vrcholia prípravy 21. 
ročníka, ktorý sa uskutoční v októbri 2018 
Nitre. Aktívnou účasťou svojho zástupcu 
sa SAK zapájal aj do Kolokvia knižnično-
-informačných pracovníkov krajín V4.
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Každý rok vyhlasuje SAK súťaž o  cenu 
SAK za aktívnu čin knižnice „SAKAČIK“. 
Ocenenie SAKAČIKA za rok 2015 získala 
Ústredná knižnica Univerzity Komenského 
v Bratislave za realizáciu Portálu informač-
nej gramotnosti. Za rok 2016 získala oce-
nenie Staromestská knižnica v  Bratislave 
za projekt Môj prvý čitateľský preukaz. Za 
rok 2017 získala cenu SAKAČIKA Kysucká 
knižnica v Čadci za mikroprojekt Kysucká 
knižnica v Čadci a Žiwiecka Biblioteka Sa-
morzadowa – Centrá informácií o prírod-
nom a kultúrnom dedičstve cezhraničných 
regiónov. Každá ocenená knižnica získala 
finančnú odmenu vo výške 650 € na nákup 
knižničného fondu.
Projekt „Partnerstvo alebo spojme svoje 

sily“ aj v  tomto volebnom období posky-
toval knižniciam možnosť získania finanč-
ných prostriedkov na realizáciu podujatí 
v sume za tri roky spolu 3 986,51 € pre 23 
aktivít/projektov. Jednotlivé podporené 
knižnice a  projekty boli každoročne uve-
dené v správe o činnosti SAK a o realizo-
vaných projektoch je možné sa priebežne 
dočítať v Bulletine SAK.

SR SAK každý rok organizuje alebo pod-
poruje celý rad odborných, vzdelávacích či 
komunitných aktivít a podujatí.
V  rámci riadnych valných zhromaždení 

bol vždy pripravený aj sprievodný odbor-
ný program. Z  nosných tém uvádzame 
výberovo (okrem štandardnej informácie 
o realizácií TSK v danom roku a prezentá-
cie čitateľských kampaní): správa o výsled-
koch rokovania s riaditeľom FPU o pripo-
mienkach knižníc, ktoré sme zozbierali po 
prvom roku začlenenia štátnej podpory 
knižníc do fondu, vyhodnotenie projektu 

Vzdelaní knihovníci – spokojní návštevní-
ci, 2-krát sme sa venovali téme zberu štatis-
tických údajov v knižniciach, či téme EIZ 
pre vedu, výskum a vzdelávanie a i.
V  roku 2018 sme ako požiadavku, ktorá 

vyplynula z VZ, pripravili seminár o ochra-
ne osobných údajov a GDPR v knižniciach 
s lektorkou a spoluautorkou zákona JUDr. 
Zuzanou Valkovou.

Osobitnú podporu SR SAK mali celoslo-
venské aktivity na podporu čítania a  či-
tateľskej gramotnosti: čitateľský maratón 
Čítajme si, ktorý organizuje Linka detskej 
istoty pri Slovenskom výbore UNICEF, 
Čítame s  Osmijankom. Pridáš sa aj Ty?, 
podujatie Celé Slovensko číta deťom a Celé 
Slovensko číta deťom aj na Mikuláša. Toh-
to roku sa projekt rozšíril na Višegrad číta 
deťom. 28. mája 2018 sa v Prahe uskutoč-
nila inaugurácia podujatia V4 číta deťom, 
na ktorej sa zúčastnili zástupcovia projek-
tu z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska 
za účasti veľvyslancov jednotlivých krajín. 
Sekcia verejných knižníc SAK realizovala 
ja v  tomto funkčnom období Dni detskej 
knihy, celoslovenské podujatie na podporu 
čítania, a Deň ľudovej rozprávky, pokra-
čovanie podujatia detských knihovníkov 
na počesť slovenského rozprávkara Pavla 
Dobšinského.
Pre mestské knižnice pripravil SAK v roku 

2017 seminár Mestské knižnice – kam krá-
čate ktorého súčasťou bol malý prieskum 
o činnosti mestských knižníc. Téme mest-
ských knižníc, resp. príprave špeciálneho 
podujatia pre ne v  celoslovenskom me-
radle, sa nik nevenoval dvadsať rokov.
Okrem toho, že SAK aj v  uplynulom 

funkčnom období pokračovala vo finanč-
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nej spoluúčasti na školeniach trénerov 
pamäti zamestnancov členských knižníc 
v  rámci programu Partnerstvo, zorgani-
zovala aj pracovné stretnutie knihovníkov 
– trénerov pamäti doposiaľ vyškolených. 
Trénovanie pamäti v  knižniciach sa sta-
lo neodmysliteľnou súčasťou našej práce 
v rámci komunitného pôsobenia knižníc.
Slovenská chemická knižnica v spoluprá-

ci so SAK počas tohto volebného obdobia 
uviedla do života nový formát podujatia 
Bibliosféry – rozhovory o knižniciach.

Výnimočnou aktivitou uplynulého funkč-
ného obdobia SAK bol projekt Výskum 
čítania mládeže vo veku 13-17 rokov na 
Slovensku, ktorý sa realizoval v  dvoch 
etapách v  rokoch 2016 a  2017 s  podpo-
rou FPU. Odborným garantom projektu 
bola PhDr. Judita Kopáčiková. Výsledky 
projektu boli publikované na samostat-
nom odbornom podujatí Čítanie mládeže 
na Slovensku – výsledky výskumu čítania 
14.11.2017. Okrem toho bola spracovaná 
recenzovaná publikácia, ktorá je v elektro-
nickej podobe prístupná na stránke SAK.

Sekcia akademických knižníc každoroč-
ne uskutočňovala vzdelávacie semináre 
pre akademické knižnice. Témy sú vždy 
aktuálne a  semináre, realizované v  spolu-
práci so SPgK v Bratislave, sa tešia vysokej 
účasti aj z nečlenských knižníc SAK. Môže-
me spomenúť napr.: Akademické knižnice 
a nové trendy, informačného vzdelávania, 
E-knihy a akademické knižnice, či v tomto 
roku Akademické knižnice a citačné metri-
ky pre hodnotenie vedy a výskumu.
Sekcia akademických knižníc SAK v  os-

tatných rokoch však musela vyvíjať iné, 

veľmi dôležité aktivity pri riešení rôznych 
zložitých situácií v  rezorte, či to súviselo 
so snahou pokračovanie projektu NISPEZ, 
alebo s  oblasťou hodnotenia vedy, resp. 
CREPČ a  CREUČ. Iniciatívy boli vyví-
jané smerom k  MŠVVaŠ SR a  Slovenskej 
rektorskej konferencii, či už išlo o dokla-
dovanie  jedinečnosti využívaných databáz 
v rámci pripravovaného projektu NISPEZ 
IV, účasť zástupcov akademických kniž-
níc v  procesoch verejného obstarávania, 
tlmočenie návrhu, aby WoS a  SCOPUS 
boli financované zo zdrojov štátneho roz-
počtu, ako aj ďalšie aktivity v  spolupráci 
a na podporu Centra vedecko-technických 
informácií SR. Slovenská rektorská kon-
ferencia  zasa žiadala od SAK vyjadrenie 
k tzv. Beallovmu zoznamu pravdepodobne 
predátorských časopisov. Práve akademic-
ké knižnice boli rezortom prvé oslovené aj 
v súvislosti s editovaním Katalógu pracov-
ných činností s prevahou duševnej práce. 

Na základe ich podnetu sa SAK obrátila 
mailom na generálnu tajomníčku minis-
terstva kultúry SR, čím sa nám vlastne 
podarilo ministerstvo kultúry primäť k ak-
tivite a  naštartovať proces aktualizácie 
analytických listov profesii z  časti Kul-
túra, ktorú ministerstvo kultúry garantuje. 
V pracovnej skupine, ktorá upravovala kni-
hovnícke profesie, bola - okrem personalis-
tov z vybraných priamo riadených knižníc 
MK SR - A. Doktorová ako jediný expert 
mimo rezortu. Rovnako SAK bol tou auto-
ritou, ktorá v rámci MPK k novele zákona 
o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej 
službe spracovala zásadnú pripomienku 
k  zrušeniu tzv. osobitnej platovej tabuľky. 
Snažili sme sa ju presadiť cez viacero pri-
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pomienkujúcich subjektov, a osvojil si ju aj 
rezort kultúry.

A to nebola ojedinelá aktivita SAK v rámci 
pripravujúcich sa legislatívnych procesov. 
Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj 
a  legislatívu SAK nepretržite sleduje túto 
oblasť. Bez reakcie knižníc a  profesijných 
združení by MK SR nestiahlo z  procesu 
neodborne spracovaný zákon o  povin-
nosti odovzdať rozmnoženinu publikácie 
(ktorý mal nahradiť zákon o  povinných 
výtlačkoch). SAK bol subjekt, s  ktorým 
MŠVVaŠ SR prerokovávalo zásadné pripo-
mienky k novele tzv. vysokoškolského zá-
kona a pod. Vyvíjali sme podobné aktivity 
aj v oblasti európskej legislatívy, písali sme 
našim europoslancom o možných rizikách 
pripravovanej smernice EP a Rady o autor-
skom práve na digitálnom jednotnom trhu.

Keď občas (nie verejne, ale sprostredkova-
ne alebo v kuloároch) počúvame o tom, že 
knižnice majú pocit, že zo SAK majú málo 
benefitov, je na mieste otázka: Kto iný by 
v  mnohých prípadoch hasil, čo knižni-
ce páli? Na koho by sa ministerstvá a  iné 
zriaďovateľské subjekty obracali ako na zá-
stupcu knižníc? Môžeme sa nazdávať, že by 
komunikovali s  každou jednou knižnicou 
samostatne? Ktorá knižnica samostatne by 
(napr.) primäla v počiatkoch ministerstvo 
kultúry a FPU sa vôbec zaoberať knižnica-
mi, múzeami a galériami a docielila by, aby 
aspoň v prvom roku boli prioritou fondu? 
Kto si myslite, že medializoval ukončenie 
prístupu k EBSCO v rámci národnej licen-
cie, keď MK SR stoplo financie na ňu, v da-
nom čase „bez náhrady“? ...
Vždy za aktivitami stoja síce konkrétni ľu-

dia, a, keďže knihovníctvo je malá oblasť, 
tak dosť často dookola tí istí, alebo tí istí 
v rôznych funkciách, ale nikdy by fyzická 
osoba nepresadila to, čo môže dosiahnuť 
asociácia. Našťastie, SR SAK vždy konala 
a presadzovala záujmy ako kolektívny or-
gán, nie ako jednotlivec. A, pokiaľ išlo o zá-
sadné otázky, ktoré sa týkali celého knihov-
níctva, mohli sme sa vždy spoľahnúť aj na 
podporu Ústrednej knižničnej rady na čele 
s PhDr. Danielou Gondovou, v ktorej SAK 
mal rovnako svoje početné zastúpenie.
My všetci, riaditelia a  vedúci knižníc, si 

musíme viac uvedomiť, že SAK nie je žiad-
na externá inštitúcia „mimo nás“. My sme 
Slovenská asociácia knižníc, každá kniž-
nica, ktorej zástupca na tomto zhromaž-
dení sedí, je Slovenská asociácia kniž-
níc. My ju tvoríme, a bude len vtedy silná 
a úspešná, keď „o našu vec“ pôjde každému 
z nás.

Dovoľte mi, aby som poďakovala za 
spoluprácu celej odstupujúcej správnej 
rade a popriala veľa entuziazmu, dobré-
ho zdravia, húževnatosti a  kolegiálneho 
uznania všetkým tým, ktorí sa rozhodli 
v nadchádzajúcich voľbách kandidovať.

Nebudem tajiť, že byť v SR znamená aj veľa 
povinností nad rámec vlastných pracov-
ných úloh. Že to častokrát odčerpáva čas, 
aj osobný, nielen pracovný, že niekedy sa 
cítite, že márne bojujete s veternými mlyn-
mi. Je to nevďačné a ubíjajúce.
Ale s takými skvelými ľuďmi, s akými som 

ja za tých päť funkčných období v správnej 
rade prišla do styku, s ktorými som navia-
zala osobné priateľstvá, prežijete všetko.
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Volebné valné zhromaždenie Slovenskej 
asociácie knižníc

1 berie na vedomie
Správu o činnosti SAK za volebné obdobie 

2016 – 2018;
Rozbor hospodárenia SAK k 31.8.2018;
Správu kontrolnej a revíznej komisie SAK 

k 31.8.2018.

