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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Vstup do nového roka s  čís-
lom 2019 máme dávno za 
sebou, naplno sa už venuje-

me naplánovaným činnostiam a aktivitám, 
novým výzvam i  úlohám. Pre Slovenskú 
asociáciu knižníc je jednou z takých výziev 
aj zabezpečenie vydávania nášho Bulleti-
nu SAK. Jeho 27. ročník je iný tým, že po 
voľbách do správnej rady SAK sa čiastočne 
zmenila aj redakčná rada Bulletinu SAK.
Veľmi rád by som sa touto cestou poďa-

koval všetkým členkám bývalej redakčnej 
rady za ich prácu, za maximálne úsilie pri 
získavaní príspevkov s  cieľom zabezpečiť 
vysokú úroveň nášho odborného period-
ika. Novej redakčnej rade by som chcel 
popriať veľa síl, motivácie a trpezlivosti pri 
obsahovom kreovaní nového ročníka bul-
letinu.
Nie je to ľahká úloha, pretože aj napriek 

množstvu podujatí v  knižniciach na Slo-
vensku, knižnice nemajú záujem písať 
články a  publikovať ich v  Bulletine SAK. 
Pritom ide o veľmi dobrú propagáciu kniž-
nice a jej aktivít. Druhou výhodou je inšpi-
rácia pre ďalšie knižnice na Slovensku..
Posledné roky sa zasadnutia redakčnej 

rady realizujú prostredníctvom video-kon-
ferenčného systému v troch mestách na 
Slovensku. Aj to je znakom profesionality 
a  flexibility našich kolegýň-knihovníčok 
a členiek redakčnej rady. Osobne som rád, 
že ešte stále je záujem o túto prácu, pretože 

v dnešnej dobe narastá vlna apatie a neza-
ujmú zapájať sa do verejných aktivít.
Bol by som rád, ak by si každá členská 

knižnica asociácie vzala za svoje raz ročne 
napísať  zaujímavý článok o  svojej práci. 
Tým by sme mali možnosť nielen sa spro-
pagovať, ale aj navzájom lepšie spoznať. 
A možno byť aj impulzom pre iné knižnice 
stať sa členom nášho združenia.
Možno práve tak ako to urobila Knižnica 

Slovenskej národnej galérie v  Bratislave, 
ktorá  v roku 2019 rozšírila naše rady. O to 
viacej ma mrzí „odchod“ dvoch zaklada-
júcich knižníc celoslovenského významu. 
Napriek dôvodom ich vystúpenia zo SAK 
(ktoré nepovažujem za opodstatnené), 
nebránime sa ďalšej spolupráci. Práve 
naopak,  budeme vyvíjať snahu o napĺňa-
nie strategických úloh národného význa-
mu zo strany týchto inštitúcií.
Som vďačný Slovenskej asociácii knižníc, 

že sa nevzdala svojho poslania a obhajuje 
potreby a záujmy nielen svojich členských 
knižníc ale aj knižníc v celom slovenskom 
knihovníckom prostredí.

Na záver si poprajme veľa vydarených 
podujatí, Bulletinu SAK veľa zaujímavých 
článkov a veľa pracovnej pohody vo svojej 
knižnici.

 Váš
Ondrej Látka

predseda SAK
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Informácie o nových členoch
 › knižnica Slovenskej národnej galérie

Zloženie správnej rady
Volebné valné zhromaždenie konajúce sa 

dňa 13.6.2018 v Martine nebolo uznášania-
schopné z dôvodu neprítomnosti dostatoč-
ného počtu členov a tým pádom sa voľby do 
SR SAK nekonali.

Nová správna rada bola zvolená na nasle-
dujúcom volebnom valnom zhromaždení 
v Martine 5.9.2018 v tomto zložení:

Predseda SAK: Ing. Ondrej Látka, PhD., 
Technická univerzita v Košiciach
Podpredsedníčka SAK: Mgr. Danie-
la Tóthová, Malokarpatská knižnica, 
Pezinok
Tajomníčka SAK: PhDr. Daniela Džuga-
nová, Univerzita P. J. Šafárika v Koši-
ciach
Členovia:
Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, Knižnica pre 
mládež mesta Košice
Mgr. Jitka Kmeťová, Ekonomická 
univerzita v Bratislave
Mgr. Monika Lobodášová, Krajská kniž-
nica Karola Kmeťka v Nitre
PhDr. Alena Mičicová, Žilinská univer-
zita v Žiline
PhDr. Blanka Snopková, PhD., Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská 
knižnica v Žiline
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká 
knižnica v Prešove

Na tomto zhromaždení sa úspešne zvolila 
aj Kontrolná a revízna komisia:

Predsedníčka KRK SAK: Mgr. Lívia 
Koleková, Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave
Členovia:
Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná kniž-

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 
(ŽILINA, 19. 2. 2019) / GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION (ŽILINA, FEBRUARY 19, 2019)

SPRÁVA O ČINNOSTI SAK ZA ROK 2018 / ANNUAL REPORT OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION IN 2018

Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda 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



Bulletin SAK, ročník 27, číslo 1/2019 5

nica SAV, Bratislava
PhDr. Mária Kadnárová, Univerzita 
Komenského v Bratislave

Odborné skupiny a  sekcie si zobrali pod 
svoju záštitu:

ODBORNÁ SKUPINA PRE DLHODO-
BÝ ROZVOJ A LEGISLATÍVU - Valéria 
Závadská
ODBORNÁ SKUPINA PRE INFOR-
MAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNO-
LÓGIE- Jitka Kmeťová
ODBORNÁ SKUPINA PRE EDIČNÚ 
ČINNOSŤ A MARKETING KNIŽNÍC - 
Alena Mičicová
ODBORNÁ SKUPINA PRE MEDZI-
NÁRODNÚ SPOLUPRÁCU - Daniela 
Tóthová
SEKCIA VEREJNÝCH KNIŽNÍC - Iveta 
Hurná
SEKCIA AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC - 
Beáta Bellérová

Zasadnutie SR SAK
Správna rada SAK (ďalej len SR SAK) sa za 

toto obdobie stretla v týchto naplánovaných 
termínoch:

5.9.2018 , Martin
6. - 7.11.2018, Košice
17.1.2019, Nitra
18.2.2019, Žilina

SAK a projekty FPU
SR SAK v novom zložení dokončila finanč-

né aj vecné vyúčtovanie projektu „Kultúrne 
dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018“. 
Termín vyhodnotenia bol 31.1.2019.

Tohtoročná konferencia sa uskutočnila 
v  spolupráci s  Ústrednou knižnicou Slo-

venskej asociácie knižníc v  dňoch 2. a  3. 
októbra 2018 v  Slovenskej akadémii vied 
v  Bratislave pod názvom Kultúrne dedič-
stvo pre všetkých! Knižnice 2018. Záštitu 
nad konferenciou prebrala ministerka kul-
túry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková 
v rámci Európskeho roka kultúrneho dedič-
stva 2018.
Na vrcholnom celoslovenskom podujatí sa 

zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, odznelo 
31 príspevkov, ktoré odprezentovali odbor-
níci z  Ministerstva kultúry SR, Slovenskej 
národnej galérie, Slovenského technické-
ho múzea, Národného osvetového centra, 
SKIP-u, Slovenskej národnej knižnice, ako 
aj ďalších vedeckých a verejných knižníc. A 
to všetko za finančnej podpory Fondu na 
podporu umenia.

Dvojdňový program celoslovenskej od-
bornej konferencie priniesol množstvo 
hodnotných príspevkov, inšpirácií a  pod-
netov do ďalších diskusií. Rôznorodosť 
obsahu a  tém zo všetkých typov knižníc 
priniesla nové poznatky, skúsenosti a infor-
mácie pre každého z účastníkov. Prezentá-
cie vyžiadaných príspevkov naplnili očaká-
vania organizátorov, ktorí boli presvedčení, 
že knihovníctvo sa chce a  musí posúvať 
vpred, chce a  musí riešiť výzvy, ktoré ho 
v  blízkej či vzdialenej budúcnosti čakajú. 
A to tak v  slovenskom, ako aj európskom 
vzdelávacom a  kultúrnom priestore. S ak-
tívnymi knihovníkmi a  ďalšími kolegami, 
efektívnou komunikáciou a  schopnosťou 
spolupráce a  koordinácie. Knižnice sú za 
otvorenosť a  vytváranie prepojených sietí. 
Verím, že aj konkrétne sformulované záve-
ry z konferencie pomôžu procesom strate-
gického rozvoja všetkých typov knižníc na 
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Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí sa zú-
častnili na jej organizácii.

SR SAK reagoval na výzvu FPU v progra-
me 5.1.3 – Podujatia, vzdelávacie aktivity 
a odborná činnosť knižníc a pripravil pro-
jekt: „Týždeň slovenských knižníc 2019“ 
vo výške 8000 eur, ktorý bol schválený.

Sekcia Verejných knižníc
Týždeň slovenských knižníc. 19. ročník
Slávnostné otvorenie TSK 2018: 5. marca 

2018 v  Krajskej knižnici Karola Kmeťka 
v Nitre, ktorá v tomto roku oslávila 95 vý-
ročie založenia. Bol vypracovaný marke-
tingový plán s návrhom konkrétnych úloh, 
zodpovedných osôb a  termínov – J. Kopá-
čiková.
Spoluorganizátori: SSKK, Slovenská poľno-

hospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Uni-
verzitná knižnica Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, Agroinšitút š.p., Depozitná 
knižnica OSN pre výživu a poľnohospodár-
stvo. Ambasádorom TSK bol Ján Gallovič.
Otvorenie bolo spojené s odovzdaním vý-

ročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc 
SAKAČIK 2017 za aktívnu činnosť knižni-
ce v uplynulom roku. Ocenenie SAKAČIK 
2017 získala Kysucká knižnica v  Čadci za 
mikroprojekt Kysucká knižnica v  Čadci 
a Zywiecka Biblioteka Samorzadova - centá 
informácií o prírodnom a kultúrnom dedič-
stve cezhraničných regiónov.

Vyhodnotenie akcie:
na Konferencii Knižnice 2018 – J. Kopáči-

ková, 
publikovaný príspevok o TSK 2018 v Bul-

letine SAK – K . Šušoliaková,
publikovaný príspevok v  Bulletine SAK 

o  projekte Stratené knihy sa našli, ktorý 
v rámci TSK realizujú verejné knižnice Bra-
tislavského kraja - D. Tóthová.
Sprievodná celoslovenská akcia: knižničné 

hliadky, ktoré odmenili čítajúcich na verej-
ných priestranstvách záložkami do kníh, 
ktoré venovalo kníhkupectvo Martinus. Na 
knižničných hliadkach sa ako dobrovoľníci 
zúčastnili študenti Katedry knižničnej a in-
formačnej vedy FFUK.
Knihy pre cestujúcich v rýchlikových spo-

jeniach v SR – stojany zapožičala spoločnosť 
Martinus, knihy venovala Knižnica Karola 
Kmeťka v  Nitre, Staromestská knižnica 
v Bratislave a Ústredná knižnica Filozofic-
kej fakulty Univerzity Komenského v  Bra-
tislave.
Partneri: Železničná spoločnosť Sloven-

sko, a.s. kníhkupectvo Martinus, PantaR-
hei, Slovart, spoločnosť SVOP. Záštitu nad 
TSK prevzal minister kultúry SR Marek 
Maďarič.

Noc s Andersenom
Propagácia a  realizácia medzinárodného 

projektu na podporu čítania vo verejných 
knižniciach.
T: 23.3. 2018
Z: sekcia verejných knižníc SAK

Čítame s Osmijankom. Pridáš sa aj Ty? 
Propagácia 14. ročníka podujatia.
T: 10/2017 – 04/2018
V rámci tohto projektu majú deti majú 

možnosť spoznať osem vynikajúcich diel 
slovenských a  svetových autorov a  riešia 
množstvo hlavolamov, hádaniek, krížoviek, 
ale aj otázky navyše pre výmyselníkov alebo 
aj začínajúcich autorov. Súťaž je vyhodno-
covaná 1. júna na MDD. Víťazný kolektív 
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vyhráva jednodňový zájazd do Bratislavy 
od CK TRANSTIP.

Deň ľudovej rozprávky 
T: 16. 3. 2018 
Hlavný organizátor: Krajská knižnica v Ži-

line
Desiaty ročník celoslovenskej súťaže. Úlo-

hou súťažiacich detí bolo spoznať a zapísať 
do čitateľskej knižky rozprávky, ktoré boli 
skryté v  pripravenej kresbe. Do súťaže sa 
prihlásili deti i celé školské kolektívy (30 
kolektívov), celkom 521 prác z celého Slo-
venska.

Dni detskej knihy 
T: 17.-19.4.2018
35. ročník festivalu, Krajská knižnica v Ži-

line
Hlavnými organizátormi 35. ročníka Dní 

detskej knihy boli spoločne Krajská knižni-
ca v Žiline a jej zriaďovateľ, Žilinský samo-
správny kraj, mesto Žilina, Medzinárodný 
dom umenia pre deti BIBIANA a Slovenská 
sekcia Medzinárodnej únie pre detskú kni-
hu (IBBY). Festival finančne podporili: Ži-
linský samosprávny kraj, Fond na podporu 
umenia a Slovenská asociácia knižníc. 
35. ročník Dní detskej knihy v číslach: 320 

ľudí (vysoko prevažovali deti) sa zúčastnilo 
slávnostného otvorenia festivalu v  Mest-
skom divadle v  Žiline, v  priebehu troch 
dní sa uskutočnilo 17 besied a štyri tvorivé 
dielne. Zúčastnilo sa ich 1 700 detí z trinás-
tich základných a  štyroch materských škôl 
a  z  jednej špeciálnej základnej školy. Zá-
štitu nad podujatím prevzala osobne Erika 
Jurinová, prvá slovenská županka. Besedy 
a  tvorivé dielne prebiehali v Krajskej kniž-
nici v  Žiline, v  základných a  materských 

školách, ale i v  excelentných priestoroch 
v Rosenfeldovom paláci, v Novej synagóge, 
v Centre pohybu a tanca - Labyrint a na Sta-
nici Záriečie. 

Záchranná akcia Daniela Heviera
Propagácia projektu na podporu čítania - 

knižnice ako distribučný bod pre aktivizač-
né materiály 
T: Marec – december 2018
Sekcia verejných knižníc distribuovala ve-

rejným knižniciam SAK informácie o pro-
jekte a  návratku na prihlásenie sa do pro-
jektu.

Čítajme si
Celoslovenský čitateľský maratón realizo-

vaný v  spolupráci s  Linkou detskej istoty 
UNICEF. 
T: 30.5. 2018
Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cie-

ľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň 
poukázať na význam literatúry pre detského 
čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľ-
ským maratónom, do ktorého sú zapojené 
deti z viacerých miest Slovenska. Čitateľské-
ho maratónu sa 30.5. 2018 zúčastnilo 38 853 
detí. 

Celé Slovensko číta deťom
T: 4.- 10. 6. 2018 a 4.- 8.12. 2018
Júnový týždeň projektu Celé Slovensko číta 

deťom – Štvrtý týždeň čítania deťom v Slo-
venskej republike bol realizovaný. Podtitul: 
Čítajme deťom 20 minút každý deň! Každý 
deň bude o zážitok krajší. Patronát nad pod-
ujatím prevzal prezident Andrej Kiska. Do 
čítania sa zapojilo 68 verejných knižníc, MŠ 
a ZŠ po celom Slovensku. Prostredníctvom 
realizovaného projektu bolo oslovených 6 
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308 detí po celom Slovensku. Do Adventné-
ho čítania v decembri sa zapojilo 24 miest 
a obcí.

Generation Code: Born in the Libary
Zastupovanie SAK a  slovenského knihov-

níctva na výstave Generation Code: Born in 
the Libary v Európskom parlamente v Bru-
seli na pozvanie Reading & Writing Foun-
dation v  rámci projektu Public Libraries 
2020, ktorej cieľom bolo demonštrovať po-
slancom EP a ďalším zúčastneným aktivity 
verejných knižníc, ktoré sú zamerané na 
rozvoj digitálnych zručností a podporu no-
vých technológií a  poukázať na to, že verej-
né knižnice sú významnou infraštruktúrou 
v oblasti celoživotného vzdelávania, ako aj 
pre napĺňanie Programu nových zručností 
pre Európu a jednotný digitálny trh tým, že 
posilňujú svoje úlohy v komunitách o. i. aj 
poskytovaním možností zlepšovania digi-
tálnych zručností.V rámci špeciálne pri-
praveného „Meet and Greet“ stretnutia sa 
zástupcovia knižníc zo všetkých členských 
štátov Európskej únie stretli so svojimi po-
slancami Európskeho parlamentu s  cieľom 
prezentovať činnosť, služby a aktivity verej-
ných knižníc.

Odborná skupina pre zahraničnú 
spoluprácu
Odborná skupina počas roka sledovala 

činnosť partnerských inštitúcií v zahraničí, 
v prípade spoločnej spolupráce informovala 
predsedu SAK, odporúčala alebo dodávala 
príspevky zo zahraničia do Bulletinu SAK. 
Zamerali sme sa na spoluprácu pri spoloč-

ných aktivitách EBLIDA, IFLA a  Reading 
and Writing Foundation – na programe 
Public Libraries 2020. Monitorovali sme ak-

tivity programu PL 2020, spolupracovali pri 
projekte PL 2020 - 60 books for the Summer 
(program – webová stránka, kde prostred-
níctvom národných spolupracujúcich or-
ganizácií europoslanci dávajú tipy na letné 
čítanie). Oslovili sme členku skupiny MEP 
Library Lovers za Slovensko, pani Annu 
Záborskú, so žiadosťou o odporúčanie kni-
hy v  slovenčine na letné čítanie. Odborná 
skupina komunikovala so zástupcami PL 
2020 pri príprave tretieho ročníka výstavy 
Generation Code: Born at the Library, ktorá 
s konala v dňoch 8. – 9. októbra 2018 a zú-
častnili sa jej Ondrej Látka a Andrea Dok-
torová. D. Tóthová pripravila o spoluprácu 
s programom Public Libraries 2020 prezen-
táciu na konferencii Kultúrne dedičstvo pre 
všetkých! Knižnice 2018.
Plánované aktivity 

 9 Informovanie o  novinkách a  požiadav-
kách partnerských organizácií – EBLIDA, 
SKIP a pod.
 9Účasť na projekte iniciatívy Public Lib-
raries – výstava Generation Code 2018 
v Bruseli
 9Odporúčanie príspevkov zo zahraničia 
do Bulletinu SAK boli splnené.

Odborná skupina pre legislatívu
Pripomienkovanie návrhu novely zákona 

553/2003 o  odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov.
Pri presadzovaní našich záujmov (konkrét-

ne zachovania osobitnej stupnice platových 
taríf) sme spolupracovali aj s  Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slo-
vensku. Osobitnú stupnicu sa síce zachovať 
nepodarilo, ale do novely zákona sa dostal 
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5 % príplatok zamestnancom, ktorí sú za-
radení do 4. platovej triedy až 10. platovej 
triedy základnej stupnice platových taríf za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme , ktorí vykonávajú odborné činnosti 
poskytovanie knižnično-informačných slu-
žieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, 
ochraňovanie alebo využívanie knižničných 
fondov.

Bulletin SAK
Obsah ročníka 26/2018 vychádzal z návr-

hu, ktorý bol prekonzultovaný na zasadnutí 
redakčnej rady 30.01.2018 uskutočnené-
ho formou videoprenosu Bratislava (UK 
SAV) – Košice (TUKE) – Prešov (ŠVK) so 
zachovanou štruktúrou periodika a rubrík. 
Obsahové zameranie bolo aj zverejnené na 
stránke www.sakba.sk. Členkou redakčnej 
rady sa stala Ivana Galusová z  Kižnice J. 
Fándlyho v  Trnave, ktorá nahradila Ben-
jamínu Jakubáčovú (odchod do dôchod-
ku). Všetkým autorom príspevkov vrátane 
zodpovednej redaktorky a členiek RR patrí 
veľké poďakovanie za ich prácu pri napĺňaní 
obsahu v roku 2018.
Termíny redakčných uzávierok a odovzda-

nia jednotlivých čísel do tlače boli realizo-
vané v súlade so stanoveným harmonogra-
mom.
Grafickú úpravu bulletinu zabezpečova-

la UK TUKE, osobitné poďakovanie patrí 
technickému redaktorovi Ing. Róbertovi 
Valenčákovi. Môžeme konštatovať, že tlač 
jednotlivých čísiel zodpovedala časovému 
harmonogramu.
Priebežne bol aktualizovaný adresár od-

berateľov bulletinu vrátane zmien adries; 
aktualizácia adresára zostáva naďalej prie-
bežnou úlohou.

Musíme však konštatovať, že z roka na rok 
je potrebné vyvíjať čoraz väčšie úsilie zo 
strany členov RR na získavanie príspevkov. 
Nielen príspevkov venovaných aktivitám 
knižníc ale najmä odborným článkom z na-
šej profesionálnej oblasti.
Chýbajú príspevky zástupcov SR SAK, 

ktorí sa zúčastňujú na významných poduja-
tiach (Knihovny současnosti a pod.)
V priebehu roka došlo k personálnym 

zmenám v  zložení RR. Svoje pôsobenie 
ukončila zodpovedná redaktorka PhDr. J. 
Kopáčiková, ktorá však svoju úlohu dotiah-
la až do konca r. 2018.
Veľké poďakovanie patrí všetkým člen-

kách RR za zabezpečovanie príspevkov (aj 
prostredníctvom vlastných publikačných 
aktivít)! Osobitne by som chcela vyzdvihnúť 
činnosť p. Ľ. Čelkovej, ktorej srdcovou zá-
ležitosťou sa stala rubrika Naša anketa: po-
hľad na profesiu knihovníka a p. D.Tóthovej 
za preklady. A  taktiež veľké ďakujem patrí 
aj výkonnej redaktorke, ktorá dohliada na 
hladký priebeh vydávania časopisu Zuzane 
Babicovej.

Odborná skupina pre IKT
Odborná skupina zabezpečuje prevádzko-

vanie webovej stránky SAK a  aj Bulletinu 
SAK. Rieši technické pozadie týchto pro-
cesov.
Priebežná úloha je aktualizácia údajov 

v  slovenskej a  aj anglickej verzii webovej 
stránky.
Jednou z  úloh bolo aj pridanie sekcie pre 

sťahovanie loga SAK a TSK a to hlavne pre 
propagačné a mediálne účely. Táto sekcia sa 
nachádza na stránke SAK v Sekcii „Loga na 
stiahnutie“.
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Sekcia akademických knižníc
Sekcia akademických knižníc každoroč-

ne uskutočňuje vzdelávacie semináre pre 
akademické knižnice. Témy sú vždy aktu-
álne a  semináre, realizované v  spolupráci 
so SPgK v Bratislave, sa tešia vysokej účasti 
aj z nečlenských knižníc SAK. V roku 2018 
sekcia akademických knižníc zorganizovala 
celoslovenský seminár Akademické knižni-
ce – metriky a  bibliometrické ukazovatele 
pre hodnotenie vedy a  výskumu na vyso-
kých školách (Bratislava, SPgK 26.6.2018).
Zúčastnilo sa ho 54 účastníkov, 2 zahranič-

ní hostia z  ČR, predstavitelia Sekcie vyso-
kých škôl MŠVVaŠ SR (generálny riaditeľ 
sekcie Jozef Jurkovič, štátna radkyňa Katarí-
na Hamarová). Na seminári boli odprezen-
tované výsledky z  prieskumu o  používaní 
metrík v akademických knižniciach. 

Sekcia akademických knižníc SAK aj 
v  roku 2018 vyvíjala veľmi dôležité akti-
vity (či už spoluprácou s  CVTI SR alebo 
iniciovaním problémov pre SRK) pri rie-
šení problematiky EIZ, čo úzko súviselo so 
snahou AK pokračovať v projekte NISPEZ. 
Ale taktiež v aktivite, ktorá je bytostne spätá 
s AK, a  to je oblasť hodnotenia vedy, resp. 
CREPČ a  CREUČ2. Členovia sekcie AK 
boli a sú členmi pracovnej skupiny pre prí-
pravu novej vyhlášky o CREPČ a CREUČ, 
menovite D. Gondová, D. Džuganová, B. 
Bellérová, J. Kmeťová.
V závere roka 2018 sekcia AK zorganizova-

la dotazníkový prieskum s cieľom zmapova-
nia/zistenia reálneho stavu implementácie 
CREPČ2 v  akademických knižniciach na 
Slovensku. S výsledkami boli oboznáme-
né AK, Odbor hodnotenia vedy CVTI SR 
a sekcia vysokých škôl.

