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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Ú

vodník je od slova úvod, čiže by
mal niečo uvádzať, predstavovať,
začať niečo nové. Tento úvodník
si chce splniť svoju misiu, lebo
uvádza nové edičné obdobie pod vedením
novej Redakčnej rady Bulletinu SAK. Redakčná rada sa prirodzene zmenila v súvislosti s novou Správnou radou SAK zvolenou v polovici minulého roku.
Bulletin je po každej stránke dobre rozbehnutý projekt. Pozná svoj smer, má nastavené mechanizmy, vie, kto sa oň stará.
Jednotlivé čísla Bulletinu nezostávajú ležať
na poličkách študovní a čitární. Naopak,
sú starostlivo prelistované až prelustrované
svojou cieľovou skupinou, teda pracovníkmi knižníc. Ako profesijné médium prináša informácie knihovníčkam a knihovníkom. Za doterajšiu úroveň patrí obrovská
vďaka celému redakčnému tímu, obzvlášť
členkám, ktoré v minulom roku ukončili
svoje pôsobenie v redakčnej rade.
Nová redakčná rada má na čo nadviazať.
Vieme, akým témam a oblastiam knihovníckeho života sa chceme venovať ďalej.
Budeme radi, ak sa Bulletin SAK stane
priestorom, kde nájdete inšpirácie, dobré
rady, informácie a možno aj utvrdenie, že
to, čo robíme v knižniciach, má zmysel.
Aby sme dosiahli takúto tvár štvrťročníka,
potrebujeme Vašu aktívnu účasť. Preto už
teraz avizujeme, že sa na vás budeme obracať so žiadosťami o príspevky, námety
a informácie o knihovníckej praxi.
Druhé číslo Bulletinu SAK v roku 2019
je venované Týždňu slovenských knižníc.
Tento ročník sa podľa mňa vydaril. Začalo
to dôslednou prípravou všetkých zúčastneBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

ných, pokračovalo jeho slávnostným otvorením v Levoči. Otvorenie bolo dôstojné,
zaujímavé, kultúrny aj sprievodný program
excelentný. Dobre sa počúvali úvodné príhovory nových predstaviteľov vrcholných
orgánov SAK a SSKK, potešili slová ocenenia našej práce od ambasádorov TSK- nastupujúceho aj predchádzajúceho. No a potom začal TSK v teréne. Ako máte možnosť
vidieť v aktuálnom čísle, dialo sa toho naozaj veľa. Kolegovia v knižniciach boli tvoriví, hraví, inovatívni, prichádzali s ponukou
tradičných aktivít , ale presadili sa masívne
aj eventy pre mladých s využitím technológií, zážitkovej pedagogiky a podobne. Myslím si, že tomuto ročníku TSK bude patriť
pamätné miesto v jeho histórii.
Na záver mi dovoľte jeden osobný postreh.
Pred piatimi rokmi som sa naplno vrátila
do akademického knižničného prostredia.
Bolo veľmi viditeľné, ako sa knižničný svet
zmenil od čias mojich štúdií (končila som
krátko pred revolúciou). O zmene vieme
my a mnohí čitatelia to vedia tiež. Treba
nám o tom povedať aj iným: verejnosti,
komunitám, vedeniam inštitúcií, politikom, aby bolo jasné, aký veľký potenciál
v knižniciach majú. Idealistická predstava?
Možno. No tam, kde som pôsobila dlhý čas
pred knižnicou, nás učili, že o dobré príklady sa treba podeliť. A tiež, že sa treba
v dobrom pochváliť, osláviť a pripomenúť
si každý čiastkový úspech. Tých úspechov
je v knižniciach veľa. Skúsme spoločne dať
o nich vedieť svetu.
Vaša
Alena Mičicová
zodpovedná redaktorka Bulletinu SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
JUBILEJNÝ ROČNÍK TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC / THE JUBILEE WEEK
OF SLOVAK LIBRARIES
Mgr. Monika Lobodášová, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
monika.lobodasova@krajskakniznicanitra.sk
Abstract: The 20th Week of Slovak Libraries presented a varied palette of activities of Slovak libraries, which tried to reach as many readers as possible. It was held from 4 March to
9 March 2019.
Keywords: The Week of Slovak Libraries 2019, evaluation, ceremonial opening
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc 2019, vyhodnotenie, otvorenie
Jubilejný dvadsiaty ročník Týždňa slovenských knižníc bol slávnostne otvorený 4.
marca 2019 v historických priestoroch levočskej radnice. Celoslovenské podujatie,
ktorým chceme pozitívne zviditeľniť prácu
knižníc každoročne vyhlasuje Slovenská
asociácia knižníc spolu so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc s ústredným
mottom Knižnice pre všetkých. Snahou
všetkých knižníc od verejných cez akademické, vedecké, školské a špeciálne je svojou
zvýšenou aktivitou osloviť čo najviac používateľov, rôznymi benefitmi prilákať nových
používateľov a udržať si tých stálych priaznivcov a milovníkov knižníc, knihovníkov
a samozrejme milovníkov dobrej knihy.
Akt slávnostného otvorenia sa uskutočnil
pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej
republiky Ľubice Laššákovej a predsedu
Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Spoluorganizátormi bola
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči a Knižnica Jána Henkela
v Levoči. Programom sprevádzal ambasádor
TSK Ján Gallovič člen Činohry SND a o kultúrny program sa postarala hudobná host-
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ka sopranistka Eva Hornyáková, sólistka
Opery SND. Súčasťou slávnostného stretnutia okrem slávnostných príhovorov hostí
a usporiadateľskej knižnice bolo odovzdanie
ceny SAKAČIK 2018, vyhlásenie Knihy roka
PSK 2018, premietanie dokumentárneho filmu Svet na dotyk s audiokomentárom pre
nevidiacich. Po bohatom programe nasledovala prehliadka historickej radnice a milovníci historických pamiatok si prišli na svoje
aj pri prehliadke Chrámu sv. Jakuba s odborným komentárom sprievodkyne.
Cenu Sakáčik za rok 2018 získala Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave za podujatie Záložka do knihy spája školy.
Partnermi Týždňa slovenských knižníc
2019 boli Martinus, Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., Slovart. Železničná spoločnosť Slovensko propagovala Týždeň slovenských knižníc v rýchlikových spojeniach na
Slovensku tým, že ponúkla cestujúcej verejnosti knihy, ktoré si bolo možné počas jazdy
vlakom vypožičať. Knihy do vlakov poskytli
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Krajská
knižnica Karola Kmeťka v Nitre a Mestská
knižnica v Bratislave. Vo vlakových spoBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

joch bolo umiestnených 5 000 kusov letákov
propagujúcich TSK, obohatených o humor
z knižníc. Celoslovenskou akciou boli Knižničné hliadky, ktoré odmeňovali čítajúcich
na verejných priestranstvách záložkami do
kníh, venovaných kníhkupectvom Martinus
v počte 8 000 kusov. Knižničných hliadok sa
zúčastnili nielen knihovníci, ale aj dobrovoľníci z radov študentov. Podľa dotazníkového
zisťovania, ktorý vyplnilo iba 58 knižníc sme
zistili, že knižnice sa zapojili do projektu
Knižničné hliadky iba v malom množstve.
Pri čítaní bolo prichytených 502 čítajúcich
a Knižničné hliadky fungovali pri dvanástich knižniciach. Niektoré knižnice knižné
záložky rozdávali svojim návštevníkom pri
ich návšteve knižnice. V krajských mestách
prostredníctvom busboardov v najfrekventovanejších linkách MHD sa nám podarilo
spropagovať činnosť knižníc počas TSK.
Mediálnym partnerom je dlhodobo RTVS
Rádio Regina, ktoré do svojho vysielania
zaradilo rozhovory a reportáže z diania v
slovenských knižniciach. Široká odborná
i laická verejnosť sa tak mohla dozvedieť
o pripravovaných podujatiach v jednotlivých typoch knižníc. Knižnice svoju činnosť
propagovali aj v regionálnych médiách, regionálne televízie v tomto období prinášali
krátke zábery z podujatí, dávali priestor knihovníkom na prezentáciu svojej činnosti.
Svojimi vystúpeniami v RTVS sme oslovili
novinársku obec natoľko, že o našu činnosť
sa zaujímali aj po skončení TSK a vznikli
mnohé podnetné návrhy na propagáciu profesie knihovník do budúcna. Ako už býva
zvykom počas Týždňa slovenských knižníc
mnohé knižnice ponúkali svojim používateľom mnohé benefity v podobe bezplatného
členstva, či odpúšťania sankčných poplatBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

kov.
Na zmapovanie aktivít knižníc počas TSK
nám poslúžil Dotazník, ktorý bol uverejnený na stránke Slovenskej asociácie knižníc.
Je smutné, že iba 58 knižníc dalo o sebe
vedieť, čo všetko pripravujú počas TSK, ale
napriek tomu z dotazníkového prieskumu
vyplýva, že knižnice pripravili viac ako 625
podujatí pre 19 208 účastníkov. Knihovník
je tvor kreatívny, plný nápadov a preto sa
môžeme domnievať, že uskutočnených podujatí bolo niekoľkonásobne viac.
Verejné knižnice pripravili výstavky novokúpených kníh, hlasné čítania, tvorivé
dielne s deťmi. Základom ponukovej skladby knižníc počas TSK bolo sprostredkovanie stretnutí so spisovateľmi, regionálnymi
osobnosťami a odborníkmi. Možno spomenúť Braňa Jóbusa, Annu Sovány, Gabrielu
Antalovú , Vladimíra Barboríka, Mark E.
Pocha, Toňu Revajovú, Miroslava Eliáša,
Michala Habaja, Daniela Majlinga, či populárnu knihovníčku a spisovateľku Gabrielu
Futovú, ďalej odborníkov akými sú MUDr.
Viliam Dobiáš, PhD a gastroenterológ Peter
Minárik, či pracovníci ZOO Košice. Autorské čítania, kreatívna práca s detským používateľom, pesničky, kanisterapia, vystúpenia
napr. Ceruzko a Farbička, čo je interaktívne vystúpenie pre najmenších čitateľov
v rámci cyklu podujatí Maličkí a mamičky.
Seniori sú lákavou cieľovou skupinou pre
komunitné aktivity knižníc, preto sa v našej ponuke pravidelne objavuje aj Mozgový
jogging, vzdelávacie počítačové kurzy pre
seniorov začiatočníkov v oblasti práce s počítačom, internetom a e-mailom, prednášky
na zdravotné témy, prednášky o technických
pamiatkach na Slovensku. Knižnice, ktoré
zasiahla šnúra jarných prázdnin sa nevzdá-
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vali a pripravili pre detských používateľov
prázdniny v knižnici, kde im ponúkli zábavu, čítanie a tvorenie. V neposlednom rade
treba spomenúť aj aktivity, ktorými knižnice
prezentovali knihovnícku profesiu ako je
Hráme sa na knihovníka (deti si môžu vyskúšať, čo všetko prináša práca knihovníka),
Ako funguje knižnica alebo Staň sa na deň
knihovníkom - podujatia pre deti, kde deti
navštívili všetky oddelenia knižnice a mohli
si vyskúšať, čo robí riaditeľ, kto je to bibliograf, či ekonóm, čo sa robí v akvizícii. Výstavy fotografií a obrazov, výstavy ručných
prác hendikepovaných používateľov, ktorí
sú združení v SZTP a pod. sa stali neoddeliteľnou súčasťou knižníc. Druhú šancu na
život dostávali aj knihy vyradené, darované,
opotrebované a zastarané prostredníctvom
Burzy kníh, ktorá často dopĺňa čaro nášho
knihovníckeho sveta.
Akademické, vedecké a špeciálne knižnice
pripravili množstvo odborných podujatí na
používanie nových technológií, informačný
seminár k rešeršnej stratégii a taktike pri
práci s licencovanými databázami v rámci
prípravy na diplomové a bakalárske práce.
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bolo otvorenie Centra hispánskej kultúry
Vladimíra Olerínyho, v Slovenskej lesníckej
a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene sa uskutočnilo uvedenie do
života vysokoškolskej učebnice - Globálne
zmeny klímy a lesné ekosystémy, predstavenie Úžasného divadla fyziky z Brna sa
konalo v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.
V študovni Univerzitnej knižnici Trnavskej
univerzity bolo premietanie vybraných filmov pod názvom Kino v knižnici.
Medzi netradičné podujatia patrilo podujatie Knižničná kvapka krvi v Krajskej
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knižnici Karola Kmeťka v Nitre, kde dobrú
vec prišlo podporiť 31 darcov krvi. Darcovia
krvi si mohli vybrať a odniesť domov jednu
knihu z pripravenej ponuky darovaných
kníh od používateľov knižnice. Neštandardný spôsob propagácie čítania a knižnice na
sociálnych sieťach v realizácii Ľubovnianskej
knižnice mal názov Knihostena, Knižnica

Ľubovnianska knižnica Knihostena

Busboard
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

pre mládež mesta Košice prišla s nápadom
Romantický víkend, kedy v rámci MDŽ obdarovávali ženy knihami, v Tekovskej knižnici v Leviciach prostredníctvom podujatia
Mytológia v hudbe, hudba v mytológii
predstavili mytológiu Egypta, vo Vranove

mestských častí hľadali podľa zverejnených
indícií stratené knihy.
Vymenovala som iba zlomok podujatí,
ktoré knižnice počas jubilejného dvadsiateho ročníka Týždňa slovenských knižníc
pripravili a zrealizovali. Bez obetavosti
všetkých knihovníkov od
malých obecných knižníc
až po veľké akademické
knižnice by naša práca nebola atraktívna pre našich
používateľov, preto dajme o sebe vedieť svetu, že
knižnice tu boli, sú a budú
a bez nás by to ale vôbec
nebolo zaujímavé. Preto
milé knihovníčky, milí
knihovníci píšte a hovorte
o svojej práci.