2 schvaľuje
 - Správu volebnej komisie o priebehu a 
výsledkoch volieb predsedu SAK;

 - Správu o priebehu a výsledkoch volieb 
členov SR SAK a náhradníkov;

 - Správu o priebehu a výsledkoch volieb 
členov KRK SAK a náhradníkov;

 - zmenu Stanov SAK nasledovne:

 - V bode 4 článku 6 sa za prvou vetou 
vkladá nová veta, ktorá znie: 

 - „Ak valné zhromaždenie nie je ani 
jednu hodinu po čase určenom za za-
čiatok rokovania uznášaniaschopné, 
možno prijať rozhodnutie hlasovaním  
prítomných členov asociácie.“ 

3 ukladá
 - novozvolenej  SR SAK prebrať admi-
nistratívnu a finančnú agendu SAK do 
31.10.2018;

 - zaoberať sa podnetnými návrhmi 
a pripomienkami z diskusie.

4 vyslovuje uznanie a poďakovanie dote-
rajšej SR SAK za vykonanú prácu.

UZNESENIA Z VOLEBNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ 
ASOCIÁCIE KNIŽNÍC / SLA ELECTION GENERAL ASSEMBLEY RESOLUTIONS
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Staromestská knižnica ponúka svoje 
služby v  bratislavskom Starom Meste už 
60 rokov. Počas svojho pôsobenia meni-
la svoj názov i  sídlo, dodnes však zostala 
verná svojmu poslaniu – sprístupňovať 
informácie v  tlačenej i  elektronickej for-
me obyvateľom i návštevníkom Bratislavy, 
predovšetkým Staromešťanom, a pomá-
hať uspokojovať ich kultúrne, informačné 
a vzdelávacie potreby, podporovať ich celo-
životné vzdelávanie, osobnostný a odborný 
rast.l
Históriu a  vývoj knižnice ovplyvňovali 

územné zmeny a  administratívne reorga-
nizácie Bratislavy. Nedá mi nespomenúť 
niekoľko pre fungovanie knižnice dôle-
žitých dátumov. V  roku 1958 začínala na 
Hviezdoslavovom námestí ako Obvodná 
ľudová knižnica Bratislava Staré Mesto 
so 4  000 knihami. V  tom čase bola naj-
menšia zo 4 existujúcich obvodných 
ľudových knižníc v  Bratislave s  jedinou 
pobočkou na Červenom kríži (jedna 
skriňa s knihami na chodbe v Osvetovej 
besede). V rokoch 1972 – 1992 ponúkala 
svoje služby ako Obvodná knižnica Brati-
slava I na 4 pracoviskách (Hviezdoslavovo 

námestie 26, Záhrebská 6, Francisciho 2 
a  Dubová – tu sídlila v  budove základnej 
školy). Od roku 1992 nás naši čitatelia už 
poznajú pod názvom Staromestská kniž-
nica. V roku 1993 na základe uplatnenia 
reštitučného zákona bola knižnica nú-
tená uvoľniť priestory na Hviezdoslavo-
vom námestí a  pobočku presťahovala sa 
na Panenskú ulicu 1, kde sídli dodnes. 
V roku 1988 sa centrálna knižnica presťa-
hovala zo Záhrebskej 6 do účelovej budo-
vy na Blumentálsku (predtým Szabóovu). 
Výstavba účelovej budovy trvala 10 rokov. 
V júni 2002 otvorila po prvýkrát letnú čitá-
reň na nádvorí Zichyho paláca, v roku 2006 
sme ju premiestnili do Medickej záhrady. 
V  roku 2008 sa nám podarilo vybudovať 
v Medickej záhrade krytý drevený altánok, 
v roku 2011 s finančnou podporou Tajpej-
skej reprezentačnej kancelárie na Slovensku 
sme priestor altánka rozšírili na 50 miest. 
V júli 2002 (po 30 rokoch služby verejnos-
ti) bola na základe rozhodnutia spoločen-
stva vlastníkov bytov zrušená pobočka na 
Francisciho ulici. Náhradné priestory zís-
kala knižnica i vďaka podpore obyvateľov 
Starého Mesta (petičná akcia) v  priesto-

STAROMESTSKÁ KNIŽNICA SI PRIPOMÍNA 60. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU / 
OLD CITY LIBRARY CELEBRATES THE 60TH ANNIVERSARY

PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica,
 riaditel@starlib.sk

Abstract: The Old City Library in Bratislava celebrates the 60th anniversary in 2018. The 
article looks around the history of the library and presents the library as a modern public 
library of the  21st century. 
Keywords: public library, anniversary, history
Kľúčové slová: verejná knižnica, jubileum, história
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roch bývalého hostinca U  závor (ľudovo 
U  Terky), na Karadžičovej 1. Zatiaľ po-
sledným medzníkom v  histórii knižnice 
bol rok   2012, kedy sa realizovala rekon-
štrukcia a  rozšírenie priestorov centrálnej 
knižnice na Blumentálskej 10/a. Vzniklo tu 
moderné Centrum pre deti a mládež.

Za 60 rokov sa z najmenšej verejnej kniž-
nice v  Bratislave stala moderná verejná 
knižnica. Je neoddeliteľnou súčasťou kul-
túrneho života bratislavského Starého 
Mesta, vzdelávacím centrom, ktoré na-
vštevujú všetky vekové a sociálne skupiny 
obyvateľov. Výrazne sa podieľa nielen na 
kultúrnom a spoločenskom rozvoji Starého 
Mesta, ale i hlavného mesta a celého kraja. 
Jej ambíciou je byť modernou verejnou 
knižnicou, miestom, ktoré budú najmä 
Staromešťania radi navštevovať,  kde sa 
budú radi stretávať a cítiť sa dobre. Dnes 
má knižnica päť stálych pracovísk (cen-
trálna knižnica na Blumentálskej 10/a, 
pobočky Panenská 1, Záhrebská 8, Západ-
ný rad 5 a  Karadžičova 1) a  letnú čitáreň 
v  Medickej záhrade, ktorá svoje služby 
poskytuje v  posledných rokoch sedem 
dní v  týždni od polovice júna do konca 
augusta. V  lokalite Starého Mesta spravu-
je 4 samoobslužné knižné domčeky typu 
little free library (letná čitáreň v  Medic-
kej záhrade, parky na Jakubovom a  Ame-
rickom námestí a  pred základnou školou 
na Mudroňovej ul.), kde si záujemcovia 
môžu bezplatne požičať a  zasa vrátiť kni-
hy, ktoré knižnica vyradila zo svojich zbie-
rok, prípadne získala ako dar od občanov. 
Pre svojich čitateľov, používateľov a náv-
števníkov ponúka okrem klasických vý-
požičných služieb i množstvo podujatí 

adresovaných všetkým vekovým kategó-
riám obyvateľov, zapája sa do komunit-
ných aktivít v  mestskej časti i  hlavnom 
meste. Z  úspešných projektov z  posled-
ných rokov treba spomenúť najmä veľ-
kú čitateľskú súťaž Čítam, čítaš – čítame, 
v  ktorej každoročne (už 14 rokov) súťaží 
viac ako 500 detí, rozprávkovú Noc s An-
dersenom, cyklus finančného vzdelávania 
Ostrov pokladov, zážitkové rodinné číta-
nie Čítanie nás baví, cyklus podujatí Ze-
lená pre seniorov s  tréningmi pamäti pre 
seniorov, počítačovými kurzami a kurzami 
mobilných aplikácií, v letnej čitárni úspešné 
cykly Rozprávanie o Bratislave, Čítanie nás 
baví a cestovateľské videoprojekcie, na Slo-
vensku ojedinelý projekt Môj prvý čitateľský 
preukaz, ktorý aktívne podporuje rodinné 
čítanie. Od roku 2016 získavajú všetky deti, 
narodené rodičom s  trvalým bydliskom 
v  bratislavskom Starom Meste, bezplatnú 
čitateľskú registráciu do knižnice až do 
nástupu na povinnú školskú dochádzku.  
V roku 2018 začíname s projektmi na pod-
poru a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 
2. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Sta-
ré Mesto v  spolupráci s  mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a  1. a  2. ročníkov 
stredných škôl v  spolupráci s  ostatnými 
verejnými knižnicami Bratislavského kraja 
a Bratislavským samosprávnym krajom.
Knižnicu využíva priemerne ročne  

viac ako 5-tis. registrovaných čitateľov. 
Majú k  dispozícii takmer 150  000 kníh, 
130 titulov časopisov, každoročne reali-
zujú takmer 370-tis. výpožičiek. Knihy, 
o  ktoré majú záujem, si môžu vyhľadať 
v online katalógu, prípadne rezervovať cez 
internet. V roku 2017 sme zaviedli mobil-
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né služby, čitateľov prostredníctvom sms 
správ informujeme o blížiacom sa termíne 
vrátenia vypožičaných kníh. V knižnici je 
20 verejných internetových staníc, posky-
tujeme kopírovacie a rešeršné služby, na 
všetkých pracoviskách sú zriadené biblio-
boxy, kam môžu čitatelia vrátiť vypožičané 
knihy i mimo výpožičných hodín, v ponu-
ke služieb je i donáška kníh pre imobilných 
staromestských seniorov. Veľkej obľube sa 
teší letná čitáreň v Medickej záhrade – za 
sezónu ju navštívi takmer 8-tis. návštev-
níkov. Za posledných 10 rokov navštívilo 
knižnicu takmer pol milióna čitateľov, 
najstarší mal 103 rokov. Tieto čísla ho-
voria o  stabilnom čitateľskom zázemí, 
obľube a  využívanosti našich služieb, o 
kompetentnosti a prístupe zamestnan-
cov knižnice k  svojej práci i k  používa-
teľom, ale i o zmysluplnosti našej práce.  
O  úspešnosti našich zámerov a  projek-
tov svedčia i  ocenenia, ktoré knižnica 
v posledných rokoch získala. Za vlastnú 
webovú stránku (www.starlib.sk) získala 
v  rokoch 2006 - 2008 niekoľko ocenení 
v súťaži o najlepšiu slovenskú knižničnú 
webovú stránku TopWebLib, v  roku 2010 
spolu s ďalšími realizátormi výskumu číta-
nia mládeže vo veku 13 – 17 rokov v Bra-
tislavskom kraji (Mestská knižnica, Kniž-
nica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové 
Mesto, Miestna knižnica Petržalka a  Ma-
lokarpatská knižnica v  Pezinku) výročné 
ocenenie Slovenskej asociácie knižníc za 
aktívny čin roka; v  roku 2016 v  celoslo-
venskej súťaži ocenenie Senior Friendly za 
dlhodobú  aktívnu podporu permanent-
ného vzdelávania seniorov a poskytova-
nie služieb, ktorých cieľom je zmierniť ich 
sociálne, ekonomické a  zdravotné znevý-

hodnenie; v  roku 2017 výročné ocenenie 
Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin 
roka za projekt Môj prvý čitateľský preu-
kaz.
K 60. výročiu vzniku Staromestskej kniž-

nice sme prippravili množstvo akcií. Počas 
celého roka ponúkame bezlatnú ročnú či-
tateľskú registráciu a  preregistráciu všet-
kým, ktorí v tomto roku dovŕšia 60 rokov. 
Začiatkom marca sme vyhlásili súťaž o naj-
krajšie blahoželanie k 60. výročiu založenia 
Staromestskej knižnice. 18. septembra sa 
súťaž skončí, výsledky vyhlásime 25. sep-
tembra v Zichyho  paláci. V termíne od 3. 
do 30. septembra bude v  Zichyho paláci 
prístupná verejnosti výstava fotografií Sta-
romestská knižnica včera a dnes. V týždni 
od 24. do 30. septembra budú môcť ne-
poriadnejší čitatelia vrátiť vypožičané do-
kumenty bez poplatkov z  omeškania. 25. 
septembra sa pod záštitou starostu mest-
skej časti Radoslava Števčíka bude konať 
v Zichyho paláci stretnutie zamestnancov, 
partnerov, priateľov a  priaznivcov knižni-
ce. Partnermi podujatia sú mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, občianske zdru-
ženie Milujem knihy/Amo libris, Sloven-
ská asociácia knižníc, Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc a spoločnosť Tritius 
Solutions a.s a  kníhkupectvo Martinus. 
Pre všetkých záujemcov sme pripravili 
stretnutie so zaujímavými osobnosťami 
-  Rozprávanie o Starom Meste – bude sa 
konať 27. septembra o  17.00 hod. v Cen-
trálnej knižnici na  Blumentálskej 10/A. 
Vydali sme sprievodcu  službami knižnice 
v  slovenskom aj anglickom jazyku a  pre 
deti vtipnú omaľovanku Humor v knižnici, 
natočili krátky film o knižnici.
Verejná knižnica v 21. storočí nie je len 
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o  požičiavaní kníh. Cieľom nie je len 
poskytovať informácie a dokumenty, ale 
tiež ponúknuť priestor pre alternatívne 
trávenie voľného času, možnosti ďalšie-
ho vzdelávania, kultúrne a  spoločenské 
aktivity, priestor na stretávanie sa ľudí.
Usilujeme sa neustále rozširovať a  skva-
litňovať služby verejnosti. Mnohé naše 
plány závisia od finančných možností. 