PARTNERSTVO 2019
SR SAK bolo celkom doručených 14 žia-

dostí od členských knižníc SAK, z toho bolo 
podporených 9 žiadostí v  celkovej sume 
1 480 €:

1. Univerzitná knižnica UPJŠ v  Košiciach: 
Ako zvládnuť konfliktnú situáciu (inte-
raktívny odborný seminár)

2. Knižnica pre mládež mesta Košice: Baby 
knižnica

3. Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
v Banskej Bystrici: Banskobystrické pier-
ko 2019

4. Krajská knižnica Karola Kmeťa v  Nitre: 
Vezmi knihu, nie tablet

5. Považská knižnica v  Považskej Bystrici: 
Kniha verzus mobil?

6. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne: 
Tvorivé dielne – moja taška do knižnice 

7. Knižnica Mateja Hrebendu v  Rimavskej 
Sobote: Literárne pexeso Gemer-Malo-
hont

8. Malokarpatská knižnica v Pezinku: Stra-
tené knihy 2019

9. Štátna vedecká knižnica v  Banskej Bys-
trici: XVIII. ročník odborného seminára 
pre knihovníkov a informačných špecia-
listov TLib

SAKAČIK 2018
Na ocenenie SAKAČIK 2018 bolo nomi-

novaných 6 podujatí. Ocenenie SAKAČIK 
2018 získala Slovenská pedagogická knižni-
ca v Bratislave za projekt Záložka do knihy 
spája školy. Cena bude odovzdaná počas 
slávnostného otvorenia TSK 2019 v Levoči.
Víťaznej knižnici srdečne blahoželáme!
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Žilina 19.02.2019

Valné zhromaždenie Slovenskej 
asociácie knižníc

1 berie na vedomie  
 - Správu o činnosti SAK od posledného 
valného zhromaždenia (za rok 2018);

 - Stanovisko SAK k vystúpeniu Sloven-
skej národnej knižnice a Univerzitnej 
knižnice v Bratislave zo SAK;

 - Nového člena SAK: Knižnica SNG 
v Bratislave.

2 schvaľuje
 - Správu o hospodárení SAK za rok 
2018;

 - Správu Kontrolnej a revíznej komisie 
SAK za rok 2018;

 - Plán činnosti a rozpočet SAK na rok 
2019;

 - Zmenu Stanov SAK, vrátane jej 
nového sídla: Slovenská asociácia 

knižníc, Klemensova 19, 814 67 
Bratislava 

 - Členské SAK na rok 2020 v nezmene-
nej výške v členení v (EUR):

 - CVTI SR 250
 - ŠVK, SKN MH Levoča,  
UK SAV, SPK 180

 - akademické knižnice 150
 - verejné knižnice (regionálne) 120
 - verejné knižnice (mestské) 80
 - špeciálne knižnice 30
 - obecné knižnice 20

3 ukladá
 - Správnej rade SAK zaoberať sa 
odporúčaniami Kontrolnej a revíznej 
komisie SAK;

 - Správnej rade SAK zaoberať sa 
problematikou projektu e-knihy.sk 
(v spolupráci s M. Andraščikom);

 - Správnej rade SAK zaoberať sa návr-
hmi z diskusie.

UZNESENIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
KNIŽNÍC

PLÁN PRÁCE A AKTIVÍT SAK NA ROK 2019

1 Organizačné úlohy
1.1 Predpokladané zasadnutia SR SAK
T: 01/2019, 02/2019, 06/2019, 10/2019
Z: predseda SAK

1.2 Valné zhromaždenie SAK
T: 19. 2. 2019, Žilina   
Z: predseda SAK

2 Odborné aktivity
2.1 Týždeň slovenských knižníc 2019, 

20. ročník

T: 4. - 10. 3. 2019,  4.3.2019 - Slávnostné 
otvorenie TSK v Levoči  
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.2 Deň ľudovej rozprávky
T: 16.3.2019
Hlavný organizátor: Krajská knižnica 

v Žiline
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.3 Noc s Andersenom
Medzinárodný projekt na podporu 
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čítania vo verejných knižniciach
T: 29.3.2019
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.4 Čítame s Osmijankom. Pridáš sa 
aj Ty? 
Propagácia 15. ročníka podujatia 

T: priebežne
Z: sekcia verejných knižníc SAK 

2.5 Dni detskej knihy
T: 9. – 11.4.2019
Organizátor: Knižnica Trnava
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.6 Čítajme si 
Celoslovenský čitateľský maratón 
v spolupráci s Linkou detskej istoty pri 
Slovenskom výbore pre UNICEF 

T: marec 2019
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.7 Celé Slovensko číta deťom – Vyše-
grad číta deťom

T: priebežne
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.8 Motivačné aktivity s detským 
čitateľom
Odborný seminár pre detských kni-
hovníkov

Termín:  november 2019
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.9 Monitorovanie stavu mestských 
knižníc
Príprava na budúcoročnú konferenciu 

Termín:  priebežne
Z: sekcia verejných knižníc SAK

2.10 Evidencia publikačnej činnosti – 
aktuálne problémy a trendy 

T: 3/2019, Slovenská pedagogická knižni-
ca v Bratislave
Z: sekcia akademických knižníc SAK 

2.11 Dátová gramotnosť pre akademic-
kých knihovníkov (workshop)

T: 10/2019, CVTI SR,  Bratislava
Z: sekcia akademických knižníc SAK

2.12 Webová stránka SAK 
Aktualizácia údajov webovej stránky 
vrátane anglickej jazykovej mutácie 

T: priebežne
Z: odborná skupina pre informačno-ko-

munikačné technológie SAK

2.13 Webová stránka SAK 
Vypracovanie návrhu novej webovej 
stránky SAK a implementácia v no-
vom technologickom prostredí 

T: 31.12.2019 
Z: odborná skupina pre informačno-ko-

munikačné technológie SAK

3 Legislatívna činnosť 
3.1 Pripraviť aktualizáciu Stanov SAK
T: 8.2.2019
Z: odborná skupina pre dlhodobý rozvoj 

a legislatívu SAK   

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

T: podľa potreby
Z: odborná skupina pre dlhodobý rozvoj 

a legislatívu SAK
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4 Edičná činnosť a marketing knižníc
4.1 Vydávanie Bulletinu SAK v  doteraj-

šom rozsahu s novými prvkami
T: štvrťročne
Z: Redakčná rada Bulletinu SAK, odbor-

ná skupina pre edičnú činnosť a marketing 
knižníc SAK, odborná skupina pre zahra-
ničnú spoluprácu SAK 

5 Zahraničná spolupráca
5.1 Zabezpečenie účasti zástupcov SAK 

na podujatiach EBLIDA, SDRUK, 
SKIP

T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK

5.2 Zabezpečovanie prekladov do Bulle-
tinu SAK 

T: priebežne
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK

5.3 Kolokvium českých, slovenských 
a  moravských bibliografov (roč. 
XXII.)

T: 6. - 8. 10. 2019 v Historickém ústavu AV 
ČR  v Praze.  
Z: B. Snopková, Odborná skupina pre me-

dzinárodnú spoluprácu 

5.4 Účasť na výstave Generation Code 
2019 v Brusseli, Iniciatíva Public Lib-
raries 2020

T: október 2019
Z: odborná skupina pre zahraničnú spo-

luprácu SAK

(Plán práce a aktivít  SAK na rok 2019 bol 
schválený členskými knižnicami SAK na 
valnom zhromaždení SAK dňa 19.2.2019 
v Žiline)

STANOVISKO SPRÁVNEJ RADY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC
K OZNÁMENIAM UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE A SLOVENSKEJ 
NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE / THE ATTITUDE OF SLA TO THE NOTICES 
OF UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA AND SLOVAK NATIONAL LIBRARY IN 
MARTIN

Správnej rade Slovenskej asociácie kniž-
níc boli začiatkom januára 2019 na adresu 
predsedu SAK doručené oznámenia Uni-
verzitnej knižnice v  Bratislave a  Sloven-
skej národnej knižnice o vystúpení oboch 
knižníc zo Slovenskej asociácie knižníc ku 
dňu 31.12.2018. UKB aj SNK vo svojich 
oznámeniach uviedli dôvody svojho kroku, 
ku ktorým Správna rada SAK považuje za 
potrebné sa vyjadriť.
Správnu radu SAK mrzí tento krok, keď-

že ide o dve najväčšie slovenské knižničné 
inštitúcie, avšak plne akceptuje slobodné 

rozhodnutie oboch knižníc. SAK je dob-
rovoľné a  otvorené záujmové združenie, 
s  charakterom neziskovej organizácie, 
ktoré vzniklo a  od začiatku sa kreuje ako 
organizácia s hlavným cieľom podporovať 
rozvoj a spoluprácu knižníc na Slovensku. 
Táto podpora a spolupráca sa realizuje 
rôznymi spôsobmi, ktoré Správna rada 
SAK vždy otvorene predstavuje prostred-
níctvom svojej činnosti. SAK akceptuje aj 
rozličné názory na riešenie problémov, ale 
preferuje férovú diskusiu a otvorenú komu-
nikáciu, či už na valných zhromaždeniach 
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alebo na asociáciou organizovaných podu-
jatiach, prípadne na iných knižničných fó-
rach. Iba takým spôsobom sa knihovnícka 
komunita spoločne dopracuje ku konsenzu 
v prospech knižníc a knihovníkov.
Sme presvedčení, že najlepšia forma spo-

lupráce a podieľanie sa na činnosti v pro-
spech slovenských knižníc je nominácia 
zástupcov oboch knižníc do vrcholných 
orgánov SAK. Žiaľ, napriek našim snahám, 
osobnej komunikácii, ani jedna z  oboch 
knižníc nenavrhla svojho zástupcu do or-
gánov SAK už niekoľko volebných období. 
Zastávame názor, že je prirodzené, ak kniž-
nice s  väčším počtom odborníkov majú 
záujem o to, aby ich zástupcovia boli člen-
skou základňou volení do orgánov SAK. 
Tým získavajú nielen priestor na prezentá-
ciu svojich aktivít a názorov, ktorými môžu 
inšpirovať knihovnícku komunitu, ale zá-
roveň na seba berú istú zodpovednosť za 
ďalšie smerovanie knihovníctva. A to nie je 
ľahká úloha.
Slovenská asociácia knižníc pri svojich 

aktivitách musí dbať na to, aby zastupo-
vala všetkých svojich členov bez rozdielu, 
teda aj menšie knižnice, s nižším počtom 
odborníkov a  aj menšími príležitosťami 
na riešenie akýchkoľvek problémov či re-
alizáciu rozvojových aktivít. Častokrát je 
SAK jediným hlasom týchto knižníc, hoci 
nie vždy akceptovaným. Úloha národnej 
knižnice je v  tomto smere nezastupiteľná, 
pretože v  SAK prostredníctvom stáleho 
zástupcu má možnosť pomáhať a  usmer-
ňovať rozvoj knihovníctva ako celku. Na-
koniec, je to jej úloha, ktorá jej vyplýva zo 
zákona (§ 6, ods. 2, písm. k) „plní metodic-
ké, poradenské, koordinačné, vzdelávacie, 
štatistické a analytické úlohy celoštátneho 

charakteru pre knižničný systém v odbor-
ných knižničných činnostiach“).
SAK rozvíja svoju činnosť v  rámci svo-

jich personálnych  kapacít a  finančných 
možností v  súlade so svojimi stanovami 
a to najmä v oblasti legislatívy, vzdelávania 
a  podpory dobrého mena knižníc v  po-
vedomí širokej verejnosti. Rozhodnutia 
Správnej rady SAK boli vždy rozhodnutia-
mi väčšiny, nie jednotlivca, a boli vhodnou 
formou prezentované členskej základni, 
ktorá mala možnosť sa k nim vyjadriť. Na-
priek väčšine pozitívnych ohlasov na čin-
nosť SAK je asociácia vďačná za akýkoľvek 
kritický názor, ale musí byť prezentova-
ný otvorene, verejne, na fórach, kde je to 
vhodné. Neuznáva jednostrannú zákulisnú 
komunikáciu, preferuje stretnutia odbor-
níkov, ktorí sú ochotní búrlivo diskutovať 
a v záujme veci sa demokraticky dohodnúť.
Slovenská národná knižnica a Univerzit-

ná knižnica v  Bratislave vo svojich ozná-
meniach zhodne deklarujú záujem o kon-
štruktívnu spoluprácu so SAK v  záujme 
slovenského knihovníctva. Sme presvedče-
ní, že sa čoskoro na konštruktívnu spolu-
prácu nájde príležitosť.

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Systematické budovanie knižničného 
fondu a  akvizícia dokumentov sa netýka 
iba titulov vydávaných v súčasnosti, ktoré 
majú, samozrejme, neoceniteľný význam 
pre vedecký diskurz a šírenie kultúry slova 
(nielen) na Slovensku. Pamäťové inštitúcie, 
ktorých súčasťou sú aj historické knižnič-
né fondy, sa usilujú najmä podľa svojich 
finančných možností obohatiť svoje fondy 
aj o vzácne jednotliviny či väčšie celky. Nie 
je to inak ani v  Štátnej vedeckej knižnici 
v Prešove (ŠVK).
V  roku 2018 sa do knižničného fondu 

ŠVK dostalo vyše 100 kn. j. v podobe his-
torických tlačí a  periodík vydaných do 
roku 1918. Časť z  nich predstavovali do-
kumenty z  daru slavistu a  etnografa prof. 
Mikuláša Mušinku z Prešova alebo ukraji-
niká od  politológa a  redaktora Slobodnej 

Európy Jana Hvaťa z Rešova. Väčším tema-
tickým darom je fragment niekdajšej spol-
kovej knižnice SEM Jednota Mateja Bahila 
v Prešove. Uvedené združenie pôsobilo v 1. 
polovici 20. storočia. V tomto prípade išlo 
o väčší celok – 91 kn. j., z toho 77 tlačí a pe-
riodík predstavovali historické dokumenty 
s vročením do roku 1918.
Za najcennejšiu časť akvizície z  biblio-

filského i  kultúrno-historického pohľadu 
však možno považovať získanie 7 titulov zo 
16. storočia, ktoré knižnica nadobudla for-
mou kúpy. Tejto akvizícii sa dnes chceme 
bližšie venovať.
Do oblasti kresťanskej, morálnej teológie 

spadá dielo Promptvarivm Morale Svper 
Evangelia Dominicalia Totivs Anni...,1 ktoré 

1 Promptvarivm Morale Svper Evangelia 
Dominicalia Totivs Anni: Ad { Instructionem 

NOVÉ KLENOTY KNIŽNEJ KULTÚRY V ŠVK V PREŠOVE (AKVIZÍCIA 
TLAČÍ ZO 16. STOROČIA) / NEW JEWELS OF BOOK CULTURE AT THE STATE 
SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV (ACQUISITION OF THE 16TH CENTURY 
PRINTS)

Mgr. Marcela Domenová, PhD., Štátna vedecká knižnica v Prešove
ohkf@svkpo.gov.sk,

Abstract: The study deals with the introduction of new prints from the 16th century in the 
number of seven book units, which were included in the acquisition into the historical collec-
tion of the State Scientific Library in Prešov. The aforementioned book additions represent 
interesting and rare editions of works mainly from theology, but also from health service, 
history and literature. They come from several European printing houses such as Antwerp, 
Lyon, Paris and Geneva. Published in Latin, German and French.
Keywords: acquisition, book culture, old prints, 16th century, The State Scientific Library 
in Prešov.
Kľúčové slová: akvizícia, knižná kultúra, staré tlače, 16. storočie, Štátna vedecká knižnica 
v Prešove.



Bulletin SAK, ročník 27, číslo 1/201916

vzniklo pôvodne v dvoch častiach v belgic-
kých Antverpách v  rokoch 1591 – 1592. 
Do ŠVK v Prešove sa zakúpila jedna časť 
(Pars Hyemalis), ide o vydanie z roku 1593 
z  tzv.  plantinianovskej tlačiarne (Officina 
Plantiniana, 1555 – 1868), v ktorej v  tom 
čase už bola činná Plantinianova vdova 
a  Jan Moretus (1589 – 1610). Titul teda 
predstavuje novšie a prepracované vydanie 
pôvodného diela, ktoré doplnil sám autor, 
ktorým bol významný anglický vzdelanec, 
pedagóg, „kontroverzný“ teológ Thomas 
Stapleton (1535 – 1598). Do diela zaradil 
aj venovanie (z  roku 1589) a  svoju báseň. 
Tie adresoval francúzskemu opátovi Jea-
novi Sarrazinovi (Ioannes Saracen, 1539 – 
1598) či predslov čitateľovi, ktorý rovnako 
pochádza z  roku 1589 a  bol napísaný vo 
francúzskom meste Douai. V tlači sa ďalej 
nachádza nesignovaný úvod, resp. začia-
tok, na konci tlače je bližšie nedatované 
povolenie na vytlačenie diela udelené cen-
zorom – dekanom Balthasarom Seulinom, 
najskôr zo Saint-Amé. Tlač je čiastočne 
poškodená (defektná na začiatku textu)2 

Concionatorum. Reformationem Peccatorum. 
Consolationem Piorum. Ex Sacris Scripturis, 
SS. Patribus, (et) optimis quibusq3 auctoribus 
studiosѐ collectum: Authore Thoma Stapletono, 
Anglo; S. Theol. Doctore, & Regio Professore 
Louanij. Editio altera, ab ipso autore aucta (et) 
recognita. Pars Hyemalis. Rom. I. Euangelium 
virtus Dei Est, in salutem omni credenti. - An-
tverpiae, In Officina Plantiniana, Apud Viduam, 
& Ioannem Moretum. M.D.XCIII. [=1593] 
Cum gratia (et) priuilegio. [40], 1-546, 551-750, 
[24] s. zach., 8°, 16,5 x 10,5 cm. Zdroj: SVK PO, 
sign. HA 251.
2 Defekt, zle zviazaných prvých 8 listov (strany 
možno sekundárne očíslovať cez kustódy), 
vyrezané s. 547-550, čiastočne je niekoľko strán 
poškodených červotočom, časť podlepená 
sekundárne iným ručným papierom.

a zachovaná v  sekundárnej – mladšej no-
vovekej väzbe,3 bez starších posesorských 
poznámok.
Druhá tlač v podstate predstavuje rovnaký 

– rovnomenný titul Promptvarivm Mora-
le... Antverpy 1593, no má niekoľko obsa-
hových a typografických odchýlok (v po-
dobe sadzby, iniciál, vinet a pod.).4 Titul na 
konci tlače ešte obsahuje povolenia k tlači, 
a  to privilégium cisára Maximiliána II. 
(1527 – 1576), signované vo Viedni v roku 
1565 pre antverpského tlačiara Christo-
phora Plantina a druhé od nemenovaného 
španielskeho kráľa pre tlačiara Jána Moreta 
na vytlačenie tohto diela, ktoré bolo sig-
nované v Bruseli v roku 1590. Obe verzie 
diela by si zaslúžili hlbší obsahový a kom-
paratívny rozbor najmä z teologického 
pohľadu. Možno uviesť, že tento exemplár 
sa zachoval v pôvodnej väzbe5 a obsahuje 
staršiu posesorskú poznámku s  prepoje-

3 Väzba: sekundárna, mladšia, kartón, 
šedo-červeno-béžový mramor. papier, chrbát 
vyblednutý papier s papier. štítkom tyrkyso-
vej farby a zláteným textom: „Promptuarium 
Morale.“
4 Promptvarivm Morale Svper Evangelia 
Dominicalia Totivs Anni: Ad { Instructionem 
Concionatorum. Reformationem Peccatorum. 
Consolationem Piorum. Ex Sacris Scripturis, 
SS. Patribus, (et) optimis quibusq3 auctoribus 
studiosѐ collectum: Authore Thoma Stapletono, 
Anglo; S. Theol. Doctore, & Regio Professore 
Louanij. Editio altera, ab ipso autore aucta (et) 
recognita. Pars Hyemalis. Rom. I. Euangelium 
virtus Dei Est, in salutem omni credenti. An-
tverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Vidu-
am, & Ioannem Moretum. M.D.XCIII. [=1593] 
Cum gratia (et) priuilegio. [32], 694,[26] s., 8°, 
17,5 x 11 cm. Zdroj: SVK PO, sign. HA 252. 
5 Väzba: pôvodná, pergamen podlepený ručným 
papierom, stopy po 2 zárezoch na šnúrky, na 
chrbte rkp. pozn.: „Stapletonij Pars hyemalis 
1238“.
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ním na nateraz neidentifikovanú lokalitu 
– knižnicu (k roku 1629), v ktorej pôsobili 
jezuiti.6 Pre zaujímavosť možno spomenúť, 
že aj samotný T. Stapleton mal v  záujme 
vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej, ale nedo-
končil noviciát a vrátil sa na miesto svojho 
pôvodného pôsobiska (Douai, rok 1584).7

Do sveta kresťanov prinieslo 16. storočie aj 
nejednotu a nové reformačné smery. To sa 
odrazilo aj v odbornej spisbe, polemikách, 
obhajobe učenia, pravej viery a  pod. Do 
tejto skupiny možno zaradiť aj dielo Catho-
licvs Et Orthodoxvs Ecclesiae Consensvs...,8 
ktorá vyšla v Ženeve v roku 1595 v oficíne 
u  dedičov Eustacha. Je spojená s  menom 
rektora na akadémii v  Ženeve Gasparda 
Laurenta (1556 – 1636), majúceho dobrý 
prehľad v dovtedajšej spisbe k problemati-
ke, počnúc Gratianom, cirkevnými otcami 
a  scholastikmi. Dielo obsahuje aj zoznam 
autorov v  kontexte témy, pracujúcich so 
Starým i Novým zákonom v podobe regis-
tra s  odkazom na strany, prehlaď autorov 
v zmysle zástancov ortodoxného – pravo-
verného názoru a  vyznania viery, vrátane 
augsburskej a  helvétskej konfesie.  Možno 
ho zaradiť do kategórie synopsií. Text je de-
6 Prov.: Collegii Societatis Jesu [...] Cre~bsij (?). 
7 O tejto a iných osobnostiach pozri aj https://
www.wikipedia.org/
8 Catholicvs Et Orthodoxvs Ecclesiae Con-
sensvs, Ex Verbo Dei, Patrum scriptis, Ecclesiae 
reformatae Confessionum harmonia, Item ex 
Gratiani Decreto,& ex Sententijs Doctorum, 
qui Scholastici dicuntur, Absque vllis addita-
mentis ex ipsorum nudis, solis (et) expressis 
verbis, in omnibus fidei Articulis depromptus. 
Horum omnium ordinem sequentes paginae 
ita indicant, vt alio non sit opus Indice. - b. 
m. [Genève] Apud haered.Eustathij Vignon. 
M.D.XCV. [=1595]. [30], 478 s. */8, §§/7, A/8-
-Z/8, Aa/8-Ff/8, Gg/7 [= 254] list. 8°. 16,5 x 10,5 
cm. Zdroj: ŠVKPO, sign. HA 254.

lený do 8 tematických častí, pojednávajú-
cich napríklad o Božom slove a Sv. písme, 
o Bohu a Najsvätejšej Trojici, osobe Ježiša 
Krista, o Božej prezieravosti, o hlave cirkvi, 
o  slobodnej vôli – rozhodnutí atď. Dielo 
venoval Fridrichovi IV. Falckému (1574 
– 1610) v  podobe listu (epistola). Tlač sa 
zachovala v  pôvodnej väzbe – pergamen 
zafarbený na zeleno9 a  neobsahuje žiadne 
staršie posesorské údaje.
Do skupiny náboženskej a  teologic-

kej spisby možno zaradiť aj tlač Catalo-
gvs Testivm Veritatis... I. diel, obsahujúci 
tému rozdelenú do 8 kníh,10 ktorá vyšla 

9 Väzba: pôvodná, pergamen zafarbený na 
zeleno, podlepený ručným papierom. 
10 Catalogvs Testivm Veritatis, qui ante 
nostram aetatem Pontifici Romano atque 
Papismi erroribus reclamarunt. Postrema hac 

Titulný list Tlače Catholicvs Et Orthodoxvs 
Ecclesiae Consensvs... Ženeva 1595
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v  novšom vydaní vo francúzskom Lyone 
u  Antoina Blanca (v tlači ako Antonius 
Candidus, činný v  rokoch 1571 – 1616?). 
Pripisuje sa Matthiasovi Flaciovi (1520 
– 1575). Tlač nie je signovaná, podobne 
ako nie je signované ani venovanie v  po-
dobe listu (epistola) pre Otta von Grünrad 
(1545 – 1613) či upozornenie (admonitio) 
pre čitateľa.11 Okrem obsahu bádateľom pri 
orientácii v texte poslúži praktický register 
(obsahuje menné aj vecné heslá). Tlač je 
čiastočne poškodená,12 väzba je renesančná 
v podobe drevených dosiek so slepotlačou 
na dekorovanej koži a  jednou funkčnou 
kovovou sponou.13