Uvedenie do života vysokoškolskej učebnice - Globálne zmeny
klímy a lesné ekosystémy

nad Topľou Hornozemplínska knižnica
predviedla Vyšívací stroj - ako sa na
stroji dá z jednoduchého trička vytvoriť
trendy tričko. Počas
Týždňa slovenských
knižníc sa uskutočnil
už druhý ročník spoločného podujatia verejných knižníc BSK
pod názvom Stratené
knihy, kde obyvatelia
miest Bratislavského
kraja a bratislavských

Tlačová konferencia, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu,
Levoča

Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019
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KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCI AKTUÁLNE / KYSUCE LIBRARY IN ČADCA
CURRENTLY
PhDr. Janka Bírová, Kysucká knižnica v Čadci
janka.birova@kniznica-cadca.sk
Abstract: The paper describes the history and present of the first purpose-built library building in Slovakia - the Kysuce Library in Čadca.
Keywords: public library, building of library, library & information services
Kľúčové slová: verejná knižnica, budova knižnice, knižnično-informačné služby
Kysucká knižnica v Čadci (ďalej „KK“),
ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ďalej „ŽSK“), je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia
inštitúcia, plní funkciu verejnej mestskej
knižnice pre Mesto Čadca a regionálnej
knižnice pre územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto vrátane centrálneho nákupu pre mestské a obecné knižnice. Pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické
a metodické stredisko pre všetky typy knižníc v rámci regiónu Kysúc.
Je nutné spomenúť pár historických skutočností, ktoré výraznou mierou ovplyvnili
činnosť KK. Novodobá história knižnice
– ktorú môžeme pomenovať ako história
experimentálnej Okresnej knižnice v Čadci - sa začala odvíjať 16. apríla 1983, kedy
bol verejnosti sprístupnený „Kysucký zázrak“, ako v tej dobe nazývali niektorí slovenskí knihovníci knižnicu v Čadci. A mali
pravdu. Išlo o čin, ktorý posúval slovenské
knihovníctvo kvalitatívne na vyššiu úroveň. Verejnosti bola sprístupnená novo
postavená knižnica – prvá účelovo postavená budova knižnice na Slovensku ako
experimentálna. Experiment pozostával
zo stavebnej a užívateľskej časti, v rámci
ktorej sa overovali aj rôzne knihovnícke
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a informačné aktivity. Boli vytvorené špecializované knižničné zbierky – napr. fonotéka, artotéka, hračkotéka. Halový systém
prevádzky umožnil sprístupňovanie fondov prostredníctvom voľného výberu a to
aj v študovniach a čitárni. Sprístupnil sa
centrálny knižnično-informačný servis pre
používateľov, zaviedlo sa poskytovanie služieb knižnice i deťom od 3 rokov a overilo
sa poskytovanie reprografických služieb.
Kvalitatívny prelom v poskytovaných službách KK nastal po novembrovej revolúcii
v roku 1989 - knižnica v 90-tych rokoch
úspešne realizovala automatizáciu a elektronizáciu knižnično-informačných procesov a z uzatvorenej inštitúcie zhromažďujúcej, spracúvajúcej a uchovávajúcej knihy
sa z knižnice stala otvorená inštitúcia, ktorá záujemcom sprostredkováva informácie
prostredníctvom tých najnovších informačných a komunikačných technológií.
V skvalitňovaní podmienok pre poskytovanie kvalitných knižnično-informačných
služieb a v modernizácii objektu knižnice sa pokračovalo i v rokoch 2012 – 2018
a odpočet pozitívnych zmien je siahodlhý:
pod kuratelou zriaďovateľa ŽSK úspešnou
implementáciou projektu z Regionálneho operačného programu „Rekonštrukcia
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci“ a značným účelovým
finančných dotáciám ŽSK sa v ostatných
rokoch v knižnici vymenili okná, objekt
bol zateplený, zrealizovala sa výmena
elektroinštalácie a osvetlenia, vzduchotechniky, podláh, stropných podhľadov či
hygienických zariadení vrátane WC pre
imobilných používateľov; rekonštrukciou
prešla vonkajšia i vnútorná kanalizácia, vodovodná prípojka a zmodernizovaná bola
i samostatná plynová kotolňa. Vybudoval
sa bezbariérový prístup do budovy, novú
tvár získala prednášková a aj rozprávková
miestnosť. V rámci zvýšenia kvality poskytovaných knižnično-informačných služieb
bol zavedený nový knižnično-informačný
systém Clavius – jednotný vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského kraja,
ktorý v sebe zahŕňa automatizáciu všetkých
knihovníckych procesov a umožňuje vstup
i do databáz ďalších štyroch regionálnych
knižníc Žilinského kraja: Krajskej knižnice v Žiline, Turčianskej knižnice v Mar-

tine, Oravskej knižnice A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne, Liptovskej knižnice G.
Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši. V záujme spríjemnenia priestorov knižnice knižnica obnovila hračkotéku pre deti, artotéku umenia, fonotéku
pre priaznivcov hudby, esteticky dotvorila
vnútorné i vonkajšie priestory rozprávkovej miestnosti; priestory knižnice vrátane
študovní a čitárne sa zútulnili podlahovými krytinami, novým výpožičným pultom
a sčasti novým knižničným nábytkom; závesný výstavný systém umožňuje prezentovať i vo výpožičnej hale tvorbu maliarov, ilustrátorov, fotografov, amatérskych
i profesionálnych umelcov; uzamykateľné
šatňové skrinky, situované vo foyeri vstupu
do objektu KK, vytvárajú predpoklad kvalitnejšieho trávenia voľného času v knižnici;boli vymenené elektromagnetické madlá
bezpečnostného systému na ochranu
knižničného fondu, opravou prešli automatické vstupné dvere do KK. Novovybudovanou a sprístupnenou letnou čitárňou

Kysucké rozprávkové kráľovstvo
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s oplotením, so zastrešeným pódiom, so
stoličkami, stolmi a slnečníkmi sa rozšíril
atraktívny poznávací a oddychový priestor
KK a rozšírili sa možnosti organizovania
rôznych podujatí a aktivít pre všetky vekové kategórie registrovaných používateľov
i pre zdravotne a sociálne znevýhodnených
a celú čitateľskú verejnosť.
Všetky tieto skutočnosti pozitívne ovplyvňujú činnosť, pôsobenie a poskytovanie
kvalitných knižnično-informačných služieb KK. V ostatných rokoch – najmä po
rozsiahlej rekonštrukcii objektu knižnice
- možno hodnotiť činnosť KK veľmi pozitívne a potvrdzujú to i číselné ukazovatele
poskytovaných knižnično-informačných
služieb, ktoré takmer všetky dosiahli zvýšené hodnoty. Knižnica prostredníctvom
odborne erudovaných pracovníkov zabezpečovala systematickú akvizičnú činnosť
doplňovania a spracovávania knižničných
dokumentov a priebežne poskytovala vysoko kvalitné odborné knižnično-informačné služby adresované konkrétnym

požiadavkám používateľov a návštevníkov
knižnice.
Nechajme hovoriť čísla o kvalitnej a odborne erudovanej činnosti KK a dosiahnutých ukazovateľoch za rok 2018:
-- databáza knižnice obsahuje údaje
o 138 156 knižničných jednotkách,
-- KK poskytuje čitateľom a návštevníkom
110 titulov periodík v 119 exemplároch,
-- akvizičnou činnosťou formou daru, kúpou, projektovou činnosťou, náhradou,
povinným výtlačkom, formou spolufinancovania, vlastnou vydavateľskou činnosťou a inou formou akvizície získala
KK knižničné dokumenty v celkovej
hodnote 44 779,06 €,
-- zvýšenou akvizíciou sa podarilo dosiahnuť nákup KD v prepočte na 1 obyvateľa
vo výške: 1,17% a na používateľa vo
výške: 4,87%,
-- v KK sa zaregistrovalo 5 796 používateľov, ktorí realizovali celkom 270 915
výpožičiek, z toho: 100 107 KD prezenčne a na absenčné štúdium si čitatelia

Rozprávková miestnosť KK v Čadci
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vypožičali domov 170 808 KD,
-- pri prepočte výpožičky celkom na 1
obyvateľa bola v roku 2018 dosiahnutá
úroveň 11,22 výpožičiek a pri prepočte
výpožičky celkom na 1 používateľa bolo
46,74 výpožičiek a obrat knižného fondu
bol 1,66,
-- KK navštívilo v priebehu roka celkom 86
283 návštevníkov,
-- priemerná návštevnosť počas pracovných dní bola 328 návštevníkov a priemerná denná návštevnosť vrátane sobôt
bola 297 návštevníkov,
-- KK zorganizovala 703 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 16 713 návštevníkov.
Ktoré skutočnosti pozitívne vplývajú na
dosahované pozitívne ukazovatele?
Okrem profesionálnych, odborne erudovaných knihovníčiek a ich empatického
prístupu k registrovaným používateľom
a návštevníkom KK aj optimálne priestory
a podmienky na činnosť, najmä:
-- otvorená výpožičná hala s voľným
výberom aj v študovniach a čitárni,
-- hračkotéka, detský kútik a rozprávková miestnosť – uzatvorený priestor pre

deti a mládež (s originálnymi výtvarne
zdobenými oknami, dverami i čarovným zrkadlom akademického maliara
Ondreja Zimku) v otvorenej výpožičnej
hale, vytvárajúce optimálne možnosti
pre detskú kreativitu a fantáziu v rámci
Kysuckého rozprávkového kráľovstva,
ktorého činnosť sa aktívne rozvíja od
roku 2004, kedy na kráľovský trón slávnostne zasadol kráľ Ondrej I. Dobrotivý
- akademický maliar Ondrej Zimka,
-- prednášková miestnosť s kapacitou 70
osôb ako ideálny priestor pre autorské
besedy, prezentácie kníh, súťaže, semináre, prednášky, edukačné aktivity a pod.,
-- literárny panteon - študovňa s veľkoplošnou literárnou mapou Kysúc,
ktorá sprítomňuje fotografiami 34
známych nežijúcich literárnych osobností a dejateľov, ktoré sa narodili, alebo
pôsobili na Kysuciach, ktorých exponáty
sú umiestnené vo výstavných skrinkách
a vitrínach,
-- artotéka – knižnica výtvarného, hudobného a dramatického umenia, súčasťou
ktorej je i fonotéka s možnosťami posluchu a štúdia populárnej i vážnej

Literárny panteon
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hudby, jej producentov a interpretov i k
príjemnému naplneniu voľného času, zábave a relaxu pre všetky vekové skupiny
návštevníkov knižnice,
-- letná čitáreň so zastrešeným pódiom
vytvára predpoklady na organizovanie
rôznych multimediálnych podujatí,
literárno-hudobné pásma, autorské
besedy, netradičné čítania, dramatizácie
literárnych textov, súťaže, tvorivé dielne,
vystúpenia hudobníkov a neprofesionálnych divadelných súborov i na komunitné aktivity pre verejnosť a netradičné
podujatia pre deti a mládež, zdravotne
a sociálne znevýhodnených, seniorov
a čitateľskú verejnosť,
-- pamätné izby na propagáciu a zviditeľňovanie významných regionálnych
literárnych osobností, ktoré sa natrvalo
zapísali do histórie Kysúc:
›› pamätná izba Pavla Hrtusa Jurinu
vznikla v roku 2007. P. H. Jurina patril medzi najvýznamnejších prozaikov
slovenského exilu. Charakteristickým
znakom tvorby autora sú najmä kysucké motívy a príbehy dedinského človeka v prvej polovici 20. storočia. Svojim
literárnym dielom - plným neúnavného hľadania a nachádzania koreňov
národnej hrdosti, kresťanskej viery
a nevyčerpateľnej mravnej sily - preslávil Kysuce v celom krajanskom svete.
›› pamätná izba Jozefa Hnitku bola
sprístupnená v novembri 2013. Jozef
Hnitka, ako spisovateľ, pedagóg a publicista, ktorý pôsobil ako prvý riaditeľ
Okresnej knižnice v Čadci, má svoje
trvalé miesto v KK. Od roku 1999 je vo
vstupnej hale umiestnený aj originálny
reliéf spisovateľovho portrétu s pod-
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pisom a dvojverším jeho básne, ktorý
zhotovil výtvarník Róbert Herz.
-- bibliobox umiestnený pri vstupe do
knižnice a umožňuje vrátiť požičané
knižné tituly v čase zatvorenia knižnice.
Prioritou KK je neustále poskytovanie kvalitných a efektívnych knižnično-informačných služieb a prístupu k nim
k spokojnosti širokej čitateľskej verejnosti
a rozvíjanie elektronických knižnično-informačných služieb – napr.: Spýtajte sa
knižnice, predĺženie výpožičky, e-mailové
zasielanie upomienok a predupomienok,
oznamy o rezerváciách a MVS a pod., ale
i zavádzanie nových invenčných elektronických služieb, ktoré zvyšujú komfort pre
používateľov – elektronická objednávka
MVS a rešerší, objednávky odloženia dokumentu od registrovaných používateľov
prostredníctvom online katalógu Carmen
alebo telefonicky. KK rozšírila zápis detí
do knižnice už od 0 rokov (v predchádzajúcich rokoch boli deti registrované od 3
rokov).
Nezanedbateľná je i organizačná garancia množstva kultúrno – výchovných
a vzdelávacích podujatí a aktivít, z ktorých
mnohé majú dlhoročnú tradíciu, napr.
„Jašíkove Kysuce“ - je najstaršou literárnou súťažou na Slovensku a prvou literárnou súťažou, ktorá začala prebiehať na
internete, v roku 2018 sa uskutočnil 50.
ročník Celoslovenskej literárnej súťaže,
podporujúcej tvorbu mladých prozaikov;
„Jurinova jeseň“ - Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách
poézia a próza; KK venuje osobitnú pozornosť prezentáciám regionálnych osobnosBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

tí - formou autorských besied, prednášok,
uvádzaní nových kníh do literárneho života, ale i prostredníctvom čitateľskej anketovej súťaže „Kniha Kysúc“ a „Literárny
počin roka“; „Svätojánska poetická noc“
s najúspešnejším netradičným čítaním a
mládeži určenými programami zameranými na oblasť hudby, výtvarného a dramatického umenia; súťaž „Supersenior
roka“; v rámci klubu prvého čítania sa deti
prezentujú vo výtvarnej súťaži „Môj rozprávkový svet“ a recitačnej súťaži vo veku
od 4 - 6 rokov „Jazýček môj, ohýbaj sa!“.
Nielen malí čitatelia navštevujú knižnicu,
ale krásu písaného slova sprístupňujú knihovníčky i pravidelnými návštevami materských škôl v meste a okolí v rámci aktivít
„Knižnica na cestách“. Pre žiakov prvých
ročníkov základných škôl pripravuje KK
„Pasovanie prvákov do kráľovstva rozprávok“, kde písmenkovou vareškou - slávnostným aktom prváci dostávajú svoj prvý
čitateľský preukaz a stávajú sa čitateľmi
knižnice. Stretávajú sa na pôde knižnice,
objavujú svet abecedy a čaro zázračného
rozprávkového sveta. Častými návštevníkmi sú i žiaci druhých ročníkov, pre ktorých

je určená súťaž „Čítaš, čítam, čítame...“
o najlepšiu čitateľskú triedu a najlepšieho
čitateľa Mesta Čadca. Veľký záujem prejavili deti o „Netradičné čítanie“, ktorého
zámerom je ukázať, že čítať sa dá všade, na
rôznych miestach i v rôznom čase. Každý
mesiac sú predstavované knižné novinky
úspešných detských autorov a čítanie na
netradičných miestach napr. pod stolom,
v zasneženej krajine, v lampiónovom sprievode, či v nočnom úbore. V KK prebiehajú i výtvarné súťaže pre deti a mládež
základných i špeciálnych škôl. „Ilustrujem
svoju obľúbenú knihu“ je súťaž v rámci záujmu u detí na poprednom mieste
s množstvom výtvarných prác rôznych
techník a veľkostí. Všetky práce sú vystavované v priestoroch knižnice. K „top“
detským podujatiam však patrí i medzinárodné celonočné podujatie „Noc s Andersenom“ i „Adventné čítanie“ - venované
čítaniu vianočných rozprávok i biblických
príbehov a tvorivé dielne sú zamerané na
vianočné ľudové zvyky a tradície. Výtvarná súťaž „Nakresli si betlehem“ má už viacročnú tradíciu a zapájajú sa do nej i deti
z družobného mesta Žywiec v Poľsku.