Na to, aby sme naše sny, zámery a plány ve-
deli naplniť, aby nás ľudia radi navštevovali 
a cítili sa u nás dobre, je dôležitá podpora 
zriaďovateľa a  tiež poslancov, ktorí rozu-
mejú  potrebám knižnice, podporujú jej 
rozvoj a vytvárajú vhodné podmienky pre 
jej činnosť. Knižnice slúžia všetkým, vklad 
do vzdelania a duchovného rozvoja obča-
nov sa tejto spoločnosti vždy vráti.

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie 
vied, verejná výskumná inštitúcia (v.v.i), 
je vedeckovýskumnou inštitúciou, ktorá 
poskytuje komplexný výskum a  výučbu 
v oblasti environmentálnych a vodohos-
podárskych vied s cieľom rozširovať ve-
domosti o obehu a kvalite vody v prírode. 
Pôvodne toto pracovisko vzniklo uznese-
ním Predsedníctva SAV (22.9.1953) s ná-
zvom Vodohospodárske laboratórium SAV 
a  jeho zakladateľom – ako aj jeho prvým 
riaditeľom – bol prof. Ing. Oto Dub. Jeho 
úlohou bol rozvoj teoretickej hydrológie 
a riešenie aktuálnych problémov v oblasti 
hydrauliky povrchových, pôdnych a  pod-
zemných vôd. Od 1.1.1959 premenovalo 
P SAV laboratórium na Ústav hydrológie 
a hydrotechniky SAV, neskôr v roku 1963 
na Ústav hydrológie a  hydrauliky SAV. 
Zmeny názvov sa snažili lepšie odzrkadliť 
štruktúry vedeckovýskumných činností 
pracoviska. Po roku 1989 nastali v ústave 
výrazné zmeny. Zmena zamerania praco-
viska na výskum hydrologických javov sa 
odrazil na zmene názvu ústavu od 1.3.1993 
na Ústav hydrológie SAV. Od 1.7.2018 sa 
ústav stal verejnou výskumnou inštitú-

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

ciou s názvom Ústav hydrológie SAV, v.v.i. 
V  septembri tohto roku si pripomíname 
65. výročie vzniku pracoviska.
Súčasťou Ústavu hydrológie SAV, v.v.i. je 

knižnica (tel. č.: 02/3229 3521, mail: bo-
korova@uh.savba.sk), ktorá od roku 2016 
sídli na Dúbravskej cestev Bratislave (pred-
tým spolu s ústavom sídlila na Račianskej 
ulici). V súčasnosti má knižnica10 980 kn. 
j. – kníh, časopisov, encyklopédii, slovní-
kov. Z jazykového hľadiska ide o literatúru 
v  slovenskom, českom, anglickom 
a ruskom jazyku. Tematicky sú to väčšinou 
pramene z oblasti hydrológie, hydrauliky, 
podzemných či povrchových vôd, nájdu sa 
medzi nimi však aj knihy a časopisy z ob-
lasti ekológie, matematiky, fyziky, geológie, 
geografie, meteorológie, chémie, poľno-
hospodárstva, pôdoznalectva, vodného 
hospodárstva, životného prostredia.
Prvé prírastkové zoznamy sa zachovali od 

roku 1955. Katalogizačné lístky začali moje 
predchodkyne budovať v lístkovej forme, 
podľa názvu, mien či kľúčových hesiel a do-
plňujem ho stále. Od roku 1992 zapisujem 
prírastky aj v elektronickej forme. Prírastky 
sa zapisujú aj do katalógov ÚK SAV.

KNIŽNICA ÚSTAVU HYDROLÓGIE SAV, V.V.I. / LIBRARY OF THE INSTITUTE 
OF HYDROLOGY SAS
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Knižnica poskytuje rôzne služby nielen 
pre vedeckých pracovníkov, ale aj pre ve-
rejnosť. Čitatelia si môžu knihy či časopisy 
požičať absenčne alebo preštudovať v štu-
dovni,  kde majú priamy prístup k  peri-
odikám i  knihám.Taktiež môžu využívať 
xerox, tlačiareň či skener. Formou MVS 
získavam pre používateľovpotrebné knihy, 
časopisy alebo konkrétne články z  iných 
zdrojov, knižníc, ktoré u nás nemáme.
Čitatelia mimo zamestnancov nášho 

pracoviska majú záujem najmä o  skeny 
článkov. Knižnica okrem toho poskytuje aj 
rôzne telefonické či mailové informácie pre 
externých aj interných pracovníkov, infor-
mácie o novinkách či elektronických zdro-
joch, výstavkách, ako i iných podujatiach. 
Pre našich pracovníkov vyhotovujem aj 
rešerše a  výstupy publikačnej činnosti či 
ohlasov podľa zadania pracovníkov. Kniž-
nica podľa zákona realizuje pravidelne re-
víziu knižničného fondu, poprípade vyra-
ďuje staršie či poškodené knihy či časopisy.
Knižnica sa môže pochváliť už viac ako 20 

rokov vybudovanou internou databázou 
publikačnej činnosti pracovníkov 
ústavu INFOSYS, ktorá registruje 
články vedeckých pracovníkov ústavu 
od roku 1972. Zároveň eviduje aj citácie  
pracovníkov od roku 1985. Databáza 
sa neustále dopĺňa novými článkami 
a citáciami. Prístup k článkom je na stránke 
www.uh.sav.sk, v časti VEDA A VÝSKUM. 
Je tu aj sekcia MONOGRAFIE, kde sú zo-
brazené monografie pracovníkov ústavu.
Treba ešte poznamenať, že naša organi-

zácia vydáva dva časopisy – karentovaný 
a  impaktovaný Journal of Hydrology and 
Hydromechanics (predtým Vohospodár-
sky časopis, ktorý vychádza od roku 1953) 

a  Acta Hydrologica Slovaca (vychádza od 
roku 2001), v ktorých sú publikované aktu-
álne výsledky výskumu z oblastí:
 - hydrológie povrchových tokov so 

zreteľom na zmeny prvkov vodnej 
bilancie v povodiach,

 - kvantifikácie pohybu vody a prenosu 
v  nich sa nachádzajúcich rozpustených 
a rozptýlených látok,

 - hodnotenia vplyvu činnosti človeka na 
hydrologické procesy, vrátane procesov 
ovplyvňujúcich znečistenie povrchových 
a podpovrchových vôd,

 - identifikácie a prognózy zmien 
hydrologického režimu povrchových 
a  podpovrchových vôd spôsobených 
očakávanými zmenami klímy.

Periodiká našej organizácie sú dostup-
né na našej stránke www.uh.sav.sk ale-
bo  www.sav.sk, vo forme PDF či priamo 
v  knižnici. V  súvislosti s  periodikami 
chcem upozorniť na viaceré významné za-
hraničné tituly v knižnici, ako napr. Jour-
nal of Fluid Mechanics, Journal of Hydrolo-
gy, Water Resources Research, Soil Science, 
Soil Science Society of America Proceedings 
aj starsie čísla od rokov 1953. Za zmienku 
určite stoja aj niektoré knižné rarity ako 
LAROUSSE UNIVERSEL DICTIONNA-
IRE ENCYCLOPÉDIQUE z  roku 1922-
1923 a  ENCYCLOPAEDIC ENGLISH-
GERMAN and GERMAN-ENGLISH 
DICTIONARY z roku 1903-1906.
Ťažiskom práce v  knižnici je evidencia 

publikačnej činnosti v  Advanced Rapid 
Library (ARL) a vyhľadávanie a zapisova-
nie citácií z databáz Wos, Scopus a z iných 
zdrojov. Zároveň časť práce je venovaná 
archivácii a  vyhotoveniu xerokópii 
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publikačnej činnosti. Všetky staršie články, 
konkrétne od roku 1972, som spätne 
dopĺňala do databázy ARL, čo vyžadovalo 
veľa času, ale už sú kompletne zapísané. 
Tiež dopĺňam aj nové prírastky kníh do 
katalógov v ARL a spätne sa snažím dopĺ-
nať aj staršie tituly.
Súčasťou práce v  knižnici je aj výmena 

časopisov a  monografií. Napr. nami 
vydávaný časopis Journal of Hydrology and 
Hydromechanics vymieňame za iné tituly 
nielen zo Slovenska, Česka, ale aj z  USA, 
Kuby, Číny a Poľska. Okrem periodík Ústav 
hydrológie SAV, v.v.i.  vydáva už niekoľko 
rokov  z pravidelnej konferencie Posterový 
deň s medzinárodnou účasťou Zborník 
recenzovaných príspevkov – proceedings 
of peer-reviewed contributions „Transport 
vody, chemikálií a energie v systéme pôda-

-rastlina-atmosféra -Transport of Water, 
Chemicals and Energy in the Soil-Plant-
-Atmosphere System“ na CD-ROM. Tento 
rok sa už pripravuje 25. vydanie tohto 
zborníka.Už desiatykrát naša organizácia 
usporiadala aj ďalšiu vedeckú konferen-
ciu s  medzinárodnou účasťou s  názvom 
„Vplyv antropogénnej činnosti na vodný 
režim nížinného územia - Influence of 
anthropogenic activities on water regime 
of lowland territory“, ku ktorej taktiež 
vydávame Zborník recenzovaných prí-
spevkov - Proceedings of peer-reviewed 
contributions  na CD-ROM.Všetky tieto 
i ďalšie podujatia sa neobídu bez služieb 
a pomoci knižnice.

Jitka Bokorová
Knižnica Ústavu hydrológie SAV, 

Bratislava
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Divadlo Jonáša Záborského v  Prešove je 
v  poslednom desaťročí známe svojimi veľ-
kolepými pôvodnými muzikálmi, ktoré sa 
hrajú na jeho Veľkej scéne. Prešov má tú 
zvláštnosť, že jedno divadlo má dva samo-
statné priestory: historickú budovu s klasic-
kou scénou vhodnou najmä pre scénogra-
ficky menej náročné diela a činohry a novú 
špecializovanú budovu s  Veľkou scénou 
pre veľké výpravné diela, najmä muzikály, 
a  Malou scénou možno pre menej známe, 
ale obsahovo zaujímavé diela určené skôr 
menšinovému divákovi.
Už 14 rokov vedie divadlo pán riaditeľ Mgr. 

Ján Hanzo a  ako Prešovčanka si dovolím 
tvrdiť, že veľké muzikálové projekty a vôbec 
nový spôsob fungovania divadla je jeho zá-
sluha. Avšak pred tzv. divadelným obdobím 
istý čas šéfoval odboru kultúry na Krajskom 
úrade v Prešove, a preto má blízko aj k iným 
kultúrnym inštitúciám, knižnice nevyníma-
júc. 
Sú divadelné prázdniny a Ján Hanzo si na-

šiel pár minút na rozhovor pre Bulletin Slo-
venskej asociácie knižníc a  zodpovedanie 
otázok o knihách, knižniciach a knihovní-
koch.
• Pán riaditeľ, pamätáte si kedy ste 

objavili knižnicu prvýkrát? Spomínate 
si na svoju obľúbenú detskú knihu? Je to 
ďaleká minulosť?

Áno, zamyslel som sa, a je to nezabudnu-
teľné, pamätám si to úplne presne. Prvýkrát 
sme boli v knižnici zo školskej družiny, zo-
brali nás tam ako prvákov tesne potom, ako 
sme sa naučili niečo čítať, čiže to muselo 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

byť niekedy pred koncom školského roka, 
a  zapísali sme sa spoločne do knižnice 
v  Hanušovciach nad Topľou. Prvú kni-
hu, ktorú som si požičal bol Smelý Zajko. 
Tento obraz mám zafixovaný, neviem či to 
bolo tým, že sme tam boli spolu všetky deti 
z  družiny, ale bolo to pre mňa významné 
a od tej chvíle som začal do knižnice cho-
diť. Ešte musím povedať, že viac sa mi páči-
la prvá časť (pozn. Smelý Zajko) než Smelý 
Zajko v Afrike, aj tento dojem mám zacho-
vaný.
• Čo pre Vás osobne dnes, v dobe mod-

rených technológií, počítačov, tabletov 
a smartfónov znamená kniha? Máte 
vôbec čas čítať? Aký ste čitateľ?