Veľkej obľube a pozornosti sa v 16. storočí 
popri prírodných vedách, botanike a  her-

editione emendatior (et) duplo auctior redditus, 
ordine dispositus, in libros XX.tributus, atquae 
ita renouatus, vt planѐ nonus videri poßit. 
Opus, varia rerum, hoc praefertim tempore, 
scitu dignissimarum, cognitione refertum, ac 
lectu cum primis vtile atque necessarium: in 
quo, praeter alia, quamplurimi vtiles libelli & 
tractatus, multae etiam historiae proferuntur, 
quarum nonnullae nusquam alibi extant. 
Acceßit Praefatio, qua Operis ratio (et) vsus 
exponuntur: Duplex item, Testium citatorum, 
(et) Regnum insignium, Index. Tomvs Primus. 
M.D. XCVII. [=1597] Ex typographia Antonij 
Candidi, Lvgdvn. */8, a/8-z/8, aa/8-zz/8, aaa/8-
-fff/8, ggg/7 [= 431] list. [16], 832, [14] s. 8°. 
24,5 x 16 cm. Zdroj: ŠVKPO, sign. HB 295.
11 Porovnaj online zdroj https://portal.dnb.de/
opac. 
12 Tlač poškodená červotočom. Staršie rukopis-
né posesorské údaje sú vyrezané. 
13 Väzba: drevené dosky, predná aj zadná doska 
do polovice (zo strany chrbta) potiahnutá svet-
lou kožou s link.-ornam. rámcovou slepotlačou, 
predná doska zlomená cca v polovici (odtiaľ 
nepotiahnutá kožou), 1 funkčná kovová spona, 
1 spona chýba; poškodená červotočom, na 
chrbte rkp. pozn.: „Catalogi Testium verit: Tom 
I.“

bároch tešili práce z  oblasti zdravovedy, 
medicíny a liečiteľstva. Išlo najmä o prak-
tické príručky na takpovediac udržanie 
si či utužovanie zdravia, s  radami ako sa 
stravovať, čomu sa vyvarovať a pod., kto-
ré venovali pozornosť nielen biologickej 
stránke človeka, ale aj jeho ľudskej osob-
nosti, duchovnej zložke a  faktorom, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu jeho života a  samotné 
zdravie. Takýmto príkladom je Medicina 
Salernitana...14 Spája sa so stredovekou le-
kárskou školou v talianskom Salerne, kto-
rá sídlila v  kláštornom objekte. V  tomto 
prostredí intelektuáli poznali a šírili staršie 
poznanie osobností, ako boli Hippokrates 
či Galenos (Claudius, Galenus, 129 – cca 
199), poznatky arabských či židovských 
lekárskych diel.
Knižné vydanie Mediciny Salernitani..., 

ktoré sa eviduje v  Prešove, by malo byť 
výsledkom práce Arnolda z Villanovy (Ar-
noldus de Villa Nova, 1235 – 1312), vlast-
ným menom Arnoldo Bachuone, ktorý 
bol lekárom, diplomatom, no venoval sa aj 
astrológii a alchýmii, čo mu spôsobilo nie-
koľko komplikácií. Zomrel počas plavby na 
mori, keď bol delegovaný ako lekár k cho-
rému pápežovi Klementovi V. Na texte 
však dominantne pracoval nemecký lekár, 
univerzitný pedagóg Johannes Curio (1512 
– 1561), ktorý pri písaní čerpal aj zo star-
ších prác a  poznatkov lekárov salernskej 
14 Medicina Salernitana. Id est Conservandae 
Bonae Valetudinis praecepta. Cum luculenta 
(et) succincta Arnoldi Villanovani in singula 
capita Exegesi. Per Iohannem Cvrionem 
recognita & repurgata. Nova Editio melior, (et) 
aliquot Medicis Opusculi (quae sequés pagella 
exhibet) auctior. - Excvdebat Iacobvs Stoer, 
M.D.XCIX. [= 1599]. ¶/8, A/8-Z/8, Aa/8-Ff/8, 
Gg/4 [= 244] list. [16], 464, [8] s. 8°, 12 x 7,5 
cm. Zdroj: SVK PO, sign. HA 253.
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Celostránková obrazová ukážka z tlače Le Cinquiesme liure de Amadis de Gaule... (Paríž 1544)
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školy.15 Toto novšie a doplnené vydanie vy-
tlačil Jacob Stoer (1568 – 1610) pôsobiaci 
vo švajčiarskej Ženeve.
Pre bádateľa má význam najmä texto-

vá časť, ktorá obsahuje len menšie ty-
pografické výzdoby nie je však oboha-
tená o  vizualizačné  figurálne drevorezy. 
Obsahuje aj mená iných autorov, ktorí 
prispeli do diela vo forme predslovov 
určených aj čitateľovi, uverejnením 
názorov na dielo, napísaním ódy či 
epigramu. Pre lepšiu orientáciu v  texte je 
titul doplnený o  predmetový register. Má 
charakter príručky a je typický aj svojím 
malým fyzickým rozmerom (12 x 7,5 cm). 
Zachoval sa v  pôvodnej – pergamenovej 

15 Porovnaj Domenová, Marcela. Starostlivosť 
o ľudské telo, utužovanie zdravia a pohľad na 
človeka na základe vybraných starých tlačí zo 
16. storočia. In: Človek, telesná kultúra, šport a 
starostlivosť o zdravie v kontexte dejín. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 21-37. 
ISBN 978-80-555-1065-1.

väzbe.16 Pôvodní vlastníci sú nateraz bližšie 
nezistené osoby (Johannes Jacob Haug 
v Tübingene asi v 16. stor., Nicolaus Fidi-
cinus k r. 1693).
Historické rytierske romány doplnené 

o  zaujímavú obrazovú prílohu, resp. gra-
fiku aj v  celostránkovej podobe drevore-
zov a  figurálnych kompozícií k textom, 
predstavujú aj pre výskumníkov vzácnejšie 
exempláre. Le Cinquiesme liure de Amadis 
de Gaule...17 predstavuje práve takýto titul 
pôvodnej stredovekej literatúry. Ide o pre-
klad pôvodného diela zo španielčiny do 
francúzštiny od Kastílčana Garciu Rod-
rígueza de Montalvo (1450 – 1505), autora 
prvého známeho vydania rytierskeho ro-
mánu. Ten pri písaní svojej verzie románu 
(podľa doterajšieho výskumu) vychádzal 
najskôr z portugalského textu – troch kníh 
od neznámeho Vasca de Lobeyra. Štvrtú 
knihu už napísal sám. Montalvo je rovna-
ko aj autorom 5. knihy cyklu s názvom Las 
sergas de Esplandián (t. j. Hrdinské činy Es-
pandiána), ktorá hovorí o živote, osudoch 
a putovaní Amadísovho syna. Celý príbeh 
bol od čias svojho vzniku pre obsah, dra-
matickosť a  cestopisný charakter veľmi 
obľúbený a opakovane vychádzal vo viace-
16 Väzba: pôvodná, kartón, pergamen, na pred-
nej a zadnej obálke dvojitý link. rám (slepotlač), 
na chrbte rkp. pozn.: „Schola Salernitana cum 
aliis opusculis“.
17 Le Cinquiesme liure de Amadis de Gaule, 
contenant partie des faictz cheualereulx de 
Esplandian son filz & aultres: mis en Françoys 
par le Seigneur des Essars Nicolas de Herberay, 
commissiare ordinaire de l’artillerie du Roy. 
Acuerdo Oluido. Auec priuilege du Roy. 1544. 
On les uend à Paris au palais en la gallerie pres 
la chanvellerie, en la boutique de Iehan Longis 
libraire. a/6, A/2-6, B/6-T/6, V/4 [= 123] list. 
[12] s., II-\CXVII list, [2] s. ill., 6°. 31,5 x 20,5 
cm. Zdroj: ŠVKPO, sign. DH 36.Podobizeň Henricha IV.
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rých národných jazykoch, mal mimoriad-
ny ohlas a často ho napodobňovali iní au-
tori. Počas života bol jeho autor v službách 
katolíckych panovníkov – Ferdinanda II. 
Aragónskeho a Izabely Kastílskej, bol po-
výšený do šľachtického stavu (na hidalga, 
čím sa stal príslušníkom nižšej šľachty).18

Vydanie, ktoré bolo zakúpené do Prešova, 
zo španielčiny do francúzštiny preložil Ni-
colas de Herberay. Aj na tejto tlači absentu-
je impressum a vročenie. Predpokladáme, 
že tlač vyšla v roku 1544 v Paríži u Denisa 
Janota (1500 – 1544), činného v rokoch 
1529 – 1545 a distribuoval ju kníhkupec 
Jean Longis. Exemplár je čiastočne poško-
dený,19 zachoval sa v  mladšej novovekej 

18 Malá encyklopédia spisovateľov sveta. 
Bratislava : Obzor, 1978, s. 385.
19 Defekt. Chýba najskôr zl. A/1. Zl. L/3 poško-

väzbe.20 Hrdinom príbehu v tomto prípade 
nie je len Amadís de Gaula (Amadis Wa-
leský), ale aj jeho najstarší syn Esplandián 
(Esplandián de Gaula).
Dejiny krajín, historické prehľady, či práce 

historiografického a biografického charak-
teru predstavujú zaujímavé pramene a rele-
vantnejšie informačné zdroje pri výskume 
dejín tej-ktorej krajiny. Keyser Heinrychs 
des vierdten, Hertzogen zů francken vnd am 
Rhyn...21 vyšla tlačou v Zürichu u Chris-
dená – odtrhnutá časť v hornej polovici, LIST 
xc – 2x, raz v pozícii LXXXVIIII /89/, namiesto 
listu 99 označenie XCIIII. Zl. V/4a vakant. Časť 
tlače je poškodená červotočom. 
20 Väzba – sekundárna, mladšia, kartón, hnedý 
mramorovaný papier.
21 Keyser Heinrychs des vierdten / Hertzogen 
zů francken vnd am Rhyn etc fünfftzigjäri-
ge Historia: von seinem läben vnd thaaten: 
was sich bey seinen zeyten zůgetragen: was 

Predstava o dobovom koncile
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topha Froschauera staršieho (činný v  ro-
koch 1517 – 1564).22 Autorom je Johannes 
schwären widerstands er auch von etlichen 
Päbsten / vnd wider jn erwelten Künigen 
erlitten hat. Allen liebhabern alter Geschichten 
/ gar anmütig vnd nutzlich zeläsen. Durch 
Johan~ Stumpffen / auß den alten waarhafften 
Latinischen Gschichtschreybern / fleyssig zůsa-
men in Teütsche spraach gezogen / mit schönen 
figuren beziert / vnd in vier Bücher geteilt. 
Deren Argument vnd innhalt im nachuolgen-
den dritten blatt verzeichnet werdend. Getruckt 
zů Zurych / bey Christoffel froschouer / im Jar 
M. D. LVI. [= 1556]. A/4, B/6, a/6-y/6, z/5 [= 
147] list.; [10], CXXXVII list. ill. 6°. 29,5 x 19 
cm. Zdroj: ŠVKPO, sign. HD 37.
22 Porovnaj v kontexte online zdroje https://

Smrť Henricha IV.

Stumpf (1500 – 1577) švajčiarsky teológ, 
kartograf, historik a kronikár. Predmetom 
práce sa stala osobnosť, život a  pohnuté 
osudy Henricha IV. (1050 – 1106), rímske-
ho kráľa (1056 – 1106) a rímsko-nemecké-
ho cisára (od roku 1084), najmä v kontexte 
mocenských zápasov a boja o investitúru.
Henrich bol už vo svojich 6 rokoch po 

smrti otca Henricha III. (r. 1056, ktorý 
podporoval začínajúcu snahu o  cirkevnú 
reformu, sobáše kňazov, predaj úradov/
simonia a i.) korunovaný za kráľa, pričom 

www.bsb-muenchen.de; https://data.cerl.org/
thesaurus/_search. 
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Pohreb Henricha IV.

regentstvo nad ním pripadlo jeho matke 
Anežke z Poitou. Moc však preberali mag-
náti – najvplyvnejšie kniežatá, o svoju au-
toritu musel bojovať, aj keď bol uznaný za 
dospelého. Podporu získal i nižšej šľachty 
a miest. Dostal sa do sporu so šľachtickou 
opozíciou s centrom v Sasku, ale aj s pápe-
žom, čím vypukol hlbší spor o investitúru. 
Hoci sa Henrichovi podarilo zbaviť pápeža 
Gregora VII. jeho pontifikátu na synode vo 
Wormse (1076), ten ho uvrhol do cirkevnej 
kliatby. Napokon Henrich IV. od svojich 
zámerov odstúpil. Kvôli rozhrešeniu od 
pápeža podstúpil ako kajúci pútnik cestu 
do Canossy (1077). Následne musel zápasiť 
v  rámci iných mocenských sporov, ako aj 
so šľachtickou opozíciou, ktorá podporo-
vala jeho syna Konráda a neskôr druhého 

syna, jeho nástupcu Henricha V. Tento syn 
otca zajal a  prinútil ho odstúpiť z  trónu, 
podarilo sa mu ukončiť boj o  investitúru 
wormským konkordárom (1122). Po smrti 
Henricha IV. stáli jeho telesné pozostatky 
v rakve v bočnej kaplnke v bazilike v Spey-
eri niekoľko rokov, kým z  neho vtedajší 
pápež nesňal kliatbu. Až potom bol podľa 
dobových zvyklostí riadne pochovaný.23

Textová časť je doplnená o drevorezy, ako 
napríklad podobizeň cisára Konráda II., 
Henricha IV., prelátov a  iných súdobých 
osobností (aj v  pozícii iniciál), figurálne 
23 Müller, Helmut a kol. Dějiny Německa. Pra-
ha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 39-42. 
ISBN 80-7106-125-6; Kamenický, Miroslav [et 
al.]. Lexikón svetových dejín. Bratislava: Sloven-
ské pedagogické nakladateľstvo, 2001, s. 41-42. 
ISBN 80-08-03036-4. 
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nesignované kompozície z  prostredia mi-
litaristiky, vojenských dejín, ale aj vlády 
a pohrebu Henricha IV. Orientáciu v diele 
uľahčuje vecný register. Väzba dokumentu 
je mladšia – novoveká.24 Rekonštruovať 
starších vlastníkov tohto exemplára mož-
no len čiastočne. Rukopisné poznámky sa 
viažu na dve neznáme osobnosti z obdobia 
24 Väzba – sekundárna, mladšia, kartón, hnedá 
mramor. koža, chrbát s link.-orma.-zlat. slepo-
tlačou, papier.štítok bordovej farby so zláteným 
textom: „Stumpfens Historia K. Heinrichs des 
IV.“

raného novoveku a exlibris na Fritza Stol-
berga.
Uvedené knižné prírastky predstavujú zau-

jímavé a vzácne vydania diel najmä z oblasti 
teológie, ale aj zdravotníctva, dejín a  lite-
ratúry. Pochádzajú z viacerých európskych 
tlačiarní ako Antverpy, Lyon, Paríž a Žene-
va. Vyšli v latinskom, nemeckom a francúz-
skom jazyku. Dúfame, že aj v budúcnosti sa 
zrealizuje podobný nákup a  knižnica obo-
hatí svoj historický fond o  ďalšie klenoty 
knižnej kultúry z obdobia 16. storočia.

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES

Kniha je už po stáročia neodmysliteľným 
spoločníkom pre tých, ktorí túžia získať 
nové poznatky a rozšíriť si ich. Nasledujúce 
riadky budú patriť knihám, ktoré obohacu-
jú svojich čitateľov v Košiciach už niekoľko 
storočí.
Na území terajšieho Slovenska existova-

li v  17. storočí dve univerzity – v  Trnave 
(1635) a  v  Košiciach (1657). V obidvoch 
mestách práve vďaka univerzitnému vzde-
lávaniu, pod vedením členov Spoločnosti 

Ježišovej, vzrastala aj potreba kníh a kniž-
nica bola dôležitou súčasťou každej jezuit-
skej školy. Historický fond Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach (ďalej len ŠVKK) má 
z  veľkej časti svoje korene v  spomenutej 
univerzitnej knižnici.1 Histórii tejto inšti-
túcie, jej nástupcom a ich knižniciam sa 

1 Historický fond o veľkosti cca 90 000 pozo-
stáva z dvoch celkov – fondu knižnice právnic-
kej akadémie a z tzv. bežného fondu, ktorý je aj 
v súčasnosti dopĺňaný zaujímavými titulmi. 

KRÁSA UKRYTÁ VO FONDE ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V KOŠICIACH / 
BEAUTY HIDDEN IN THE COLLECTIONS OF THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN 
KOŠICE

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

Abstract: In addition to other documents, the State Scientific Library in Košice holds histor-
ical prints published from the 15th century to 1918. The article presents this collection from 
several perspectives.
Keywords: library collections, The State Scientific Library in Košice, historical library col-
lection.
Kľúčové slová: knižničné fondy, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, historický fond.
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venovali už viaceré odborné štúdie. Práv-
nická akadémia v  Košiciach bola posled-
nou školou, ktorá prebrala do svojej sprá-
vy aj pôvodne jezuitské univerzitné knihy 
a zbierka v 19. storočí dostala názov zauží-
vaný dodnes: knižnica právnickej akadémie 
(ďalej len knižnica PA).2 Knižnica PA je 
v súčasnosti uzavretý fond, ale kompletný 
tlačený katalóg z roku 19143 s prírastkami 
nie je smerodajným pri vyčíslení veľkosti 
fondu. Po zrušení akadémie v roku 1922 sa 
do fondu dostalo veľa beletristickej litera-
túry a diel vydaných po uvedenom roku, čo 
skresľuje celkový počet a zloženie historic-
kej zbierky.
ŠVKK píše nové riadky v  dejinách tejto 

historickej knižnice od 50-tych rokov 20. 
storočia. Jej fond po revízii predstavoval 
66  994 zväzkov, vzhľadom na množstvo 
konvolútov nie je nateraz možné určiť počet 
titulov. V čase zrušenia PA v roku 1922 mal 
fond knižnice iba 33 366 zväzkov,4 enorm-
2 Malú časť fondu historickej knižnice právnic-
kej akadémie spravuje Verejná knižnica Jána 
Bocatia v Košiciach.
3 KISS, Albert. A Kassai Kir. Állami Jogakadé-
mia Könyvtárának szakkatalógusa. Kassa : Szent 
Erzsébet
Nyomda, 1914. 590 s.
4 Údaj z inventára knižnice za roky 1914 – 
4.3.1925 uložený v Štátnom archíve v Košiciach, 
fond Kráľovská Právnická akadémia v Košiciach.

ný rozdiel je následkom nerešpektovanie 
statusu uzavretého historického fondu 
knižnice z obdobia, keď bola v správe inej 
košickej knižnice. Podľa už spomenutého 
posledného tlačeného katalógu bola zbier-
ka tematicky rozdelená do 14 skupín a tie 
sú zachované dodnes. Obsahové zloženie 
a akvizícia fondu odzrkadľovala jednotlivé 
historické epochy knižnice. Kým spočiatku 
do fondu pribúdali najmä diela z teológie, 
filozofie, literatúry a  histórie, neskôr to 
bolo najmä právo – odborné práce, zbierky 
zákonov a  nariadení, právnické periodiká 
a pod. Rozsiahlejšiu časť zbierky tvorí lite-
ratúra a  jazykoveda, viacjazyčné slovníky, 
rozličné vydania diel klasických autorov, 
významné miesto majú aj diela sloven-
ských národných buditeľov a  starších au-
torov. Zaujímavou skupinou sú kalendáre, 
časopisy, almanachy a  dobová periodická 
tlač. Rôznorodosť fondu môžeme sledovať 
tiež z  jazykového hľadiska. Prevahu majú 
síce diela v jazyku latinskom a nemeckom, 
no nezanedbateľné sú aj jazykové slovaciká 
a  diela v  maďarskom, gréckom, francúz-
skom, talianskom jazyku či práce v češtine. 
Zaujímavými sú diela v šarišskom dialekte, 
alebo prvá verzia prekladu Novej zmluvy 
v mandarínčine z roku 1856.
Mesto Košice bolo vďaka dominikán-

Graduál
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skemu rádu a  ich skriptorskému umeniu 
významným centrom tvorby rukopisných 
pamiatok. ŠVKK vo svojej zbierke nemá 
žiaden ucelený kódex, ale zlomky stredo-
vekých rukopisov sa nám zachovali vďaka 
barbarskému prístupu v období rozmachu 
tlačených kníh, kedy ich použili na potiah-
nutie dosiek väzieb najmä v 16. storočí. Vý-
skum muzikologičky Evy Veselovskej nám 
priniesol pozoruhodný objav – v  našom 
fonde sa nachádza najstarší zachovaný 
notový fragment v  Košiciach pochádza-
júci z  Graduálu – (liturgického spevníka) 
z prelomu 13. – 14. storočia.5

Medzi najvzácnejšie knihy z chronologic-
kého pohľadu patrí 39 inkunábul, niektoré 

5 Znotované a identifikované fragmenty sú 
zaradené do celoslovenskej databázy dostupnej 
na stránke cantus.sk. Bližšie p. VESELOVSKÁ, 
E. Stredoveké notované fragmenty Štátnej 
vedeckej knižnice v Košiciach, s. 9 – 10. 

z nich s ručne kolorovanými ilumináciami 
a  iniciálami ešte čiastočne pripomínajú 
kódexy. Bibliografické záznamy o prvotla-
čiach sú spolu s  ukážkami obrazového 
materiálu  sprístupnené prostredníctvom 
on-line katalógu širokej verejnosti.6 Naj-
staršia inkunábula vytlačená v Padove pred 
rokom 1474 z  astrológie a  astronómie je 
dielom autora Johanna von Lübeck. Veľmi 
cenné z hľadiska výzdoby je dielo sv. Am-
bróza Opera vytlačené v Bazileji 1492. Prvú 
časť iluminoval a  rubrikoval známy kaza-
teľ Baltazár Blutfogel, doteraz je známych 
a zachovaných iba 22 prvotlačí z jeho maj-
strovského pera.7

Chronologicky nasleduje obsiahla zbier-

6 Katalóg http://sclib.svkk.sk/his01/ obsahuje 
v súčasnosti okrem inkunábul aj vyše 13 000 
záznamov o historických tlačiach vydaných od 
16. storočia po rok 1918.
7 Biografický lexikón Slovenska. I. zv. A – B. 
Heslo Blutfogel, Baltazár, s. 452.