Jurinova jeseň 2018
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Letný čitateľský tábor „Knihuľko“ získava
čoraz väčší záujem a prináša našim detským čitateľom veľa tajomstiev, prekvapení, stretnutí s regionálnymi autormi a ilustrátormi, prvé pokusy o vlastnú tvorbu
i dobrodružné potulky po regióne Kysuce.
Počas letných prázdnin prebieha i cyklus
podujatí „Pekné slovo lieči“ v rámci spolupráce s detským oddelením Kysuckej
nemocnice v Čadci. Knihovníčky navštevujú choré deti, pripravujú rozprávkové
odpoludnia a tvorivé dielne v nemocnici
a zabezpečujú hospitalizovaným deťom
donášku kníh, časopisov, audiovizuálnych
dokumentov i omaľovaniek. Navštevujú
aj deti v Krízovom centre a rozprávkovými príbehmi, prípadne ich dramatizáciou
maňuškovým divadielkom, tvorivými dielňami a hádankami pomáhajú zabudnúť na
problémy a vyčariť na ich tvárach radosť a
úsmev. Deti predškolského veku spoločne
s rodičmi na materskej dovolenke sa stretávajú v Klube prvého čítania pod názvom
„Šupinky“, založeného v knižnici v roku
2009. Na stretnutiach, venovaných rôznym témam zážitkového čítania, ilustrovania, dramatizácie rozprávok, hudobných
programov a hier, približujú knihu deťom
zábavnou formou.
Výpočet všetkých uskutočnených podujatí
a aktivít má KK zverejnené na web stránke
knižinice: http://www.kniznica-cadca.sk/
files/Sprava_cinnost_2018.zip.
Od roku 2014 KK venuje zvýšenú pozornosť public relations - prezentácii a propagácii svojej činnosti, poskytovaných
službách, aktivít a podujatí: priebežne
informuje webová stránka KK: www.kniznica-cadca.sk. Používatelia knižnice majú
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na uvedenej web stránke KK prístup na
on-line katalóg, ktorý umožňuje aj z pohodlia domova zistiť, ktoré sa knižničné
dokumenty v KK nachádzajú a či sú dostupné alebo vypožičané. On-line katalóg
poskytuje možnosti vyhľadávať si aj tematicky – nielen podľa autorov a názvov. KK
pravidelne informuje svojich používateľov a návštevníkov o nových knižných tituloch zaradených do fondu knižnice na
web stránke KK - podstránke Nové knihy: http://cadca.kniznice.net/Carmen/sk/
news;jsessionid=D92EE3B8345946E6ED94B6BEC8B6D5C6.
Napr. v roku 2018 sa anotácie knižných
noviniek pravidelne v týždenných intervaloch zverejnili v regionálnych týždenníkoch: MY Kysucké noviny: Najnovšie tituly
– 50 krát a Kysuce: Nové knihy v Kysuckej
knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 50 krát.
KK zverejňovala informácie o svojich
aktivitách aj na sociálnej Facebook, kde
umiestňovala nielen pozvánky na plánované aktivity, ale aj fotografie a videá zo
zrealizovaných podujatí; aktuálne plagáty
na propagáciu služieb a pozvánky na aktuálne podujatia umiestňuje KK aj v presklenej vitríne pred vchodom do knižnice – do
informačného panela.
KK prezentovala svoju činnosť aj aktuálne
spracovanými tlačovými správami - v regionálnych médiách - regionálnych týždenníkoch Kysuce, MY Kysucké noviny,
ale aj v celoslovenských periodikách Dotyky a Literárny týždenník. Tlačové správy boli priebežne uverejňované aj na web
stránke Žilinského samosprávneho kraja:
http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/.
V roku 2018 bolo zverejnených celkom 48
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tlačových správ a v priebehu roka 2018 bolo
o KK uverejnených celkom 250 článkov.
V prípade realizácie aktivít a podujatí väčšieho alebo významnejšieho rozsahu sme
spolupracovali s Kysuckou televíziou; ak sa
aktivity realizovali v Turzovke, spolupracovali sme s Turzovskou televíziou a prostredníctvom audiovizuálnych záznamov
archivujeme významné okamihy v činnosti
knižnice.

časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské
podujatia, kultúru a kreativitu. Prioritou
KK je poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb všetkým návštevníkom a registrovaných používateľom.
Odborne erudovaní pracovníci knižnice
sú pripravení vyhovieť všetkým odborným
požiadavkám a podieľať sa na plnohodnotnom plnení funkcií regionálnej i mestskej
knižnice.

Širokospektrálna činnosť a dosiahnuté
kvantitatívne i kvalitatívne ukazovatele
KK potvrdzujú transformáciu knižnice na
komunitné, multifunkčné a multikultúrne
centrum, ktoré ponúka priestor pre voľno-

Srdečne vás pozývame do Kysuckej
knižnice v Čadci stráviť v príjemnom
prostredí chvíle relaxu, ale aj načerpať
z prameňov poznania. Tešíme sa na osobné stretnutia.

POVAŽSKÁ KNIŽNICA V POVAŽSKEJ BYSTRICI – POÉZIA / LIBRARY OF
POVAZIE REGION IN POVAŽSKA BYSTRICA – POETRY
Elena Kaplanová, Považská knižnica v Považskej Bystrici
elena.kaplanova@kniznicapb.sk
Abstract: The paper brings information about events and other activities of Library of Povazie Region in Povazska Bystrica in the field of work with poetry.
Keywords: Library of Povazie Region in Povazska Bystrica, poetry, library servicies, library
activities
Kľúčové slová: Považská knižnicav Považskej knižnici, poézia, knižničné služby, knižničné
aktivity
„Len to má cenu, čo nás presahuje...“
Pavol Strauss
Knihovníkom, milujúcim svoje povolanie, je radostným poslaním sprostredkúvať pôvab krásy poézie. Začnime s tými
najmenšími. Veď Považskú knižnicu radi
navštevujú rodičia už s celkom maličkými deťmi: dojčatami, batoľatami, lezúňmi.
Prebúdzajú u svojich detí záujem o knižky,
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ktoré si vypožičiavajú, a tak budujú u nich
návyky, vzťahy... Je už len na nás, na knižniciach, ako dokážeme dané možnosti zúročiť. O tom, že naše úsilie nie je márne a prináša plody, svedčí i skutočnosť, že mnohí,
pred rokmi detskí čitatelia, zostávajú našej
knižnici verní. S odstupom času privádzajú do Považskej knižnice svoje deti...
V hlavnej budove Považskej knižnice a jej
dvoch pobočkách nám na sprostredkovaní,
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šírení múdrosti, krásy i dobra záleží.
VYPOŽIČIAVANIE POÉZIE PRE DETI OD 3
DO 6 ROKOV
Riekanky, spievanky, veršovačky – poéziu pre túto vekovú kategóriu sprístupňujú
deťom hlavne rodičia, ktorí na nej vyrástli.
S obľubou pre svoje ratolesti vypožičiavajú napr. Môj macík, Rukavička, Mechúrik
Koščúrik, Cvrček a mravček, Ondríkovi
priatelia, Riekanky a pesničky pre maličké
detičky...
VYPOŽIČIAVANIE POÉZIE PRE DETI OD 6
DO 13 ROKOV
Detskí čitatelia po nej siahajú predovšetkým v období literárnych súťaží. Pre detských knihovníkov nastáva obdobie intenzívnej výpomoci pri výbere adekvátnej
poézie, ktorá deti zaujme, ľahko sa pamätá,
má príslušný počet slôh, zodpovedajúcim
kritériám Hviezdoslavovho Kubína. O
poéziu je prejavovaný záujem, tiež podľa
vyučovacieho plánu na odporúčanie pedagógov.
VYPOŽIČIAVANIE POÉZIE PRE DETI NAD 13
ROKOV
Deti si ju už rady vyhľadávajú aj v oddelení beletrie, kde je väčšia ponuka. Veľmi
rady siahajú po štúrovcoch ako Andrej
Sládkovič, Janko Kráľ, Samo Chalupka, Ján
Botto.
KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ
Považská knižnica svoju hlavnú – výpožičnú činnosť dopĺňa a umocňuje aj kultúrno-výchovnou činnosťou. Samozrejme,
nielen s prózou, ale aj s poéziou pravidelne
pracujeme v rámci kultúrno-výchovných

16

podujatí, a to v spolupráci s materskými
škôlkami, základnými aj strednými školami. Dlhodobo spolupracujeme tiež so
Spojenou školou internátnou (Špeciálna
základná škola, Špeciálna materská škola,
Autistická škola a Praktická škola), ktorá je
určená pre zdravotne znevýhodnené deti.
Pre túto cieľovú skupinu pripravujeme
pásmo poézie formou riekaniek, krátkych
básničiek a hádaniek od známych slovenských detských autorov. Okrem toho pripájame básničky k témam napr. o ročných
obdobiach alebo sviatkoch (Veľká noc,
Vianoce). Podľa výročí slovenských básnikov organizujeme rôzne podujatia. Zaznamenávame aj zvýšený dopyt po tematickej
poézii.
Pri práci s deťmi a mládežou, vychádzame v ústrety aj požiadavkám učiteľov. Je to
hlavne poézia zameraná na abecedu, číslice, ľudovú slovesnosť. Oslovujú ich básne
Ľudmily Podjavorinskej, Márie Rázusovej-Martákovej, Milana Rúfusa, Daniela Heviera, Kristíny Bendovej, Ondreja Nagaja,
Jána Andela, Jaroslava Rezníka, Jána Navrátila, Jany Pavlíkovej atď. Básničky pre
správnu výslovnosť od Štefana Moravčíka
a Jozefa Pavloviča...
Zároveň pružne, podľa aktuálnej požiadavky pedagógov, realizujeme hodiny
slovenskej literatúry na rôzne témy, napr.
balady, veršované bájky. Podobne, podľa
aktuálnej témy v jednotlivých mesiacoch
roka. Príklad: apríl je venovaný životnému
prostrediu a jeho ochrane, preto knihy s
poéziou nasmerúvame na prírodu. V máji
si pripomíname Deň matiek, deťom pomáhame s výberom vhodnej poézie, atď.
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Ilustračná ukážka:
PODUJATIA PRE DETI OD 6 DO 12 ROKOV
• Kráľ Abecedník – podujatie na spoznávanie písmeniek.
• Zvedavé písmenká – detektívne pátranie
so psíkom Demeterom po písmenkách
z plastelíny, ktoré sa stratili pani učiteľke.
• Ako sa Nevedko (ne)stal básnikom –
hľadáme rýmy.
• Ako sa deti hrávali kedysi – (ľudová slovesnosť), básničky, riekanky, pesničky,
vyčítanky a detské hry.
• V krajine kráľa Abecedníka – hráme sa
s abecedou.
• Peter Kubica a jeho básne pre deti.
• Riekanky od Helenky – Helena Ďurišová predstavuje poéziu o písmenkách
a číslach.
• Poézia hľadá slová a ich význam v rýmy
skladá – sprostredkovanie deťom knižky
detskej poézie.
• Hľadajme znova a znova pre poéziu
slová – predstavovanie básní D. Heviera,
Ľ. Feldeka, T. Janovica, M. Rúfusa a ďalších poetov, ktorým sú v knižnici venované zážitkové hodiny a čítania s porozumením.
Vo výpožičnom procese radi sprostredkúvame poéziu dospelým používateľom. Venujeme sa tiež zdravotne znevýhodneným
čitateľom v domovoch sociálnych služieb
a zariadeniach pre seniorov. Príležitostne
im pripravujeme chvíľky s poéziou. Žiaci
druhého stupňa základných škôl a študenti
stredných škôl sa so slovenskými poetmi
a ich poéziou oboznamujú v rámci podujatia Literárne hodiny. Považská knižnica
v Považskej Bystrici zorganizovala 13 ročníkov bienále regionálnej súťaže v literárBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

nej tvorivosti (vrátane poézie) pod názvom
Dary reči. Slová poetky Mily Haugovej
odkazujú na to, že písanie je podstatnou
súčasťou života ľudí. Svedčí o tom aj II. ročník literárneho nesúťažného projektu PK v
PB, pod názvom Literárne BLUES(nenie).
Zapojilo sa doňho viacero nádejných autoriek a autorov. Prezentovali sa vlastnou
tvorbu poézie. Spomeňme na ilustráciu
niektoré z týchto podujatí PK PB:
Duša Donaha – prezentácia knihy poézie.
Oľga Rojková-Danajová sa predstavila prvotinou básní, v ktorých odhaľuje svoje poryvy duše a srdca, lásku k svojim blízkym,
k prírode a zaujíma i postoj k všeľudským
a spoločenským otázkam a problémom.
V rámci projektu Čo Sa Robilo – Čo Sa
Robí sme pripravili literárne hodiny, kde
žiaci tvorili „FACEBOOKOVÉ“ stránky
(na papier formátu A2). Pracovali s dielami autorov K. Čapek, M. Rúfus, M. Rázus.
Zámerom bolo zoznámenie sa s autormi,
s ich životom a tvorbou. Úryvky básní sa
pokúšali individuálne dotvoriť a svoje práce prezentovali pred spolužiakmi. Naším
zámerom bolo, aby žiaci získali pozitívny
vzťah k básnickej tvorbe a sami skúsili
vytvoriť vlastné básne.
V predvianočnom období sme v zariadeniach pre seniorov čítali básne Milana Rúfusa z kníh: Modlitbičky a Nové
modlitbičky.
V období súťaže Hviezdoslavov Kubín
čitatelia vo väčšej miere navštevujú knižnicu a požadujú hlavne poéziu, ktorou sa
prezentujú na tejto súťaži. Záujemcom
doporučujeme literatúru podľa veku detí
a študentov. Najčastejšie žiadaní autori: M.
Válek, M. Rúfus, M. Rázus, T. Križka, J. Urban, J. Brezina, V. Mihálik, P. Koyš etc.
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Považská knižnica z literárnych časopisov odoberá a záujemcom ponúka viaceré, napr. SLOVENSKÉ POHĽADY, KULTÚRA – Dvojtýždenník závislý od etiky,
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, FRAKTÁL,
DOTYKY, ROMBOID, OROL TATRANSKÝ (príloha Slovenských národných novín), Knižná revue.
Knižničný fond priebežne dopĺňame poéziou. Prírastky knižničných jednotiek do
fondu PK majú stúpajúcu tendenciu.
OHLIADNUTIE NA VEĽKOLEPEJŠIE
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ POETICKÉ
PODUJATIA, V KTORÝCH POÉZIA BOLA
SVIATKOM KULTÚRY:
KRESBIČKA DROBNÁ NAVŽDY VISÍ V RÁME
AJ V POVAŽSKEJ BYSTRICI
Júnové prvopiatkové dopoludnie sa v
koncertnej sále Základnej umeleckej školy
v Považskej Bystrici nieslo v duchu literárno-umeleckej prezentácie novej básnickej
zbierky pre deti a mládež od Teodora Križku s názvom Kresbička drobná navždy visí
v ráme, ktorá bola taktiež spojená s výstavou obrazov Zuzany Vaňousovej.
http://www.kniznicapb.sk/kresbicka-drobna-navzdy-visi-v-rame-aj-v-povazskej-bystrici/kresbicka-drobna-navzdy-visi-v-rame-aj-v-povazskej-bystrici.
html?page_id=1129
TAJOMNÉ PRAMENE V NÁS
Považská knižnica v Považskej Bystrici je
dlhodobo známa svojou precíznou organizáciou kvalitných kultúrnych podujatí a
inak tomu nebolo ani 16. septembra 2014,
kedy v priestoroch Základnej umeleckej
školy Imra Weinera Kráľa (vo výtvarnom
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ateliéri Milana Sládka) usporiadala literárno-hudobné pásmo s názvom Tajomné
pramene v nás, ktorého hosťami boli: poetka a univerzitná profesorka Eva Fordinálová, odborný asistent Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre Ján
Gallik a odborná asistentka Katedry slovenskej literatúry FF UKF v Nitre Martina
Zajíčková. Ešte pred samotným podujatím
mali hostia možnosť navštíviť Predmier
– rodnú dedinu Jozefa Ignáca Bajzu, ktorou ich previedol pán starosta Ing. Viliam
Čillík, i Manínsku tiesňavu, ktorú zdobí
najväčší megalit na Slovensku.
http://www.kniznicapb.sk/tajomne-pramene-v-nas/tajomne-pramene-v-nas.
html?page_id=2054
ROSA Z PAVUČÍN
http://www.kniznicapb.sk/rosa-z-pavucin-tvpx.html?page_id=1256
http://www.kniznicapb.sk/rosa-z-pavucin.
html?page_id=1255
http://www.kniznicapb.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1254
KNIŽNICA V POVAŽSKEJ BYSTRICI
OSLÁVILA 90 ROKOV
Hodina básnictva v Považskej Bystrici
Veľmi pozoruhodným a originálnym spôsobom sa rozhodli pracovníci Považskej
knižnice v Považskej Bystrici osláviť 90.
výročie existencie tejto významnej kultúrnej inštitúcie. Dňa 6. októbra 2015 zorganizovali kultúrne podujatie nazvané Hodina
básnictva, v rámci ktorého utvorili symbiózu slova a hudby. Na pódiu v hudobnej
sále Základnej umeleckej školy v Považskej
Bystrici sa totižto stretli významní umelci
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