Od istej doby som zlý čitateľ. Ja som sa aj 
snažil zistiť, kde sa to zlomilo a prečo sa to 
stalo. Našiel som si dokonca takú pomôcku, 
ktorá sčasti snáď ospravedlňuje moje naozaj 
sporadické venovanie sa krásnej literatúre, 
a to bolo štúdium na vysokej škole, kde som 
študoval filozofiu. Tam sme sa snažili tex-
ty čítať tak, aby sme vedeli o  nich rozprá-
vať, aby sme ich vedeli interpretovať, aby 
sme ich vedeli analyzovať a  v  tej chvíli mi 
začal unikať dôvod čítať krásnu literatúru. 
Filozofia je taká široká, v  jej vývoji nájde-
te množstvo textov už od jej prvopočiatku. 
Taký Platón je stále inšpiratívny a to preto, 
že je písaný jazykom nie až tak štruktúro-
vaným, skôr metaforickým, v obrazoch. Fi-
lozofia bola pre mňa vždy dôležitá tým, že 
otvára myslenie. To znamená, že sa človek 
nesústreďuje iba na ten samotný cieľ, ale 
rieši aj metódu, akým spôsobom myslí, ako 

... KNIHOVNÍK BY MAL BYŤ DOBRÝM SPRIEVODCOM / ... THE LIBRARIAN 
SHOULD BE A GOOD GUIDE
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iní ľudia myslia, a  vtedy človek rozmýšľa 
nad pojmami. Sila a slabosť človeka je v ja-
zyku, pretože my neprisudzujeme pojmom 
úplne identické významy. Máme síce slová, 
používame ich rovnako, ale často si pod 
slovami predstavujeme trošku niečo iné, 
niekedy aj úplne odlišné.
S  odbornou literatúrou nemám dodnes 

problém, tej sa venujem aj z toho titulu, že 
som okrem filozofie vyštudoval aj históriu. 
Rád čítam knihy o dejinách, ale čo sa týka 
povedzme románov, tam sa nedokážem do-
stať cez štyri strany, bez toho, aby som sa ne-
vracal späť. Asi ich čítam zlým spôsobom, 
pravdepodobne by som sa mal viac nechať 
unášať dejom. 
Nedávno som sa ocitol v istej životnej situ-

ácii, keď som mal zdravotné problémy. Moja 
dcéra náhodou nechala knihu pri návšteve 
v  nemocnici, tak som po rokoch konečne 
prečítal Mechanický pomaranč, potom aj 
Neznesiteľnú ľahkosť bytia, a bolo to dobré. 
Asi len čakám na tú správnu chvíľu.
Také tie bestsellery som nikdy nečítal, ten-

to druh literatúry ma nikdy neoslovil, vždy 
som išiel po knihách, na ktoré som už mal 
nejaké referencie, napr. počas štúdia litera-
túry na gymnáziu, kde sa predsa len viac 
rozprávalo o autoroch. Aby som to zhrnul, 
posledných dvadsať rokov od vysokej školy 
čítam veci, ktoré sú viac odborné, či už je to 
z oblasti dejín alebo z oblasti divadelníctva, 
čo tak trošku vyplýva aj z  mojej profesie. 
Čítam scenáre, aby som vedel, čo by sme 
mohli v divadle hrať, no čo sa týka krásnej 
literatúry, mal som veľkú pauzu, ale teraz ju 
začínam nanovo objavovať.
• Pán riaditeľ, už som spomenula, že ste 

pôsobili ako vedúci odboru kultúry 
na Krajskom úrade, po transformácii 

krátko aj na Úrade Prešovského samo-
správneho kraja a knižnice v Prešova 
a PSK patrili do Vašej pôsobnosti. To 
znamená, že knižnice ste poznali aj z inej 
stránky ako ich pozná bežný čitateľ. Ako 
si spomínate na toto obdobie?

Áno, ja som bol vedúci odboru kultúry 
na Krajskom úrade v  rokoch 1999-2002 
a potom keď bol úrad delimitovaný na sa-
mosprávne kraje, bol som radovým zamest-
nancom na odbore kultúry. Úrad spravoval 
rôzne kultúrne inštitúcie a ja som mal na 
starosti múzeá a galérie, ale čo sa týka kniž-
níc, mňa vždy na knižniciach, v porovnaní 
s  ostatnými organizáciami, fascinovalo, že 
knižnice mali jasný systém práce. Ono ho 
majú aj múzejníci, ale s  istými probléma-
mi, pretože pri zbierkových predmetoch je 
to vždy otázka skôr nejakého spracovania 
a pochopenia hmoty, to už smeruje trošku 
k  niečomu inému, k  istej improvizácii. 
V múzeách je často niečo, čo by v knižnici 
nemohlo existovať, a  to nejednoznačnosť 
interpretácie, pretože ako vieme, dejiny sa 
obnovujú tým, že sa stále interpretujú. Ale 
knižnice mali jasný poriadok: od spraco-
vania a  kategorizovania až po výpožičný 
poriadok. Porady knihovníkov, a  najmä 
knihovníčok, ma vždy uchvacovali prepra-
covaným systémom a  štruktúrou naklada-
nia s  informáciami akéhokoľvek charakte-
ru, či už išlo o odborné informácie alebo 
informácie o  krásnej literatúre. To je to, 
čo mám v sebe najviac zafixované. No a na 
úrade som si začal uvedomovať aj to, ako ľu-
dia chápu jednotlivé inštitúcie a kde sú ich 
problémy v ponímaní bežných ľudí.
• Mali ste pocit, že knižnice sú u bežného 

obyvateľstva ponímané ako dobré a uži-
točné alebo skôr ako zbytočné?
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Keď som nad tým rozmýšľal, tak som si 
uvedomil ako veľmi sme my Slováci, teda 
obyvatelia žijúci na území terajšieho územia 
Slovenskej republiky, determinovaní minu-
losťou, ako aj tým, že my sme v tomto smere 
veľmi mladí. Veď náš jazyk, v tejto podobe 
ako ho užívame dnes, je tu len niečo cez 
150 rokov, čiže aj celé vnímanie obyčajného 
obyvateľstva, ktoré vychádza z tradície pre-
važne poľnohospodárskej s  nízkou mierou 
všeobecného vzdelania, bolo také, že sme 
neustále potrebovali definovať zmysel na-
šich inštitúcií, ktoré v  iných krajinách eu-
rópskeho kultúrneho okruhu už nemusia 
dokazovať svoje opodstatnenie. Som riadi-
teľom divadla a často mám pocit, že musíme 
neustále dokazovať načo je divadlo.
Podobne aj knižnice akosi stále musia riešiť 

odpoveď na otázku prečo vôbec knižnice sú 
potrebné. Inde je táto otázka vyriešená, tam 
sa nad tým nezamýšľajú. Knižnica je pritom 
taká súčasť našej civilizácie, našej kultúry 
ako kostol na námestí (tomu ešte Slováci ro-
zumejú), krčma v dedine, škola pre deti. Ale 
knižnice na Slovensku ako keby potrebovali 
dokazovať, že tu majú svoje miesto. Z toho 
potom vyplývajú problémy, že sa zbytočne 
venujú činnostiam, ktorým by sa nemuse-
li, a to len preto, aby sa nejakým spôsobom 
spopularizovali, zviditeľnili (to je také mo-
derné), obhajovali svoju existenciu, snažili 
sa byť za každú cenu atraktívne. Treba si ale 
uvedomiť, že niektoré činnosti nemajú byť 
atraktívne, majú byť skôr odborné, majú 
fungovať sami o sebe a na to musí naše oby-
vateľstvo dospieť. Kým ale dospeje, dovtedy 
musí forma prežiť, lebo keď zanikne skôr, 
bude zle.
• Internet priniesol informačnú explóziu 

a je vnímaný často ako konkurencia pre 

knižnice. K informáciám je možné dostať 
sa veľmi rýchlo a bez nejakej veľkej ná-
mahy. Čo myslíte, majú knižnice v tejto 
konkurencii budúcnosť?

Podobný problém riešili kiná, keď prišla te-
levízia, riešili divadlá, keď prišli kiná a prišla 
televízia, dnes je tu aj divadlo, aj kiná, aj 
televízia. Podľa mňa aj internet je len jedna 
forma, ktorá umožňuje naozaj rýchly prí-
stup k  informáciám. Poviem to tak, kvôli 
každej triviálnej informácii nemusíte ísť do 
knižnice, viete si to vyriešiť takto  rýchle a 
pohodlne. Ale ten základ, ktorý sa skrýva 
v  knižniciach a  v  tom systéme, ktorý udr-
žiavajú pracovníci knižníc, ten je nenahra-
diteľný. Je tu ešte vždy dosť veľa ľudí,  ktorí 
vyžadujú a k svojmu vzdelaniu a k svojmu 
spôsobu života potrebujú toto prostredie. 
Tak ako niektorí ľudia potrebujú kaviareň a 
iní krčmu, tak isto niektorí potrebujú viac 
internet a niektorí knižnicu.
Vidím to na svojej dcére, ktorá chcela veľmi 

čítačku. Už ju má, ale naďalej číta knihy tla-
čené, lebo čítanie z čítačky je to v podstate 
o ničom, je to iba sumár informácií, chýba 
tam prežitok, chýba tam emócia. Pomôžem 
si divadlom: môžete vidieť skvelé divadel-
né predstavenie v  televízii, ale chýba vám 
spoločný zážitok tých 100, 300, 600, 50, to 
je jedno koľkých ľudí. Chýba emócia, ktorý 
vzniká vždy v danej chvíli, na danom mieste 
a spoločne vytvára niečo, čo vám nedá nič 
iné. A to si múdri ľudia uvedomujú.
Myslím si, že knižnice by tu mali byť, ja 

nechcem spoločnosť rozdeľovať, ale mali by 
sme sa riadiť tými múdrejšími a motivovať 
tých, ktorí tú múdrosť ešte nezískali, aby sa 
ju snažili získať. Ak sa budeme riadiť len de-
mokraciou dotiahnutou do absolútnych dô-
sledkov, tak potom nám netreba nič, áno na 
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internete máme všetko, všetko je tam, všet-
ko je pre každého prístupné. Ale kto to bude 
systematizovať, kto to bude interpretovať, 
kto to bude spravovať, to nás už nezaujíma. 
Každý len vŕši a vŕši informácie, často bez 
ladu a  skladu a  mnohým už dochádza, že 
informácie sú viac zneužívané ako využíva-
né. A práve knižnice majú byť miestom, kde 
môže každý bez ohľadu na pohlavie, rasu, 
vzdelanie, majetok získať informácie hod-
notného charakteru, nie odpad.
• A moja posledná otázka: Ako z pohľadu 

človeka pôsobiaceho v kultúre vidíte 
dnešného knihovníka? Aký by mal byť? 
Aké by mal mať vlastnosti? Čo by malo 
byť jeho doménou?

Ja asi nebudem tá väčšinová vzorka, lebo 
mne stačí úplne ten konzervatívny knihov-
ník, v istých chvíľach by som bol rád, keby 

on ma videl, ale ja jeho nie. Moja predsta-
va pracovníka knižnice je asi taká, že vie 
o všetkom, čo tam je, čo je v knihách, a zá-
roveň vie aj o ľuďoch, ktorí tam niečo hľa-
dajú, ktorí napríklad realizujú výskum vo 
svojej vedeckej oblasti a vie v správnej chvíli 
a správnym spôsobom zareagovať bez toho, 
aby ich vyplašil, ale aby ich usmernil. Po-
dobne ako keď sa to žiada od učiteľov v ško-
lách a,  žiaľ, niekedy sa to žiada aj od nás, 
čomu sa ale zase v divadle bránime, lebo my 
nie sme didaktická inštitúcia. My skôr na 
divákov pôsobíme emóciami tak, aby sa oni 
s nimi sami vysporiadali, nesnažíme sa ich 
viesť. V knižnici však treba viesť, knihovník 
by mal byť dobrým sprievodcom, ktorý to 
má všetko pod kontrolou.