Baltazár Blutfogel a jeho umenie v prvotlači
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ka tlačí zo 16. storočia. Ide o  takmer 1 
100 titulov z  produkcie tlačiarní rôznych 
európskych miest. Tlače z  tohto obdobia 
sú postupne viac ilustrované drevorez-
mi, výzdoba sa už čoraz viac objavuje aj na 
samotných titulných listoch. Z tejto zbier-
ky spomeniem ručne kolorovaný herbár, 
práce z anatómie, filozofie, rozsiahlou je 
zbierka Biblií rôznych konfesií a i. Jednou 
z nich je aj Biblia vytlačená v neďalekej ma-
ďarskej dedine Viszoly v roku 1590, známa 
aj ako Károlyiho Biblia podľa jej vydavateľa 
a prekladateľa. Bol to prvý preklad Svätého 
Písma do maďarčiny a doteraz je známych 
iba niečo cez 50 zachovaných exemplárov 
na svete.8

Na území Slovenska sa kníhtlačiarstvo 
začína rozmáhať až v  17. storočí a dopyt 
8 Porovnaj http://vizsolyibiblia.hu/

po tlačených knihách napomáha k  jeho 
rýchlemu udomácňovaniu a  rozkvetu 
v  každom väčšom meste. Knihy sa stáva-
jú dostupnejšími a úmerne tomu stúpa aj 
produkcia nielen našich, ale aj zahranič-
ných tlačiarenských oficín v  historickom 
fonde vedeckej knižnice. Košice majú 
vďaka univerzitnej akademickej tlačiarni 
a mnohým súkromným dielňam boha-
tú typografickú minulosť. Tlače vydané 
v  tomto meste od 17. storočia až po rok 
1918 sú nateraz spracované v  on-line ka-
talógu historického fondu v počte 2  162. 
Je ťažké vybrať z toľkého množstva titulov 
tie najzaujímavejšie, nehovoriac o  záľube 
a vkuse čitateľa. Pozornosť najmä odbornej 
verejnosti sa pri výskume upriamuje na de-
dikácie, prefácie či príležitostné básne, kto-
ré mnohokrát ozrejmujú okolnosti vzniku 

Mattioliho herbár z roku 1590
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Dominantou malebných Topoľčianok, 
ktoré sa  nachádzajú v  údolí rieky Žitavy 
obklopené pohorím Tribeč a Pohronský 
Inovec, je klasicistický kaštieľ s  rozsiah-
lym anglickým parkom. Ten už niekoľko 
desaťročí zaslúžene priťahuje pozornost 
odbornej i laickej verejnosti. Topoľčianske 
panstvo vlastnila niekoľko storočí rodina 
lúpežných rytierov z  neďalekého hradu 
Hrušov, neskôr šľachtické rodiny Ráko-
ciovcov, Zičiovcov a od r. 1743 Keglevičov-
ci. Posledný majiteľ Štefan Keglevič po kra-
chu Viedenskej burzy zbankrotoval, takže 

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

zámok sa kúpou dostal do rúk Habsbur-
govcov, ktorí ho vlastnili až do rozpadu 
Rakúsko-Uhorska. V  októbri r. 1918 ho 
znárodnili a tridsať tri rokov slúžil ako 
letné sídlo československých prezidentov. 
Každý rok ho v  mesiacoch august a sep-
tember navštevoval Tomáš Garik Masaryk. 
Robotnícky prezident Zápotocký zámok 
v  r. 1951 daroval odborárskemu hnutiu 
pre rekreáciu jeho členov. V súčasnosti ho 
vlastní Jednotný majetkový fond Zväzu od-
borárskych organizácií v Slovenskej repub-
like, ktorý ho okrem niekoľkých miestností 

HISTORICKÁ KNIŽNICA NA ZÁMKU V TOPOĽČIANKACH / HISTORICAL 
LIBRARY AT TOPOĽČIANKY CASTLE

diela a jeho vydania, osobné vzťahy, ale aj 
biografické a  historické údaje. Výzdoby 
a  väzby starých tlačí sú krásnou ukážkou 
prác majstrov rytcov, ilustrátorov, kníhvia-
začov a  teda zdrojom poznatkov pre od-
borníkov z oblasti dejín umenia a ďalších 
odvetví. Výber zaujímavého obrazového 
materiálu v súčasnosti približujeme verej-
nosti v  digitálnej podobe v  rámci biblio-
grafických záznamov o  starých tlačiach. 
Periodická tlač rôzneho obsahového zame-
rania je v predstavovanej zbierke pomerne 
dobre zastúpená. Periodická tlač vydaná 
mimo územia Slovenska do roku 1918 
vo fonde knižnice PA predstavuje takmer 
2 000 titulov a bude predmetom pripravo-
vanej bibliografie.
Historické tlače majú svojich fanúšikov 

v  radoch odborníkov ale aj širokej verej-
nosti, ktorá knihu nevyhľadáva iba ako 
zdroj informácie, ale niekedy túži doslova 
pohladiť majstrovstvo starých knihárov, 

rytcov, tlačiarov. Je iba na nás knihovní-
koch, či takúto možnosť budú mať aj gene-
rácie po nás.
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Štátny archív v Košiciach, fond Kráľovská 
právnická akadémia v Košiciach.
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slúžiacich ako múzeum dobového nábytku 
využíva ako hotelové zariadenie.
Knižnica na zámku v  Topoľčiankach je 

jedna z  mála zachovaných zámockých 
knižníc na Slovensku. Veľkosťou je po-
rovnateľná s knižnicou v  zámku Betliar 
s  fondom 14 164 knižničných jednotiek, 
typologicky s oveľa známejšou a v  súčas-
nosti propagovanejšou historickou kniž-
nou zbierkou uloženou na zámku v Opo-
niciach. Zakladateľom knižnice bol gróf 
Ján Nepomuk Keglevič de Buzin, ktorý ju 
začal budovať ešte vo svojom viedenskom 
paláci v Schaumburgergrunde. Keglevi-
čovci boli chorvátsky šľachtický rod, ktorý 
sa preslávil v protitureckom boji a neskôr 
vo významných štátnych funkciách. Jed-
na z  jeho vetiev sa usadila aj vo Viedni. 
Knižnica sa prvý raz spomína v roku 1806. 
Podľa dobových správ patrila vďaka eru-
dovanému a cielenému výberu kníh medzi 
popredné šľachtické knižnice vo Viedni. 
Čo však v tom čase nebolo bežné, majiteľ ju 
sprístupnil aj verejnosti. K roku 1823 mala 
spolu tri tisíc zväzkov, podľa súvekých 
záznamov hlavne cestovateľskej literatúry, 
ale aj vzácných vydaní z prestížnych európ-
skych kníhtlačiarní.
Keď sa stal gróf hlavným tekovským žu-

panom, natrvalo sa presťahoval do To-
poľčianok a v rokoch 1825-1826 sem pre-
viezol aj knižnicu. Umiestnil ju na konci 
novopostaveného klasicistického krídla 
zámku do jednej veľkej, hlavnej miestnos-
ti a dvoch menších. Jediným vchodom do 
najväčšej miestnosti boli zamaskované, tzv. 
tajné dvere. Pred presťahovaním knižnice 
z Viedne bol na mieru vyrobený kompletný 
knižničný mobiliár v  biedermayerovskom 
slohu, ktorý je lacnejšou replikou zariade-

nia knižnice vo Viedni – regály, podstav-
ce, stoly, stoličky a taburetky a vyhotovené 
odliatky búst významných antických a mo-
dernejších autorov, aj cisára Františka I., 
u ktorého bol Ján Keglevič postupne páža-
ťom, sekretárom, tajným radcom a napo-
kon aj tekovským županom.
Majiteľ svoju knižnú zbierku naďalej in-

tenzívne rozširoval, a tak roku 1835 obsa-
hovala už vyše 10 tis. zväzkov. Ján Keglevič 
knižnicu dopĺňal až do svojej smrti roku 
1856. Po ňom ju spolu s celým majetkom 
zdedil syn Štefan, poslanec uhorského 
parlamentu a intendant budapeštianskeho 
Národného divadla, ktorý knihy pravde-
podobne dokupoval, ale prírastky už ne-
zaznamenával. Ďalším majiteľom zámku 
vrátane knižnice sa stal v  roku 1896 arci-
vojvoda Jozef August Habsburský. V  čase 
jeho vlastníctva sa knižničný fond obohatil 
o diela z  oblasti poľovníctva a vojenstva, 
maďarskú beletriu vydanú zväčša v luxus-
ných, reprezentatívnych väzbách a  príle-
žitostné tlače oslavujúce vládnucu rodi-
nu Habsburgovcov. Mnohé knihy, ktoré 
v tomto čase pribudli do knižnice, venovali 
Habsburgovi priamo autori. Od roku 1918 
nezaznamenáváme prírastky.
O knižničnom fonde si môžeme vytvoriť 

predstavu podľa troch zachovaných inven-
tárnych katalógov. Z čias zakladateľa kniž-
nice Jána Kegleviča sa zachoval rukopisný 
katalóg na samostatných listoch rozmeru 
23x20 cm, ktorý začal majiteľ viesť prav-
depodobne ešte vo Viedni. Katalóg nie je 
kompletný, chýbajú listy so zápismi z nie-
ktorých vedných odborov, z ktorých knihy 
sú v  knižnici prítomné. Z  roku 1856, keď 
gróf Keglevič zomrel, je zavedených ešte 
niekoľko desiatok prírastkov. Nasledujúci 
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majiteľ, syn Štefan, už vo vedení katalógu 
nepokračoval. Zápisy nepribudli ani v čase, 
keď bola knižnica vo vlastníctve arcivojvo-
du rakúskeho. Ten však r. 1913 požiadal 
budapeštianskeho profesora, odborníka 
na dejiny umenia Józsefa Ferenczyho, aby 
knižnicu nanovo usporiadal a spísal. Na-
priek svojmu vzdelaniu a rozhľadenosti 
pomiešal Ferenczy pôvodné, keglevičov-
ské knihy, všetky zviazané v pevných väz-
bách, s novšími prírastkami, a tým narušil 
chronologické i estetické radenie knižnice. 
Mnohé knihy zaradil zle a autorov ne-
správne identifikoval. Výsledkom jeho 
práce bol tzv hlavný, dvojzväzkový katalóg, 
ale súčasne vyhotovil podľa označenia jed-
notlivých vedných odborov písmenami aj 
lístkový katalóg; ten je však ešte nespoľah-
livejší. Chybné sú v ňom nielen názvy diel, 
ale aj roky a miesta ich vydania.
Podľa inventára z  roku 1951, keď zámok 

preberali odborári, bolo v knižnici pomer-
ne veľa neskatalogizovaných kníh. Pravde-
podobne boli habsburgovskou akvizíciou, 
pretože ich zväčša vydali v  posledných 
dvadsiatich rokoch monarchie, len niekto-
ré pochádzajú z  19. storočia. Podľa spo-
menutej inventarizácie to bolo 1201 pub-
likácií, spolu 2257 knižničných jednotiek; 
počet však bol v skutočnosti menší, lebo za 
jednotky a kusy boli počítané aj jednotlivé 
čísla časopisov a knihy riadne zapísané do 
inventárneho katalógu, ktoré však neboli 
zaradené na svojom mieste v hlavnom sále 
knižnice. Z  rokov 1913-1918 sa zachoval 
zošit výpožičiek, v ktorom sú zároveň vypí-
sané pravidlá vypožičiavania kníh. Viedol 
ho dvorský tajomník, a tak môžeme usu-
dzovať, že správu knižnice mal na starosti 
práve personál arcivojvodovho dvora.

Podľa Podhorného pasportizačnej správy 
knižnica obsahovala knihy v tejto chrono-
logickej štruktúre, pričom uvádza počet 
diel, nie zväzkov: 7 z 15. storočia, 41 zo 
16. storočia, 95 zo 17. storočia, 704 z  18. 
storočia, 4847 z  19. storočia a 1165 z  20. 
storočia. Čo sa týka jazykového zastúpenia 
kníh, 3080 bolo nemeckých, 1687 francúz-
skych, 1037 maďarských, 489 latinských, 
282 anglických, 16 talianskych, 52 diel od 
gréckych klasikov a zvyšok fondu tvorili 
v menšom počte zastúpené či viacjazyčné 
španielske, české, chorvátske, rumunské, 
turecké, arabské a čínske diela.
Tematicky sa knihy delia do 24 skupín 

označených veľkými písmenami abecedy 
(uvádza sa vždy počet inventárnych čísel/
počet zväzkov): A: jazykovedná litera-
túra – gramatiky, slovníky, konverzačné 
a  pravopisné príručky z  rôznych jazykov, 
dokonca aj gramatika rómčiny, ktorej au-
torom bol otec arcivojvodu Jozefa, diela 
bibliografického charakteru (113/172); 
B: encyklopédie vrátane veľkých francúz-
skych a anglických encyklopedických prác, 
diela historiografické (36/284); C: teoló-
gia – diela cirkevných otcov, hagiografické 
práce, preklady Biblie a Koránu, polemické 
diela z obdobia I. Vatikánskeho koncilu, ale 
aj kuchárska a bylinkárska príručka určená 
pre použitie kresťanov (260/453); D: filo-
zofické diela – napr. zobrané spisy francúz-
sykch osvietencov (72/267); E: historická 
literatúra – prekvapivo veľa prác z napoleo-
novského obdobia, memoáre, dejiny štátov 
a historické kompendiá (776/1723); F: geo-
grafia – cestopisy, súbory máp, sprievodco-
via pre cestovateľov po krajinách celej Eu-
rópy, Ázie, Ameriky i Afriky (792/1341); G: 
pedagogika – učebnice, práce teoretické aj 
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psychologické (153/206); H: prírodné vedy 
– botanika, zoológia, astronómia, chémia, 
fyzika a iné (233/384); I: ekonómia – les-
níctvo, poľnohospodárstvo, chovateľstvo, 
záhradníctvo, parkovníctvo, vinohrad-
níctvo, záhradníctvo, štatistiky rôzneho 
druhu (466/604); J: klasickí autori – edície 
gréckych a latinských diel, renesanční au-
tori, ale aj typografické práce (207/317); 
K: klasická anglická a talianska literatúra 
(263/448); L: lekárstvo: populárno-náučná 
zdravotnícka literatúra, knihy venované 
Kneippovej vodoliečbe, obsiahle zborníky 
z  lekárskeho kongresu v Budapešti v roku 
1910, ale aj knihy venované spôsobom lieč-
by cholery, ktoré zaviedol v 30. rokoch 18. 
storočia samotný Ján Keglevič (136/142); 
M: právo – právne príručky, reprezentatív-
ne vydania kódexov (245/367); N: francúz-
ska literatúra – kompletné vydania autorov 
(1084/1817); O: dokumenty Uhorského 
snemu od konca 18. storočia do revoluč-
ných rokoch 1848/49 (60/446); P: periodiká 
– časopisy literárne, vojenské, poľovnícke, 
chovateľské (63/436); Q: umenie a dejiny 
umenia – výtvarné umenie, architektúra, 
katalógy svetových múzeí, fotografia, iko-
nografia, práce o umeleckých dielach a au-
toroch z celého sveta (301/462); R: rozlič-
nosti: kalendáre, almanachy, schematizmy, 
pamätnice, alebo čo sa nedalo zaradiť inde 
(107/197); S: literatúra vojenská, poľovníc-
ka a športová (437/530); T: reprezentačné 
edície – hlavne príležitostné diela venova-
né Habsburgovcom (96/101); U: nemecká 
literatúra, hlavne poézia, ale aj preklady do 
nemčiny a dramatické diela (296/763); V: 
nemecká románová literatúra (461/754); Z: 
maďarská literatúra (218/360); X: habsbur-
ská akvizícia, v  roku 1986 zväčša ešte ne-

skatologizovaná (cca 960/cca1900).
 Pre štúdium zaujímavé sú aj 

rukopisné pamiatky, ktoré Podhorný 
uvádza. Najstarší rukopis datuje do roku 
1460 (grécky historik Eutropius). Ďalej sa 
v  knižnici nachádzala ručne kolorovaná 
zbierka poézie venovanej Františkovi II. 
Rákocimu (1707), rozpis vojenského cviče-
nia (koniec 18. stor.), francúzska modliteb-
ná kniha z kláštora servitov vo Viedni (ne-
datované), rukopis dramatizácie románu 
móra Jókaiho Čierne diamanty, ktorý autor 
sám daroval arcivojvodovi, časť cestopisné-
ho denníka Jána Kegleviča a iné. Súčasťou 
knižnice bol aj zámocký archív, v  ktorom 
boli zaradené súdne protokoly týkajúce sa 
topoľčianskeho panstva z rokov panovania 
Márie Terézie, rozhodnutia o cenách tova-
ru z  generálnej kongregácie Bratislavskej 
župy, náboženské sťažnosti evanjelikov z r. 
1833, ekonomické a účtovné záznamy, ako 
i zbierka listov adresovaných Jánovi Kegle-
vičovi v 30. a 40. rokoch 18. storočia. Listy 
sú datované z  rôznych miest monarchie i 
celej Európy. V archívnej časti knižnice sa 
nachádza aj množství fotografického ma-
teriálu, ktorý dokumentuje súveké dianie, 
osobné doklady majiteľov panstva, jedálne 
lístky z  európskych hotelov, ale aj súbor 
vojenských máp z I. svetovej vojny, v kto-
rej Jozef August pôsobil ako veliteľ štábu. 
V knižnici sa zachovala kolorovaná kresba 
interiéru knižnice z  r. 1842 od pražského 
maliara Franza Wolfa.
Rozsah historického knižničného fondu 

sa v  priebehu 180 rokov existencie kniž-
nice menil. Knihy pribúdali akvizíciami, 
ubúdali stratami. Posesorské záznamy uka-
zujú, že majitelia získavali knižné exem-
pláre kúpou na dražbách a v  antikvariá-
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toch, mnohokrát pochádzali zo zrušených 
šľachtických a kláštorných knižníc. Straty 
vznikli jednak v čase vlastníctva Jozefa Au-
gusta Habsburského, ktorý často požičiaval 
knihy svojej matke arcivojvodkyni Klotilde 
do ich rodového sídla v Alcsúte (dnešné 
Maďarsko). Keďže knižnica už neexistu-
je, nie je možné na základe posesorských 
záznamov zistiť, koľko kníh z Topoľčianok 
v nej zostalo. Po roku 1918 si knihy vypoži-
čiavali a aj nevrátili členovia prezidentské-
ho personálu a návštevníci prezidentského 
sídla. Vďaka vzácnym knihám, ktoré sa na 
topoľčianskom zámku nachádzali, prejavi-
la o knižnicu ako celok záujem novovzni-
kajúca Univerzitná knižnica v Bratislave.
Podľa inventarizácie z roku 1951, keď zá-

mok preberali odborári, bolo v  knižnici 
14 074 kníh, oproti katalógu z roku 1913 sa 
stratilo 303. Ďalší údaj pochádza až z roku 
1968, keď Štefan Valentovič v publikovanej 
štúdii uvádzal 12 046 kj. Správca knižnice, 
bývalý gymnaziálny profesor na dôchodku 
Július Podhorný v  80. rokoch minulého 
storočia zaznamenal 14  245 kj., z  údajne 
stratených kníh našiel 171 nesprávne ulo-
žených na inom mieste. Podľa jeho správy 
sú všetky straty zaznamenané v inventari-
zácii z rokov 1958, 1965 a ďalších. Uvádza, 
že je medzi nimi 23 starých tlačí, z toho 6 
zo XVI., 5 zo XVII. a 12 z XVIII. storočia. 
Informácia o inkunábulách, ktorých sa 

v  Topoľčiankach nachádzalo 6, pochádza 
z  konca 70. rokov 20. storočia. Posledné 
korektné údaje o fonde ako celku a jeho 
stave sú z druhej polovice 80. rokov 20. sto-
ročia. V  spomínanej Podhorného správe 
z tohoto obdobia sa píše, že knižnica súrne 
potrebuje nové katalogizačné spracovanie. 
Nemecká verzia správy bola publikovaná 

v roku 2000. Ešte v deväťdesiatych rokoch 
20. storočia Július Podhorný ako externý 
spolupracovník knižnicu spravoval, ale 
údaje, ktoré zhromaždil, sú momentálne 
nedostupné. Rovnako nie je možné vyu-
žívať knižnicu na študijné a vedecké účely, 
hoci táto možnosť je deklarovaná na inter-
netovej stránke zámku a pri turistických 
prehliadkach muzeálnej časti niekoľko krát 
lektormi zdôrazňovaná.
Dlhodobé snahy o pracovnú náštevu 

knižnice zo strany pracovníkov Slovenskej 
národnej knižnice, ako aj pokusy komuni-
kovať s odborármi boli neúspešné. A to na-
priek tomu, že podľa Zákona o knižniciach 
č. 126/2015 zo 6. mája 2015 Slovenská ná-
rodná knižnica vedie Ústrednú evidenciu 
historických knižničných fondov a vlastník 
je povinný sprístupniť historický knižničný 
dokument a historický knižničný fond na 
vedecké a študijné účely. Rovnako aj sna-
ha autorky príspevku študovať v  knižnici 
pôvodné knižničné dokumenty a knihy 
bola odmietnutá súčasnou prevádzkárkou 
zámku so zdôvodneným, že knižnica sa 
využíva na komerčné účely a prípadné štú-
dium by rušilo turistov. Prehliadková trasa 
pre návštevníkov muzeálnej časti však ve-
die miestnosťou susediacou s hlavnou sá-
lou knižnice popred jej dvere, takže turisti 
majú možnosť vidieť knižničné zariadenie 
len cez mreže na dverách. Neprístupnosť 
knižného fondu je príčinou publikovania 
minimálneho počtu vedeckých prác, ktoré 
by sa venovali knižnici ako celku alebo nie-
ktorej jej časti.

Poznámka: Text je parciálnym výstupom 
z grantu MŠ SR KEGA č. 016TTU-4/2017 
Kultúrne a historické pozadie vzniku latin-
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ských diel slovenskej proveniencie v období 
baroka.
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Novinár, reportér (Slovensko, Život, 
Pravda na nedeľu), komentátor denníka 
Verejnosť, organizátor kultúrneho života 
(fotoprojekt Neznáme Slovensko – výstava 
i kniha – v spolupráci s nemeckou agentú-
rou Bilderberg, projekty s  British council 
a  pod.), hovorca Ministerstva medziná-
rodných vzťahov SR, účastník mnohých 
diplomatických konferencií, riadiaci pra-
covník (riaditeľ Slovenskej filharmónie), 
ale aj neúnavný glosátor aktuálnych otázok 
súčasnosti, spisovateľ (Posledná príležitosť 
- 2015, Stratené kapitoly - 2016, Prehra 
- 2017, Rozpad - 2018) a zakladateľ kníh-
kupectva zahraničnej literatúry (kamenné 
aj internetové) s názvom Eurobooks – to 
všetko bol a je Karol Fajth, ktorý tvorí pod 
umeleckým pseudonymom Mark Verin.
Pri svojej práci často využíval služby kniž-

níc a najmä od založenia kníhkupectva (r. 
2000) úzko spolupracoval s  knihovníkmi. 
Ich problémy mu nikdy neboli cudzie. Tým 
sa stal vhodným adeptom aj do rubriky 
o knihovníckej profesii.

• Najskôr prezraď, kedy a ako ti učaro-
valo písané slovo, ktoré ťa priviedlo 
k novinárstvu a neskôr beletrii?

Budeš prekvapená. Bol to môj otec, vy-
nikajúci rozprávač, ktorý nám, štyrom 
deťom, po večeroch rozprával skutočné 
príbehy zo života. Neskôr som pochopil, že 
v  jeho rozprávaní bolo veľa vymysleného, 
dokresleného, ale či to nie je rýdza forma 
beletrie, krásneho slova? Dodnes si pa-
mätám jeho neobyčajné príbehy z detstva 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

v Domaniži a z Povstania. Niekde tu sa vo 
mne zrodil úprimný vzťah k literatúre, úcta 
k  hovorenému  i  písanému slovu, obdiv 
k fantázii a to ma podnietilo k štúdiu. Svoje 
ďalšie pôsobenie som si už bez „písačiek“ 
nevedel ani predstaviť. Ako novinár som sa 
naučil pozorne sledovať život okolo seba, 
odzrkadľovať ho v novinárskych článkoch, 
ale vždy som „utekal“ do sveta, v  ktorom 
som si vytváral vlastný obraz skutočnosti.

• Pamätáš sa svoje prvé stretnutie s kniž-
nicou a knihovníkmi?

Knižnica v  rodnom Martine je pre mňa 
jedným z  najkrajších miest detstva. Aj 
doma sme mali svoju knižnicu – moja 
mama bola vášnivá čitateľka románov, ale 
v knižnici bolo toľko kníh a tak krásne vo-
ňali! Dlhú dobu sídlila martinská knižnica 
v  historickej budove prvého Slovenského 
národného múzea, v  takzvanom Kmeťo-
vom múzeu. Pre malého chlapca to bol 
ozajstný palác so širokými schodiskom, 
ktoré viedlo na prvé poschodie priamo 
do knižnice. Tam som dokázal tráviť celé 
hodiny a listovať v prekrásne ilustrovaných 
knihách. Mimochodom, vtedy som si ob-
ľúbil postavu Gulivera z  adaptácie klasic-
kého románu J. Swifta, podľa ktorej som 
pomenoval hlavného hrdinu trilógie, kto-
rej dve časti už vyšli (Tatran 2017, 2018). 
Moje čítanie malo však aj tienistú stránku. 
Za požičané knihy sa platilo desať halierov, 
čo síce nebola horibilná suma, ale za ne-
dodržanie termínu výpožičky bola, na môj 
vtedajší rozpočet, vysoká pokuta, tuším 

NEVIEM SI PREDSTAVIŤ SVET BEZ KNIHOVNÍKOV / I CAN NOT  IMAGINE 
WORLD WITHOUT LIBRARIANS
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až koruna. Veru občas sa mi to prihodilo. 
Potom som sa bál, že mi už knižky nepoži-
čajú. Bolo to užitočné poučenie, že musím 
sledovať termíny.

• Spoznal si aj nejaké zahraničné kniž-
nice?

Osem krásnych rokov života som strávil 
v Leningrade (dnes Petrohrade). Bez kniž-
nice som sa nemohol zaobísť, ani ako štu-
dent, ani ako ašpirant. Na Nevskom pro-
spekte, hneď vedľa Ruského dramatického 
divadla sídli jedna z najväčších knižníc na 
svete, ktorá nesie meno filozofa a spisova-
teľa Saltykova-Ščedrina. Do tohto chrámu 
ducha som sa však dostal až ako ašpirant. 
Pre študentov a ostatnú verejnosť boli vy-
členené tzv. sály pre verejnosť, kde sme 
drali dlhé stoly a  ohýbali chrbtice na ne-
pohodlných stoličkách niekedy od rána až 
do desiatej večer. V Rusku boli tieto kniž-
nice výlučne určené pre štúdium na mieste, 
teda na prezenčné štúdium a nie ako po-
žičovne. Podľa toho som sa musel zariadiť 
a zmeniť doterajší návyk – požičiavali nám 
domov iba ak na fakulte skriptá. V knižni-
ciach sa stretali ľudia, ktorých spájali spo-
ločné názory. V  samotnej knižnici vládol 
veľmi prísny režim ticha a  pravidelného 
prevetrávania v  sálach. To bola príležitosť 
prehodiť pár slov so susedom na chodbe, 
alebo v  knižničnom bufete s  šálkou kávy, 
alebo čaju. „Bibliotékari“ boli pre nás polo-
bohovia, či skôr polo bohyne. Mali prísny 
výraz tvári, ale mäkké, ľudské srdce. Mu-
sím podotknúť, že všetko, čo som potrebo-
val, vedeli vyhrabať aj spod zeme. Mal som 
šťastie, že som sa tam zoznámil s  jednou 
z nich, čo mi umožnilo „preniknúť“ do taj-
ných siení knižnice. Návšteva Voltairovej 

knižnice, ktorá sa tu nachádza, patrí k naj-
krajším zážitkom v meste nad Nevou. Snáď 
sa tam ešte vrátim – fyzicky, alebo aspoň 
v spomienkach v niektorom románe... Prá-
ve ticho, prívetivé intelektuálne ovzdušie, 
obetavé knihovníčky a, samozrejme, prí-
jemný knižničný bufet to mi dnes chýba.
Neskôr v  zahraničí som absolvoval boli 

kratšie pobyty, kde knižnice už boli mimo 
mojich pracovných programov. Skôr som 
si len nejakú knižku kúpil a doviezol. Aj 
z  toho som mal radosť, lebo so zahranič-
nou literatúrou to bolo u  nás vtedy všeli-
jaké.