a významné umelkyne – básnik a šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra Teodor
Križka, ktorého básne zhudobnil český
klavirista a kontrabasista Peter Kořínek, a
ktoré famózne interpretovala v rámci umeleckého prednesu herečka a moderátorka
Hilda Michalíková a nádherne zaspievala
šansóniérka Jana Orlická.
Do posledného miesta zaplnená hudobná
sála bola slávnostným koncertom skutočne
nadšená. Počas programu odzneli okrem
zhudobnených básní Teodora Križku i
francúzske šansóny o láske či nádherná
modlitba v hebrejčine.
http://www.kniznicapb.sk/hodina-basnictva-v-povazskej-bystrici.html?page_id=2308
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/povazska-bystrica/item/6539-hodina-b%C3%A1snictva
https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/slavnostny-koncert-hodina-basnitstva-povazska-kniznica-v-povazskej-bystrici-6-oktobra-2015/
AUTORSKÁ BESEDA PRE ŽIAKOV SO
SPISOVATEĽOM PETROM KUBICOM
http://www.kniznicapb.sk/autorska-beseda-so-spisovatelom-petrom-kubicom-pre-ziakov/autorska-beseda-so-spisovatelom-petrom-kubicom-pre-ziakov.
html?page_id=3037

http://www.kniznicapb.sk/aktuality/podujatia/pokorny-rebel-lasky-a-milosrdenstva.
html?page_id=1027
HISTORICKÝ A UMELECKÝ PROFIL
OSOBNOSTI J. M. HURBANA
Historický a umelecký profil osobnosti
J. M. Hurbana pod odborným vedením
PhDr. Ľubice Juríčkovej pri príležitosti
200. výročia narodenia buditeľa národnej
myšlienky J. M. Hurbana.
http://www.kniznicapb.sk/historicky-a-umelecky-profil-osobnosti-j.-m.-hurbana/
historicky-a-umelecky-profil-osobnosti-j.-m.-hurbana.html?page_id=2861
MUDR. PAVOL STRAUSS – VELIKÁN
SLOVENSKÉHO NÁRODA OČAMI
PAMÄTNÍKOV
http://www.kniznicapb.sk/mudr.-pavol-strauss-velikan-slovenskeho-naroda-ocami-pamatnikov/
mudr.-pavol-strauss-velikan-slovenskeho-naroda-ocami-pamatnikov.html?page_id=1746

POKORNÝ REBEL LÁSKY A
MILOSRDENSTVA V POVAŽSKEJ BYSTRICI
(1. ČASŤ)
Básnik, žalmista, spisovateľ – Jozef Tóth
http://www.kniznicapb.sk/pokorny-rebel-lasky-a-milosrdenstva-v-povazskej-bystrici-1-cast.html?page_id=1123
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019
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ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
ŠPECIÁLNA ODBORNÁ KNIŽNICA POVAŽSKÉHO MÚZEA V ŽILINE / SPECIAL
PROFESSIONAL LIBRARY OF THE POVAŽSKÝ MUSEUM IN ŽILINA
Súčasťou Považského múzea v Žiline,
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je špeciálna odborná knižnica
určená na prezenčné štúdium. Jej sídlo je
v areáli Budatínskeho hradu.
Knižničný fond tvoria hlavne dokumenty
z oblasti spoločenskovedných a prírodných
odborov, najmä histórie, archeológie, botaniky, zoológie, etnografie, drotárstva, a tiež
dejín dopravy. Zastúpené sú aj encyklopédie a príručky rôzneho druhu.
Fond periodík tvoria slovenské, ale aj zahraničné odborné časopisy.
Dejiny knižnice sa začali písať v roku 1953,
kedy bol vykonaný prvý zápis publikácie
do prírastkovej knihy. Cenným prírastkom
je najstaršia publikácia Corpus Iuris Hungarici vydaná v roku 1740, ako aj cez tristo
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starých tlačí vydaných do roku 1918.
Za roky svojej dlhoročnej existencie knižnica prešla svojim prirodzeným vývojom.
Pracovali v nej kvalifikovaní i nekvalifikovaní knihovníci a mala svoje dobré, ale aj
horšie obdobia.
Za pozitívny posun môžeme považovať
obdobie od roku 2000, keď knižnica získala
adekvátne priestory a kedy sa mohla začať
odborne rozvíjať. Novovzniknuté priestory
v zrekonštruovanej budove v areáli Budatínskeho hradu sa stali dôstojným miestom
pre umiestnenie knižničného fondu a pre
pokojné a príjemné štúdium literatúry.
Fond knižnice tvorí v súčasnej dobe viac
ako 12 tisíc knižničných jednotiek. Ako už
bolo spomínané, fond nebol po určitý čas
odborne vedený a spracovaný, a tak s nový-
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Fotografie A. Kucharčíková
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mi priestormi a novým technickým vybavením prišlo obdobie, kedy sa fond musel
od začiatku skatalogizovať a usporiadať.
Bol zakúpený knižničný automatizovaný
systém Libris, ktorý v tom čase dostačujúcim spôsobom umožnil spracovanie fondu a tiež jeho využívanie prostredníctvom
on line katalógu pre pracovníkov múzea.
Odborní pracovníci múzea mali tak novú
príležitosť, ako získať prehľad o získaných
publikáciách, možnosť vyhľadať informácie
potrebné pri ich práci. V súčasnosti je knižničný fond kompletne spracovaný elektronicky.
Postupom času bol už nevyhovujúci
knižničný systém nahradený v roku 2009
systémom KIS MaSK, ktorý je v správe
Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Bola vykonaná konverzia dát, nový systém
umožnil vystavenie katalógu fondu na webovej stránke múzea. Z pohodlia domova
je tak umožnené prehliadať knižničný fond
knižnice, prípadne si na dohodnutý čas
rezervovať publikáciu. Zároveň, s kompletným spracovaním fondu a jeho zverejnením
sa otvorili nové príležitosti aj pre externých
používateľov, čo dovtedy bolo možné len
pre pracovníkov múzea, skvalitnili sa tiež
odborné práce v knižnici. Potrebné informácie tu nájdu študenti pre vypracovanie
bakalárskych či diplomových prác.
Knižnica sa otvorila aj pre verejnosť a začala poskytovať svoje služby trikrát v týždni. Návštevníci majú k dispozícii samostatný počítač s prístupom na internet a môžu
si potrebné informácie vyhľadávať v katalógu podľa troch hľadísk – autora, názvu,
príp. predmetového hesla. V zmysle platného cenníka si nájdené informácie môžu
dať okopírovať alebo oskenovať. Taktiež
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zabezpečujeme medziknižničnú výpožičnú
službu publikácií.
Používateľom je k dispozícii aj iný druh informačných služieb knižnice - elektronické
služby knižnice a tiež dobierkový predaj
publikácií, prostredníctvom eshopu. On-line návštevníkom sme schopní okopírované, resp. oskenované články zaslať aj na
dobierku.
Akvizičný program knižnice je v súčasnej dobe zameraný predovšetkým na získavanie odbornej literatúry regionálneho
charakteru, ako zdroja poznania miestnej
histórie a prírodných pomerov. Pracovisko spolupracuje so starostami miest a obcí
a darí sa mu získavať výročné monografie,
na ktorých participujú odborní pracovníci
múzea. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa o odbornú literatúru, získanú formou
medziknižničnej výmennej spolupráce
s rôznymi domácimi aj zahraničnými mú-
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zeami a vedeckými inštitúciami. Odoberá
tiež regionálnu tlač a formou výstrižkov
vedie kroniku publikovaných správ o aktivitách múzea. K dejinám dopravy a drotárstva, ktoré sú jeho špecializovanými
odbormi, má k dispozícii súbor domácej
a zahraničnej literatúry.
Knižnica sa svojou činnosťou podieľa aj
v oblasti zhromažďovania informácií, či je
to pre súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc, štátnu štatistiku, alebo prehľadu o vydaných tituloch. V rámci edičnej činnosti múzea zabezpečuje pridelenie
ISBN.
V rámci odborných činností knižnica vydáva tematické bibliografické súpisy z najviac žiadaných a využívaných oblastí. Vydané boli bibliografické súpisy publikácií
o Žiline, drotárstve, Čičmanoch a tiež súpis
edičnej činnosti múzea. Rešeršné služby sa
poskytujú na požiadanie.
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Knižnica sa každoročne zapája do podujatia Týždeň slovenských knižníc. Jeho súčasťou je jej prezentácia formou prednášok
a praktických ukážok vyhľadávania v elektronickom katalógu. Návštevníci tradične
dostanú pamätné darčeky a registráciu do
knižnice zadarmo.
Informácie o knižnici zverejňujeme v médiách, a to nielen na regionálnej úrovni.
Uvedomujeme si dôležitosť týchto aktivít,
aby sme sa čo najviac dostali do povedomia
verejnosti a zvýšili jej záujem o služby knižnice. Dôkazom toho sú návštevy študentov
z celého Slovenska.
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

Potenciál fondu knižnice Považského
múzea v Žiline je naozaj bohatý a má čo
ponúknuť vedeckým pracovníkom aj odbornej verejnosti. Máme za to, že ako jediná svojho druhu v meste Žilina má svoje
opodstatnené miesto aj v budúcnosti.
Bližšie informácie o službách knižnice
a web katalóg sú na webovej stránke múzea
www.pmza.sk
Janka Sakalová
Považské múzeum v Žiline
sakalova@pmza.sk
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NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
NA KNIHOVNÍKOV SPOMÍNAM S ÚCTOU / I REMEMBER LIBRARIANS WITH
RESPECT
Začiatkom tohto roka odovzdal prezident
SR Andrej Kiska vysoké štátne vyznamenania tridsiatim osobnostiam za ich poctivú prácu, talent a prínos pre krajinu. Medzi
nimi bola aj JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
z Ústavu štátu a práva SAV, ktorá dostala
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročnú vedeckú činnosť a angažovanú verejnú
osvetu. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na dejiny štátu a práva s dôrazom
na dejiny štátu a práva v 20. storočí, procesy transformácie právnych systémov a vývoja občianskych práv a slobôd.
Dosiahnuté výsledky dokumentuje jej bohatá publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých aj odborných periodikách, zborníkoch, monografiách (napr.
Trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v r. 1939 – 1944, Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v r.1938
– 1945), ako aj spoluautorské práce, štúdie
i články na internete a v dennej tlači.
Do Ústavu štátu a práva SAV nastúpila K. Zavacká ako ašpirantka r. 1966, kde
potom ostala a pôsobí ako samostatná
vedecká pracovníčka, členka riešiteľských
kolektívov vedeckovýskumných projektov.
Jej bádateľská a následne tvorivá publikačná i prednášková činnosť si za desaťročia
intenzívnej práce na akademickej pôde vyžiadala o. i. aj úzku spoluprácu s knižnicami. Pamätám si, ako svojimi požiadavkami
(„všetko a hneď“) neraz rozvírila pokojnú
hladinu knihovníckeho života aj v Ústrednej knižnici SAV a kto bol po ruke, musel
sa zapojiť do „pátrania“. Dnes, samozrejme,