S riaditeľom Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove sa zhovárala Valéria Závadská

Tak by sa dalo stručne charakterizovať 
životné krédo PhDr. Márie Bratovej, re-
daktorky a  prekladateľky, ktorá sa desať-
ročia venuje umeleckému prekladu diel zo 
švédskej literatúry. Aká bola jej cesta k pre-
kladom a  akú úlohu na nej zohrala kniha 
a  knižnice, mi prezradila v  nasledujúcom 
rozhovore. 

• Spomínate ešte na svoje prvé stretnutie s 
knihou a knižnicou?

U  nás doma sa vždy čítalo. Rozprávkové 
knižky patrili k tým najkrajším darčekom. 
A potom konečne nastal okamih, keď som 
sa naučila čítať sama. Na bratislavskom 
Hviezdoslavovom námestí, kde som vyras-
tala, v susednom dome fungovala knižnica. 
Nudu počas liečenia častých angín som za-
háňala knihami. Spomínam si, že som mala 

jedenásť či dvanásť rokov, keď som zistila, 
že som vlastne prečítala väčšinu kníh z 
oddelenia pre deti aj pre dospelých. Samo-
zrejme, na sestrin čitateľský preukaz. Meno 
pani knihovníčky si, žiaľ, nepamätám, ho-
vorila však so silným ruským prízvukom 
a  sem-tam zavrela oči nad mojím výbe-
rom. Som jej za to vďačná. Od tých čias si 
neviem predstaviť život bez knihy, ani len 
obyčajné zaspávanie.

• Vyštudovali ste ruštinu a švédčinu. Čo 
vás priviedlo k tejto kombinácii ?

Ako rodená Bratislavčanka som od det-
stva používala tri jazyky: slovenčinu, ma-
ďarčinu a nemčinu. Zistila som, že krásne 
knižky existujú v  každom z  nich a  že im 
rozumiem. To bola moja výhoda. Tí, ktorí 
ju nemali, siahali po prekladoch. Tak sa for-

MOJIM SVETOM JE KNIHA / THE BOOK IS ALL MY WORLD
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moval môj záujem o  ďalšie cudzie jazyky, 
pribudla angličtina, francúzština, poľština 
a  ruština. Dnes ako skúsená prekladateľka 
sa tým nechválim, neovládam ich tak, aby 
som z  nich mohla pokojne prekladať. No 
lákali ma ďalšie výzvy – keď som zmaturo-
vala, na FFUK práve otvárali štúdium pre-
kladateľstva a tlmočníctva v čudnej kombi-
nácii ruština – švédčina. Nezaváhala som 
a dodnes neľutujem, že som sa dala na ná-
ročné štúdium. Prekladateľstvo si vyžaduje 
aj dokonalé ovládanie materinského jazyka, 
aspoň základné odborné vedomosti o teórii 
prekladu a  neúnavnú schopnosť ustavične 
sa učiť, vzdelávať, hľadať a nachádzať. 

• Aké boli pracovné začiatky a skúsenosti?
Po skončení štúdia som nastúpila do dnes 

už neexistujúceho vydavateľstva Smena, 
kde som začínala ako korektorka a  jazy-
ková redaktorka. To bola najlepšia škola 
života v jazykovej praxi a čerpám z nej do-
teraz. Po pár rokoch som pokračovala vo 
vydavateľstve Tatran, kde som vystriedala 
niekoľko postov. Tam som sa zasa naučila 
o knihe a jej vzniku úplne všetko od autora 
až po tlačiareň.

• Kedy ste sa začali venovať intenzívne 
len prekladom zo švédčiny a s čím ste 
vstúpili na prekladateľské pole – kla-
sikou, modernou tvorbou či detskou 
literatúrou?

Po prekladoch som poškuľovala už počas 
štúdia, ale v  tých časoch to so švédčinou 
nebolo jednoduché. Napokon si ma našla, 
no tak ako sa patrí, začínala som pekne od 
piky pod vedením skúsených kolegov, a to 
detektívnym románom K. A. Bloma Protiú-
der. Potom sa ponuky rozbehli, ale prekla-

dať som mohla len popri zamestnaní, teda 
popri redakčnej práci, po večeroch a  po 
nociach. Veľký záujem bol o rozhlasové hry 
a televízne seriály, spomeniem aspoň Emila 
z  Lönnebergy od Astrid Lindgrenovej.

• V jednom rozhovore ste spomenuli, že 
švédska literatúra sa vám páči, lebo jej 
autori „podstupujú odvážne exkurzie 
do duše človeka, jeho psychiky, ktoré 
ohurujú, a neraz aj poburujú“. O aký 
literárny žáner je dnes najväčší záujem 
vo vydavateľstvách alebo na knižnom 
trhu?

Pravdu povediac, súčasné vydavateľstvá 
už nie sú obmedzované ideologicky, ale 
ekonomicky. Z  toho vyplýva, že potrebujú 
vydávať knihy, ktoré si čitateľ žiada. Sa-
mozrejme, klobúk dolu pred tými, ktoré si 
v rámci knižných edícií zachovávajú vyso-
kú úroveň a zaraďujú do nich tituly, čo nie 
sú jednoznačne poplatné čitateľskému vku-
su. Veľmi sa teším, že okrem už tradične 
preferovaných detektívnych románov sa na 
náš knižný trh dostáva čoraz viac próz sú-
časných švédskych autorov vyššej literárnej 
kvality. Viaceré z nich sa stávajú aj predlo-
hou na filmové spracovanie.

• Máte za sebou už desiatky preložených 
titulov (Uspávač, Tretí hlas, Stále vládne 
mráz, Babička pozdravuje a ospra-
vedlňuje sa, Švédske rozprávky, Mio, 
môj Mio...). Pri ktorom z nich ste sa 
„zapotili“ a z ktorého ste mali najväč-
šiu radosť, t. j. či sa vám podarilo do 
slovenčiny pretaviť hodnoverne švédsky 
text?

Na svojom prekladateľskom konte mám 
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viac než šesťdesiat knižných titulov. Každú 
knihu pokladám za výzvu s  vedomím, že 
okrem mena autora na nej figuruje aj moje. 
To je obrovský záväzok. Ako prekladateľka 
rada spomínam na tituly Klasa Östergrena 
Gentlemani a Gangstri. Dali mi parádne za-
brať, lebo dej sa odohráva počas niekoľkých 
desaťročí minulého storočia vo Švédsku 
a  poskytuje hromadu informácií aj  reálií. 
Tie sa ale nezháňali a  neoverovali ľahko. 
Bonbónikom sú pre mňa diela Astrid Lin-
dgrenovej, kde sa musím popasovať nielen 
s  daným obdobím, autorkiným svetoná-
zorom, ale aj jazykom vekovej kategórie 
detí, ktorým je daná kniha určená. Kto by 
nepoznal huncúta Emila, Bratov Levie srd-
ce či fantastické Deti z Bullerbynu? Jednou 
z prvých „srdcoviek“ sa pre mňa stala kniha 
Mare Kandreovej Diabol a Boh, rozprávka 
pre dospelých, filozofická úvaha vo voľ-
ných veršoch, zamyslenie sa nad dobrom 
a zlom. V posledných rokoch som sa mohla 
dostatočne realizovať na prekladoch kníh 
Fredrika Backmana, plných jemného hu-
moru, fantázie aj nostalgie. Pravdepodobne 
mnohí poznajú romány Muž menom Ove, 
Babička pozdravuje a  ospravedlňuje a  Tu 
žila Britt-Marie. No milujem každú knihu, 
ktorú práve prekladám, fascinuje ma, aká 
krása sa dá vytvoriť, čo všetko sa môžem 
(aj musím) naučiť, ako si treba rozširovať 
obzor, sledovať pokrok v  technike aj vede, 
konzultovať s  odborníkmi z  najrozmani-
tejších oblastí, aby som čitateľovi poskytla 
všetko, čo mu adresoval autor.

• Iste sledujete odozvy zo strany odborní-
kov – prekladateľov, ale zaujímate sa aj 
názory čitateľov?

Prirodzene, pochvala od kolegov ma vždy 

poteší, ale reakcie čitateľov sú cennejšie. 
Som šťastná, keď mi z vydavateľstva ozná-
mia, že dostali ďakovný list, že sa pýtajú na 
ďalšie diela, že mi čitatelia napíšu. Najväčš-
mi ma pred mnohými rokmi dojala čita-
teľka, ktorá ma vypátrala a dala si námahu 
prísť za mnou s krásnou ružou, čo bolo po-
ďakovanie za zážitok z knihy Diabol a Boh. 

• Pozývajú vás aj na besedy, napr. do 
knižníc, tak ako spisovateľov?

Pozvania na besedy sa začali zjavovať až 
v posledných rokoch, keď sa začalo viac ho-
voriť o  prekladateľskej práci. Samozrejme, 
že spisovateľov pozývajú častejšie – môžem 
to porovnať, lebo mám manžela spisovateľa 
(Roman Brat – L. Č.). Napriek tomu som 
zažila pár milých stretnutí v  piešťanskej 
knižnici, na základných školách aj v knižni-
ci na Karadžičovej ulici v Bratislave. Deťom 
sa páči rozprávanie o tom, ako sa stalo, že 
ich obľúbený Emil rozpráva po slovensky. 
Ale ak mám byť úprimná, dlhé roky prekla-
dateľskej práce ma tak trochu uzavreli me-
dzi štyri steny, kde sa cítim najspokojnejšia. 
Prekvapilo ma, že si na moju prácu spome-
nuli v Knižnici Ružinov a vlani ma poctili 
ocenením Rytier dobrej knihy.

• Prezraďte, chodíte do knižnice, ste spo-
kojná so službami, ochotou a  rozhľade-
nosťou knihovníkov?

Počítače a  internet sú pre každého pre-
kladateľa zázrak a požehnanie. Zbavili ma 
kedysi zúfalého zháňania kvalitných slovní-
kov a encyklopédií. Ale... Pri takejto práci 
mnohokrát ani Google nestačí. Priznám sa, 
nemám čitateľský preukaz do knižnice, ale 
obraciam sa na knižnice vtedy, keď hľadám 
vydané súborné diela, najmä poéziu, ktorú 
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INFORMÁCIE / INFORMATION

Jednou z  možností ako zaujať stredoškol-
skú mládež je ponúknuť im zaujímavý 
„vzdelávací projekt“. Skôr ako Verejná kniž-
nica Mikuláša Kováča (VKMK) ponúkla 
študentom stredných škôl (SŠ) vzdelávací 
projekt, urobila si prieskum medzi peda-
gógmi a študentmi SŠ o akú tému v rámci 
vzdelávania by mali záujem. Myslím, že sa 
nám podarilo ponúknuť stredoškolákom 
zaujímavý vzdelávací projekt o  potrebe 

a  možnostiach celoživotného vzdelávania 
a rozvoja osobnosti.

VKMK v  mesiacoch marec – apríl 2018 
realizovala projekt Quo vadis? pre štu-
dentov stredných škôl. Miestom realizácie 
tvorivých a  zážitkových workshopov bola 
pobočka Fončorda (Jilemnického ul. 48). 
Zámerom projektu bolo zvýšiť povedomie 
študentov o nutnosti celoživotného osobné-

AKO PRITIAHNUŤ STREDOŠKOLSKÚ MLÁDEŽ DO KNIŽNICE? VZDELÁVACÍ 
PROJEKT PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL VO VEREJNEJ KNIŽNICI 
MIKULÁŠA KOVÁČA V BANSKEJ BYSTRICI / HOW TO GET SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS TO LIBRARY. THE EDUCATION PROJECT OF MIKULÁŠ 
KOVÁČ PUBLIC LIBRARY IN BANSKÁ BYSTRICA FOR SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS.

treba zakomponovať do textu či citovať. No 
nedávno som hľadala historické reálie (do 
knihy C. Läckbergovej Bosorka) a pomohli 
mi v kníhkupectve Martinus, kde mi našli 
všetko, o čo som požiadala, dovolili mi lis-
tovať a  čítať do úmoru. V  knižniciach ma 
trochu brzdia termíny, hoci chápem, že ako 
čitateľka nemôžem knihu držať doma pár 

mesiacov. No stane sa, že práve tak dlho ju 
potrebujem. Ku knižniciam však pociťujem 
obdiv a úctu, lebo patria do môjho detstva, 
no najmä preto, že učia ľudí odmalička čí-
tať. A to je zásluha, ktorá sa nedá dostatoč-
ne oceniť.

Za rozhovor ďakuje Ľudmila Čelková
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ho rozvoja, naučiť ich stanovovať si osobné 
a pracovné ciele a zvládanie životných situ-
ácií spojených s prípadným neúspechom. 
Účastníci v skupine boli stredoškoláci, kto-
rých čaká rozhodovanie o ďalšom životnom 
smerovaní.