• A čo knižnice doma?
Chcem sa pristaviť pri mojej „rodinnej“ 

knižnici, s  ktorou som sa stretol v  Matici 
slovenskej. Hovorím rodinnej, lebo vtedy 
sme žili s  knihovníckou komunitou ako 
jedna veľká rodina v čase môjho pôsobenia 
v redakcii Slovensko. Samozrejme, ako pra-
covník inštitúcie som nemal problém s po-
žičiavaním literatúry. Vôkol mňa boli samé 
knihovníčky, mužov ako šafránu! Aj keby 
som nechcel, všade sa hovorilo o problé-
moch knižníc. Som rád, že som sa zapojil 
do tohto života. S kolegyňami z časopisu 
Čitateľ som sa snažil poukázať na niekto-
ré ťažkosti v knihovníctve, či priam „drá-
my“. Písal som o záchrane vzácnych kníh 
a knižných zbierok. Spoznal som zákulisie 
knihovníckeho sveta a  rozhodne neľutu-
jem. Dodnes sa preto dívam na mnohé veci 
z knižnej kultúry iným pohľadom.

• Priznaj sa, chodíš do knižnice aj dnes, 
alebo ti stačí internet, resp. využívaš 
pomoc známych knihovníkov?

Internet mi určite nestačí, ba v čomsi mi 
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dokonca i prekáža. Je totiž ako cigare-
ta. Vieš, že ti škodí, ale aj tak sa jej ťažko 
vzdávaš. Internet často kazí zdravý úsudok, 
„zlenivieva“ mozog, ale nevieš sa bez neho 
zaobísť. Priznávam, že aj ja sa presviedčam, 
že mi na knižnicu neostáva čas. Ale nie je 
to celkom pravda. Treba len lepšie hospo-
dáriť s  časom. Teraz, keď sa zväčša venu-
jem písaniu, opäť sa vraciam do knižnice. 
Už aj preto, že v prostredí, v ktorom som 
obklopený knihami, sa mi veľmi dobre pra-
cuje. Pre mňa knižnica nikdy nebola len, či 
predovšetkým požičovňou kníh. Je to uni-
kátne miesto, kde by sme mali s   knihami 
viesť dôverný dialóg. Nechápem, prečo sa 
dnes mnohé knižnice tak „naháňajú“ za 
elektronickými titulmi kníh. Isto sa nájde 
veľa záujemcov čítania online, ale to nie je 
funkciou knižnice, aspoň podľa mňa.

• Ako vnímaš knihovníkov dnes?
Knihovník, bibliotékar, je pre mňa rov-

nako dôležitý (mal by som povedať dôle-
žitá, lebo stále je to viac ženská doména) 
ako lekár a učiteľ. Spoločensky naozaj sto-
ja na jednej úrovni. Sú rovnako dôležití 
pre zdravú spoločnosť. Telesne i  duševne. 
Horšie je to, že si to stále neuvedomujú tí, 
ktorí rozhodujú o ich ohodnotení. Každé-
ho knihovníka, ktorý ostáva verný svojmu 
povolaniu i  napriek tomu, považujem za 
národného hrdinu. Bez pátosu.
Od knihovníkov som sa vždy všeličo pod-

netné dozvedel a rád som si nechal poradiť, 
či objasniť tú- ktorú otázku.

• Mohol by si sa zaobísť bez tejto profesie, 
resp. ako si ju predstavuješ v budúc-
nosti? 

Dúfam, že teraz nebudem hovoriť ako 

utopista. Ako som už povedal, úloha kni-
hovníka v našej kultúre je nenahraditeľná, 
podobne ako knižníc. Od centrálnych po 
tie najmenšie v obciach, v školách. Už dnes 
vidíme bolestné následky nadšenia elek-
tronickými publikáciami v uplynulom de-
saťročí. Mám však obavy, že sme sa z toho 
nepoučili. Knižná kultúra je pre každý 
národ základný kameňom, rovnocenným 
ako jeho jazyk a národné dejiny. Bez nej sa 
stratíme v rýchlo sa meniacom svete skôr, 
ako si to nestihneme uvedomiť.
Chcem ešte podotknúť, že netreba zabú-

dať – aj knihovníci sú len ľudia, majú svoje 
dobre i tie horšie dni. Niekedy sa mi zdá, že 
od nich očakávame viac, ako je v ich silách. 
Na druhej strane, všetci sme omylní, ale 
vždy je to lepšie, ako mať pred sebou ro-
bota a rozprávať sa s nim na diaľku. Verím, 
že knihovníci majú stále na zreteli, že ich 
práca je služba čitateľom, návštevníkom, 
verejnosti.
Vieš si predstaviť knižnú kultúru bez sie-

te knižníc? A knižnicu bez knihovníka? Ja 
nie. Ale či si to uvedomujú aj tí, ktorých 
slovo je existenčne rozhodujúce, to, naozaj, 
neviem. 

Pri šálke čaju sa s Karolom Fajthom 
rozprávala Ľudmila Čelková 
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INFORMÁCIE / INFORMATION

Jedným z  projektov, ktorý podporuje čí-
tanie, a  predovšetkým hlasné čítanie, je 
projekt Celé Slovensko číta deťom. Nosite-
ľom projektu je občianske združenie Celé 
Slovensko číta deťom, ktoré vzniklo v  r. 
2009 a  už takmer 10 rokov organizuje na 
Slovensku čítania pre zdravé aj choré deti. 
Patronát nad podujatím prevzal prezident 
SR Andrej Kiska.
Zámery a  ciele podujatí predstavilo ob-

čianske združenie aj na valnom zhromaž-
dení SAK. Posledné roky aktívne spolupra-
cuje práve s knižnicami. Autori projektu sa 
inšpirovali podobnými zahraničnými pro-
jektami v Česku a Poľsku.
Projekt neustále prezentuje potrebu hlas-

ného čítania. Základnou myšlienkou pro-
jektu je, aby sme čítali deťom dvadsať minút 
každý deň. Pretože na to, aby sme deti mo-
tivovali k čítaniu, musia vidieť čítať aj svoje 
vzory, predovšetkým rodičov. Ako uvádza 
webová stránka projektu (http://www.
celeslovenskocitadetom.sk/o-projekte), 
hlasné čítanie rodičov s  deťmi uspokojuje 
najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa, bu-
duje dôveru dieťaťa k  rodičovi, podporuje 
jeho zdravý psychický vývoj, sebavedomie. 
Navyše rozvíja jazyk, slovnú zásobu, pred-
stavivosť, sústredenie. Formuje budúceho 
čitateľa a aj jeho písomný prejav, zlepšuje 
sústredenie a trénuje pamäť.
Občianske združenie organizuje niekoľko 

čítaní ročne, pozýva významné osobnos-
ti a pridávajú sa aj knižnice, ktoré takéto 
čítania organizujú. Číta sa v  knižniciach, 
v nemocniciach, na radnici alebo v spolo-
čenských sálach. Tradične sa v predchádza-

júcich rokoch čítalo v  júni, v  posledných 
dvoch rokoch sa pridali vianočné termíny 
čítaní; v roku 2018 to boli Adventné čítania 
zamerané na rodinné väzby a prepojenia 
v atmosfére prichádzajúcich vianočných 
sviatkov. Podľa informácií z webovej strán-
ky projektu prebehli v decembri čítania na 
24 miestach Slovenska.

Prinášame niekoľko informácií z knižníc, 
ktoré sa do adventného čítania v roku 2018 
zapojili.

VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA 
KOŠICE
Adventné čítanie vo Verejnej knižnici Jána 

Bocatia prebiehalo v termíne od 4.12. 2018 
do 17.12.2018. Pre veľký záujem zo strany 
detí a  pedagógov sa do projektu zapojilo 
viacero pracovísk: Centrálna knižnica, po-
bočka KVP, pobočka Barca, pobočka Nad 
jazerom, pobočka Furča a  pobočka Šaca. 
Adventné podujatie v  utorok 4.12.2018 
otvorilo čítanie z knihy Škatuľa od topánok 
od Francine Riversovej, pokračovalo sme 
rozprávaním o  tradíciách v  čase Adventu 
a  Vianoc. Príbeh inšpiroval deti k  tomu, 
aby si vyrobili netradičný, ale predovšet-
kým nezabudnuteľný darček. V  iný deň, 
na inom mieste sa čítalo, a zároveň sa va-
rila virtuálna kapustnica s hubami, hralo sa 
hubové pexeso a spoznávali sa huby. Svet 
hubového kráľovstva priblížila zdramatizo-
vaná rozprávka „Pod hríbom“. V ďalší deň 
Psíček a Mačička z knihy J. Čapka učili deti 
piecť vianočné koláče. Atmosféru Vianoc 
umocnilo  spievanie kolied a ochutnávka 

ADVENTNÉ ČÍTANIA NA SLOVENSKU / ADVENT READING IN SLOVAKIA
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vianočného pečiva. A napokon pondelok 
17.12.2018 sme pripravili maľované číta-
nie, „Anjelik Striebrovlások“ hraný deťmi 
vniesol posolstvo dobra do budúcna - dob-
ro a lásku si treba prejavovať nielen v čase 
Vianoc, ale každý deň, počas celého roka.
Projekt CSČD Advent ukázal, že čítať je 

naozaj dôležité. Pár minút denne. Prostred-
níctvom príbehov a  kníh zažijeme to, čo 
nám nikto nevezme. Čítanie, to nie sú iba 
písmenká. Čítaný príbeh môžeme prežívať 
aj prostredníctvom chutí, vôní, hmatu....

Annamária Petrovská a Anna 
Harkabusová

OKRESNÁ KNIŽNICA DÁVIDA 
GUTGESELA V BARDEJOVE
Slávnostnú atmosféru Adventného číta-

nia v  Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 
v  Bardejove, ktoré prebehlo 13. 12. 2018, 
dopĺňali horiace sviece na adventnom ven-
ci a  na stoloch rozmiestnené voňavé me-
dovníčky. 
Prvú rozprávočku z knihy Šťastná Ježibaba 

nám prečítala tá, ktorá štetcom umelecky 
narába. Maľuje krásne obrazy, čo rovné ste-
ny zdobia, maľuje aj na sklo a vianočné gule 
ňou pomaľované sa na vianočnom strom-
čeku krásne ligocú. Príbeh Princezná Labuť 
nám prečítala bardejovská maliarka Marta 
Augustínska, ktorá túto knihu ilustrovala.
Druhý príbeh prečítal ten, čo sa o užitočné 

včielky stará. Rozumie im, má ich rád, a pre 
nás ostatných mu včielky za odmenu vyro-
bia sladký, zdravý a voňavý med, ktorý má 
snáď každý rád. Zaslúžil sa o to, že barde-
jovské medové zlato pozná celý svet. Príbeh 
Vo včelej škole deťom prečítal bardejovský 
včelár Jozef Voľanský.
Tretiu rozprávočku prečítala tá, ktorej 

rukami prechádza veľa voňavých medov-
níčkov, ktoré ona krásne zdobí. Bielkovou 
polevou vytvára umelecké vzory, med jej 
pomáha spojiť všetky ingrediencie do ces-
ta, z  ktorého vytvára a  pečie rôzne tvary 
– srdiečka, podkovy, domčeky, stromče-
ky, zvonce,... Ľuďom chutia široko-ďaleko. 
Rozprávku Medový stromček deťom pre-

VKJB Košice
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čítala bardejovská medovnikárka Zuzana 
Lazurová.
Po čítaní sme zrealizovali pre zúčastnené 

deti tvorivú dielňu v zdobení medovníčkov, 
ktorej lektorkou bola Zuzana Lazurová.

Bc. Alžbeta Kutašovičová, oddelenie 
literatúry pre deti a mládež

ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA 
HABOVŠTIAKA V DOLNOM KUBÍNE 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka 

v rámci svojich podujatí pre deti a mládež 
aktívne propaguje čítanie, preto sa pra-
videlne zapája i do projektu Celé Sloven-
sko číta deťom. Počas Adventného čítania 
v dňoch 3. - 21.12.2018 sme v knižnici a zá-
kladných školách mesta i mimo neho pri-
pravili dovedna 41 podujatí pre 851 deti vo 
veku 3 – 15 rokov zo ZŠ J. Matúšku v Dol-
nom Kubíne, ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom 
Kubíne, SZŠ s MŠ Jánoš v Dolnom Kubíne, 
CSŠ A. Radlinského V  Dolnom Kubíne, 
ZŠ M. Kukučína v  Dolnom Kubíne, ZŠ v 
Krivej, MŠ Obrancov mieru v Dolnom Ku-
bíne a klientov Centra sociálnych služieb 
Prameň v  Dolnom Kubíne (mladí dospelí 
s  mentálnym a  viacnásobným postihnu-
tím). Pri aktivitách nám opäť pomohli 

ochotní spolupracovníci a nebolo ich málo: 
p. Eva Dudášová – ilustrátorka, Ing. Michal 
Švento - vedúci Odboru školstva, mládeže, 
kultúry a  športu Mestského úradu v  Dol-
nom Kubíne, p. Marián Lauko – výtvarník, 
členovia hudobnej skupiny Samá slama, 
knihovníčky, učiteľky a učitelia základných 
a materských škôl, vychovávateľky školské-
ho klubu detí, pracovníčka lekárne, pracov-
níčka kníhkupectva, pracovníčka obchodu 
so zdravou výživou a pracovníčka kvetinár-
stva. Vďaka nim deti spoznali populárne 

OKDG Bardejov
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slovenské aj zahraničné knihy so súčasnými 
detskými hrdinami, ľudové rozprávky a via-
nočné príbehy z celého sveta, oboznámili sa 
s tradičnými vianočnými zvykmi, zaspieva-
li si koledy, tvorili na výtvarných dielnič-
kách, či zdobili vianočný stromček. Všetci 
čítajúci hostia porozprávali o obľúbených 
knihách svojho detstva a tiež si zaspomínali 
na to, ako sa žilo, keď boli mladší. Program 
akcie obohatila vernisáž výstavy Rozprávka 
z kameňa (Z lásky k Orave) výtvarníka Ma-
riána Lauka. Viaceré jeho diela sú inšpiro-
vané slovenskými rozprávkami a  povesťa-

mi. Nezabudli sme ani na hospitalizované 
deti v Dolnooravskej nemocnici. Dlhý čas 
čakania na Vianoce im spríjemnili mladí 
hudobníci zo skupiny Samá Slama, ktorí 
adventné príbehy z knihy Kráľ nad kráľmi 
sa narodil od Antona Habovštiaka sprevá-
dzali krásnymi slovenskými koledami.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspeš-

nému priebehu podujatia a  tešíme sa na 
ďalší ročník čítaní deťom.

Mgr. Miriam Kazimírová, koordinátorka 
služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

OKAH Dolný Kubín
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Literárny portál Knihy na dosah spustila 
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
(VKJB) spolu s partnerskou knižnicou P.O. 
Hviezdoslava v Prešove v  novembri roku 
2018, s cieľom propagovať literatúru, knihy 
a čítanie formou, ktorá by bola dostupná 
a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň 
si udržala istý kvalitatívny štandard. Od-
vtedy si portál získal mnohých priaznivcov, 
pre ktorých sa stal cenným zdrojom infor-
mácií zo sveta literatúry. 
Knihy na dosah majú podobu elektro-

nického magazínu s  bohatým žánrovým 
obsahom, ktorý je dostupný na internete 
cez doménu www.knihynadosah.sk, cez 
web stránky oboch partnerských knižníc 
a viacerých  knižníc v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Košického a  Prešovského samo-
správneho kraja. Portál prináša rubriky, 
v ktorých dáva priestor renomovaným i za-
čínajúcim autorom, ponúka súčasnú pró-
zu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné 
tipy, rozhovory s  inšpirujúcimi osobnos-
ťami. Pod výslednú podobu portálu sa 
podpísali knihovníci z VKJB a programá-
tori spoločnosti Ness KDC Košice, ktorá 
na projekte participovala v  rámci svojho 
dobročinného programu Ness KDC Koši-
ciam. Spoločnosť Ness aj takouto formou 
podporuje nekomerčné aktivity verejných 
a neziskových organizácií s  dosahom na 
život komunity. Ness KDC zabezpečilo 
tvorbu webu, prispôsobenie jednotlivých 
modulov pre potreby portálu, webhosting 
a servis. Vizuál portálu sa prispôsobuje za-
riadeniu, cez ktoré ho čitateľ navštívi. Pre-
zeranie je tak komfortné pre používateľov 
tabletov, smartfónov i osobných počítačov.  
Za fungovanie portálu zodpovedá re-

dakčná rada, ktorú vedie šéfredaktorka 
Alena Zavocka. Členkou redakčnej rady 
a odbornou garantkou je literárna vedkyňa 
a kritička Mária Klapáková, ktorá sa venu-
je súčasnej slovenskej, okrajovo i svetovej, 
literatúre a je porotkyňou a lektorkou via-
cerých literárnych súťaží a  workshopov. 
Na tvorbe bohatej a atraktívnej obsahovej 
náplne portálu členovia redakčnej rady 
spolupracujú s  viacerými externými pri-
spievateľmi. Od úplného začiatku stála 
pri zrode portálu obľúbená recenzentka, 
publicistka a  blogerka Beáta Beregrad 
Grünmannová, ktorá pravidelne obohacu-
je rubriku Po čom siahnuť o veľmi pútavo 
a  čitateľsky príťažlivo napísané recenzie. 
Inšpiratívne rozhovory so súčasnými slo-
venskými spisovateľmi pravidelne čitate-
ľom prináša poetka, textárka, rozhlasová 
redaktorka a  vysokoškolská pedagogička 
Silvia Kaščáková. V  rámci rubriky Autori 
uvádzajú, kde dostávajú priestor pre publi-
kovanie etablovaní autori pôvodnej literár-
nej tvorby, sa okrem básnikov a prozaikov 
so svojimi prácami prezentujú aj tvorcovia 
komiksu. Súčasných najvýraznejších pred-
staviteľoch, tohto, na Slovensku ešte stále 
menšinového, žánru môžu čitatelia portálu 
spoznať vďaka spolupráci s edíciou komik-
sových zošitov Tom Orrow a vydavateľstvom 
Dive Buki, Košice. Na rubrike Ukáž sa!, kto-
rá je určená mladým začínajúcim autorom, 
pracuje redakčná rada spolu s  odborníkmi 
z oblasti literárnej vedy, ich prostredníctvom 
dostanú budúci spisovatelia na svoju tvor-
bu aj kvalifikovanú spätnú väzbu a  adek-
vátne usmernenie. 
Články uverejňované na portáli Knihy 

na dosah sú vyberané tak, aby dokázali 

PORTÁL KNIHY NA DOSAH / PORTAL „BOOKS WITHIN REACH“
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osloviť čo najširšie spektrum čitateľov. Od 
dospelých, cez tínedžerov, až po deti si tu 
každý, so záujmom o literatúru, môže nájsť 
obohacujúce a podnetné čítanie. Niektoré 
z rubrík sú zamerané na konkrétnu cieľo-
vú skupinu: NEpovinné čítanie je určené 
najmä študentom stredných škôl a prináša 
netradičný pohľad na klasické diela slo-
venskej aj svetovej literatúry; v Detskom 
kútiku sú uverejňované rozprávky pre naj-
menších, ale aj odborné články pre rodičov 
tematizujúce napr. čitateľskú gramotnosť 
detí; už spomínaná rubrika Ukáž sa! sa 
zasa snaží podchytiť mladé literárne talen-
ty. „Listovať si“ jednotlivými článkami ale 
môžu všetci, bez ohľadu na ich generačné 
zaradenie. Portál Knihy na dosah je totiž 
určený každému, kto má rad knihy, miluje 

literatúru a víta každú novú hodnotnú for-
mu jej propagácie a popularizácie. 
Financie pre štart, pilotné spustenie a ďal-

šiu prevádzku portálu VKJB získala vďaka 
úspešným projektom z Fondu na podporu 
umenia.  Literárny portál podporili aj Ko-
šický a Prešovský samosprávny kraj pros-
tredníctvom svojich odborov kultúry, kto-
ré dlhodobo vyvíjajú aktivity zamerané na 
rozvoj kreatívneho potenciálu. Prostred-
níctvom kooperačného programu Partner-
stvo, alebo spojme svoje sily, získali Knihy na 
dosah finančný príspevok aj od Slovenskej 
asociácie knižníc. 

Mgr. Alena Zavocka
Šéfredaktorka portálu knihynadosah.sk 

zavocka@vkjb.sk 

Školská knižnica Základnej školy v  časti 
Bukovina v Turzovke sa nachádza medzi 
vrchmi Javorníkov a Beskýd, v povodí rie-
ky Kysuca. Je súčasťou jedného z  piatich 
pavilónov školy. Jej priestory spolu s čitár-
ňou pre 38 používateľov vznikli vďaka re-
konštrukcii objektu, ktorý pôvodne slúžil 
školským dielňam.
Školská knižnica okrem poskytovania 

knižnično-informačných služieb využí-
va rôzne formy a  metódy individuálnej 
alebo kolektívnej formy práce s knihou 
s  cieľom čo najoriginálnejšie a najkrea-
tívnejšie podporiť čítanie u  svojich pou-
žívateľov. Zo širokej škály organizovaných 
akcií môžeme napríklad spomenúť jesen-
né exkurzie prvákov do školskej knižnice, 
školské kolá v  prednese poézie a  prózy, 

vedomostné súťaže zo slovenského jazyka 
a  literatúry, dejepisu, zemepisu, prírodo-
pisu a  cudzích jazykov, literárne, výtvar-
né a spevácke súťaže, čitateľské maratóny, 
hodiny hlasného čítania, besedy so  spi-
sovateľmi, odborné prednášky, tvorbu 
vlastných leporel alebo kníh, dramatizácie 
príbehov, projektové vyučovanie, literárne 
vychádzky či slávnostné akadémie. Škol-
ská knižnica nielen sama navrhuje rozma-
nité aktivity, ktoré sú v  súlade s  jej škol-
ským vzdelávacím programom, učebnými 
osnovami a  výchovnými štandardmi, ale 
sa aj aktívne zapája do celoslovenských 
či medzinárodných projektov, ktoré sú 
zamerané na podporu čítania: napríklad 
medzinárodný projekt Noc s Andersenom, 
celoslovenská kampaň Les ukrytý v  kni-

NAJKRAJŠIE PODUJATIA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE ZŠ V TURZOVKE-BUKOVINE 
/ THE MOST BEAUTIFUL EVENTS OF SCHOOL LIBRARY OF BASIC SCHOOL IN 
TURZOVKA-BUKOVINA



Bulletin SAK, ročník 27, číslo 1/2019 43

he, celoslovenská čitateľskú súťaž Čítanie 
s  Osmijankom, česko-slovenský projekt 
Záložka do knihy spája školy, celosloven-
ský projekt Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice k Medzinárodnému dňu 
školských knižníc. A  práve výsledkom 
každoročných osláv Medzinárodného dňa 
školských knižníc sú mnohé podujatia, 
ktoré ocenila aj odborná komisia v rámci 
celoslovenského projektu Najzaujímavej-
šie podujatie školskej knižnice. Medzi tieto 
podujatia môžeme zaradiť nasledovné:

Podujatie Šlabikárovo
Druháci a štvrtáci ZŠ ystúpili s bábkovým 

divadlom na motívy rozprávok Chalúpka 
a  zvieratká, Snehulienka a  sedem trpaslí-
kov. Sprievodnými aktivitami pre prváči-
kov za pomoci šiestakov bolo čítanie pís-
meniek zo Šlabikára, priraďovanie čísiel 
k  vyobrazeným predmetom, zvieratkám, 
chrobákom, riešenie hlavolamov, hádaniek 
a  rôzne súťaže motivované jednotlivými 
zvieratkami z  rozprávky Chalúpka a  zvie-
ratká.