24

do tohto procesu zasiahla technika, ale aj
tak ešte vždy v mnohom to bez ľudí nejde.
Dlhoročné skúsenosti K. Zavackej sa stali
inšpiráciou na tento rozhovor.
• Pre svoje okolie ste známym „knihomoľom“. Spomeniete si niekedy ešte na svoju prvú knižku, knižnicu a knihovníka?
Ale áno. Ešte som nechodila do školy a
mama mi z nej čítala „Nesie Janko voňavé, nesie žemle ku káve. Splieta nôžky šiky
miky, maže nové sandáliky ...“ Veľmi sa mi
to páčilo, len som nevedela aké sú to „maženové“. Bola to kniha Hore grúňom – dole
grúňom od Rázusovej-Martákovej. Potom
pribudli Budkáčik a Dubkáčik, Smelý Zajko, Tri kozliatka a po vojne to boli Kousky
mládence Ferdy Mravence, ktoré vychádzali
na pokračovanie v Mateřídouške a Broučci.
Po roku 1950 to už bolo s knihami zlé.
V kníhkupectvách síce boli, no čítať sa
dali len veľmi ťažko. Kvalifikovaných kníhkupcov poslali do výroby a na ich miesta
nastúpili ženy z domácností, ktoré o knihách nič nevedeli. Tak sa otcovi stalo, že
mi na „odporúčanie“ predavačky kúpil ako
detskú knihu Gorkého Mestečko Okurov.
Dodnes si pamätám, ako to mnou otriaslo, a následne aj rodičmi, keď si ju riadne
pozreli. Napravila to Dášenka, čili život
štěněte Karla Čapka, ktorú otec zohnal od
kohosi po známosti.
Čo sa týka knižníc, mojou prvou bola bratislavská Mestská knižnica v Starej radnici,
ale často som tam nechodila. Podľa spisovateľov som si ešte sama vybrať nevedeBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

la a hoci mi knihovníčky statočne dali aj
zakázané „mayovky“, tie som ale nemala
rada. Bolo tam na obrázkoch príliš veľa
krvi. Nadchli ma však verneovky, ktoré
som už čítala s atlasom. Mala som tiež
šťastie, že mi jeden chlapec požičal poklad – dva zviazané ročníky povojnového časopisu Vpřed s kresleným seriálom
Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Dva roky
trvalo, než som sa s časopisom rozlúčila
a vrátila mu ho. To už sa mi podarilo zohnať Foglarove knihy – Hoši od Bobří řeky
a Záhada hlavolamu.
• Kniha vás sprevádzala od mladosti.
Neodradili vás potom školské či vysokoškolské knižnice?
Na jedenásťročenke (dnešné gymnázium)
som sa chcela zapísať do Univerzitnej knižnice v Bratislave – to som už mala 16 rokov, ale pani knihovníčka ma vyhodila, že
nie som dospelá. Potom som sa tam ocitla
až kvôli diplomovke na tému o pokusoch
československých fašistov dostať sa k moci
v druhej polovici 30. rokov. No aby ma
pustili k medzivojnovým novinám, v ktorých sa o tom písalo, museli mi na fakulte
vystaviť potvrdenie, že ich pre danú tému
naozaj potrebujem. To isté som potrebovala aj pre štúdium archívnych materiálov,
kníh a dobovej tlače pre dizertačnú prácu,
týkajúcu sa vzniku Ministerstva pre správu
Slovenska a jeho ministrov Vavra Šrobára, Ivana Dérera, Martina Mičuru a Jozefa
Kállaya. To znamenalo, že v oboch prípadoch som sa tak dostala nielen do „zakázanej časti“ Univerzitnej knižnice, ale i do
archívov. Mala som pocit, že by som tam
mala aj spávať. Čítanie kníh, ktoré tam
mali, by som časovo nestíhala a vlastne
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okrem Masaryka a Beneša mi mnohé mená
autorov medzivojnovej odbornej literatúry
nič nehovorili, nikdy sme sa o nich (vrátane uvedenej dvojice) nič neučili, ale aspoň
som si ich zapamätala. Požičať domov sa
ale nič nedalo.
Už predtým som vedela, že existujú zakázané knihy a je ich mnoho. Otec ich aj
zopár zachránil (podonášal z kôp „odpadu“), keď sa čistili knižnice rozpustených
spolkov. Boli to najmä legionárske knihy,
ale napríklad aj prvé dva ročníky slovenského obrázkového časopisu Slovenský
svet. Smutno-smiešne mi prišlo, že v tej
zakázanej časti Univerzitnej knižnice stál
Hitlerov Mein Kampf a Mýtus 20. století od
Alfreda Rosenberga vedľa Masarykových
a Benešových kníh.
• Po skončení vysokoškolského štúdia
ste najskôr pracovali dva roky ako
podniková právnička a až potom ste
sa upísali vede. Ústavu štátu a práva
SAV ste ostali verná dlhé desaťročia.
Za ten čas ste spoznali viaceré knižnice
a knihovníkov, zrejme najmä dôverne
knižnicu ústavu. Ako by ste zhodnotili
vaše skúsenosti?
S tou mojou vernosťou ústavu to nie je
úplne tak, lebo v polovici 80. rokov sa oddelenie dejín štátu a práva rušilo a mňa
„dočasne“ presunuli mimo ústav na „vypracovávanie terminologického slovníka socialistického práva“. Snažila som sa rýchlo
dostať nazad, lebo pri abecednom radení
navrhovaných hesiel pre „právo“ som tam
našla vyše 40 lístkov hesla „proletársky internacionalizmus“ a heslo „právna norma“
bolo iba na jednom jedinom lístku. Ale situáciu v socialistickom práve to vystihovalo.
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Vtedy som zažila ešte jednu katastrofu,
keď na Právnickej fakulte UK zlikvidovali
vynikajúcu knižnicu slovanského práva,
ktorá patrila prof. Markovovi. Boli tam aj
knihy z 18. storočia, alebo učebnice, ktoré písali ruskí emigranti v Československu
pre ruských študentov. Inak v našej ústavnej knižnici sme to mali rôzne. Stretla som
tam vynikajúcu kolegyňu Dašku Kleinovú,
ktorá však už pradávno prešla do Univerzitnej knižnice, ale aj takú „expertku“, ktorá navrhovala vyradiť všetky knihy, čo sa
desať rokov nepožičali.
• Čo vám chýbalo v knižniciach kedysi
a dnes?
Čo mi chýbalo? No predsa knihy s výsledkami slobodného vedeckého výskumu. Začiatkom 60. rokov začali síce aj tie pomaly
vychádzať a zo socialistických ašpirantov
humanitných vied sa postupne stávali
ozajstnejší vedeckí pracovníci. Mnohí už
prácne, ale o to s väčšou snahou, začali písať
a publikovať články, štúdie a knihy zo svojho výskumu, postupne sa vymykajúce dovtedajšiemu „socialistickému vedeckému
realizmu“. Po roku 1968 patrili k prvým,
koho sa vládnuca normalizačná husákovská kamarila zbavila. A ich kníh tiež. Tie
boli zošrotované, alebo na zozname zakázaných. Iróniou bolo, že tam zaradili aj
také, kde sa nachádzal medzi spoluautormi
jeden „nepreverený“, pričom samotná kniha mohla byť aj obsahovo slabá a teda „nezávadná“. Stačilo, ak to meno bolo známe
z podpisu nejakého vyhlásenia.
Veľmi dôležité pre mňa bolo, že som mohla pracovať v rokoch 1966 – 1969 v archívoch v Bratislave i v Prahe. Zasa som mala
ten pocit ako vtedy v univerzitke – najrad-
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šej by som tam aj spala. Následne som sa
do archívu dostala až po roku 1990. V tom
medzičase som sa už oficiálne nedostala
k takej výskumnej téme, pre ktorú by som
mohla žiadať povolenie ísť do archívu.
• Z ktorých iných knižníc máte dobrý
pocit a ste spokojná s jej službami,
knižničnými fondmi, informačnými
službami, ústretovosťou a rozhľadenosťou knihovníkov?
Ako prvé by som s úctou spomenula pracovníčky knižnice z Ústavu štátu a práva
Akadémie vied ZSSR v Moskve, kam som
sa dostala prvý a posledný raz v decembri 1978 na dvojtýždňový študijný pobyt.
V takej zime už oň nemal nikto iný záujem.
Ani som nemala presnú tému, a až tam ma
napadlo, že by som sa mohla pozrieť čo sa
v Sojuze popísalo o ich domácej národnostnej politike. Už z kartoték s krátkymi
anotáciami som sa dozvedela dosť o tom,
že to s tou ústretovou národnostnou politikou nielenže nie je „horúce“, ale aj to, ako
boli zlikvidovaní ruskí jazykovedci, ktorí
začali pracovať na gramatike jazyka Čukčov, Samojedov a iných sibírskych národov.
Stalin si to totiž s vyučovaním v ich jazykoch rozmyslel a začalo sa s tvrdou rusifikáciou. Niežeby som to nepredpokladala,
ale predsa len, dal sa z toho spraviť už výskumom podložený záver.
Ďalšou knižnicou bola naša „domáca“
ústredná savka. Poznala som tam Marcelu Horváthovú zo súboru Technik a raz,
keď som nemohla nájsť v katalógu žiadnu z kníh, na ktoré bežne odkazovali autori spred roku 1969, tak som jej opýtala,
čo teda majú v regáloch, keď nemôžem
nič nájsť. Marcela sa na zoznam pozrela
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so slovami – to sú predsa prohibitá. Dala
mi zvláštnu škatuľu s lístkami a ja som sa
snažila postupne prečítať čo najviac tých
zaujímavých kníh. V cenzurovaných textoch, ktoré boli k dispozícii, som našla aj
veľmi tvrdé negatívne vyjadrenia F. Engelsa o Slovanoch, v prvom rade o Čechoch
a Slovákoch. Konečne som pochopila aj
vtedajší zdroj pocitu nadradenosti maďarských historikov nad českými a slovenskými historikmi, predovšetkým jednej
stalinistickej súdružky, práce ktorej u nás
tiež vyšli. Potom mi v tejto knižnici viacerí
knihovníci pomáhali „dohľadávať“ rôzne
vydania sovietskej encyklopédie , lebo sa

v nej text menil podľa politickej situácie.
Porovnávanie jasne ukazovalo tú „trvalú
platnosť“ komunistických dogiem.
• Viete si predstaviť knižnicu a knižnično-informačné služby v budúcnosti?
-Mám síce dosť veľkú fantáziu, no i vzhľadom už na súčasný pokrok knižnično-informačných služieb si budúce zmeny
v knižniciach predstaviť neviem. Ale už
vôbec nie to, že by sa raz prestali vydávať
knihy.
S JUDr. Katarínou Zavackou, CSc.
sa rozprávala L. Čelková

NA SLOVÍČKO... S NOVOU AMBASÁDORKOU TSK / AN INTERVIEW... WITH
THE NEW AMBASADOR WSL
Novou ambasádorkou Týždňa slovenských knižníc sa stala herečka Divadla Andreja Bagára v Nitre Eva Pavlíková. Tento
status si prevzala od svojho hereckého kolegu Jána Galoviča na slávnostnom otvorení tohtoročného Týždňa slovenských knižníc v Levoči.
Pri tejto príležitosti sme ju požiadali
o rozhovor.
• Pani Pavlíková, na úvod dovoľte
kacírsku otázku. Chodíte pravidelne do
knižnice?
Ako dieťa som bola permanentnou členkou mestskej knižnice v Košiciach a asi aj
školskej knižnice. Permanentne som strácala preukaz a permanentne mi chodili
upomienky na vrátenie. Ale vďaka milým
„tetám „v knižnici mi to vždy nejako prešlo a pobyt v knižnici mi nikto neznechutil.
Na vysokej škole som pravidelne chodievala do školskej knižnice, keď som potreBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

bovala odbornú literatúru na zápočet alebo skúšku. Odkedy pracujem, takmer 36
rokov nie som členkou žiadnej knižnice,
lebo si knižky kupujem alebo požičiavam
od kamarátov. Ale chodíme s kolegami čítať deťom do knižníc, takže tieto priestory
mám stále v pozornosti.
• Aký typ literatúry preferujete?
Mojou „šálkou kávy“ je poézia, k tej sa
permanentne vraciam. Potom mám rada
životopisy a literatúru faktu, a potom poviedkové knižky. Keď som bola mladá a
mala som viacej času, milovala som knihy, ktoré sa nedali čítať na etapy, a kým
som ich celé neprelúskala, nešla som spať.
Dnes čítam literatúru, ktorá súvisí s mojou prácou a potom knihy, ktoré mi niekto
odporučí. Naposledy to bola Svetlana Alexijevičova a jej kniha Doba z druhej ruky
a Ruská klasika od Danilea Majlinga.
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• Ako vidíte v súčasnosti postavenie knižníc v spoločnosti?
Mám pocit, že čítanie sa akosi dostalo na
vedľajšiu koľaj, ale podľa mňa je kniha fakt
jedným z najlepších priateľov človeka. Človek si sám vytvára obraz pri čítaní textu,
obohatí si vedomosti, emócie... Je to taký
tichý spoločník do pohody aj do nepohody.
Ja veľmi vzdávam hold všetkým spisovateľom, ktorí svojou tvorbou dokážu zaujať
čitateľa, vybičovať jeho fantáziu a rozcítiť
srdce a dušu. A knižnice? Tie sú pre mňa
akýmsi chrámom múdrosti a vedomosti. Nie každý si môže knihy kupovať a ani
miesta v domácnostiach nie je toľko, aby
človek mohol mať doma všetky vynikajúce
knihy, ktoré vznikli. Aj to je dôvod, prečo
je dobré, že existujú knižnice. Je dôležité
naučiť chodiť do knižnice najmä deti. Pravidelným čítaním sa im brilantne rozvíja
fantázia a obrazotvornosť a aj pre staršiu
mládež je prospešnejšie chodiť do knižnice
a čítať si tam, ako sedieť bezcieľne niekde v
krčme a čumieť do mobilu :)

• Dnes ste sa stali ambasádorkou Týždňa
slovenských knižníc. V čom vidíte svoje
poslanie?
Svoje poslanie vidím najmä v tom, že
možno môžem pomocou svojho mena verejne poukazovať na potrebu čítania ako
takého a intenzívnejšie pripomínať existenciu knižníc napríklad formou besied
alebo formou verejného čítania z kníh na
rôznych podujatiach. A keď sa mi podarí
získať aspoň jedného návštevníka knižnice
a zaujať ho knihou a čítaním, tak si myslím, že to zmysel bude mať. Je veľmi dôležité vrátiť mládež a deti ku knihám, čítaniu
a knižniciam, pretože sú tam často ukryté literárne poklady, o ktorých nevedia a
myslím, že by sa mohli s nimi priamo tam
zoznámiť. Národ, ktorý číta, nemôže byť
hlúpy a nevzdelaný. Veľmi by som si želala,
aby to tak u nás bolo....
Vo vašej misii vám želám veľa úspechov
a ďakujem za rozhovor
Zuzana Martinkovičová

INFORMÁCIE / INFORMATION
TÝŽDEŇ PLNÝ ZÁBAVY A DOBRÉHO ČÍTANIA / A WEEK OF FUN AND GOOD READING
TSK je nielen týždeň knižníc, knihovníkov, ale aj kníh a našich čitateľov. Čo všetko sme pre nich pripravili v Knižnici pre
mládež mesta Košice sa nedá zhrnúť len
tak ľahko. Preto vypichnem len maličkú
odrobinku z aktivít počas TSK.
Čo sa deťom páčilo?
V rámci TSK sa mohli čitatelia stretnúť
s našimi kráľmi detských čitateľov za minulé roky. Títo mladí ľudia si vyskúšali
povolanie knihovníka, požičiavali knihy,
zakladali knihy a radili čo si majú deti pre-

28

čítať. Okrem kráľov prišli do práce aj psíky
a jeden had . Stretnutie s canisterapeutkou, ktorá naučila deti, ako pomáhajú psíky. A had „prišiel“ zo Zoologickej záhrady
v Košiciach a dozvedeli sme sa všetko možné a nemožné o ňom. 
Čo sa všetkým páčilo?
Keď vrátili knihy po termíne, tak im boli
upomienky vynulované. Po dlhých rokoch
sme sa rozhodli pre generálny pardon na
vzniknuté upomienky. A osvedčilo sa, vrátili sa aj dlho požičané knihy. Nechceme
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

z toho robiť pravidelnosť a naučiť to čitateľov, že stále počas TSK im bude všetko
odpustené. Nebolo by to férové k poctivým čitateľom, ktorí načas vracajú knihy
v priebehu roka.
Týždeň priniesol aj veľkú burzu vyradených kníh v LitParku, ktorá vyvrcholila
špeciálnym romantickým víkendom. Išlo
o prejav úcty k ženám v rámci sviatku
MDŽ, kedy každá žena-čitateľka si mohla
vybrať zdarma jednu knihu zo „ženskej“
burzy.
Výstava
Výstava „Neodíď nám rozprávočka“ pred-

stavovala výber ocenených detských prác
medzinárodnej výtvarnej súťaže Zázračný
oriešok na motív tvorby Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej. Zapožičala nám ju
Mestská knižnica mesta Piešťany.
Trošku štatistiky za TSK
122 podujatí, 2484 návštevníkov podujatí,
4266 návštevníkov knižnice, 6672 výpožičiek a 533 nových zaregistrovaných čitateľov (a to sme nemali zdarma zápisné)
Dovidenia o rok 
PhDr. Kamila Prextová
Knižnica pre mládež mesta Košice
kamila.prextova@kosicekmk.sk