Cieľom bolo hlavne primeranou, nefor-
málnou formou a otvorenou diskusiou v 
bezpečnom prostredí a na neutrálnej pôde 
knižnice otvoriť problematiku „Ako žiť svoj 
život“, čo je téma, kde sú mladí ľudia kon-
frontovaní so skúsenosťami starších, ktoré 
prijímajú s nedôverou a často s pózou „mňa 
sa to netýka“.

Výstupom práce študentov boli nasledovné 
aspekty: poznanie, že osobnosť sa vyvíja a 
že je možné ju vedome vytvárať; uvedome-
nie si svojich potrieb skrytých v podvedomí 
prostredníctvom arteterapie; zadefinova-
nie si svojich osobných cieľov a poznanie, 
že cesta v sebe skrýva nástrahy a víťazstvá; 
verejná prezentácia osobných tém, ktoré si 
študenti pripravili na záverečné stretnutie. 

Očakávanými výsledkami projektu boli uve-
dené ukazovatele: každý účastník bude ovlá-
dať prácu s formulovaním si cieľov, bude 
poznať nástrahy spojené s ich dosahovaním 
a bude mať potrebné zručnosti k zvládnu-
tiu procesu seba rozvoja a sebavzdelávania. 
Súčasne sa naučí pochopiť a akceptovať 
druhých prostredníctvom vlastných skúse-
ností.

Garantmi projektu boli lektorky, ktoré 
realizujú koučovanie v oblasti sebareali-
zácie a  arteterapie: Ing. Libuša Hladeková 
a Ing. Alena Šalamonová. Využívali najmä 
uvedené techniky: klasická joga (práca so 
stresom), trénovanie pamäte (využívanie 
slabých a silných stránok mozgu); koučova-
nie (práca s cieľom a plánovanie vhodných 
postupov); arteterapia (poznanie iných roz-
merov svojej osobnosti a ich využitie v pra-
xi).

Do projektu sa zapojili študentky Obchod-
nej akadémie, Tajovského 25, z  Banskej 
Bystrice pod pedagogickým vedením Mgr. 
Viery Vongrejovej. 
Knižnica zrealizovala celkom päť stretnu-

tí v  rámci uvedeného projektu. Zrealizo-
vaný projekt mal veľmi pozitívnu odozvu 
v  radoch študentov. Po jeho skončení sme 
vyhodnotili dotazník  v rámci ktorého štu-
dentky účasť na takto zameranom projekte 
hodnotili veľmi kladne a  samotný projekt 
označili ako veľmi podnetný pre ich osob-
nostný rozvoj, plánovanie cieľov a  budúc-
nosti.

Projekt Quo vadis ? podporil z  verejných 
zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý bol 
hlavným partnerom projektu.

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

Bystrica
manazer@vkmk.sk
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Považská knižnica v  Považskej Bystri-
ci v  tomto roku získala finančné pros-
triedky v  rámci programu „Partnerstvo 
alebo spojme svoje sily“, a  to na zreali-
zovanie zážitkovej literárnej hodiny pre 
žiakov I. stupňa pod názvom Hávedník 
alebo čo ešte neviem o  hmyze? Veľkým 
prínosom ako takúto zážitkovú literár-
nu hodinu uchopiť a deťom prezentovať 
bolo vymyslenie edukačnej pomôcky 
Hávedník. To sa nám nakoniec podarilo, 
Hávedníka navrhol a zostrojil Peter 
Hudák z Púchova.
„Ukážková“ zážitková literárna hodina 

sa konala 22.6.2018 pre vedením lektor-
ky Mgr. Lucie Panáčkovej. Okrem vec-
ných informácií o hmyze žiakom v rám-
ci hodiny priblížila aj knihu Hávedník 
od Jiřího Dvořáka a ilustrácie slovenskej 
ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Kniha 
vyšla v  roku 2015 vo vydavateľstve Ar-
tforum. Pod lektorským vedením deti 
zažili rôzne druhy aktivít, od vymýšľania 
básní o hmyze až po „lovenie“ dážďoviek 
v hline. Samozrejme, neboli to naozajst-
né dážďovky, ale také špagátové. J Atmo-
sféru podujatia príjemne ukončil jeho 
záver, počas ktorého sme sa spoločne 
naučili pieseň o motýľoch.
Podujatie sme sa rozhodli uskutočniť 

aj počas prázdnin pre deti z  denného 
detského tábora, nie však už pod lektor-
ských vedením, ale našim, teda knihov-
níckym. J S Hávedníkom máme ambíciu 
počas roka, a nielen aktuálneho, navšte-
vovať aj iné knižnice, prípadne školy 

v regióne, a tým presiahnuť rámec jednej 
knižnice.

Mgr. Andrea Smolková
Považská knižnica v Považskej Bystrici

naucne@kniznicapb.sk
Autor fotografií: Mgr. Andrea Smolková

HÁVEDNÍK ALEBO ČO EŠTE NEVIEM O HMYZE? ZÁŽITKOVÁ LITERÁRNA 
HODINA PRE ŽIAKOV I. STUPŇA ZŠ / VERMINARIUM OR WHAT DON’T I 
KNOW ABOUT  INSECTS YET. THE EXPERIENTIAL LITERATURE PROGRAM FOR 
THE FIRST SCHOOL STUDENTS
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V dňoch 15. – 16. mája usporiadala Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK 
BB) už 17. ročník knihovníckeho odbor-
ného podujatia TLib – Trendy v  knižnič-
nej praxi, ktoré sa za uplynulé roky stalo 
v širokej  knihovníckej obci etablovanou 
značkou. V  rámci aktuálneho ročníka se-
minára rezonovala téma zameraná na mar-
keting, marketingové nástroje,  spôsoby 
propagácie služieb a knižničných činností 
ako aj na  konkrétne príklady inovatívnych 
služieb z praxe. Odbornú záštitu nad pod-
ujatím prevzala riaditeľka ŠVK BB Blanka 
Snopková. Podujatie podporila Slovenská 
asociácia knižníc, Spolok slovenských kni-
hovníkov a knižníc, Goetheho inštitút Bra-
tislava, Katedra knižničnej a  informačnej 
vedy FiF UK v Bratislave.
V súčasnosti už vieme, že s  ohľadom na 

neustále zmeny a  vývoj v  technológiách 
môže byť službami a  produktmi knižnice 
dnes takmer čokoľvek, čo vie pamäťová 
a fondová inštitúcia ponúknuť ako verejnú 
službu používateľom. Knižnica preto ne-
môže zostať iba pri knihách, periodikách, 
rešeršiach, konzultačných službách,  vzde-
lávacích či kultúrnych podujatiach a iných 
„konvenčných“ službách. Aby knižnica 
zostala konkurencieschopnou, je nutné 
poskytovať moderné a  netradičné služby, 
ktoré si stále hľadajú svoje miesto v kniž-
niciach. Knižnice dostali v  prostredí in-
ternetu silnú konkurenciu a tento nerovný 
boj nie je možné viesť bez využitia nových 
prístupov. Pokles používateľov knižníc už 
v  súčasnosti nie je možné zastaviť alebo 
aspoň spomaliť konvenčnými spôsobmi. 
Byť v rámci marketingu knižnice kreatívny, 
moderný, nekonvenčný a  niekedy aj pro-

vokatívny sa stalo nevyhnutnosťou. Tieto 
termíny sú však často v priamom protikla-
de s tým, ako vníma knižnicu verejnosť aj 
samotní jej zamestnanci.
Všetky tieto aspekty silno rezonovali 

aj v tohtoročnom ročníku TLib-u, ktorý bol 
rozdelený do dvoch blokov. Prvým bol tzv. 
Knižničný inkubátor, ktorý sa zameral na 
prezentovanie inovatívnych služieb z  pra-
xe. Prvou z  nich bola vedomostná súťaž 
Slovenská ZOOlympiáda, na ktorej sa po-
dieľala Knižnica Jána Kollára v  Kremnici. 
Cieľom tejto aktivity bolo podporiť vzde-
lávanie žiakov základných škôl. Využitím 
súťaživého ducha sa podarilo organizáto-
rom efektívne podporiť vzdelávanie v ob-
lasti zoológie, environmentalistiky a zvýšiť 
ekologické a environmentálne povedomie 
medzi mládežou. Nasledujúca prezentácia 
o Albume bola doslova a do písmena naozaj 
z domácej dielne – z dielne ŠVK BB. Tento 
výnimočný produkt si je možné v ŠVK BB 
objednať ako darček pre rôzne príležitosti. 
Je ručne vyrábaný v knihárskej dielni ŠVK 
BB a obsahuje výber článkov z tlače viažuci 
sa k vybranému dátumu. Svojím charakte-
rom sa hodí k rôznym jubileám, výročiam 
a významným udalostiam.
So zaujímavým konceptom Knižnice vecí 

sa prezentovala knižnica Goetheho inštitú-
tu v Bratislave. Ide o službu, ktorou kniž-
nica ponúka širokej verejnosti možnosť 
vypožičať si desiatky rôznych vecí, ktoré 
častokrát potrebujeme len príležitostne. Ak 
už potrebujete športové pomôcky, hobby 
náradie alebo kuchynský prístroj, nemusíte 
si ich nevyhnutne kupovať, ale viete si ich 
komfortne zapožičať v knižnici. Dôkazom, 
že inovácie prichádzajú aj z  východu re-

TLIB 2018 – OBZRETIE SPÄŤ / LOOKING BACK ON TLIB 2018
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Otvorenie seminára PhDr. Blankou Snopkovou, Ph.D., riaditeľkou ŠVK BB

Ukážka albumu

publiky, je služba 3D tlač v Hornozemplín-
skej knižnici vo Vranove nad Topľou. Ako 
službu s  vysokou pridanou hodnotou ju 
prezentovala samotná riaditeľka knižnice. 

Môžeme konštatovať, že ide o službu, kto-
rej cieľom je podpora kreativity a individu-
álnej tvorby. Nachádza uplatnenie obzvlášť 
u jednotlivcov a v tvorivých tímoch zame-
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raných na technické návrhy, priemyselný 
dizajn a umeleckú tvorbu. Zvláštne posta-
venie má 3D tlač aj vo vzdelávaní a výsku-
me, kde sa uplatňuje pri tvorbe modelov 
a prototypov. Zo zahraničia poznáme túto 
skúsenosť napríklad od partnera ŠVK BB 
– Šanghajskej knižnice, kde 3D tlač vyu-
žívajú v knižnici študenti architektúry pri 
svojich projektoch.
Poobedňajší workshopový blok bol ozajst-

ným ťahákom. Hlavne kvôli vzácnemu 
hosťovi Helle Klauser z Nemeckého zväzu 
knižníc (Deutsche Bibliotheksverband) 
a  zástupcom z  komerčného sektora, kto-
rí účastníkov fóra oboznámili s  detailmi 
a  špecifikami online marketingu s  využi-
tím nástrojov, ktoré ponúkajú firmy Go-
ogle a  Facebook. Kým Adriana Sečkárová 
z  ONLINE TORO Consulting prezento-
vala možnosti, ktoré poskytujú nástroje 
Googlu, Marek Šulík zo spoločnosti Visi-

bility oboznámil auditórium so širokými 
možnosťami ako marketovať svoje služby 
a  produkty prostredníctvom nástrojov, 
ktoré poskytuje Facebook. Odznelo veľa 
zaujímavých informácií a tipov pre využi-
tie platforiem týchto IT gigantov pre účely 
marketingu a to nielen v prostredí knižníc, 
ale aj v  podmienkach iných pamäťových 
a fondových inštitúcií.
Podujatie kulminovalo na druhý deň hlav-

ným programom, v rámci ktorého dostali 
priestor aj hostia z  partnerských knižníc 
ŠVK BB, ako aj prednášajúci z  Katedry 
knižničnej a  informačnej vedy FiF UK. 
Úvod dňa zastrešila Andrea Hrčková, ktorá 
je autorkou jedinečnej publikácie v oblasti 
marketingu knižníc. Publikácia má pred-
poklad stať sa „kuchárskou knihou“ pre 
marketingových a  vedúcich pracovníkov 
knižníc, ktorí sa zaujímajú o obrodu kniž-
ničných služieb, metód propagácie a vyu-
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žitie nových nástrojov, ktoré ponúka elek-
tronické prostredie. Zvláštnym počinom 
hodným ocenenia je publikovanie tohto 
diela pod licenciou Creative Commons. 
V podobnom agilnom duchu bola aj pre-
zentácia Milana Regeca a Kataríny Buzovej 
o  možnostiach využitia sociálnych sietí 
pre propagačné a  marketingové aktivity. 
Dozvedeli sme sa mnoho o ich výhodách i 
tienistých stránkach ako aj o celkovom po-
tenciáli, ktorý jednotlivé druhy sociálnych 
sietí v sebe skrývajú. O svoje skúsenosti pri 
marketingových aktivitách sa s  účastník-
mi TLib-u podelili aj zahraniční účastníci 
zo Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci 
Králové a  z Vojvodskej verejnej knižnice 
E. Smolki v  Opole. Zástupcovia z  Poľ-
ska a  Čiech prezentovali široké portfólio 
marketingových aktivít, podujatí a prak-
tických  návodov ako zaujať nielen existu-
júcich, ale aj potenciálnych používateľov 
knižníc. Program uzavreli zástupcovia 
z firiem Slovart G.T.G. a Albertina icome. 
Stanislav Gross z  vydavateľstva Slovart G.
T.G. predstavil marketingové metódy po-
užívané vydavateľmi v  zahraničí v  oblasti 
akademickej literatúry.  Následne Ladislav 
Svršek z  Albertina icome využil závereč-
ný priestor pre oboznámenie prítomných 
s konceptom a princípmi digitálneho kurá-
torstva v knižniciach.
Z  tohtoročného TLib-u nám vyplynulo 

jednoznačné resumé – naozaj je nutné byť 
v  rámci marketingu kreatívny, moderný, 
nekonvenčný a niekedy aj primerane pro-
vokatívny. Treba využívať nástroje, ktorý-
mi operujú komerčné subjekty, nebáť sa in-
vestovať a experimentovať. Len tak vieme 
ovplyvniť imidž knižnice, ktorý je potrebné 
vytiahnuť z  tieňa na výslnie. TLib v  roku 