Podujatie Ríša vedomostí a fantázie
Žiaci v  kostýmoch literárnych hrdinov 

a  kultúrnych dejateľov priblížili svojim 
spolužiakom prostredníctvom dramatizá-
cie grécku mytológiu, slovenské rozprávky, 
život a dielo štúrovcov a vedecko-fantastic-
kú literatúru. Celodenné podujatie v škol-
skej knižnici  doplnili besedou s  ôsmimi 
žiakmi – slovenskými spisovateľmi, naprí-
klad s Kristou Bendovou, Máriou Ďuričko-
vou, Ľubomírom Feldekom, ďalej bábko-
vými divadielkami, vedomostnými kvízmi 
a literárno-zábavnými hrami.

Podujatie Náš rodný kraj 
Toto podujatie sa skladalo z  11 aktivít, 

prostredníctvom ktorých sa žiaci oboz-
namovali so zvykmi, tradíciami, prírodou 
a  umeleckým svetom Kysúc. Všetky ak-
tivity spestrili zábavnými formami práce 
s knihou a  tvorivými dielňami. Napríklad 
v  rámci aktivity Literárna štafeta najskôr 
žiaci rozprávali o  svojich obľúbených 
knihách. Ďalej pokračovali maľovaním 
ilustrácií a  vytváraním knižných obalov. 
Nakoniec svoje výtvarné práce nalepili na 
plagáty, ktoré umiestnili do školskej kniž-
nice. Prostredníctvom aktivity Les ukrytý 
v knihe zase lesný pedagóg priblížil žiakom 
kysuckú prírodu a  vysvetlil im, ako vzni-
ká kniha. Žiaci s  pomocou encyklopédií 
a  atlasov najskôr určovali druhy stromov 
a  potom si vytvorili svoju vlastnú knihu 
o  kysuckých drevinách. V  rámci aktivity 
Slávni kysuckí rodáci žiaci v uliciach mesta 
prostredníctvom vlastnoručne vyrobeného 
plagátu informovali ľudí o svojich slávnych 
rodákoch, ktorí sa preslávili v rôznych ob-
lastiach verejného života.

Podujatie Planétka 3571
Cieľom podujatia bolo oboznámenie škol-

skej komunity a širokej verejnosti so živo-
tom a  dielom Milana Rastislava Štefánika 
prostredníctvom zostavenia a vydania bio-
grafického zborníka. Podieľalo sa na ňom 
niekoľko ročníkov žiakov školy spolu s pe-
dagógmi a školskou knihovníčkou. Najskôr 
deviataci v  školskej knižnici vyhľadávali 
informácie o  M.  R. Štefánikovi, ktoré sa 
potom snažili vlastnými slovami sformu-
lovať na list budúceho zborníka. Siedma-
ci zase tvorili básne o  M. R. Štefánikovi 
a  obal na pripravovaný zborník. Iná sku-
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pina vybraných žiakov – grafikov, redakto-
rov a tlačiarov – urobila výber zo všetkých 
pracovných listov, ktoré vydala vo forme 
zborníka. Po obede sa veľká skupina žiakov 
s  učiteľom dejepisu vybrala k  pamätníku 
padlých v  1. svetovej vojne, na ktorom je 
umiestnená busta M. R. Štefánika. Spo-
ločne sa rozprávali o  význame a  histórii 
M. R. Štefánika. S  podporou pracovníčok 
Mestskej knižnice v  Turzovke a  za účasti 
niektorých rodičov žiakov, predstaviteľov 
Mestského úradu v Turzovke a širokej ve-
rejnosti prezentovala školská knihovníčka 
aj už spomínaný biografický zborník Pla-
nétka 3571, ktorý pokrstil primátor mesta 
Turzovky. Podujatie bolo ukončené v kul-
túrnom dome divadelným predstavením 
o živote a diele M. R. Štefánika. Účinkujú-
cimi boli žiačky siedmej triedy ZŠ.

PODUJATIE VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
NAŠEJ PRVEJ NEZÁVISLOSTI
Podujatie malo  dve navzájom prepojené 

častí. V prvej časti najskôr žiaci v školskej 
knižnici pomocou vytvorených prezentácií 
na plagátoch podrobne predstavili účastní-
kom podujatia život a dielo Milana Hodžu, 
Vavra Šrobára, Andreja Hlinku a  Matúša 
Dulu. Potom žiaci v  rámci súťaže, ktorej 
predsedom bol primátor mesta Turzovka, 
odpovedali na rôzne otázky súvisiace so 

storočnicou vzniku republiky. Po ukončení 
súťaže sa všetci účastníci podujatia položili 
veniec k  pamätníku vzniku Česko-Slo-
venskej republiky. Druhá časť podujatia 
sa orientovala na návštevu významných 
miest, ktoré sa spájali so životom alebo 
smrťou slávnych spolutvorcov prvej re-
publiky. Žiaci deviateho ročníka navštívili 
Černovú a Ružomberok a uctili si pamiat-
ku Andreja Hlinku. Takisto navštívili v Lis-
kovej rodisko Vavra Šrobára a v Sučanoch 
rodisko Milana Hodžu. Na záver sa na Ná-
rodnom cintoríne v Martine opäť venovali 
stému výročiu vzniku Česko-Slovenska 
položením vencov na hroby Matúša Dulu 
a Milana Hodžu. Na každom navštívenom 
mieste si krátkym rozhovorom pripome-
nuli význam tej- ktorej osobnosti v súvis-
losti s 28. a 30. októbrom 1918.
Na záver chcem uviesť, že školská knihov-

níčka pani Danica Janišová pri príležitosti 
Dňa učiteľov 2018 prevzala od ministersky 
školstva, vedy, výskumu a  športu Sloven-
skej republiky Martiny Lubyovej ďakovný 
list za celoživotnú pedagogickú činnosť 
v  oblasti mimoškolskej výchovy, vzornú 
reprezentáciu školy v rôznych aktivitách 
a veľký prínos pri rozvoji školskej knižnice.

Mgr. Rozália Cenigová
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

rozalia.cenigova@spgk.sk

Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
(VKMK) v roku 2018 okrem viacerých pro-
jektov realizovala aj zážitkový a vzdelávací 
projekt Zabudnuté remeslá starých mám? 
Cieľom projektu bolo zážitkovou formou 
priblížiť žiakom 1. stupňa základných škôl 

tradičné slovenské remeslá, ktoré boli 
v  minulom storočí súčasťou každodenné-
ho života a v súčasnosti ich deti takmer ne-
poznajú, alebo poznajú len z rozprávania, 
médií a sú pre ne skôr raritou. Dôležitý bol 
aj regionálny aspekt projektu - bohaté his-

TRADÍCIE REMESIEL OŽÍVALI V KNIŽNICI / CRAFT TRADITIONS HAVE 
LIVED IN THE LIBRARY
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torické tradície mesta Banskej Bystrice a jej 
tradičných remesiel, ktoré tu boli rozšírené 
po stáročia.
VKMK v  roku 2011 vydala publikáciu 

„Tradičné remeslá a ich majstri“ (Dono-
valová,K.-Majling,V.) a  chcela zužitkovať 
bohatú informačnú databázu o  ľudových 
majstroch a ich remeslách v praxi. Projekt 
- zážitkový cyklus prezentačných a  tvo-
rivých aktivít pre deti základných škôl, 
prispel k poznávaniu remesiel - čipkár-
stvo, košikárstvo, drotárstvo a medovni-
kárstvo, k tvorivej činnosti a  informačnej 
výchove detí.
V mesiaci september 2018 sa žiaci oboz-

námili s prvým remeslom - čipkárstvom, 
históriou čipkárstva na Slovensku, rôzny-
mi druhmi čipiek. Skúsené lektorky Anna 
Kmeťová a  Júlia Šajdíková deti obozná-
mili so základmi paličkovanej čipky. Pre 
mnohých z nás je paličkovanie pomerne 
náročná tvorivá činnosť, no deti zo ZŠ 
Spojovej ju zvládli vynikajúco a veľmi ich 
zaujala.
Druhým remeslom, ktoré si deti mohli vy-

skúšať bolo košikárstvo. Lektorka Slávka 
Dobrotová porozprávala deťom o histórii 
tohto remesla na Slovensku. Tvorivá časť 
deti opäť zaujala, pretože si mohli vyskú-
šať pletenie košíkov a drobných úžitkových 
predmetov z prútia.

Pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Oče-
nášovej sa deti zoznámili s tretím remeslo, 
ktorým bolo drotárstvo. Výroba drôtených 
šperkov a rôznych ozdôb z drôtu deti nad-
chla a podporila vlastnú kreativitu a tvori-
vosť detí.
V predvianočnom adventnom období sa 

deti pod vedením lektorky RNDr. Sylvie 
Huťkovej oboznámili s posledným re-
meslom - medovnikárstvom. Knižnica sa 
tak vďaka tomu rozvoňala vôňou vianoč-
ných medovníkov.
Záverečné stretnutie projektu organizátori 

zrealizovali v Základnej škole na Spojovej 
ulici. Deti boli zo zdobenia medovníkov 
nadšené, ale celkovo pozitívne a prínosne 
hodnotili celý projekt, zaujali ich všetky 
zvolené remeslá s ktorými mali príležitosť 
oboznámiť sa. Organizátor - Verejná kniž-
nica Mikuláša Kováča všetkým žiakom za-
pojeným do projektu odovzdala diplomy 
za absolvovanie a sladké prekvapenie. Zá-
roveň nechýbalo spoločné foto a vzájomný 
prísľub, že na podobne zameranom projek-
te sa stretneme aj v roku 2019.
Žiakom zo Základnej školy na Spojovej 

ulici pod vedením vedúcej školského klubu 
Mgr. Janky Kortvélyesiovej aktívna účasť 
na tvorivých dielňach poskytla zmysluplné 
trávenie voľného času, zážitky, nové infor-
mácie a podnety vedúce k rozvoju kreati-
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vity, predstavivosti, manuálnej zručnosti 
a súťaživosti detí.
Projekt, ktorý v knižnici prebiehal v me-

siacoch september až december 2018, z ve-
rejných zdrojov podporil Fond na podpo-

ru umenia, ktorý bol hlavným partnerom 
projektu.

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

manazer@vkmk.sk

Miestna knižnica Petržalka je veľkou ve-
rejnou knižnicou s takmer štvrť milióno-
vým knižničným fondom v hodnote viac, 
ako milión eur. Darí sa nám byť plnohod-
notnou súčasťou komunitného života síd-
liska. Ročne nás navštívi priemerne 100000 
používateľov, celkove pripravíme a  zrea-
lizujeme takmer 1000 väčších, či menších 
podujatí.
Knižničné služby zabezpečujeme online 

(24 hodín) a  fyzicky (služby na poboč-
kách) denne do popoludňajších, resp. do 
večerných hodín. V sobotu dopoludnia sú 
otvorené tri pobočky.
Petržalka, ako obrovské sídlisko so svojimi 

špecifikami, založila v podstate prirodzenú 
požiadavku pre mestskú časť vysporiadať 
sa s rozlohou, hustotou osídlenia a člene-
ním formou efektívnej dostupnosti služieb 
knižnice, čo viedlo následne k rozhodnutiu 
rozširovať a cielene lokalizovať na jej úze-
mí samostatné menšie pobočky s vlastnou 
ponukou. Vytvoril sa tak historicky dobre 
fungujúci starší model existencie dvoji-
ce menších pobočiek (jedna so službami 
pre deti a  mládež, druhá pre dospelých) 
v  parteroch obytných domov (panelákov) 
príslušného bloku. Tento starší model bol 
v rokoch 2010-2014 doplnený rozvojovým 
zámerom knižnice, ktorý predpokladal bu-
dovanie tzv. „pobočiek rodinného typu“, 
univerzálnych väčších knižníc so službami, 
fondom a priestormi pre návštevu, oddych, 

kultúru a vzdelávanie jednotlivcov, skupín 
a rodín s deťmi. V tomto období boli vybu-
dované dve rodinné pobočky v  samostat-
ných blokoch základných škôl s vlastným 
režimom prevádzky, technickým zabezpe-
čením nezávisle od rozpočtu a  prevádzky 
samotnej školy.
Dnes tvorí knižnicu desať samostatných 

pobočiek – menších knižníc rovnomerne 
situovaných na celom území Petržalky tak, 
aby v  každej lokalite bola dostupná po-
nuka služieb pre všetky vekové kategórie, 
kvalitný a  pestrý knižničný fond, verejný 
internet, wifi pripojenie s oddychovou, 
resp. komunitnou zónou (nájdete na www.
kniznicapetrzalka.sk).
Ekonomický a  kultúrno-spoločenský vý-

voj, vzdelanosť a  sociálne potreby obyva-
teľstva prinášajú do života knižnice výzvy 
a neraz existenčné ohrozenia, ktoré nie je 
možné ignorovať. Zachovať dobre fungu-
júci systém pobočiek a zmysluplnú činnosť 
knižnice ide ruka v  ruke s modernými 
priestorovými podmienkami a technickým 
zázemím. Desaťročia (dve generácie) fun-
gujúce najstaršie pobočky bez obnovy sa 
postupne stávali nezaujímavými z pohľa-
du ponuky voľnočasového vyžitia a samo-
vzdelávania. Inšpiráciou pre progresívne 
zlepšenie sa stali zahraničné knižnice lo-
kálnej mierky, ktoré už v  minulosti prešli 
saturáciou potrieb obyvateľov. Knižnica 
v týchto prípadoch funguje na báze voľno-

KNIŽNICA - NIELEN PLNÁ POLICA / A LIBRARY – NOT JUST FULL SHELF
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časového priestoru, ktorý je živý a aktívny 
a zároveň spĺňa náučno-vzdelávaciu funk-
ciu. Priestor je účelne využitý s možnosťou 
adaptovať sa pre rôzne príležitosti.
V roku 2012 Miestna knižnica Petržalka 

zadefinovala strategický plán postupnej 
rekonštrukcie a  revitalizácie priestorov 
s technickým a  interiérovým vybavením 
všetkých pobočiek tak, aby sa stali moder-
nými, bezpečnými kultúrno-vzdelávacími 
komunitnými priestormi mestskej časti 
Petržalka, organicky dotvárať mozaiku 
spoločenského vyžitia obyvateľov.
V období rokov 2010 -2017 sa podari-

lo vybudovať a  otvoriť dve nové rodinné 
(Prokofievova, Turnianska) a jednu detskú 
pobočku (Dudova 2), zrekonštruované 
a  zrevitalizované boli tri menšie pobočky 
pre deti a dospelých (Furdekova, Lietavská 
a  Vyšehradská). Všetky akcie plne finan-
coval zriaďovateľ (mestská časť Bratislava-
-Petržalka). V roku 2019 plánujme s re-
konštrukciu poslednej menšej pobočky pre 
dospelých na Haanovej ulici.
Rozsah rekonštrukčných prác predsta-

voval vo všetkých prípadoch kompletnú 
úpravu vonkajšieho vstupného priestoru 
s elektrickým otváraním mreže a  bezpeč-
nostným signalizačným zariadením, nové 
dispozičné riešenie vnútorného priestoru, 
inováciu technického vybavenia s  akcen-
tom na zlepšenie kvality a  rozsahu kniž-
ničných služieb. Okrem zabezpečenia sa 
väčšia časť predpriestorov upravila tak, 
aby spĺňali bezbariérové požiadavky a boli 
ľahšie prístupné, či už pre starších obyvate-
ľov alebo naopak, oslovili mladé mamičky, 
ktoré majú takto možnosť navštíviť poboč-
ky s deťmi a  kočíkom. Doterajší systém 
fungovania a  rozmiestnenia vnútorného 

priestoru s policami plnými kníh prešiel 
modernizáciou dispozičného riešenia do-
plnením nových prvkov, ako relaxačná, 
spoločenská alebo detská zóna, obnovilo sa 
technické vybavenie s free wifi zónou, vy-
menil sa knihovnícky mobiliár na mieru, 
zriadila sa denná zóna knihovníčky a  sa-
mostatná sociálna časť. Dispozičné riešenie 
rozčleňuje zónu pre stálu výpožičku a zónu 
aktivít pre organizovanie rôznych podujatí, 
prednášok, či už pre deti alebo dospelých.
Všetky uvedené zmeny vychádzajú 

a  zohľadňujú charakter pobočiek, rôzno-
rodé požiadavky ich používateľov a  tiež 
samotných obyvateľov Petržalky, ktoré 
sa rokmi vyprofilovali. Nová skúsenosť, 
ktorú zmeny prinášajú, nás teší. Vynove-
né priestory sú pre všetkých, bez rozdielu 
veku, zaujímavé, lákajú k  návštevám po-
nukou, živou atmosférou, svetlosťou, fa-
rebnosťou, čistými líniami zón a šikovným 
celkovým riešením. Sú modernejšie, bez-
pečnejšie a  kvalitnejšie, rozšírené o  nové 
služby, časovú úsporu práce knihovníčky, 
bohatšie o  komunitnú činnosť a  rozvíja-
júce sa aktivity návštevníkov. Pripravova-
ná rekonštrukcia spomínanej pobočky na 
Haanovej dokonca počíta so samostatnou 
„komunitnou“ miestnosťou na spoločné 
stretávanie, krúžky, či vzdelávacie kurzy 
spojené s tvorivosťou.
V tejto súvislosti je vari na mieste spome-

núť, že každej rekonštrukcii predchádza 
jasný zámer, dobrá komunikácia so zria-
ďovateľom, jeho finančná podpora, pocti-
vá a profesionálna príprava s presným ča-
sovým harmonogramom prác ako základ 
úspešnej realizácie. Priemerne trvala jedna 
rekonštrukcia menšej pobočky dva mesia-
ce (od jej zatvorenia po znovuotvorenie). 
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Štatistika služieb sa po znovuotvorení zvy-
čajne vrátila, resp. prekročila priemer už 
v  prvom mesiaci. Z  rekonštrukciami po-
bočiek má petržalská knižnica po všetkých 
stránkach dobré skúsenosti.
 Záverom by som všetkým, ktorí uvažujú 

o modernizácii priestorov svojich knižníc, 
rada odovzdala naše posolstvo vytrvať 
a  dokazovať význam moderných, zodpo-
vedajúcich súčasnosti, budov, či priestorov 

knižníc, ich priamy vplyv na spoločenský 
život každej generácie, na jej  správanie. 
Dobrým predpokladom úspechu bola a je 
pre nás vzájomná komunikácia a rozhodo-
vanie sa v prospech akejkoľvek modernizá-
cie priestorov, nemusí ísť prioritne o veľké 
investície.

PhDr. Katarína Bergerová 
Miestna knižnica Petržalka, 

riaditelka@kniznicapetrzalka.sk

pobočka Lietavská po rekonštrukciipobočka Lietavská pred rekonštrukciou

pobočka Vyšehradská pred rekonštrukciou pobočka Vyšehradská po rekonštrukcii

Turnianska, rodinná pobočka 
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Knižnice ale i iné pamäťové a fondové in-
štitúcie /múzeá, galérie/ majú už štvrtý rok 
možnosť uchádzať sa o finančnú podporu 
z verejných zdrojov prostredníctvom Fon-
du na podporu umenia.
Pre rok 2018 predložila Mestská knižnica 

v Senci dva projekty, ktoré boli podporené 
FPU. Jeden z projektov sme nazvali  Odde-
lenie mladých.
Mestská knižnica je súčasťou budovy 

Mestského kultúrneho strediska a  nachá-
dza sa v centre mesta. MsKS má  oddelenie 
knižnice, oddelenie Labyrint a  múzeum. 
LABYRINT  ponúka priestory na spolo-
čenské, pohybové, výtvarné a relaxačné 
vyžitie. Veľká hala sa využíva ako koncert-
ná a divadelná sála, ostatné miestnosti na 
aktivity pre menšie skupiny, napríklad  na 
cvičenie, kurzy a podobne. Súčasťou je aj 
galéria, ktorá ponúka výstavné priestory  
pre profesionálnych aj amatérskych umel-
cov. Mestské múzeum v Senci vznikalo v 
období rokov 2007 – 2009 a sídli v blízkos-
ti budovy MsKS, v  jednom z  najstarších 
objektov mesta v Tureckom dome. Budova 
je zverená do správy MsKS Senec a nie je 
v prenájme.
Mestská knižnica v  Senci už dlhodobo 

uvažovala nad inováciou priestorov, ktoré 
boli prenajaté do 31.12.2017 Súkromnej 
základnej umeleckej škole. Priestory sa na-
chádzajú na 1.poschodí MsKS a po dohode 
s Mestským úradom v Senci  boli pridele-
né knižnici. Na tomto poschodí sídli celá 
knižnica s oddelením pre dospelých čitate-
ľov a druhým oddelením pre deti a mládež. 

Naším cieľom je vytvorenie priestoru 
pre mladých používateľov knižnice a na-
šou snahou je priblížiť sa k  mladej gene-
rácií, vytvoriť im priestor, ktorý bude pre 
nich miestom stretávania sa, prístupným 
miestom ku knihám a internetu, kde sa 
budú cítiť dobre a budú chcieť stráviť voľ-
ný čas. Vytvorením komunitného, mo-
derného priestoru, ponúkneme možnosť 
k  zotrvaniu, čítaniu, štúdiu, ku kreatívnej 
činnosti, zábave i  odpočinku a  bude do-
stupný všetkým. Oddelenie mladých bude 
i  oddelením odbornej literatúry, ktorá je 
momentálne umiestnená v  oddelení pre 
dospelých čitateľov.
Naša vízia pozostáva z  3 fáz – 1. fáza je 

hrubá stavebná úprava skutkového stavu 
priestorov, inžinierske siete, elektroinšta-
lácia, búracie práce, úprava vykurovania. 
Celá úprava je financovaná z  rozpočtu 
mesta Senec. 2. fáza, spočíva vo výrobe 
atypických regálov, novej podlahy, osvet-
lenia, nákupom nábytku, stolov a stoličiek. 
3.fáza doplní novú miestnosť o počítačovú 
techniku, 3D tlačiareň, interaktívnu tabu-
ľu, klimatizáciu.
Celý nový priestor momentálne prechá-

dza rekonštrukciou a  hrubou stavebnou 
úpravou skutkového stavu, ktorý po do-
končení bude zariadený atypickými regál-
mi a nákupom nábytku.
Najdôležitejší podklad na žiadosť o dotá-

ciu bol architektonický koncept vypraco-
vaný autorizovaným architektom Mgr. art. 
Matúšom Bišťanom, ktorý prepojil prácu 
architekta a knihovníka.

ÚSPEŠNÝ PROJEKT MESTSKEJ KNIŽNICE V SENCI V ROKU 2018 
ZREALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU FONDU NA PODPORU UMENIA 
/ SUCCESSFUL PROJECT OF THE MUNICIPAL LIBRARY OF SENEC IN 2018 WITH 
THE FINANCIAL SUPPORT OF THE SLOVAK ARTS COUNCIL
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Pár slov architekta Mgr.art. Matúša Bišťa-
na o spolupráci s knihovníkmi:
„Spolupráca s  pracovníkmi mestských 

knižníc v  Modre a  v Senci bola naozaj 
obohacujúca skúsenosť. Stretol som sa 
s  ľuďmi, ktorí svojej práci rozumejú, po-
važujú ju za dôležitú a  do práce chodia 
radi. Často sú ochotní pracovať nad rámec 
svojich povinností, záleží im na tom, aby 
knižnica nestagnovala. Rozmýšľajú nad 
tým, ako sa fungovanie tradičnej inštitú-
cie postupne mení a čo treba urobiť, aby 
bola stále atraktívna. (Napríklad v  Senci 
mi riaditeľka knižnice vysvetľovala, ako 
knižnica nahrádza klubové priestory pre 
školákov, ktorých rodičia sa z  práce vra-
cajú až večer. Deti sa zo školskej družiny 
presunú do knižnice a tam trávia čas až do 
večerných hodín.) Veľmi pozitívne bolo 
sledovať, že napriek tomu, že títo ľudia 

knižnici rozumejú, sú otvorení návrhom 
architekta a  nebránia sa zmeniť zaužíva-
né postupy, ak to pomôže pritiahnuť ľudí 
a zatraktívniť priestor. Kľúčová skutočnosť 
v  tomto procese bola podpora pracovní-
kov obidvoch knižníc zo strany riaditeľov 
kultúrnych centier, pod ktoré tieto knižni-
ce patria“.
Fáza realizácie stavby  trvá a interiér by 

mal byť dokončený v  priebehu prvého 
polroka 2019. Podľa vizualizácie budeme 
mať v Senci moderné a príjemné priestory 
pre našich mladých čitateľov.
Ďakujeme FPU za poskytnutie dotácie, 

lebo bez nich by sme priestory nemohli  
inovovať.