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V PREŠOVSKEJ VEDECKEJ... / THE WEEK
OF SLOVAK LIBRARIES IN PREŠOV´S SCIENCE...
V prezentácii sa zamestnanci centra zamePodujatia TSK v Štátnej vedeckej knižnici
rali na estetickú funkciu knihy, ktorá je dov Prešove sa z obsahového hľadiska už vlani
minantná najmä v knihách pre deti a mládež.
začali uberať dvojakým smerom: ako tradičKládli dôraz na motiváciu rodičov k vytvoné podujatia na prezentáciu vlastnej činnosti
reniu vzťahu dieťaťa ku knihe, pričom upoa podujatia zamerané na popularizáciu vedy.
zorňovali, ako literatúra determinuje jeho
Je to model, ktorý ponúka rôznorodé inforprogres v spoznávaní sveta. Realizáciou tzv.
mácie, a ktorý, verím, vyhovuje aj nám, aj
otvorenej hodiny mali rodičia možnosť vinašim návštevníkom.
dieť, ako čítanie deťom prebieha. Dôležitým
faktorom pre výber podnetného literárneho
Prezentácia digitálnej rómskej kultúry
textu pre špecifický typ čitateľa predškolskéHneď v prvý deň 04. marca 2019 dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúho veku je prehľad o tvorbe pre deti a mláry pripravilo špecifický program s názvom
dež. Tento stručný prehľad bol predstavený
Kniha a jej prínos na rozvoj osobnosti dieťaťa
dospelým účastníkom prezentácie.
pre dve cieľové skupiny: deti predškolského
Zamestnanci centra zároveň predstavili
veku a ich rodičov, za ktorými knižnica vyposledné edičné výstupy pre deti, mládež
aj dospelých, a to audiodramatizácie rómcestovala do materskej školy vo Varhaňovciach v okrese Prešov. Cieľom podujatia bolo
skej rozprávky Kráľovná vody, diel svetovej
predstaviť deťom knihu s jej formatívnou,
klasiky Portrét Doriana Graya (Oscar Wilde)
informačnou a estetickou funkciou. Existuje
a Rómeo a Júlia (William Shakespeare) a naviacero typov kníh, ktoré svojím zameraním
koniec slovenskej poviedky Martina Kukučíplnia prioritne jednu funkciu, pričom zvyšné
na Rysavá Jalovica. Od čítania plynule prešli
sekundárne dopĺňajú celkový obraz knihy.
k počúvaniu dramatizovaného literárneho
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textu, čím ponúkli účastníkom ďalší zdroj
esteticko-literárneho vnímania a spoznávania literatúry rómskej národnostnej menšiny, konkrétne rozprávky Zlatice Rusovej
Kráľovná vody v dramatizovanej podobe.
Kombináciou účastníkov prezentácie s veľkým vekovým rozdielom, akých sme mali na
tomto ročníku TSK, sme naplnili hneď niekoľko poslaní:
1. otvorili tému kníh a ich význam pri formovaní osobnosti dieťaťa,
2. prezentovali možné spôsoby čítania rozprávkových kníh pre deti (Mária Rázusová Martáková: Môj macík) s využitím
vizualizácie a časovej následnosti jednotlivých ilustrácií z kníh, pod ktorými
sme prebásnili texty do rómskeho jazyka,
3. ponúkli možnosť vnímania estetického
textu v jeho audio dramatizovanej podobe, ktorú sme nazvali „Od čítania k
počúvaniu - rozhlasová rozprávka Kráľovná vody (pre deti aj rodičov)“.
Mgr. Roman Čonka, dicrk3@svkpo.gov.sk

kusy zamerané na gravitáciu, pohyb, silu,
energiu, elektrinu, rýchlosť, svetlo atď. a tým
hravou formou odovzdával fyzikálne vedomosti nášmu publiku. Inšpiráciu pre svoje
zaujímavé experimenty nachádza vo svojom
bežnom živote, čím dokazuje, že fyzika je
naozaj všade okolo nás. Vysvetlil nám množstvo bežných životných situácií z fyzikálneho
hľadiska, napríklad skok na lyžiach, princíp
lietania na „metle“, ako nám vie fyzika zachrániť život, ako vznikne chaos, kedy oceľová gulička po páde zostane na zemskom
povrchu a kedy sa „ponára“, prečo balón
letí do neba a veľa iných. Nakoniec účastníkov „héliovým“ hlasom povzbudil, že fyziky
sa netreba báť, že fyzika je bežnou súčasťou
nášho života a nie „strašiakom“.
Z našej kroniky vyberáme niekoľko reakcií
od účastníkov: Pekná šou!!!, Bolo to super!,
Výborní ste boli !, Veľmi oceňujeme prístup
knižnice k organizovaniu takýchto akcií týkajúcich sa fyziky!, Perfektné!, Ja milujem fyziku, Prídeme opäť, ...
PhDr. Valéria Ferková, okis@svkpo.gov.sk

Kúzelná fyzika už po piaty raz...
Druhý deň 05. marca 2019 sa uskutočnilo
zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou Kúzelná
fyzika pre verejnosť. Z kapacitných dôvodov
(priestory nepustia) sa ho zúčastnilo 54 návštevníkov, a to nielen detí, ale aj ich rodičov
a starých rodičov. Hlavnou postavou podujatia bol na Slovensku už známy „popularizátor fyziky“ Michal Figura, ktorý sa venuje
špeciálnej verzii „vyučovania“ fyziky spôsobom, ktorý zaujme deti aj dospelých a ukáže
im, že fyzika je tu a vyzerá inak ako len vzorec alebo príklad.
Počas vystúpení nadšene predvádzal po-

Science show Divadla fyziky
Novinkou a zároveň prekvapením pre návštevníkov knižnice z Prešova a okolia boli
populárno-náučné fyzikálne predstavenia
pre deti a dospelých, ktoré 07. marca 2019
prinieslo Úžasné Divadlo fyziky z Brna
(ÚDiF). Ako sa uvádza na webovej stránke
divadla, ide o skupinu ľudí, ktorí sa rozhodli
baviť divákov fyzikou. Poskytujú radosť z poznania, snažia sa v ľuďoch vzbudiť záujem
a nadšenie z pozorovania sveta okolo seba.
Svoju fyzikálnu show robia profesionálne už
šesť rokov a cestujú s ňou po školách, hvezdárňach, múzeách, firemných večierkoch...
Hoci ich skupina je občas aj 15-členná, do
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Prešova prišli dvaja – Vojta a Matej. V troch
predstaveniach organizovaných pre školy
a v jednom pre verejnosť predstavili najmä
hru so svetlom: robili pokusy, ukazovali,
vysvetľovali, rozprávali príbeh... Svojich
divákov veľmi šikovne integrovali do svojho predstavenia a vytvárali tak čo najlepšie
podmienky pre pochopenie javov a ich súvislostí. ÚDiF má množstvo predstavení,
ktoré si vyskladá vždy podľa publika – iný
charakter má predstavenie pre žiakov 1.
stupňa ZŠ, iný pre študentov SŠ, iné pre
účastníkov firemnej akcie.
Dá sa povedať, že ÚDiF ako česká alternatíva Michal Figuru, je vo vlastnej krajine veľmi
známe, na Slovensku ho mali možnosť čiastočne poznať a vidieť obyvatelia západného
Slovenska. Na východ, do Prešova prišli po
prvý raz a dúfame, že nie posledný.
Mgr. Valéria Závadská, riaditelka@svkpo.
gov.sk
Zborník venovaný Ivanovi Macinskému
Posledné tohtoročné podujatie sme realizovali v piatok 08. marca 2019. Oddelenie
historických knižničných fondov prezentovalo publikáciu Ivan Macinský – ukrajinský
básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské
literárne vzťahy. Zborník knižnica vydala
v závere roka 2018 ako výstup z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá
bola usporiadaná v septembri 2017 pri príležitosti 95. výročia narodenia a 30. výročia
úmrtia I. Macinského.
Zborník sa venuje problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov s dôrazom na preklady, interpretáciu a kritiku textov, ktoré sa spájajú s osobnosťou a tvorbou
I. Macinského. Zaradilo sa doň celkovo 15
príspevkov od autorov zo Slovenska (pôBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

sobiacich v Prešove) a Ukrajiny (Užhorod,
Ostroh, Kyjev), z nich je 8 štúdií zaradených
do tematickej skupiny „Ivan Macinský (literárny vedec, jazykovedec a redaktor)“, 7 do
tematickej skupiny „ukrajinistika a teória
prekladu“. Titul bol doplnený o ukážky tvorby I. Macinského – poéziu (pôvodná tvorba
aj v prekladoch do slovenčiny) a zaujímavú
fotografickú prílohu, ktorá obsahuje dokumentáciu zo života I. Macinského, prezentáciu jeho diela – ukážky z jeho publikovanej
tvorby (obálky knižných publikácií), ale aj
ukážky zborníkov o osobnosti I. Macinského a edičného výstupu z jemu venovanej vedeckej konferencie.
Editorkou zborníka bola bývalá dlhoročná
zamestnankyňa knižnice, slavistka a historička PhDr. Mária Ňachajová, ktorá bola aj
hlavným hosťom podujatia. Do zborníka
navyše prispela príspevkom Ukrajinistika
v ŠVK v Prešove (sonda do bibliografickej
a edičnej činnosti v rokoch 1959 – 2015),
v ktorom zhodnotila a zrevidovala práve aktivity ŠVK na tomto poli. Príloha príspevku
Súpis vydaných bibliografií a zborníkov zo
strany ŠVK v Prešove má pre prezentáciu
pracoviska dôležitý význam. Okrem nej sa
prezentácie ako hostia zúčastnili aj niektorí
autori štúdií, menovite doc. PhDr. Ľubica
Babotová, CSc., prof. PhDr. Mária Čižmárová, PhD. a prof. PhDr. Michal Roman, CSc.
Počas podujatia si návštevníci mohli prezrieť fotografickú prezentáciu o osobnosti
I. Macinského. O podujatie bol záujem nielen zo strany odbornej verejnosti (25 návštevníkov), ale aj médií s dôrazom na menšinové vysielanie (RTVS).
Mgr. Marcela Domenová, PhD.,
ohkf@svkpo.gov.sk
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019 V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI
V KOŠICIACH / THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2019 IN THE STATE
SCIENTIFIC LIBRARY IN KOŠICE
Každoročné podujatie Týždeň slovenských knižníc (4. – 10. marec 2019) organizované Slovenskou asociáciou knižníc a
Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc s tohtoročným mottom Knižnice pre
všetkých prinieslo v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach (ďalej len ŠVKK) bohatý
program. Knižnica sa snaží osloviť niečím
novým stálych čitateľov, ale najmä upútať pozornosť ľudí, ktorí ešte do knižnice

Týždeň slovenských
knižníc 2019
Gréta ČANDOVÁ
Jozef KALAPOŠ
Eva KECSEYOVÁ
Karin KERNEROVÁ
Pavol KOČIŠ
Ľubica KREMEŇOVÁ
František PAPP
Dušan RYBÁR
Jozef SVOBODA
Helena VANGOROVÁ
Emília VERBOVÁ

nenašli cestu. Rozmanitosť pripraveného
programu dokáže osloviť široké spektrum
ľudí.
Akciu otvorila 4. marca 2019 riaditeľka knižnice PhDr. Darina Kožuchová v
priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 vernisážou výstavy Svet
plný zážitkov, na ktorej prezentovalo 11 fotografov z košického Fotoklubu NOVA 70
fotografií zážitkov z ciest zachytávajúcich
čaro okamihu a nádheru prírody blízkych
i vzdialených kútov našej zeme. Kvalitné a
pôsobivé fotografie vzbudili veľký záujem.
Ďalšia výstava s tematikou cestovania
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach s názvom Cesty za poznaním ponúkla návštevníkom výber cestopisov z fondu ŠVKK.
Prvá jej časť je z historického knižničného

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH

Vás pozýva na vernisáž výstavy
fotografií košických fotografov
z potuliek po svete

Svet plný zážitkov
4. marca 2019 o 15.00 hod.

Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach
Pribinova 1

Pozvánka na vernisáž výstavy Svet plný zážitkov
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fondu našej knižnice od 16. storočia až po
začiatok 20. storočia. Túžba objaviť neznáme a poznať nové bola ľuďom vlastná od
nepamäti. Zápisky z ciest máme zachované
už zo staroveku. Cestovatelia sa so svojimi
zážitkami chceli podeliť s ostatnými, a tak
už krátko po vynájdení kníhtlače je vo fonde zachovaná kozmografia zo 16. storočia s
drevorezmi vedút miest a rôznymi mapami. Cesty a plavby do vzdialených krajín
prezentujú tlače vydané v 17. a 18. storočí,
ide napríklad o známeho Benátčana Marca
Pola, Jamesa Cooka, či admirála britského
Kráľovského námorníctva George Ansona.
Zápisky z ciest publikovali i slovenskí cestovatelia, z ktorých hodno spomenúť Štefana Kmeťa a Jána Kollára, ale pútavý je aj
opis cesty do Ázie neznámeho remeselníka
Daniela Šusteka. Pútnické cesty sú neodde-

liteľnou súčasťou cestopisov – podnecujú k
duchovnému zážitku a poskytujú praktické rady pútnikom. Na výstave sú vybrané
púte do Svätej zeme, Ríma a Mariazellu zo
17. – 19. storočia. Vo fonde máme najmä
z 19. a začiatku 20. storočia zachovaných
mnoho sprievodcov po Tatrách vydaných
buď samostatne alebo v ročenkách Uhorského karpatského spolku, ktorý bol prvou turistickou organizáciou v Uhorsku.
Ďalšími tematickými okruhmi výstavy sú
sprievodcovia po Košiciach a slovenských
mestách (Kežmarok, Kremnica, Levoča)
a sprievodcovia po kúpeľných mestách. V
druhej časti výstavy je výber publikácií z
knižničného fondu slovenských a českých
cestovateľov. Ide o známe mená, napr.
Miroslav Zigmund, Jiří Hanzelka, Michal
Knitl, Rudolf Schuster, Boris Filan, Miro-