2018 znova potvrdil, že je ideálnou plat-
formou pre výmenu poznatkov, skúseností 
a  overených postupov. Právom tak patrí 
medzi popredné medzinárodné odborné 
semináre v oblasti knihovníctva. Odborné 
fóra sú príležitosťou, kde majú knihovníci 
ako aj odborníci z iných typov pamäťových 
a  fondových inštitúcií možnosť osobne 
stretnúť zástupcov tuzemských i zahra-
ničných knižníc, vymeniť si skúsenosti 
a  prediskutovať možnosti vzájomnej spo-
lupráce. Majú navyše možnosť konzultovať 
svoje zámery a  postupy aj so zástupcami 
z komerčnej sféry.
Našou snahou zostáva, aby TLib ako od-

borný seminár s  medzinárodnou účasťou 
aj v nasledujúcich ročníkoch obhájil svoje 
postavenie v  rámci vzdelávania knižnič-
no-informačných špecialistov a patril me-
dzi podujatia s  potenciálom pre výmenu 
odborných poznatkov, nadviazanie, resp. 
prehĺbenie kontaktov a  získanie nových 
perspektív v oblasti knižničnej a informač-
nej vedy. Rovnako veríme, že podujatie si 
nielen udržalo, ale určite aj získalo nových 
priaznivcov. Aby sme tieto poznatky ucho-
vali, pre všetkých účastníkov pripravujeme 
komplexný súbor príspevkov z aktuálneho 
ročníka TLib, ktorý si budete môcť prečítať 
v podobe zborníka, ktorého vydanie je plá-
nované ku koncu roka 2018. Záverom už 
teraz pozývame na ďalší ročník seminára 
TLib, ktorý sa, pevne dúfame, uskutoční 
v roku 2019 v tradičnom jarnom termíne.

Mgr. Ivan Ciglan – Mgr. Dana 
Chalupeková

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
ivan.ciglan@svkbb.eu

dana.chalupekova@svkbb.eu



Bulletin SAK, ročník 26, číslo 3/2018 31

Slovenská národná knižnica realizuje svo-
ju metodickú činnosť v oblasti knižnično-
-informačných služieb aj prostredníctvom 
Národnej komisie pre služby. Jej jubilejné 
20. zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch 
Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktorú 
predstavila jej riaditeľka Mgr. Valéria Zá-
vadská. Najmladším pracoviskom knižnice 
je Dokumentačno-informačné centrum 
rómskej kultúry s  úsekom dokumentácie 
a  študovňou romistiky, ktorých činnosť 
prezentoval Mgr. Roman Čonka. Na jeho 
príspevok nadviazal večerný program 
Živá kniha s kováčom Igorom Radičom z 
Rožňavy a hudobným vystúpením súboru 
Gypsy Angels z Humenného, ktorý sa 
uskutočnil v priestoroch Krajského múzea 
v Prešove.
O novinkách v činnosti knižníc postupne 

informovali i ďalší členovia komisie.
Ľudmila Hlavatá z Krajskej knižnice K. 

Kmeťku v Nitre predstavila aktivity kniž-
nice smerom k občanom vo výkone tres-
tu a Mgr. Mária Bôbová, PhD. z o Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pre-
zentovala nové služby knižnice - Livechat, 
Librarium, Album ako vhodný personali-
zovaný darček. Oba príspevky odzneli for-
mou prezentácií a  vzbudili veľký záujem. 
Ostatní členovia komisie informovali o ak-
tivitách svojich knižníc, najmä v  oblasti 
služieb, ústne. Prítomní tak mali možnosť 
vypočuť si celú kaskádu informácií o rôz-
nych projektoch, portáloch, prepojení ka-
talógov, vzdialenom prístupe, digitalizácii, 
nových typoch výpožičných služieb (do-
nášky do domu, víkendové výpožičky zo 
študovní), inováciách v  oblasti posielania 

upomienok, vzdelávacích aktivitách, zau-
jímavých podujatiach, ale i o rekonštrukč-
ných prácach, vybavení používateľských 
priestorov novým nábytkom a pod. Mnohé 
príspevky by si zaslúžili byť prezentované 
i  na oveľa širšom podujatí ako je Národ-
ná komisia pre služby a  svedčili o  tom, 
že i  pri finančnom poddimenzovaní sa 
knižnice snažia maximálne vyjsť v ústrety 
svojim používateľom, využiť možnosti, 
ktoré ponúka dnešná technika, technológie 
a  marketing a  sprístupniť svoje služby čo 
najširšej verejnosti.
Súčasťou tohto takmer trojhodinového 

bloku rozdeleného na 2 dni bol i príspevok 
Ing. Viery Nagyovej z ŠVK Košice Patentové 
informácie a PATLIB. Informovala v ňom 
nielen o  spracovaní patentových spisov 
a poskytovaní patentových informácií v ich 
knižnici, ale aj o medzinárodnej konferen-
cii PATLIB konanej v tomto roku v slovin-
skej  Ľubľane.
Očakávanou časťou programu komisie sú 

vždy i  príspevky zahraničných partnerov 
z  Národnej knižnice ČR a  Národnej 
technickej knižnice. Od samého začiatku 
bol členom komisie PhDr. Hanuš Hemola 
z  Národnej knižnice ČR, ktorého v  po-
sledných 5 rokoch zastupovala riaditeľka 
odboru Služby PhDr. Jana Huňová. Svo-
jím neformálnym sympatickým prejavom 
sa stal obľúbeným členom komisie a preto 
prítomní ocenili, že sa zúčastnil na jej ju-
bilejnom zasadnutí, hoci na pozícii riadi-
teľa odboru doplňovania fondov. V svojom 
príspevku podal prehľad dejín, činnos-
tí,   služieb a  partnerov Národnej knižni-
ce ČR „matky českých knižníc a  odboru“ 

JUBILEJNÉ 20. ZASADNUTIE NÁRODNEJ KOMISIE PRE SLUŽBY / 20TH 
JUBILEE MEETING OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SERVICES
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a prehľad najdôležitejších výziev, pred kto-
rými stojí Národná knižnica: revitalizácia 
Klementína, Národná digitálna knižnica, 
Digitalizácia v spolupráci s Googlom, Sú-
borný katalóg ČR, Jednotná informačná 
brána a odborové brány pre hudbu (MUS) 
a knihovníctvo a informačnú vedú (KIV), 
portál Ptejte se knihovny a  Centrálny 
portál knihoven.
Na minuloročnom zasadnutí komisie 

v  Slovenskej poľnohospodárskej knižnici 
v  Nitre zaujal príspevok Ing. Petry Pro-
cházkovej z  Národnej technickej knižnice 
v Prahe, v  ktorom poukázala na problém 
posudzovania aktuálnosti a následného 
vyraďovania tlačených časopisov v študov-
ni časopisov z  dôvodu ich neprofilovosti, 
neúplnosti a  najmä nevyužívania, ktorý 
zaujal najmä členov komisie z  akademic-
kých knižníc. Nadviazala naň príspev-
kom Úklid pokračuje, práší se hodně... 
v  ktorom informovala o  vytvorené tímu 
pre reštrukturáciu fondu vo voľnom výbe-
re a  jeho cieľoch na rok 2018 ako i o po-
stupoch v  oblasti časopisov vo voľnom 
výbere na základe vyhodnotenia záujmu 
používateľov vyplývajúceho zo štatistík 
prezenčných a  absenčných výpožičiek, 
o  ich novom umiestnení a  novom radení 
(abecednom), o  kritériách   umiestňovani
a  časopisov do skladov knižnice a pod.
Mgr. Alena Chodounská v  príspevku In-

špirovať a  demystifikovať prezentovala 
pokročilú informačnú podporu v  Ná-
rodnej technickej knižnici. Zamýšľala sa 
nad otázkou, kto sú používatelia kniž-
nice, kedy, kde, ako a prečo pracujú s  in-
formáciami a ako možno podporiť ich 
úspešnosť a  konkurenciescopnosť. Ro-
zobrala metódy používané k  poznaniu 

potencionálneho používateľa a  aktivity 
knižnice zamerané na zvyšovanie infor-
mačnej gramotnosti, kurzy a  workshopy, 
online návody a  videonávody, spoluprácu 
knižnice s  vysokoškolskými   pedagógmi 
a   doktorandmi a  citovala i i  zaujímavé 
reakcie používateľov.
Ďalšie 2 bloky príspevkov boli zamera-

né na najčastejšie problémy riešené na 
zasadnutiach komisie za posledných 10 
rokov v   oblasti služieb a  elektronických 
informačných zdrojov (EIZ). Jednou z naj-
častejších tém bola problematika účasti 
knižníc na sociálnych sieťach. V  bloku 
Služby knižníc ju vo veľmi zaujímavom prí-
spevku Knižnice na sociálnych sieťach 
zhrnula Mgr. Daniela Paulďurová z  SNK. 
Keďže sa tejto činnosti venuje v  SNK dl-
hodobo, vo veľmi vtipnom a graficky zau-
jímavom príspevku zhrnula problematiku 
používateľa, knižnice, obsahu a  metriky 
sociálnych sietí a uviedla i príklady prezen-
tácie SNK na Facebooku, Twitteri, Linke-
din, Google+ a Youtube.
PhDr. Janka Dropková zhodnotila využitie 

celonárodného portálu Spýtajte sa knižnice 
za roky 2011 – 2018 a Ing. Alžbeta Marti-
nická sa v  príspevku Spoza výpožičného 
pultu zamyslela nad komunikáciou s  po-
užívateľmi z  pohľadu používateľov. PhDr. 
Darina Janovská informovala o výsledkoch 
prieskumu o rešeršných službách zamera-
ného na žiadateľa týchto služieb z hľadiska 
jeho registrácie za používateľa knižnice, 
poplatkov za rešerše a ich kritérií.
V  bloku Elektronické informačné zdroje 

Mgr. Zuzana Prachárová v príspevku Prí-
stup do EIZ – národná licencia uviedla 
dôvody potreby národnej licencie, podala 
prehľad prístupu k  EIZ prostredníctvom 
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národnej licencie v  rokoch 1999 – 2018 
a  nakoniec informovala o  výsledkoch ve-
rejnej súťaže na EIZ pre potreby národnej 
licencie vyhlásenej Ministerstvom kultúry 
SR v  roku 2017 a  o zmluve medzi SNK 
a  spoločnosťou Suweco o  poskytnutí 
prístupových práv k  multiodborovej da-
tabáze a  Licenčnej zmluve podpísanej 
28.2.2018. Bližšie predstavila prístupné 
databázy vydavateľstva GALE – Academic 
One File a General One File ako i benefit - 
databázu  Into Trac Custom Journal umož-
ňujúcu prístup k  vlastnému výberu 50 
titulov časopisov z 20 tisíc titulov, pričom 
zoznam časopisov si bude môcť knižnica 
meniť. V ďalšom príspevku Mgr. Pracháro-
vá informovala o novinkách v Online ka-
talógu SNK a katalógu digitálnej knižnice.
Posledný tematický blok bol zameraný na 