Mgr. Anetta Zelmanová
Mestská knižnica v Senci

kniznica.msks@e-net.sk
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V  bratislavskom hoteli Tatra sa 12. de-
cembra 2018 konalo valné zhromaždenie 
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
(SSKK). Na tomto zhromaždení bol zvole-
ný celoslovenský výbor. Nový výbor sa zi-
šiel na svojom prvom zasadnutí 23. januá-
ra 2019, kedy  zvolil za predsedníčku SSKK 
Mgr. Helenu Mlejovú. Prvou podpredsed-
níčkou sa stala Mgr. Henrieta Gábrišová, 
PhD. a  druhou podpredsedníčkou Mgr. 
Lenka Malovcová.

Novozvolená predsedníčka partner-
skej profesijnej organizácie Mgr. Hele-
na Mlejová pôsobí v  Mestskej knižnici 
v  Bratislave v  pracovnej pozícii koor-
dinátorka pre automatizáciu a  elektro-
nizáciu. Novému predsedníctvu ako 
aj všetkým zvoleným členom výboru 
SSKK blahoželáme a  tešíme sa na spo-
luprácu.

Zuzana Martinkovičová

SSKK MÁ NOVÉ PREDSEDNÍCTVO / NEW PRESIDENCY OF THE ASSOCIATION 
OF SLOVAK LIBRARIANS AND LIBRARIES

Vlani sme si povedali, že nastal ten 
správny čas zmeniť webové sídlo knižnice 
a pri debatách o tom, čo by sme na novej 
webovej stránke chceli mať, padla nevy-
hnutná otázka: Čo s grafikou? A súčasťou 
grafiky býva predsa aj logo inštitúcie.

Zhodli sme sa, že chceme nové logo 
a rozhodli sme aj o spôsobe, ako ho získať: 
vyhlásili sme súťaž. Pripravili sme vyhlá-
senie súťaže s názvom „LOGO ŠTÁTNEJ 
VEDECKEJ KNIŽNICE V  PREŠOVE“, 
vypracovali štatút súťaže a  začiatkom 
apríla 2018 všetko umiestnili na webovej 
stránke.
Súťaž určená predovšetkým mladým 

umelcom a tvorcom dizajnu, študentom 
stredných a  vysokých škôl odborov gra-
fika, výtvarné umenie, dizajn a  pod. sa 
riadila štatútom, v  ktorom boli konkrét-
ne informácie o trvaní súťaže, jej cieľoch, 
pravidlách a  podmienkach účasti v  nej, 
vyhodnotení, cene a vyhlásení výsledkov. 

V osobitných podmienkach sme si stano-
vili všetko, čo sa týka použitia loga a au-
torských práv autora víťazného návrhu, 
pričom každý účastník súťaže si bol ve-
domý, že je povinný v prípade výhry uza-
tvoriť s knižnicou bezodplatnú výhradnú 
licenčnú zmluvu.

Uchádzači mali na rozhodnutie zapojiť 
sa do súťaže celkom 6 týždňov a ich úlo-
hou bolo splnenie 4 podmienok uvede-
ných vo vyhlásení:
• farebnosť loga, čiže jeho dodanie 

v  troch farebných verziách (farebná, 
stupne šedi a  čierno-biela), pričom 
farebnosť musí reflektovať používané 
technológie (displej, tlač, výšivka, ofse-
tová tlač a pod.) a logo musí byť dobre 
rozlíšiteľné aj v zhoršených svetelných 
podmienkach;

• formáty, to znamená dodanie návrhu 
loga v 6-tich formátoch (.jpg, .png, .ai, 
.eps, .pdf, .svg);

NOVÉ LOGO ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE ALEBO ZMENA JE 
ŽIVOT... / NEW LOGO OF THE  STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV OR LIFE 
IS A CHANGE...
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• favicon, čiže návrh a dodanie loga vo 
forme počítačovej ikony v 4 veľkostiach 
(16x16,32x32,64x64,180x180);

• logo manuál na používanie loga v  ad-
ministratíve knižnice (korešponden-
cia, tlačivá, vizitky, interné dokumenty 
a pod.), aj v elektronickom prostredí 
(webová stránka, vodoznak v  elektro-
nických dokumentoch a pod.), vrátane 
presnej farebnosti (v CMYK aj RGB), 
veľkosti a typu písma a možnosti loka-
lizácie do cudzích jazykov.

Súťažiaci posielali svoje návrhy na e-ma-
ilovú adresu logo@svkpo.gov.sk, ktorá 
bola vytvorená špeciálne na tento účel. 
Administrátor pridelil každému návrhu 
poradové číslo, aby hodnotenie poroty 
v prvom kole bolo anonymné. Hodnote-
ná bola najmä nezameniteľnosť, zapamä-
tateľnosť, nadčasovosť, nápaditosť, zro-
zumiteľnosť, čitateľnosť a výpovedná sila 
návrhu a úroveň spracovania dizajnu.

Napriek dostatočnému času na prihláse-
nie sa do súťaže a cene za prípadný víťaz-
ný návrh (500  €) svoje návrhy prihlásili 
iba 3 súťažiaci. Tie boli vyhodnotené v pr-

vom kole 5-člennou komisiou, zloženou 
zo zamestnancov knižnice a s riaditeľkou 
knižnice ako predsedníčkou. Pôvodný zá-
mer pozvať si do komisie odborníkov na 
grafický dizajn sa nám pri tomto počte 
súťažiacich zdal zbytočný.
Autori návrhov č. 1 a  2 nesplnili všet-

ky podmienky, preto neboli pozvaní do 
druhého kola na verejnú prezentáciu. Au-
tor návrhu č. 3 splnil všetky podmienky, 
dokonca v rámci logo manuálu predložil 
viaceré návrhy použitia loga či doplnkové 
grafické prvky vizuálnej identity. V ra-
doch poroty síce nepanovala jednoznačná 
zhoda pokiaľ išlo o samotný logotyp, ale 
členovia sa zhodli na tom, že vzhľadom 
na výrazný rozdiel v kvalite spracovania 
návrhu oproti prvým dvom, bude autor 
3. návrhu ako jediný pozvaný na verejnú 
prezentáciu, ktorá sa uskutočnila začiat-
kom júna v priestoroch ŠVK.

Autorka Mgr. art. Zuzana Kutašová, vte-
dy ešte zamestnankyňa knižnice, na nej 
predstavila myšlienku, ktorá ju priviedla 
ku končenému návrhu. Ako uviedla, veľ-
mi jej pomohlo to, že v knižnici pracovala 
a  spoznala jej vnútorné procesy a  atmo-
sféru, pochopila v čom tkvie jej podstata. 

Základný variant loga

Variant č. 2

Variant č. 3
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Navrhované logo Štátnej vedeckej kniž-
nice v  Prešove podľa autorky vyjadruje 
„spojenie kľúčových prívlastkov knižnice 
ako kultúrnej, informačnej a  vzdelávacej 
inštitúcie. Tvoria ho interpunkčné zna-
mienka, zložená a hranatá zátvorka, oto-
čené o  90°. Symbolizujú otvorenú knihu 
a rovnako erb.“
Logo pomysleným spojením zátvoriek 

do  podoby erbu zobrazuje a predstavu-
je kultúrnu stránku knižnice, ďalšou po-
myslenou čiarou v strede sa erb pretavuje 
do podoby otvorenej knihy ako symbolu 
vzdelávania a nakoniec pootočenie o 90° 
a spojenie zátvoriek cez fiktívne tri bod-
ky predstavuje knižnicu ako informačnú 
inštitúciu. V  logu je použité písmo Hel-
vetica (pre názov ŠVK Helvetica Bold, pre 
názov mesta Helvetica Light).

Ďalšie dva varianty boli vytvorené pre 
lepšiu čitateľnosť loga v  malých rozme-
roch na použitie pri korešpondencii, 
tlačivách, vizitkách, interných dokumen-
toch a pod.
Minimálna šírka loga je od 3-5 cm v zá-

vislosti od variantu, pričom dodržanie 
týchto rozmerov je nutné pre zachovanie 
čitateľnosti loga (pri malých reklamných 
predmetoch ako napr. perá sú povole-
né výnimky). Základný tvar loga aj jeho 
dva varianty je čierny, resp. biely v závis-
losti od farebnosti podkladu, na ktorý je 
umiestnené. Je povolených 8 farebných 
variantov, ktoré sú odvodené od dopln-
kových farieb celkovej vizuálnej identity 
knižnice.
Celkovú vizuálnu identitu knižnice do-

pĺňajú ďalšie grafické prvky v  podobe 
interpunkčných znamienok, z  ktorých 
každé znázorňuje jednotlivú službu alebo 
oddelenie knižnice. Symboly pre orga-
nizačné útvary knižnice tvorí základný 
grafický prvok odvodený z loga, zloženej 
a hranatej zátvorky otočených o 90°, ktorý 
je doplnený grafickým prvkom v podobe 
interpunkčného znamienka symbolizujú-
ceho jednotlivé oddelenia.

Symboly pre jednotlivé služby, ktoré 
knižnica poskytuje, tvorí tiež základný 
grafický prvok odvodený z  loga, zloženej 

Symboly pre organizačné útvary
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a hranatej zátvorky otočených o 90°. Ten je 
rovnako ako oddelenia doplnený o grafic-
ký prvok symbolizujúci jednotlivú službu. 
Okrem toho boli navrhnuté piktogramy 
ako napr. šípky, ale aj iné, ktoré môžu byť 
použité na orientáciu v  interiéri knižnice 
či na elektronických zariadeniach.

Ako doplnok na zvýraznenie vizuálne 
identity knižnice, použiteľný ako v admi-
nistratíve knižnice pri komunikácii navo-
nok, tak aj na elektronických zariadeniach 
a interiéri, bol navrhnutý grafický prvok 
predstavujúci súhrn interpunkčných zna-
mienok takmer všetkých knižničných or-
ganizačných útvarov.
Verejná prezentácia návrhu presvedči-

la členov poroty, ktorá rozhodla o  jeho 
schválení ako nového loga Štátnej ve-
deckej knižnice v  Prešove. Autorke bola 
v zmysle štatútu súťaže vyplatená odmena 
500 € a po dotiahnutí drobných detailov s 
ňou bola podpísaná licenčná zmluva, kto-
rou udelila súhlas s výhradnou, územne, 
časovo a rozsahovo neobmedzenou licen-
ciou na použitie jej diela.
Nastal čas postupnej aplikácie loga do 

knižničnej praxe. Postupnej preto, že po-
užívanie loga od konkrétneho dátumu 
nebolo možné ani jednoduché z  viace-
rých praktických hľadísk (napr. bolo treba 
minúť tlačivá prihlášok používateľa či či-
pové karty na knižničné pasy, verejné ob-

starávanie na dodávateľa webovej stránky 
ako aj samotné dodanie diela si vyžaduje 
veľa času). Okrem toho sme sa rozhodli 
dať používaniu loga punc oficiality a váž-
nosti aj tým, že vypracujeme metodické 
usmernenie Zásady používania a ochrany 
loga Štátnej vedeckej knižnice v Prešove či 
už zamestnancami knižnice pri rôznych 
príležitostiach alebo tretím subjektom. 
A to sa nám podarilo až začiatkom tohto 
roka.

Nové logo knižnice je na svete, a  jeho 
postupné zžívanie sa s inštitúciou a jej za-
mestnancami je ešte pred nami.

Mgr. Valéria Závadská
Štátna vedecká knižnica v Prešove

riaditelka@svkpo.gov.sk 

Symboly pre poskytované služby

Doplnkový grafický prvok
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Oddelenie historických knižničných 
fondov v Štátnej vedeckej knižnici v Pre-
šove (OHKF ŠVK) vydalo v roku 2018 tri 
edičné tituly.1 Dominantne pracovalo na 
edičnom spracovaní a vydaní dvoch kon-
ferenčných zborníkov, ktorým v  roku 
2017 predchádzali aj odborné podujatia 
– cielene tematicky ladené vedecké kon-
ferencie. Boli nosne spojené s prezento-
vaním ŠVK v  Prešove, výskumom dejín 
knižnej kultúry na Slovensku a  jednej 
osobnosti z oblasti slavistiky a literárnej 
vedy.
V septembri 2017 usporiadala ŠVK v Pre-

šove pri príležitosti 65. výročia svojho 
zriadenia dvojdňovú vedeckú konferen-
ciu pod názvom „Knižnice, knihovníctvo 
a  knižná kultúra v  minulosti, súčasnosti 
a  budúcnosti“, na ktorej bolo zaradených 
25 referátov. V  tomto kontexte následne 
vydala rovnomenný konferenčný recenzo-
vaný zborník, s rozsahom 258 strán, ktorý 
zostavila M. Domenová (obr. 1).2 Jednot-
livé príspevky boli podľa svojho charak-
teru a  zamerania rozdelené do skupín : 

1 Jeden z nich predstavuje 2. printové vydanie 
publikácie OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici 
v Prešove  v 18. a v 1. polovici 19. storočia: 
fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 
Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-
80-89614-62-2.
2 Knižnice, knihovníctvo a  knižná kultúra 
v  minulosti, súčasnosti a  budúcnosti. Ed. Mar-
cela Domenová. Prešov: ŠVK v  Prešove, 2018. 
258 s. ISBN 978-80-89614-58-5. Titul vyšiel aj 
v elektronickej podobe (vo formáte PDF, e-pub, 
mobi).

Z NAŠICH VYDANÍ

štúdie (11), materiály (7) a  rozhľady (4). 
Autori sa v  nich venovali analytickému 
retrospektívnemu zhodnoteniu a  sumari-
zovaniu bibliografickej  činnosti vo vybra-
ných vedeckých knižniciach na Slovenku 
(Prešov, Košice), ale aj otázke multifunkč-
nosti knihy, podobe knihy v  minulosti 
a budúcnosti, dejinám, funkciám a posta-
veniu knižníc. Okrem nich bol priestor v 
interdisciplinárnom prepojení tematicky 
venovaný aj predstaveniu osobností z  ra-
dov vzdelancov a dejateľov, duchovenstva,  
kníhkupcom a  nakladateľom či grafikom 
(Ján Kollár, Móric Kolbenheyer, Fridrich 
Hažlinský, Izidor Landau a  Peter Ďurík). 
Ďalší okruh bádateľského záujmu pred-
stavovali písomné pramene ako cirkevné 
ročenky, gramatické diela s dôrazom na 
ev. a. v. cirkev na Slovensku, výskum histo-
rických knižníc – zo študentskej spolkovej 
činnosti a šľachtických knižníc (Andrássy 
z  Humenného). Materiálová časť zborní-
ka bola zameraná na knižnice a osobnos-
ti, priestor bol ponechaný predstaveniu 
HKF v Podtatranskej knižnici v Poprade, 
HKF v Univerzitnej knižnici v Prešove či 
sonde do dejín Knižnice Pavla Országha 
Hviezdoslava v  Prešove. Predmetom jed-
ného z výstupov sa stalo aj zhodnotenie 
už 20-ročnej činnosti Kolokvií českých, 
moravských a  slovenských bibliografov. 
Do zborníka boli atypicky zaradené rub-
riky Kronika/Správy, v  ktorých sa kládol 
dôraz ma prezentáciu aktivít jubilujúcej 
inštitúcie ŠVK v  Prešove a  rubrika Re-

NOVÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE Z PRODUKCIE OHKF ŠVK V PREŠOVE V ROKU 
2018 / NEW BOOK PUBLICATIONS FROM THE PRODUCTION OF THE STATE 
SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV IN 2018
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cenzie/Anotácie, v  ktorej sa prihliadalo 
na prezentovanie a zhodnotenie aktuálnej 
slovenskej spisby v  oblasti dejín knižnej 
a  duchovnej kultúry, bibliografie. Jednot-
livé tituly vyšli  najmä vo vydavateľstvách 
vedeckých knižníc pôsobiacich na Sloven-
sku, v SNK v Martine, (UK) PU v Prešove.

Druhému edičnému titulu – zborníku Ivan 
Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ 
a  slovensko-ukrajinské literárne vzťahy, 
ktorý zostavila Mária Ňachajová (obr. 2),3 
predchádzala vedecká konferencia s  me-
dzinárodnou účasťou Tvorba, preklad 
a  kritika v  interdisciplinárnych súvislos-
tiach (Ivan Macinský a  slovensko-ukra-
jinské literárne vzťahy). Konferencia bola 
usporiadaná v ŠVK v Prešove v spolupráci 
so Spolkom ukrajinských spisovateľov na 
Slovensku v  septembri 2017 pri príleži-
tosti 95. výročia narodenia a  30. výročia 
úmrtia osobnosti, a  to už spomenutého 
ukrajinského básnika, prekladateľa, lite-
rárneho vedca, jazykovedca a redaktora I. 
Macinského (1922, Medzilaborce – 1987, 
Prešov). Autori pôsobiaci na Slovensku 
a Ukrajine z radov pedagógov, prekladate-
ľov, jazykovedcov i bibliografov sa venovali 
nielen osobnosti I. Macinského (8 príspev-
kov), ale v širšom kontexte aj problematike 
slovensko-ukrajinských literárnych vzťa-
hov s dôrazom na preklady, interpretáciu 
a  kritiku textov, ktoré sa spájajú (nielen) 
s osobnosťou a tvorbou I. Macinského (6 
príspevkov). Posledný príspevok mapuje 
3  Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekla-
dateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. 
Mária Ňachajová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 
250 s. ISBN 978-80-89614-55-4. Titul vyšiel aj 
v elektronickej podobe (vo formáte PDF, e-pub, 
mobi).

Obálka publikácie Ivan Macinský – ukrajinský 
básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské 
literárne vzťahy. Prešov 2018

Obálka publikácie Knižnice, knihovníctvo 
a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a bu-
dúcnosti. Prešov 2018
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v  širšom kontexte problematiku spraco-
vania, dokumentovania a  výskumu ukra-
jinistiky v ŠVK v Prešove cez bibliografic-
kú a  edičnú činnosť knižnice, resp. v  nej 
pôsobiaceho bibliografického oddelenia 
za roky 1959 – 2015. Zborník je doplnený 
o  ukážky tvorby I. Macinského – poéziu 
(pôvodná tvorba, preklady) a  zaujímavú 
fotografickú prílohu, ktorá v mozaike do-
kumentuje život a dielo osobnosti.
Nové edičné tituly svojím charakterom 

a  zameraním predstavujú cielené výstupy 
z dvoch odlišných vedných odborov, svo-
jím obsahom a interdisciplinárnym prepo-
jením poskytujú širší pohľad na stanovené 
témy a predpokladáme, že zaujmú širší 
okruh čitateľov a  bádateľov z  odborných 
i laických kruhov.

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

ohkf@svkpo.gov.sk

Knižnica je zdrojom informácií, zvlášť 
vedecké knižnice fungujú ako kultúrne, 
informačné, vedecké a vzdelávacie inšti-
túcie. Keď berieme do úvahy, že Košice sú 
známe svojou multinárodnostnou sklad-
bou obyvateľstva a rómske etnikum tvorí 
jednu z  jej najpočetnejších národnost-
ných skupín, je pochopiteľné, že v kniž-
nici sme uvažovali o vytvorení takej da-
tabázy, ktorá by podchytila spoločensky 
aktuálnu tematiku práce s rómskymi ko-
munitami a  sústredila o nich čo najviac 
informačného materiálu. A tak vznikla 
jedinečná špecializovaná databáza na 
Slovensku s názvom ROMANO. Bolo to 
v roku 1994, kedy sme dostali prvé počí-
tače do knižnice. Základ databázy tvoria 
záznamy predovšetkým z  periodickej, 
a to novinovej i časopiseckej tlače, štúdie 
zo zborníkov, články z odborných časopi-
sov i z rómskych médií. Dlhodobo sledu-
jeme rôzne oblasti spoločenského života 
rómskeho etnika a  výsledky sprístupňu-
jeme širokej verejnosti v online katalógu 
Štátnej vedeckej knižnice. Predmetom 
spracovávania sa stala nielen slovenská, 

ale i  zahraničná odborná tlač. Mapuje-
me všetky činnosti spoločenského živo-
ta Rómov, či už z  pohľadu samotných 
Rómov alebo z celoštátneho pohľadu, či 
z pera iných národnostných príslušní-
kov. Z  jazykového hľadiska spracúvame 
informačné pramene najmä v  jazyku 
slovenskom, rómskom, českom, ale aj 
v  anglickom, francúzskom, maďarskom 
a nemeckom. Výstupmi sú  informačné, 
poradenské a  rešeršné služby, súpisy na 
konkrétnu tému,  výberové bibliografie 
i publikačná činnosť.
Ako narastala databáza, tak postupne 

narastal aj záujem o  našu prácu. Zača-
li nás vyhľadávať študenti zo stredných 
a vysokých škôl - často študujúci v zahra-
ničí - za účelom získavania podkladov, 
informácií, či rešerší do seminárnych, 
ročníkových i  diplomových prác. Naša 
práca sa najviac zviditeľňuje v  edičných 
výstupoch, pripravujeme rôzne tema-
tické výberové bibliografie. Prvým tla-
čeným výstupom z tejto databázy bola 
História a  súčasnosť rómskej rodiny, 
ktorá vyšla v  Medzinárodnom roku ro-

DATABÁZA ROMANO V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI V KOŠICIACH / THE 
DATABASE ROMANO IN THE STATE SCIENTIFIC  LIBRARY IN KOŠICE
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diny v  roku 1994. Druhá bibliografia 
Rómovia v literatúre (1945-1999) vyšla 
v  roku 2000 a  zachytáva reprezentatív-
nu slovenskú, českú a aj svetovú tlačovú 
produkciu rómskej literatúry a literatúry 
s  rómskou tematikou. V  roku 2000 sme 
vydali aj zborník príspevkov z  celoslo-
venského odborného seminára s názvom 
Odraz života rómskeho etnika v litera-
túre, ktorý zorganizovala naša knižnica 
v spolupráci s ďalšími inštitúciami i jed-
notlivcami. Tretím výstupom bola biblio-
grafia  Edukácia rómskej mládeže, ktorá 
vyšla v roku 2003 a zameriavala sa na vý-
chovu a vzdelávanie rómskej mládeže na 
Slovensku i mimo nášho územia.
V roku 2009 vyšla ďalšia publikácia – 

zborník príspevkov z  medzinárodnej 
konferencie uskutočnenej v  marci 2009 
s názvom Rómovia – Roma – Romanies, 
kultúra a vzdelávanie. Pri tej príležitosti 
sme inštalovali výstavu s  rovnakým ná-
zvom.
Štvrtým výstupom z databázy je biblio-

grafia Rómske umenie. Dielo vzniklo na 
základe dlhoročného priebežného bib-
liografického spracovávania – excerpcie 
primárnych dokumentov. Bibliografiu 
tvorí výber článkov, štúdií a  monografií 
o rómskom umení v slovenskom, českom, 
rómskom a maďarskom jazyku. Publiká-
cia zachytáva predovšetkým slovenskú 
a  českú tlačovú produkciu o rómskom 
umení, ktorá sa nachádza v našom kniž-
ničnom fonde, menej vo fondoch iných 
knižníc. Pri tvorbe sme sa opierali okrem 
priamej excerpcie aj o sekundárne infor-
mačné zdroje. V práci je použité vecné, 
t.j. tematické členenie podľa jednotlivých 
oblastí umenia. Tvoria ju štyri kapitoly 

– hudba, divadlo-film, výtvarné umenie 
a umenie v remeslách. V rámci tematic-
kej skupiny sú záznamy radené abecedne, 
najprv články a po nich monografie. Pri 
popise sme použili štandardný skrátený 
bibliografický popis. Záhlavie tvorí autor, 
alebo prvé plnovýznamové slovo z názvu. 
Nasledujú celý názov, vydavateľské údaje, 
rozsah, číslo ISSN alebo ISBN (pokiaľ ho 
má dokument pridelené) a  predmetové 
heslá. V priebehu vydávania dokumentov 
občas dochádzalo k zmene názvu, čoho 
dôkazom je aj rómsky časopis Romano 
nevo ľil, ktorý do roku 2003 vychádzal 
pod názvom Romano ľil nevo.
Dokument je vybavený pomocným apa-

rátom: geografický register, resumé v an-
glickom, maďarskom a rómskom jazyku, 
zoznam bibliografických odkazov a  po-
užitej literatúry.  Geografický register je 
abecedne radený, tvorí protipól k vecnej 
štruktúre diela a účelne dopĺňa obsah.
Po dokončení zostavovania tejto biblio-

grafie som prišla k poznatku, že Rómo-
via sú talentovaní vo všetkých oblastiach 
umenia, čím  významne obohacujú kul-
túru celého Slovenska. Pevne verím, že 
táto bibliografia bude prínosom pre štu-
dentov a bádateľov a prinesie im nové in-
formácie a poznatky.