Cestopisy z historického knižničného fondu ŠVKK na výstave Cesty za poznaním
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slav Stingl a mnoho ďalších. Výstava ponúka bohatý obrazový materiál i sprievodné
texty a je prístupná vo výstavnej miestnosti
západného krídla budovy na Pribinovej 1
od 4. marca 2019 od pondelka do piatku
v čase 8:00 – 16:00, v stredu 08:00 – 17:30
počas celého nasledujúceho roka.
Deň otvorených dverí je názov osvedčeného podujatia, ktoré vždy vzbudí záujem
u ľudí. Tento rok knižnica pootvorila dvere do priestorov v hlavnej budove knižnice
na Hlavnej ulici 10, kde boli predstavené
jednotlivé študovne a poskytované služby.
Lákadlom boli najmä priestory skladov v
suteréne budovy v centre mesta, do ktorých čitatelia za bežných okolností nemajú
prístup. Ocenili, že ich knižnica otvorila
a návštevníci boli očarení klenbami a labyrintom miestností plných regálov kníh,
v ktorých sa poľahky možno stratiť. Svoje
dvere taktiež otvorilo oddelenie historických fondov na ul. Pri Miklušovej väznici 1,
kde návštevníci v reštaurátorskej dielni videli proces záchrany historických knižných
dokumentov – konzervovanie a reštaurovanie, dozvedeli sa ako sa robí ručný papier
a dolieva stará tlač. Reštaurátori rozhýbali
historický tlačiarenský stroj Phoenix Press
II. firmy J. G. Schelter & Giesecke Leipzig z
prelomu 19. a 20. storočia. Ukázali sadzbu
písma, nanášanie farby a tlač jednoduchého vysádzaného textu. V študovni starých
tlačí oddelenia historických fondov bol
predstavený historický knižničný fond,
jeho unikáty a zaujímavosti. Tento rok
sme tematicky vybrali dokumenty z činnosti Matice slovenskej, ktorá si tento rok
pripomína 100 rokov od znovuobnovenia
činnosti.
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Na Hlavnej 10 v požičovni bola sprístupnená výstava k 170. výročiu narodenia významnej osobnosti dejín knižnej kultúry s
názvom Ľudovít Vladimír Rizner, slovenský bibliograf a etnograf (1849 – 1913).
Dňa 6. marca 2019 uviedla v Kultúrno-vzdelávacom centre na Pribinovej ul. 1
svoj dokumentárny film režisérka a producentka Anna Grusková s názvom Smutné
jazyky o osudoch Karpatských Nemcov
na Slovensku. Podľa slov režisérky je film
v podstate nepriamo pokračovaním knihy
Rozviazané jazyky. Jej autorom je germa-

Tlačiarenský stroj Phoenix Press II

Ručné dolievanie chýbajúcej časti strany papierovinou pri reštaurovaní knihy
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nista z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Tancer, ktorý divákov filmom
sprevádza a približuje dedičstvo nemeckej
menšiny na Slovensku v 20. storočí a ukazuje aktuálny stav, v ktorom sa nemecké dialekty strácajú. Film pritiahol veľké
množstvo záujemcov a po jeho zhliadnutí
sa rozpútala živá diskusia. Podujatie bolo
pripravené v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave.
Filmové premietanie tentokrát v angličtine uzavrelo Týždeň slovenských knižníc
v ŠVKK animovaným filmom The Pagemaster (Vládca kníh). Je to príbeh malého
bojazlivého chlapca, ktorý vďaka zaujímavému stretnutiu v knižnici nachádza cestu
do tajomného sveta knižnej fantázie.

Knižnica ako kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, okrem tradičného požičiavania kníh
a poskytovania širokého spektra informácií, je aj miestom stretnutí. Snaží sa vytvoriť
podmienky na rozvoj komunity nielen počas týždňa slovenských knižníc, ale počas
celého roka. Čitateľom pripravuje rôznorodé podujatia – výstavy, filmové kluby, konferencie, prednáškové cykly, možnosť realizovania vyučovacích hodín v priestoroch
knižnice, súťaže, či prezentácie kníh. Prostredníctvom tradičných i nezvyčajných
aktivít sprostredkuje jedinečné zážitky, za
ktorými netreba chodiť až tak ďaleko. Stačí
prísť do knižnice.
Mgr. Martina Čarnogurská Feniková
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
martina.carnogurska@svkk.sk

JUBILEJNÝ 20. ROČNÍK TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (4.3. – 10.3. 2019)
/20TH ANNIVERSARY OF THE WEEK OF SLOVAK LIBRARIES (MARCH 4-10, 2019)
Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty
spolu s ostatnými akademickými knižnicami UK sa pravideľne zapája do celoslovenskej kampane pod názvom Týždeň slovenských knižníc (TSK) s mottom Knižnice pre
všetkých organizovanej Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) a Spolkom slovenských
knihovníkov a knižníc(SSKK). Jubilejný
20. ročník TSK sme sa rozhodli našim používateľom okrem tradičného vzdelávacieho
seminára o rešeršnej stratégii a taktike, pripomenúť aj dvoma mimoriadnymi podujatiami. V pondelok 4. marca 2019 sa popoludní uskutočnila vernisáž k otvoreniu výstavy
obrazov Evy Filipovej. Výber autorky nebol
náhodný, chceli sme verejnosti odhaliť aj inú
tvár knihovníčok, ktoré sú väčšinou vnímané ako „tie ženy za výpožičným pultom“. Eva
Filipová je absolventkou Filozofickej fakulty
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UK, odbor knihovníctvo a vedecké informácie (1984), a hoci svoju profesiu vykonávala
len krátko vo vydavateľstve Tatran, výsledky
jej práce zostali vo forme osobných bibliografií, ktoré zostavila pre viacero reprezentatívnych publikácií z dielne vydavateľstva.
Počas materskej dovolenky sa začala venovať maľbe, pričom jej prvé obrázky boli akoby zhmotnením vnútornej poetiky a poézie,
ktorej sa E. Filipová tiež aktívne počas štúdia
venovala. Viaceré jej básne boli publikované
v zborníkoch mladej poézie. Jedenásť obrazov, ktoré predstavila počas výstavy, oživili
akademické prostredie knižnice romantickými aj nostalgickými, ale i humornými
príbehmi, ktoré divákom priblížili. Pri maľovaní svojich obrazov využíva autorka rozličné techniky a technológie: klasickú maľbu
olejmi či temperami kombinuje s vkladaním
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iných materiálov do obrazov (čipky, kamienky, pierka), ktoré len podčiarkujú pocit radostnej hravosti a vyvolávajú príjemný
pocit z každodenných maličkostí. Obrazy
vyvolali emócie, ktoré sa tak často v knižnici zaplnenej regálmi s odbornými knihami
nevyskytujú, ale podľa slov návštevníkov nečakane vhodne vyplnili prázdno spoločensko-komunikačnej zóny knižnice. Za viac
než 30 rokov tvorby vytvorila E. Filipová
množstvo tematických kolekcií z prostredia
divadla, cirkusu, či cestovateľských výprav,
ktoré s veľkou radosťou podniká. Osobitné
miesto v jej tvorbe patrí zvieratkám – vtáčikom, mačkám, psom, vážkam i koňom.
Svojimi fantazijnými námetmi otvára oči
dieťaťa, ktoré sa ukrýva v každom z nás.
Možno i preto sa jej veľkoformátové obrazy
stali súčasťou rôznych verejných interiérov:
detských oddelení nemocníc, hotelov, či kaviarní a súkromných galérií.
V príjemnom prostredí dočasnej obrazovej galérie sa v stredu 6.3. uskutočnila beseda s lekárom Petrom Minárikom, známym
gastroenterológom a obezitológom, ktorý sa
dlhodobo venuje liečbe obezity, jej prevencii
a zdravej životospráve. Je autorom mnohých
titulov kníh o vplyve výživy na zdravie, ktoré
zrozumiteľným a neskresľujúcim spôsobom
vysvetľujú príčiny vzniku rôznych tzv. civilizačných chorôb: obezity, diabetu, hypertenzie, zvýšeného cholesterolu, rakoviny
a možnosti ich prevencie, pričom vyvracajú mnohé mýty a „fake“ informácie šíriace
sa internetom. Doc. MUDr. Peter Minárik,
PhD., MSc. je spolu so svojou manželkou
doc. PharmDr. Danielou Minárikovou,
PhD. pôsobiacou na Farmaceutickej fakulte UK, na katedre organizácie a riadenia
farmácie spolutvorcom webu o zdravom
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spôsobe života Onlife, založenom na dôveryhodných informáciách a vedeckých
dôkazoch. V úvode viac ako dvojhodinovej
besedy zhrnul pán doktor základné princípy
zdravej životosprávy formou tzv. desatora,
ktoré by si mohol osvojiť každý človek starajúci sa o svoje zdravie. Desať jednoduchých
zásad, ktoré platia univerzálne ako prevencia
i liečba najčastejších civilizačných chorôb
nekladie na človeka túžiaceho po dlhom
živote prežitom v zdraví nijaké neprekonateľné nároky. Ide skôr o vedenie k trvalému
záujmu o zdravý spôsob života, informovanosti o vzájomnej súvislosti výživy a zdravia
a dodržiavanie jednoduchých princípov
ako nezaťažovať svoj organizmus nepotrebným balastom a ochrane pred novodobými
závislosťami. Beseda sa niesla vo veľmi živom duchu, účastníci z radov zamestnancov
a študentov fakulty kládli aj ťažké otázky súvisiace s ich vlastným odborným poznaním
problematiky (napr. rola a spoľahlivosť farmaceutík v procese chudnutia, výživových
doplnkov, rôzne druhy diét, ai.). Dotkli sa
aj rôznych spôsobov sebakontroly, ktorá sa
týka rôznych oblastí životosprávy (rizikové hodnoty ľudského tela a ako si ich zistiť,
mobilné aplikácie na výpočet kalorických
hodnôt jednotlivých potravín, kontrola
pohybu, odbúravanie stresových faktorov
a pod.) Výsledkom stretnutia boli realizovateľné odporúčania na zlepšenie životosprávy
a používateľov knižnice obzvlášť potešil aj
knižný dar – 3 nové knižné tituly autora:
„Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných
poruchách metabolizmu tukov“, „Diéta pre
diabetikov“, „Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu“.
PhDr. Mária Kadnárová
Ústredná knižnica FaF UK Bratislava
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

ČITATEĽOM VENUJEME SVOJ ČAS, PRIESTOR, ENERGIU A ODBORNÉ
SKÚSENOSTI / WE DEDICATE OUR TIME, SPACE, ENERGY AND PROFESSIONAL
EXPERIENCE TO OUR READERS
Čas plynie aktívnym ľuďom zdanlivo
rýchlejšie a tak sme s úsmevom spracovali
informáciu ako je dôležité si pripomenúť,
že tento rok sme spolu s ostatnými oslávili
neuveriteľný 20. ročník Týždňa slovenských knižníc. Zahájenie sa konalo v historickej radnici mesta Levoča a bolo naozaj
slávnostné. Pri zrode myšlienky celonárodnej akcie nechýbal iniciátor Slovenská
asociácia knižníc, ktorej aktívnym členom
je aj naša Univerzitná knižnica. Týždeň
slovenských knižníc (TSK) je veľmi zmysluplná a úspešná akcia podporujúca čítanie, vzdelanie, štúdium, výučbu jazykov,
vedu, výskum, knihovnícke inštitúcie, ale
žiaľ len jediná národná akcia. Naša knižnica sa prispôsobila zmenám doby, novým
trendom, životnému štýlu novej generácie a prispôsobuje svoje služby komfortu
našich návštevníkov. Máme veľmi dobré
skúsenosti s aktivitami, ktoré prinášajú
čitateľom radosť, oddych, či priestor na
vyjadrenie svojich myšlienok. Neoddeliteľnou súčasťou akcií je aj získanie výhodných bonusov. Prvý marcový týždeň sme
pripravili niekoľko akcií, z ktorých niektoré ešte pokračovali ďalej v mesiaci marec.
Aby sme niektoré mohli zrealizovať, oslovili sme opäť spolupracujúcich sponzorov.
Medzi najaktívnejšími boli vydavateľstvá
Martinus a Panta Rhei, Slovenská asociácia knižníc a Informačné centrum Európe
Direct v Žiline. Naše čitateľské preukazy
boli pre tento účel označované nálepkou
s kreatívnym textom a logom, prezentujúci
povolanie knihovníka. Týždeň sme začínali populárnym odpúšťaním poplatkov,
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

ktoré sme úspešne rozšírili o ďalšie platené služby. Pozitívny ohlas návštevníkov je
vždy zaručený. Preto naša inštitúcia tento
trend a tradíciu zatiaľ meniť nebude. Každý
registrovaný čitateľ dostal záložku z Martinusu so zľavou na nákup, kreatívny hlavolam, nálepku alebo pohľadnicu. Zároveň
sme vyhlásili foto súťaž, ktorá končila až
posledným marcovým dňom. Hlavná cena
bola 20€ poukážka na nákup kníh podľa
vlastného výberu v Pantha Rhei a výherný
kupón na služby zadarmo. Ocenení získali
aj zaujímavé darčeky od vakov, dáždnika,
fľašiek na vodu po zápisníky a kancelárske predmety od Informačného centra
Europe Direct v Žiline. V utorok 5. marca
2019 sme presunuli výber nových populárnych a odborných časopisov do študentskej kaviarne vo foyeri budovy Rektorátu
UNIZA a propagovali čítanie, dennú tlač
a periodiká, ktoré môžu návštevníci nájsť
aj v knižnici. Pexeso Day sa príjemne rozbehol počas stredy na veselú a kreatívnu
hru pre tých, ktorí neboli nesmelí. Naše
pexeso bolo výnimočné. Hracie obrázky
boli riešené vo formáte A4 a prezentovali
sme na nich 20 slovenských knižníc. Každý výherca dostal nový knižný titul. Ďalšiu
akciu s netradičným názvom „ Edukačná
biblioturistika“ sme skúsili vopred spropagovať prostredníctvom našich doktorandov a rozšírili sme propagáciu aj na osobné
pozvania zamestnancov UNIZA. Ponúkli
sme nový trend, ktorý je v zahraničí už
známy v univerzitných campusoch. Išlo
o priblíženie myšlienky spojenia informačnej výučby v iných ako prednáškových či
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učebných miestnostiach so vzdelaním a s
ekologickým prístupom. Motivovali sme
ľudí k zdravej ekologickej chôdzi, aby prišli
do knižnice pešo a popri tom si precvičili
orientáciu na univerzite. Každý zúčastnený
návštevník získal malý darček. Jednotliví
záujemcovia mali možnosť navštíviť miesta v knižnici, kde nie je povolený prístup
verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí
našej Univerzitnej knižnice. Najúspešnejšia akcia týždňa „ Raňajky s knihovníkom“
splnil očakávania nielen zamestnancov
ale aj návštevníkov. Úsmevy, ruch, pohyb
a vôňa kávy i lahodného čaju sa v požičovni miešali s rozhovormi, pri ktorých rezonovala aj francúzština a angličtina. Akcia,
na ktorú prišli deti s rodičmi, študenti,
ktorí odchádzali na víkend domov, zahraniční študenti i zamestnanci zo zvedavosti
či seniori bola príjemným spestrením posledného dňa v Týždni slovenských knižníc. Každý návštevník si vtedy odniesol so
sebou príjemný pocit, mohol sa ponúknuť
sladkým občerstvením či ovocím. V tomto
čase sa zrealizovala aj spolupráca s knižnicami v regióne, s Kysuckou knižnicou