20 rokov Národnej komisie pre služby. 
Keďže prvých 10 zasadnutí bolo zhodno-
tených na zasadnutí komisie konanom 
v SNK, PhDr. Darina Janovská sa v svojom 
príspevku dotkla len najčastejších tém rie-
šených od 11. zasadnutia v  Akademickej 
knižnici Akadémie ozbrojených síl gen. 
M.R. Štefánika v  Liptovskom Mikuláši. 
Najčastejšie sa riešili témy: výpožičné služ-
by, registrácia používateľa a  súvisiace čin-
nosti (v tejto súvislosti sa dotkla i aplikácie 
zákona č. 18/2018 o  ochrane osobných 
údajov platného od 25.5.2018), súdne vy-
máhanie nevrátených výpožičiek, výpožič-
ky dokumentov na iných ako printových 
nosičoch, MVS, portály, EIZ, digitalizácia, 
knižnica a služby 2.0, reprografické služby, 
národný register autorít a  RDA, sprístup-
ňovanie STN, použitie platobnej karty pri 

poplatkoch za služby, biblioboxy, selfče-
ky, knižničný marketing, prieskumy spo-
kojnosti v  knižniciach, organizácia práce 
v  knižniciach, vzdelávanie knihovníkov, 
aktivity Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc, aktivity IFLA, zahraničné skúse-
nosti a množstvo ďalších. Všetky zápisnice 
i  poskytnuté prezentácie sú vystavené na 
webovej stránke SNK http://www.snk.sk/
images/sluzby/Narodna_komisia_pre_slu-
zby/NK_pre_sluzby_zapisnice.pdf
K jednotlivým príspevkom bola veľmi živá 

diskusia, v  ktorej prítomní často ukázali 
iný pohľad na daný problém vychádzajúci 
z ich vlastných skúseností. Do diskusie veľ-
mi aktívne zasahoval i Mgr. Sasha Skende-
rija, PhD. z Národn ej technickej knižnice 
v  Prahe, ktorý okrem iného informoval 
i  množstve zahraničných zamestnancov 
z  najprestížnejších európskych knižníc 
pracujúcich v Národnej technickej knižnici 
na najrôznejších postoch.
Nosnú úlohu, ktorú si Národná komisia 

pre služby postavila pri svojom vzniku, bola 
spolupráca knižníc, rozvoj knižnično-in-
formačných služieb v súlade so svetovými 
poznatkami, skúsenosťami a  vývojovými 
trendmi v  tejto oblasti a spoločné formo-
vanie a  presadzovanie modernej cieľave-
domej knižničnej politiky. Možno konšta-
tovať, že zasadnutia Národnej komisie pre 
služby svojím obsahovým zameraním, dis-
kusiou a poznávaním jednotlivých knižníc 
túto úlohu priebežne plnili.

PhDr. Darina Janovská 
Slovenská národná knižnica, Martin
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

V  dňoch 17.4.-30.4.2018 som sa spo-
lu s  p. riaditeľkou UK UPJŠ v  Košiciach 
PhDr. D. Džuganovou v rámci programu 
ERASMUS+ KA107 - mobilita jed-
notlivcov medzi krajinami programu 
a partnerskými krajinami zúčastnila 
pracovného pobytu v  Petrohradskej 
štátnej univerzite. Cieľom tohto progra-
mu je nadviazanie spolupráce európskych 
vysokoškolských inštitúcií s partnerskými 
inštitúciami mimo Európskej únie pro-
stredníctvom medzinárodnej individu-
álnej mobility. Vzdelávacia mobilita má 
pomôcť zlepšiť zručnosti, modernizovať 
systémy vysokoškolského vzdelávania a 
vytvárať možnosti spolupráce medzi EÚ a 
vzdelávacími systémami vo svete. 
Samotnému pobytu predchádzalo vypra-

covanie projektu spolupráce medzi UK 
UPJŠ v Košiciach a Vedeckej knižnice M. 
Gorkého Petrohradskej štátnej univerzi-
ty a  následné podpísanie dohody medzi 
oboma univerzitami, ktorá zahrňovala aj 
výmenu pracovníkov knižníc.

(Myslím, že až po návšteve Ruska človek 
pochopí význam slova veľký. Obrovské 
rozmery tejto krajiny na nás vdýchli svoju 
energiu už po výstupe z lietadla! Slovami 
sa nedajú celkom presne vyjadriť pocity, 
ktoré návštevník prežíva počas pobytu 
tejto rozlohou najväčšej krajiny sveta.)
Petrohradská štátna univerzita (https://

spbu.ru/) bola založená zároveň s  Aka-
démiou vied Príkazom Petra I. 28.1.1724. 
Petr I. sníval o „trojjedinej“ inštitúcii 
(akadémia - univerzita - gymnázium), 
ktorá by bola zároveň symbolom veľkého 
úsilia a prospechu. V čom spočíval prínos 
Petrovej univerzity? Univerzita zabez-
pečovala prípravu učiteľov; vzdelávanie 
prebiehalo v  troch triedach: 1. trieda – 
matematické vedy, 2. trieda – fyzika, 3. 
trieda – humanitné vedy, právo a história 
(bohoslovecké katedry alebo fakulta sa 
tu nevyskytovali). Realizovala sa prípra-
va ašpirantov - každý akademik mal vy-
chovať jedného ašpiranta. Univerzita tiež 
pripravovala kádre pre iné vedecké inšti-

VEDECKÁ KNIŽNICA M. GORKÉHO   ŠTÁTNEJ  PETROHRADSKEJ 
UNIVERZITY /M. GORKI SCIENCE LIBRARY OF ST. PETERSBURG STATE 
UNIVERSITY

PhDr. Zuzana Babicová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
zuzana.babicova@upjs.sk

Abstract: M. Gorki Science Library of St. Petersburg State University represents the cultural, 
literary, and library heritage of the Russia. With its activities it is one of the most prominent 
academic libraries.
Keywords: Erasmus + K107, mobility program, St. Petersburg State University, M. Gorki 
Science Library, Russian libraries
Kľúčové slová: Erasmus + K107, mobilita, Petrohradská štátna univerzita, Vedecká knižnica 
M. Gorkého, ruské knižnice
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túcie, stredné a vysoké školy.
Zo zvučných mien, ktoré pôsobili na 

univerzite, spomeňme aspoň niektoré: 
M.V. Lomonosov, D.I. Mendelejev, A.A. 
Voskresenskij, E. CH. Lenz, N.V. Gogoľ, 
I.S. Turgenev, A.A. Blok.
Budova univerzity známa ako Dvanásť 

kolégií mala okrem akadémie, univerzity 
a  gymnázia ešte dve dôležité oddelenia: 
vedeckú a  študijnú knižnicu. Vedecká 
knižnica – v  súčasnosti Knižnica ruskej 
akadémie vied, je najstaršou knižnicou 
v  Ruskej federácii. Na druhej strane – 
študijná knižnica dlhšiu dobu zostávala 
mimo pozornosti historikov a  vedcov 
z  oblasti knižničnej vedy. Hoci v  súčas-
nosti už neexistuje, v období svojho vzni-
ku mala veľký význam. Svetlým obdobím 

rozvoja jej fondov bolo obdobie, kedy ria-
diteľkou AV bola E.R. Daškova.
Vedecká knižnica M. Gorkého Štátnej 

petrohradskej univerzity http://www.lib-
rary.spbu.ru/
Začiatok knižnice sa viaže k  roku 1783, 

kedy imperátorka Katarína II. podarovala 
prvému v  Rusku Učiteľskému semináru 
1100 kníh zo zbierky ruského bibliofi-
la XVIII. storočia P.F. Žukova. Postupne 
sa fond knižnice rozširoval a  tvorili ho 
súkromné dary: zbierky súkromných 
knižníc 200 profesorov univerzity, 
významných osobností vedy a  kultúry. 
Výraznou zbierkou sú knihy Petrohrad-
ského cenzúrneho výboru z  prvej polo-
vice XIX. storočia (20 000 kn.j.), Výboru 
zahraničnej cenzúry (10 000 kn.j.), archív 

Budova Dvanásť kolégií
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a  knižnica Voľnovo obšestva ľubitelej 
rossijskoj slovesnosti, knižnica Vyšších 
ženských bestuževských kurzov. Zbierka 
vzácnych kníh (100 000) obsahuje kolek-
ciu z  obdobia XV.-XX. storočia vrátane 
inkunábulí, paleotipov, kníh v  cyrilike 
a východných rukopisov.
Na čele knižnice je riaditeľka, ktorá má 

troch zástupcov (zástupca pre knižničnú 
činnosť, zástupca pre informatizáciu 
a  zástupca pre knižnice). Z  hľadiska 
organizačného rozdelenia má knižnica 
funkčné oddelenia (napr. oddelenie 
služieb, oddelenie katalogizácie 
informačno-bibliografické oddelenie, 
oddelenie ochrany fondov, oddelenie 
vzácnych kníh a  rukopisov, metodické 
oddelenie, oddelenie informačno-
komunikačných technológií, oddelenie 
organizácie kurzov a výstav) a odvetvové Oddelenie rukopisov

Budova riaditeľstva knižnice
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knižnice v počte 21. Tie sa nachádzajú na 
jednotlivých fakultách univerzity.
Počas nášho pobytu sme mali príleži-

tosť navštíviť Knižnicu Právnickej fakulty 
(http://lib.law.spbu.ru/Home.aspx), ktorá 
patrí k najväčším pracoviskám knižnice a 
ktorá o.i. úzko spolupracuje s Prezident-
skou knižnicou B. Jeľcina. V knižnici je vy-
tvorená elektronická študentská študovňa 
s  prístupom k  zdrojom Prezidentskej 
knižnice. (Prezidentská knižnica B. Jeľ-
cina predstavuje multimediálne a  multi-
funkčné (kultúrno-spoločenské, vedec-
ko-výskumné, informačno-analytické) 
centrum so statusom národnej knižnice 
Ruska.

V Knižnici Vysokej školy manažmentu 
(http://gsom.spbu.ru/gsom/library/), 
ktorá je súčasťou univerzity, sme zase 
mali možnosť sa zoznámiť s  veľkolepo 
riešeným moderným priestorovým rieše-
ním pracoviska, na ktorom okrem ruské-
ho jazyka je dorozumievacím jazykom aj 
angličtina, nakoľko značná časť študentov 
prichádza zo zahraničia.

Vedecká knižnica M. Gorkého v číslach
Knižničný fond: 7 mil.
Ročný prírastok: 30 tis. ex.
Počet záznamov v online katalógu 2,6 mil.
Počet čitateľov (jeden preukaz) 40 tis.
Návštevnosť knižnice 360 tis.
Počet návštev servera knižnice 462 tis.
Počet elektronických časopisov 83 tis.
Počet elektronických kníh 550 tis.
Počet plnotextových dokumentov
prečítaných používateľmi univerzity 1 mil.
Počet zamestnancov 235

Za všetkými týmito číslami sa skrýva 
vysoká erudovanosť, oddanosť profe-
sii, entuziazmus, nadšenie knihovníkov. 
Z  rozhovorov vyplynulo, že zdieľame 
rovnaké ciele ale i problémy. Predsa však 
je tu niečo, čo im môžeme závidieť:

 - podpora štátu v  zabezpečení 
študijného procesu literatúrou – 
nariadením prezidenta Ruskej federácie 
získavajú akademické knižnice finančné 
prostriedky na nákup študijnej literatúry 
v pomere 1 učebnica pre 2 študentov;

 - uznanie knižnice ako vzdelávacej 
inštitúcie na akademickej pôde – 
fungovanie knižničných rád, podpora 
kurzov informačnej gramotnosti, 
konzultačná pomoc a informačný servis 
vedeckým pracovníkom pri  využívaní 
nástrojov ocenenia výsledkov ich 
vedeckej činnosti, scientometrické 
analýzy na úrovni univerzity, fakúlt ako 
aj jednotlivých autorov

 - vysoká spoločenská kredibilita 
knihovníckej profesie 

Už teraz sa tešíme na recipročnú náv-
števu kolegýň z  Petrohradu, ktorým sa 
máme čím pochváliť aj my na Slovensku.

Právnická knižnica – kútik na relax
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Elektronická študovňa

Priestory Právnickej knižnice
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