Mgr. Valéria Farah
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

Počas druhého októbrového týždňa sa vo 
Vrátnej doline v Hoteli Boboty uskutočnil 
23. ročník medzinárodnej konferencie CA-
SLIN 2018 (Česká a  slovenská knihovní 
informační síť) s  podtitulom – Knižnice 
a  spoločnosť. Organizátorom bola jubi-
lujúca Univerzitná knižnica v  Bratislave, 
partnerom Spolok slovenských knihovní-
kov a  knižníc. História konferencie siaha 
až do roku 1991. Bez dvoch ročníkov, ktoré 
sa nekonali, to bol už 23. ročník v  poradí 
striedavo v  Čechách a  na Slovensku. Aj 
účastníci tohto ročníka boli z  obidvoch 
krajín. Úvodné slovo predniesla generálna 
riaditeľka UKB, Ing. Silvia Stasselová a Ing. 
Martin Lhoták z Knihovny AV ČR. Po 
slávnostnom otvorení nasledovala úvodná 
prednáška, metodické zahájenie a predsta-
venie technológie práce počas jednotlivých 
dní. Cez prácu v  skupinách a  prezentáciu 
čiastkových výstupov účastníci postupovali 
k finálnym výstupom. Na záver konferencie 

bola naplánovaná panelová diskusia. Celý 
seminár ako aj záverečnú diskusiu mode-
roval Tomáš Řehák z  Městské knihovny 
Praha.
Účelom konferencie bolo s  využitím me-

tód strategického plánovania prediskutovať 
a navrhnúť rozvojové stratégie rôznym ty-
pom knižníc. Podľa toho vybral organizač-
ný a programový výbor tzv. modelové kniž-
nice, na ktoré postupne pristávali „čierne 
labute“ a  pod časovým tlakom účastníci 
skupín riešili vzniknuté situácie, vyplývajú-
ce zo širších geopolitických zadaní a zmien.  
Medzi modelové knižnice patrili: Mestská 
knihovna Hostivice, Univerzitná knižnica 
v  Bratislave, Studijní a  veděcká knihovna 
Plzeňského kraje, Městská knihovna Tábor, 
Knihovna AV ČR, v.v.i, Verejná knižnica 
Jána Boccatia v  Košiciach a  Univerzitná 
knižnica Katolíckej univerzity v  Ružom-
berku.
V každej skupine bola na prvom stretnutí 
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Mgr. Katarína Matušková,, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, kata-
rina.matuskova@ku.sk 
 PhDr. Alena Mičicová, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
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Abstrakt: The article deals with the international conference CASLIN 2018 - Libraries and 
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odprezentovaná jedna z  vopred vybratých 
knižníc, jej súčasná situácia a východisko-
vá pozícia vo vzťahu k zriaďovateľovi. Zá-
roveň boli predstavené služby, knižničný 
fond, sprievodné podujatia ako aj personál-
ne kapacity s  ktorými knižnica disponuje. 
V  úvode bola vypracovaná východisková 
SWOT analýza. Všetci zúčastnení členovia 
získali ucelený obraz s ktorým počas nasle-
dujúcich stretnutí ďalej pracovali. Každá 
skupina mala svojho moderátora, ten sa 
snažil diskusiu posúvať a  smerovať podľa 
stanovenej metódy. Zadania boli prerozde-
lené tri krát do štyroch rokov. Nasledovala 
práca v  skupinách a  prezentácia čiastko-
vých výsledkov pred fórom všetkých zú-
častnených knihovníkov.
Metodika vychádzala v prvom rade zo sta-

novenia stratégií, zásad a princípov s ktorý-
mi skupiny pracovali. Nasledovalo zhrnutie 
vonkajších vplyvov (čo nútilo zúčastnených 
myslieť v  širších súvislostiach) a  ich do-
pad na východiskovú pozíciu knižnice. Po 
každom štvorročnom období nasledovala 
SWOT analýza a zhrnutie.
Výsledkom bol súbor téz, poučiek a  stra-

tegických doporučení. V  prípade skupi-
ny s  modelovou - akademickou knižni-
cou nimi boli: strategicky motivovaný tím, 
aktívna knižnica, strategické partnerstvá, 
stabilita, no na strane druhej pružnosť, 
v reakcii na zmenu.
Ako sa v takejto forme skupinovej práce cíti 

účastník? Zaujímavo, najskôr sme opatrne 
vyjadrovali svoje diskusné vstupy, potom 
sme začali viac vystrkovať tykadlá a prešlo 
sa aj na formuláciu názorov a vyjadrovanie 
postojov. Inak sa nedalo, naša skupina mala 
podnetného moderátora, ktorý so šarmom 
a nenápadnou facilitáciou posúval skupinu 

ku očakávaným záverom. Česká časť sku-
piny zastúpená akčnými a agilnými účast-
níkmi z  Prahy, Brna a  Opavy štartovala, 
udržiavala a  výdatne živila naše diskusie. 
Slovenský zástoj reprezentovalo poskytnu-
tie modelovej knižnice a  uvážlivé, zo za-
čiatku zdanlivo pasívne vklady účastníčok 
z Košíc, Žiliny a Ružomberka. Pasivita slo-
venskej strany končila, keď sa začala debata 
o  spoločných a  rozdielnych východisko-
vých situáciách knižníc v oboch krajinách. 
Porovnávali sme akademický svet v Česku 
a na Slovensku a prišli ku záverom, že situ-
ácia v školstve je veľmi podobná.
Metodicky bol celý CASLIN postavený 

veľmi dobre. Analytická činnosť, ktorej vý-
sledkom je SWOT analýza, je známy proces 
a nepochybne ho absolvovalo veľa knižnič-
ných tímov. Výzvou boli „čierne labute“, 
ktoré sa v  pravidelných niekoľkoročných 
intervaloch usadili na knižnici. Napríklad, 
viete si predstaviť, aký dopad bude mať Bre-
xit o pár rokov na knižnice?  Aj my sme zo 
začiatku nevedeli vystopovať súvislosti. Ale 
potom sme začali hútať, či to náhodou dl-
hodobo neohrozí celistvosť EÚ, či napr. od-
stredivé sily v  stredoeurópskych krajinách 
nespôsobia, že narastie volanie po vystúpe-
ní zo zväzku. A keď sa skončí s členstvom, 
skončí aj podpora. Koniec podporných 
programov, fondov  pre univerzity by zna-
menal oveľa menej prostriedkov aj pre 
knižnice a takto sme uvažovali ďalej a ďalej. 
Cieľom bolo, aby sme si na príklade geopo-
litických faktorov dokázali v  knižniciach 
nájsť oblasti z  vonkajšieho a  vnútorného 
prostredia, ktoré dokážu v  rôznych časo-
vých úsekoch život knižníc ovplyvňovať. 
Vychádza sa z  predpokladu, že ak vieme 
čítať indície vývoja, dá sa eliminovať časť 
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ohrození v budúcnosti a podporiť pozitívne 
zmeny, ktoré sú žiadúce.
Čiastkovými výstupmi workshopov a dis-

kusií boli prezentácie prednesené pred 
účastníkmi CASLINu 2018. Na záver kon-
ferencie boli riaditelia a vedúci modelových 
inštitúcií súčasťou panelovej diskusie, po-
čas ktorej boli vytvorené stratégie podro-
bené ďalšiemu prehodnocovaniu, otázkam 
zo strany publika i samotného moderátora.
Z  pohľadu účastníka CASLIN splnil oča-

kávanie a  priniesol veľa impulzov, náme-
tov na diskusiu, výmenu skúseností a také 
obyčajné ľudské porozumenie. Aspoň naša 
skupina dlho a zábavne debatovala aj mimo 
oficiálneho času v  skupine. V  týchto už 
neformálnych rozhovoroch sa každý z nás 
dozvedel veľa zaujímavého, čo ho mohlo 
posunúť ďalej. Za vytvorenie všetkých ta-

kýchto príležitostí na CASLINe patrí vďaka 
a ocenenie všetkým organizátorom, ktorí sa 
zhostili svojej úlohy viac ako úspešne. Urči-
te sa dohodli aj s prírodou Malej Fatry, lebo 
sme zažili krásny čas a  jesenná príroda sa 
predviedla v plnej paráde.

Čo bolo cieľom CASLINu 2018? V prvom 
rade osvojiť si metódu strategického plá-
novania, pripraviť sa na pristátie „čiernych 
labutí“, naučiť sa pružne reagovať na von-
kajšie i  vnútorné zmeny, ktoré ovplyvnia 
fungovanie knižníc a  zároveň hľadať vý-
chodiská zo vzniknutých situácií. V nepo-
slednom rade bola dôležitá aj tímová hra 
v  jednotlivých skupinách. Nakoľko bola 
profesijná skladba rozmanitá, do riešenia 
problémov prinášal každý člen tímu svoj 
jedinečný pohľad.

Náš pán doktor Michal Socha je rodá-
kom z Hanušoviec nad Topľou, kde žije 
dodnes. Narodil sa 8. 2. 1949 Jánovi a Má-
rii Sochovcom ako siedme z  ôsmich detí. 
Základnú deväťročnú školu absolvoval 
v  rodnom meste (1955 – 1964), tri roky 
študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej 
škole v Prešove (1967), potom pôsobil ako 
pedagóg na ZDŠ v Malcove a v ZDŠ v Ha-
nušovciach nad Topľou. V Štátnej vedeckej 
knižnici v  Prešove pracoval od júla 1971, 
po skončení dvojročného štúdia s maturi-
tou na Strednej knihovníckej škole v Koši-
ciach (1969 – 1971). Do knižnice bol prija-
tý ako pomocný knihovník, resp. pomocný 
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technik, pretože nemal požadovanú prax 
(5 rokov). Nebol organizovaný v  žiadnej 
politickej strane, bol členom ROH (1967) 
a  Slovenskej telovýchovnej jednoty. Šport 
(futbal) a knihy boli (a sú) jeho najväčšími 
koníčkami.
Po návrate do knižnice zo základnej vo-

jenskej služby (1971) postupne zastával 
pozíciu samostatného (odborného) pra-
covníka (1972). V  knižnici v  70. rokoch 
zodpovedal napríklad za výpožičné práce, 
službu v  študovni, konzultantskú službu 
pri katalógoch, podával náročné biblio-
grafické informácie, pomáhal čitateľom 
pri vyhľadávaní literatúry, mal na  starosti 
vymáhanie nevrátených kníh prostredníc-
tvom advokátskej poradne, kompletizáciu 
novín a evidenciu čitateľov. Zúčastňoval sa 
aj pri revíznych prácach knižničného fon-
du, presune kníh a vypomáhal pri medzi-
národnej výpožičnej službe. Zúčastňoval 
sa na všetkých nárazových prácach a  pri 
zastupovaní iných pracovníkov. V  80. ro-
koch popri bibliograficko-informačných 
a konzultačných službách pre používateľov 
pribudli k  jeho pracovnej náplni odborné 
konzultácie,  vypracovávanie rešerší, kom-
pletizácia novín a časopisov, zabezpečenie 
väzby u externých dodávateľov. K jeho ďal-
šej práci patrili príprava podujatí – besied, 
vedenie besied a  bibliograficko-informač-
ná inštruktáž pre čitateľov, ale aj výpožičky 
z  historických fondov, metodická činnosť 
pre iné knižnice a strediská VTI. Postupne 
pracoval na viacerých oddeleniach – od-
delenie služieb čitateľom, oddelenie styku 
s čitateľom, oddelenie využívania a ochra-
ny knižničných fondov (OKF).
Popri práci aj študoval. Po skončení vy-

sokoškolského štúdia absolvoval FF UPJŠ 

Prešov, odbor výchova a  vzdelávanie do-
spelých (1980) a  z  daného odboru získal 
aj akademický titul PhDr. (1985). V  tom 
čase stále pracoval na úseku využívania 
a ochrany knižničných fondov.
Následne pôsobil na oddelení knižnično-

-informačných služieb (od r. 1995) a  na 
oddelení nadobúdania a spracovania kniž-
ničných fondov (oddelenie doplňovania 
a spracovania fondov, od r. 1996). Ako od-
borný pracovník – knihovník, špecialista 
mal na starosti samostatné vykonávanie 
predmetovej a  systematickej klasifikácie 
slovenských a  cudzojazyčných kníh, zvia-
zaných ročníkov časopisov a  iných do-
kumentov, tvorbu predmetových hesiel 
a MDT, vyraďovanie zastaraných a poško-
dených, multiplicitných jednotiek doku-
mentov z knižničného fondu. Mal prístup 
k historickému fondu Kolegiálnej knižnice.
Neskôr prešiel viacerými pracovnými 

miestami, ale aj  funkciami. Znovu pôsobil 
na oddelení knižnično-informačných slu-
žieb. Stal sa zástupcom riaditeľky vtedajšej 
Krajskej knižnice (KŠK) p. PhDr. Anny 
Hudákovej (1999), bol vedúcim oddelenia 
knižnično-informačných služieb (apríl – 
december 1999), no abdikoval z  funkcií 
zo zdravotných dôvodov a kvôli rodinným 
záležitostiam, ktoré mu nedovoľovali na-
plno sa venovať týmto funkciám. Požiadal 
o  uvoľnenie z  funkcie zástupcu riaditeľky 
a vedúceho oddelenia knižnično-informač-
ných služieb (k 1/2000) a  bol i  uvoľnený, 
no na oddelení knižnično-informačných 
služieb pracoval naďalej ako samostatný 
odborný pracovník – knihovník.1

V marci roku 2002  požiadal vedenie kniž-

1 Zdroj: Registratúrne stredisko ŠVK Prešov. 
Osobná zložka Michal Socha. 
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nice o zmenu pracovnej funkcie a prerade-
nie z  oddelenia knižnično-informačných 
služieb na bibliografické oddelenie, na pra-
covné miesto bibliografa na úseku regio-
nálne bibliografie, kde zotrval až do odcho-
du do starobného dôchodku v roku 2015.2

Od roku 2003 začal budoval elektronickú 
bibliografickú databázu pod názvom Okres 
Prešov v tlači. Pracoval na úseku regionál-
nej článkovej bibliografie, excerpoval pe-
riodiká regionálneho aj nadregionálneho 
charakteru, s  dôrazom na edičné výstupy 
ŠVK v  Prešove či Prešovskej univerzity 
v Prešove. Tu sa prejavil jeho intelekt a tvo-
rivá činnosť najlepšie. Odrazilo sa to na 
tvorbe personálnych bibliografií, odvtedy 
bol vnímaný nielen ako knihovník, ale aj 
ako bibliograf. Od zostavovania publikácií 
typu Prehľad časopisov a novín objednaných 
na rok...,3 sa začal venovať regiónu a vybra-
ným osobnostiam systematicky a  pojem 
personálna bibliografia v ŠVK v Prešove sa 
automaticky spájal s menom Michal Socha. 
Zostavil publikáciu venujúcu sa hodnote-
niu života a diela Františka Štrausa (2003),4 
Ferdinanda Uličného (2004),5 Jána Ihnáta 

2 Časť života a diela Dr. Michala Sochu je 
zmapovaná v publikácii Malý slovník bibliogra-
fov Slovenska 1991 – 2011 (1. časť). Zost. Ivana 
Poláková. Martin: Slovenská národná knižnica, 
2012, 182-183 s. ISBN 978-80-970857-9-7. 
3 Prehľad časopisov a novín objednaných na 
r. 1989. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna 
vedecká knižnica, 1989. 69 s.; Prehľad časopisov 
a novín objednaných na r. 1990. Zost. Michal 
Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 1990. 
66 s.
4 František Štraus: personálna bibliografia. 
Zost. Michal Socha. Prešov: ŠVK v Prešove, 
2003. 74 s. ISBN 80-85734-49-4.
5 Ferdinand Uličný: personálna bibliografia. 
Zost. Michal Socha. Prešov: ŠVK v Prešove, 
2004. 119, [8] s. ISBN 80-85734-54-0.

(2007),6 ktorému venoval priestor aj pri 
vydaní časti jeho tvorby,7 spracoval osob-
nosť Karola Horáka (2009),8 Kvety a Jozefa 
Stražanovcov (2010),9 Jozefa Palášthyho 
(2011),10 pripravil personálnu bibliogra-
fiu Anny Valcerovej-Bacigálovej (2013),11 
Andreja a Jána Šilanovcov (2014)12 a napo-
sledy už po zrušení bibliografického odde-
lenia (a na novovytvorenom oddelení his-
torických knižničných fondov) pracoval na 
odbornej publikácii venovanej osobnosti 
Stanislava Rakúsa (2015),13 ktorej súčasťou 
bola i personálna bibliografia. Okrem toho 
zostavil registre k relevantnému periodiku 
Nové obzory (2007).14

6 Ján Ihnát: zabudnutý spisovateľ. Zost. Michal 
Socha. Prešov: ŠVK v Prešove, 2007. 90 s. ISBN 
978-80-85734-69-0.
7 Ján Ihnát: výber z diela. Ed. Michal Socha. 
Prešov: ŠVK v Prešove, 2008. 140 s. ISBN 978-
80-85734-72-0.
8 Karol Horák: personálna bibliografia. Ed. 
Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica 
v Prešove, 2009. 172 s. ISBN 978-80-85734-78-2.
9 Kveta a Jozef Stražanovci: personálna bib-
liografia. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna 
vedecká knižnica v Prešove, 2010. [2], 217. 
ISBN 978-80-85734-85-0.
10  Jozef Palášthy: personálna bibliografia. Ed. 
Michal Socha. Prešov: ŠVK v Prešove, 2011. [2], 
44 s. ISBN 978-80-85734-88-1.
11 Anna Valcerová-Bacigálová – poézia a teória 
prekladu: personálna bibliografia. Zostavil 
Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica 
v Prešove, 2013. 154 s. ISBN 978-80-89614-09-7 
(e-book).
12 Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského 
profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal So-
cha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5.
13 Umelecký text a teória literatúry: o spisova-
teľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Eds. 
Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna 
vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 
978-80-89614-19-6.
14  Registre Nových obzorov: ročníky 11 – 20, 
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V  roku 12019 sa dožíva krásneho život-
ného jubilea 70 rokov. Ku gratulácii sa pri 
tejto príležitosti veľmi radi pripájame nie-
len my, súčasní pracovníci oddelenia his-
torických knižničných fondov, ale aj bývalí 
zamestnanci bibliografického oddelenia 
a  kolektív terajších zamestnancov z  ŠVK 
v Prešove.

Ako si retrospektívne spomína na prácu 
v knižnici a čo robí v súčasnosti, nám po-
rozprával suis verbis sám.

• Miško, v ŠVK v Prešove si strávil 44 
rokov svojho profesijného života. Viem, 
že v tvojom profesijnom živote sa vy-
skytujú aj pedagogické skúsenosti. Ako 
si sa stal súčasťou knižničného sveta? 
Čo ťa priviedlo na pracovnú pozíciu do 
knižnice?

Po dvoch rokoch pôsobenia na základnej 
škole ako učiteľ som sa dostal na strednú 
knihovnícku školu – nadstavbové štúdium, 
ktorú som ukončil maturitou a  hneď po 
škole som nastúpil do Štátnej vedeckej 
knižnice v Prešove. Ako som sa dostal do 
knižnice? Po prvom roku štúdia na kni-
hovníckej škole sme mali ročníkovú prax 
v ŠVK v Prešove, asi so mnou bol spokojný 
p. riaditeľ J. Repčák. Keď som sa po skon-
čení školy uchádzal o zamestnanie v ŠVK 
v  Prešove, hneď ma prijali. Počas práce 
v knižnici som začal študovať na Filozofic-
kej fakulte UPJŠ odbor výchova a vzdelá-
vanie dospelých.

• Miško, v rámci svojho pôsobenia si 
prešiel bezmála všetkými oddeleniami, 

31 – 32. Zost. Michal Socha. Prešov: ŠVK v Pre-
šove, 2007. 218, [2] s. ISBN 978-80-85734-66-9.

ktoré poskytujú služby čitateľom. Ako 
si registroval zmeny v knihovníckej 
profesii od 70. rokov po tvoj odchod do 
dôchodku?

Prístup k  čitateľovi bol z  môjho pohľadu 
jednoduchší v tom zmysle, že sme sa s či-
tateľmi stretávali zoči-voči. Veľmi mi po-
máhalo, že som poznal veľa signatúr kníh 
aj periodík, ktoré čitatelia potrebovali, na-
spamäť. Nemusel som chodiť ku katalógom 
a vypisovať žiadanky na knihy, ktoré čitate-
lia potrebovali. Hovorili mi aj robot, lebo 
v tom čase neboli v práci v knižnici k dis-
pozícii počítače. Dnes už je systém práce 
v  knižniciach celkom odlišný od mojich 
začiatkov.

• Miško, posledné roky tvojho pôsobenia 
v ŠVK v Prešove sú neoddeliteľne späté 
s bývalým bibliografickým oddelením, 
kde si sa venoval regionálnej článko-
vej bibliografii. Si autorom viacerých 
personálnych bibliografií osobností 
regionálneho i nadregionálneho 
významu. Ak sa pozornejšie pozrieme 
na osobnosti a tematiku, ktorým si sa 
venoval, vidno v nich dve  - tri výrazné 
tematické skupiny – jednak divadlo, 
literatúru a literárnu vedu či dejiny. Čo 
ťa inšpirovalo pri výbere osobností, tém 
pre tvoju prácu?

V  prvom rade som miloval literatúru 
a poznal som osobne viacerých spisovate-
ľov z nášho regiónu, a to asi hlavne zavá-
žilo pri výbere tém mojich personálnych 
bibliografií. Napríklad prof. F. Štraus bol 
mojím kolegom, prof. S. Rakús bol stálym 
návštevníkom knižnice a  prof. F. Uličný 
pracoval hneď vedľa v  budove evanjelic-
kého kolégia. Prof. Karola Horáka po-
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znám osobne a  jeho Akademický Prešov 
bol pre mňa veľmi zaujímavým poduja-
tím, ktoré som v 70. a 80. rokoch 20. sto-
ročia pravidelne navštevoval. Poznal som 
sa nielen s K. Horákom, ale aj s viacerými 
študentmi-hercami, ktorí hrávali v  jeho 
hrách a  súčasne boli aj čitateľmi našej 
knižnice.

• Nielen chlebom je živý človek a kni-
hovník nielen knihami... Aké sú tvoje 
koníčky, kde si „nabíjaš baterky“?

Mojím najväčším „koníčkom“ bolo, je 
a bude, pokiaľ živý budem, zbieranie húb, 
turistika a  lúštenie krížoviek, klasických 
slovných, ale aj číselných českých a sloven-
ských krížoviek, ktoré pomáhajú udržiavať 
mozgové závity v kondícii.

• Čo ti život v knižnici dal?
Okrem stresov (ktoré sa nevyhnú žiadnej 

práci) som tu spoznal veľmi veľa milých 
ľudí, priateľov a spriaznených duší.

• Na koho si najviac spomínaš? Ktoré 
osobnosti v rámci (nielen) prešovského 
kultúrneho prostredia, resp. prostredia 
kultúrnych inštitúcií ovplyvnili tvoj 
osobný i profesijný život?

Najviac si spomínam na svojho prvého 
riaditeľa, pána doktora J. Repčáka, ktorý 
ma nielen zamestnal v  knižnici, ale mi aj 
veľmi pomohol v  mojom profesionálnom 
raste. V  tom čase boli kultúrne inštitúcie 
organizované inak ako dnes. Rád spomí-
nam aj na priateľov z týchto inštitúcií (pa-
miatkári, pracovníci galérie, múzejníci...).

• Aktuálne si už na dôchodku. Čomu sa 
v súčasnosti venuješ?

Stále sa venujem krížovkám, turistike, ro-
dine, naďalej rozvíjam svoje koníčky.

• Nespomínaš si na nejakú milú príhodu, 
ktorá by sa spájala s knihovníckym pro-
stredím a tvojím pôsobením v ňom?

Počas práce v knižnici som chodieval do 
kúpeľov. V  istom mestečku som náhodou 
stretol dve mladé dievčatá, ktoré ma po-
zdravili a spýtali sa, či som pracoval v ŠVK 
v Prešove. Odvetil som im, že aj ja ich po-
znám a povedal som im ich mená. Rozišli 
sme sa rozradostení, že sme sa navzájom 
stretli po dvoch-troch rokoch a trochu sme 
si poklebetili o práci v knižnici.

• S akou najkurióznejšou publikovateľ-
nou požiadavkou čitateľa si sa stretol?

Pri písaní ročníkovej práce za mnou kon-
com 70. rokov (keď ešte v knižnici neboli 
počítače) prišiel istý čitateľ, ktorý ma pre-
kvapil témou o žehličke („bigľajz“). Najprv 
som zostal vykoľajený a po dvoch dňoch, 
keď znova prišiel, dostal odo mňa rešerš 
s piatimi-šiestimi záznamami. Neskôr sa za 
mnou vrátil s tým, že mi veľmi pekne ďa-
kuje za pomoc.

Mgr. Marcela Domenová, PhD.,  
Mgr. Lucia Němcová, PhD.

Štátna vedecká knižnica v Prešove
ohkf@svkpo.gov.sk