Vyhodnotenie social media kampane, sprac.
Mgr. M. Konečný
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Fotografie vyhotovili zamestnanci UK UNIZA
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v Čadci a Krajskou knižnicou v Žiline. 20.
ročník TSK mal v Univerzitnej knižnici
pozitívne ohlasy a je to pre nás opäť výzva,
aby sme mali tú možnosť a podporu organizovať a realizovať také akcie, ktoré potešia čitateľov. Pretože zamestnanci knižnice
sú ľudia, odborníci, ktorým na výsledkoch
svojej práce záleží a prispôsobujú sa svojim
návštevníkom. Títo sú pre nás veľmi dôležití a naša knižnica je prostredím, ktoré
navštevujú, aj keď TSK pominul. Tešíme
sa tomu, je to pre nás záväzok a už teraz
rozmýšľame, ako pripraviť akcie, ktoré im
budú prinášať nielen prístup k informáciám, ale i podporu k uľahčeniu štúdia,
priestor na relax, oddych, či ich kreativitu.
Dovoľte mi na záver poďakovať návštevní-

kom, ktorí k nám v Žiline prišli, vedeniu za
podporu a mojim kolegyniam a kolegovi
za aktívu a pozitívnu pomoc pri realizácii
akcií , a použijem citát od Steve Jobsa, uvedený na https://citaty-slavnych.sk/autori/
steve-jobs/: „Vaša práca vyplní veľkú časť
vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete
za skutočne skvelé. A jediným spôsobom
ako vykonávať skvelú prácu je milovať to,
čo robíte“.
Bibliografické odkazy
Citáty slávnych osobností
[cit.2019_04_15], dostupné na internete
<htps://citaty-slavnych.sk/autori/steve-jobs/>

Bc. Danka Vráblová
Univerzitná knižnica
Žilinská univerzita v Žiline
dvrablova@uniza.sk
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DOBRODRUŽSTVO V KNIŽNICI / ADVENTURE IN THE LIBRARY
len začiatok. Po ňom zúčastnení študenti
Univerzitná knižnica Katolíckej univerziplynule prešli do „Dobrodružstva v knižty v Ružomberku oproti minulým rokom
nici“ Dvanásť tímov s piatimi až desiatimi
priniesla počas TSK študentom novinku,
členmi riešili úlohy priamo v priestoroch
tzv. „Deň v knižnici“. UK KU bola neknižnice. Jednotlivé úlohy boli koncipovatradične, počas jedného dňa v Týždni sloné podobne ako úlohy v tzv. escape room.
venských knižníc, otvorená až do 21.00
Krok za krokom sa cez ne posúvali k výhod. ako večerná študovňa. Zaujímasledku hry, ktorou bolo vylúštenie motta
vá bola aj celodenná študentská aktivita
TSK 2019. Okrem zábavy a živého ruchu
tzv. „Treasure hunting“, ktorú pripravili
overili svoju orientáciu v budove knižnice i
aktívni študenti a čitatelia. Návštevníci
v knižničnom fonde. Zároveň spoznali reknižnice mali možnosť hľadať predmety
álie týkajúce sa knižnice. Všetky družstvá
s logom KU v priestoroch knižnice, čím
sa s úlohami popasovali a dotiahli ich do
mohli bližšie spoznať jednotlivé zákutia.
úspešného konca. Aj napriek náročnosti
V popoludňajších hodinách odštartoval
úloh to nikto nevzdal. Hry sa zúčastnili štuprogram zábavno-vedomostným kvízom
denti z fakúlt KU, erasmus študentky i štuzameraným na tému knižníc. To bol však
denti so špecifickými potrebami. Bolo cítiť
súdržnosť a tímového ducha. Účastníci sa
zabavili, dozvedeli nové informácie nielen
z knihovníckeho prostredia, popasovali sa
aj s logickými úlohami a šiframi a spoznali
svoju knižnicu z inej „dobrodružnej“
perspektívy. Viac ako 80 účastníkov zvládlo
úlohy v rozpätí od 1 do 2 hodín. Dôležitá

40

Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

bola aj prípravná fáza, nakoľko sa okrem
knihovníkov do nej zapojili zamestnanci
z Poradenského centra, Ubytovacieho oddelenia i Oddelenia medzinárodných vzťahov a PR. Tým sa stala prípravná fáza pre
organizátorov zaujímavou, teambuildingovou aktivitou. Samotní študenti hodnotili

„Deň v knižnici“ veľmi pozitívne s túžbou
zažiť ďalšie „Dobrodružstvo v knižnici! “
Mgr. Katarína Matušková
Univerzitná knižnica
Katolíckej univerzity v Ružomberku
katarina.matuskova@ku.sk

DNI DETSKEJ KNIHY - 9.4. – 11.4.2019 / THE DAYS OF CHILDREN BOOK
APRIL 9-11, 2019
Festival kníh pre deti a mládež DNI DETSKEJ KNIHY sa každoročne uskutočňuje
v inom meste Slovenskej republiky, vždy
v inej knižnici. Táto dlhoročná tradícia je
spojená
s oslavami Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorým je 2. apríl – deň narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. 36. ročník tohto
celoslovenského podujatia organizovala
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Západoslovenským múzeom v Trnave,
Trnavskou univerzitou v Trnave a základnými školami v Trnave a blízkom okolí.
Gestorom podujatia bola BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti a SlovenBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

ská sekcia IBBY – Medzinárodná únia pre
detskú knihu.
Všetko to začalo v krásny slnečný deň 9.
apríla 2019 slávnostným otvorením celého
podujatia v Divadle Jána Palárika v Trnave,
ktoré pre pozvaných hostí a pre deti uviedlo divadelné predstavenie Malý princ, najznámejšie literárne dielo francúzskeho
spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho.
Ten sa všetkým prítomným z javiska aj prihovoril:
Milé deti, učiteľky i vy hostia naši vzácni
a milí,
opäť po roku tu máme Dni detskej knihy!
Víta vás Trnava – starobylé mesto,
v ktorom rozprávky a príbehy majú svoje
stále miesto.
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Či ste z Nitry, Bystrice či Bratislavy,
nech sa vám vo vašej práci darí!
Čakajú nás besedy a stretnutia milé,
užime si spoločne tieto krásne chvíle.
Aj sám Malý princ o chvíľu zavíta k nám,
posolstvo pre malých i veľkých prinesie i
vám!
Skôr ako mu miesto pripravíme,
vzácnych hostí vám predstavíme...
Deti tak mali možnosť vidieť všetkých
hostí pospolu, nakoľko boli predstavení
počas slávnostného otvorenia. Popoludní sa uskutočnili prvé dve besedy a hneď
po nich aj prehliadka mesta pre všetkých
hostí, ktorých zaujali nielen naše pamiatky,
sprievodca v dobovom oblečení, ale i krásna výsadba mesta. Večerný program spríjemnil koncert trnavskej hudobnej skupiny
Gemini – Irish Music, ktorú tvoria naši čitatelia; koncert bol zároveň neformálnym
stretnutím s prítomnými návštevníkmi
a čitateľmi knižnice. Gitary, husle, flauty
dali veselú bodku za prvým spoločne prežitým dňom.
Pre detských čitateľov a priaznivcov det-
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skej literatúry bol pripravený bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého sa konali
mnohé stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi a ilustrátormi, akými
boli: Hana Košková, Petra Nagyová-Džerengová, Ľubica Kepštová, Margit Garajszki, Marta Hlušíková, Toňa Revajová, Kristína Baluchová, Simona Čechová, Roman
Brat, Miroslav Regitko, Martin Kellenberger, Juraj Martiška, Branislav Jobus, Danuša Faktorová-Dragulová, Xénia Faktorová,
Svetlana Majchráková, Andrea Gregušová,
Miroslava Varáčková, Zuzana Kubašáková,
Stanislav Repaský, Peter Bolaček, Marja
Holecyová, Danica Pauličková, Mária Vrkoslavová, Gabriela Spustová, Beáta Kuracinová Vargová a Oksana Lukomska.
Hlavným cieľom tohto podujatia bolo
motivovať deti k čítaniu a k pravidelnej
návšteve knižnice a umožniť im osobne sa
stretnúť s tvorcami kníh. Besedy, ktorých
bolo 30, sa konali na rôznych miestach
– v knižnici, jej pobočkách – v Tulipáne
a Prednádraží, v základných školách na
Atómovej ulici, na Námestí Slovenského
učeného tovarišstva, na Lomonosovovej
ulici, v základných školách Suchá nad Par-
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spisovateľka Petra Nagyová Džerengová

nou, Zeleneč, Špačince a tiež v Západoslovenskom múzeu. Na týchto besedách sa
zúčastnilo spolu vyše tisíc detí.
V stredu, 10. apríla 2019, od skorých
ranných hodín sa spisovatelia a ilustrátori rozišli do okolia šíriť literatúru, pútavé
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príbehy a krásne ilustrácie do knižnice i jej
pobočiek, škôl i múzea. Z úst účastníkov
sme sa dozvedeli, že stretnutia boli milé,
vtipné, pútavé, zaujímavé i plné zvedavých
otázok, na ktoré všetci hostia ochotne odpovedali. Popoludnie sme hosťom spríjemnili vtipným programom pod názvom
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Aprílové čítanie, ktoré si pripravilo Fórum
humoristov. Nechýbala hudba, spev, vtipy
a kus našej „rýdzej trnafčiny“.
Posledný, tretí deň 11. apríl 2019, nám
ubehol ako voda. Stretnutia pokračovali
opäť na viacerých miestach s deťmi od prvých ročníkov až po deviate triedy.
Ani sme sa nenazdali a prišiel čas zhodnotenia a rozlúčenia. Sme vďační za všetkých
hostí, ktorí prijali naše pozvanie a pricestovali. Teší nás, že z besied a spoločných
stretnutí máme množstvo fotografií, ktoré
nám budú pripomínať tieto prekrásne prežité chvíle.

Pre širokú verejnosť bola do konca apríla sprístupnená výstava ILUSTRÁTORI
OCENENÍ NA BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ
2017, ktorá sa nachádzala v hlavnej budove
knižnice.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný
partner projektu. Finančne ho podporil
aj Trnavský samosprávny kraj, zriaďovateľ
knižnice a Slovenská asociácia knižníc.
Mgr. Emília Dolníková,
Veronika Chorvatovičová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

SEMINÁR FANTÁZIA ČÍTANIA / WORKSHOP FANTASY OF READING
„Fantázia čítania“ bola súčasťou 36. ročníka Dní detskej knihy, ktoré tento rok hostila
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Seminár sa
odohrával na pôde Trnavskej univerzity v Trnave a bol venovaný čitateľskej gramotnosti
a čitateľským kompetenciám detí a koncipovaný do dvoch častí. Prvou časťou boli prednášky a druhú časť tvorili pracovné workshopy. Seminár Fantázia čítania otvorila svojím
príhovorom PhDr. Zuzana Martinkovičová,
riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej
univerzity. Následne problematiku čitateľskej
gramotnosti a problémov prepadu v čítaní
predniesla v príspevku Problémy prepadu v čítaní Mgr. Timotea Vráblová, PhD. Pani Vráblová pútavo poukazovala na základné problémy, ktoré implicitne ovplyvňujú problematiku
samotného čítania, ako aj čítania s porozumením. Poukázala na dôležitosť emocionálnej
stránky pri čítaní. Po vyčerpávajúcej analýze
problémov prepadu a predstavení možností
ako ho eliminovať, seminár pokračoval príspevkom PhDr. Ľudmily Hrdinákovej, PhD.
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Čítanie – v ríši divov i za zrkadlom: čo robí
čítanie pre nás a čo my robíme pre čítanie. Vo
svojom príspevku pani Hrdináková poukázala
na kvantitatívne a kvalitatívne vytesňovanie
čítania. Na vizualizáciu textu, analýzu a integráciu informácií, inferencie, či prežívanie.
Počas príspevku mali účastníci možnosť vypočuť si nahrávky výskumu čítania detí, počas
ktorého využívali Eyetracking. Následne po
výkone detí sa výskumníci zaoberali primárnym sociálnym prostredím skúmajúcich detí,
ktoré mohlo vo veľkej miere ovplyvniť ich čitateľskú gramotnosť a čitateľské kompetencie.
Po obednej prestávke prišla druhá časť semináru, ktorú tvorili workshopy. Účastníci mali
možnosť vybrať si z workshopov Prísť fantázii
na koreň (Mgr. Timotea Vráblová) a Cez knihu
do sveta fantázie (Mgr. Radka Kukurugyová).
Semináru sa počas dňa zúčastnilo 71 osôb
a veríme, že si odniesli nové poznatky, či motiváciu do ďalšej činnosti s deťmi.
Mgr. Miriam Danková
Knižnica Juraja Fándlyho, Trnava
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NOC S ANDERSENOM 2019. VYHODNOTENIE / THE NIGHT WITH
ANDERSEN. EVALUATION
Do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom (19. ročník) sa v tomto roku zapojilo v rámci Trnavského samosprávneho
kraja spolu 9 verejných knižníc, ktoré privítali spolu 284 hostí, z toho 222 detí.
Aj v tomto ročníku bol bohatý program,
v ktorom nechýbali už tradičné aktivity
ako tvorivé dielne, hlasné čítania, kvízy
a hádanky, diskotéky a pod. V obecných
knižniciach ako napr. Zavaj sa v posledných rokoch veľmi obľúbenou aktivitou
stalo pátranie po rozprávkových pokladoch, ktorý je ukrytý na rôznych miestach
v obci alebo v priľahlom areáli. Tento rok
Typ knižnice/
Počet účastníkov

Okres
Trnava

RKK

1/56

Okres
Galanta

Galantská knižnica pripravila pre deti divadelné predstavenie súboru Maternky.
V Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej
Strede pripravili pre deti (okrem iného) divadelné predstavenie Uštrikovaná rozprávka, ktorú odohralo Teatro Neline. NsA
v KJF v Trnave začala čítaním rozprávok,
jednu z nich deťom prečítal aj pán župan
Jozef Viskupič. Medzi hosťami bol aj riaditeľ odboru kultúry a športu Peter Kadlic.
Predstavenie pre deti si pripravilo divadlo
Spoza Voza.
Na základe online hodnotiaceho dotazníka
vypracovala Mgr. Miriam Danková
Okres

Okres

Dunajská Streda

Skalica

Spolu:
1/56

Regionálne knižnice

1/33

Mestské knižnice

1/15

1/15
1/48

1/26

9/284

Názov knižnice

Spolu

1/54

Abrahám

4/113

Zvončín

3/91

1/78

Zavar

Spolu

1/26

Radošovce

1/38

Horné Saliby

1/14

Sládkovičovo

Obecné NZ

Žitnoostrovská
knižnica

1/27

Galantská
knižnica

1/21

2/87

KJF v Trnave

Obecné PZ

1/54

Počet účastníkov

56

33

54

15

38

26

21

14

27

284

z toho detí
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27

32

13

30

20

18

12

22

222

Koľký raz ste sa
zapojili?

18

14

16

9

14

7

1

11

10
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VÝSTAVA V SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ KNIŽNICI OSOBNOSŤ GENERÁLA
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA (1880 – 1919) V KNIŽNEJ A UČEBNICOVEJ
TVORBE VO FONDE SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ KNIŽNICE / EXHIBITION
IN THE SLOVAK PEDAGOGICAL LIBRARY PERSONALITY OF GENERAL MILAN
RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1880 - 1919) IN BOOK AND TEXBOOK WORKS IN THE
COLLECTIONS OF THE SLOVAK PEDAGOGICAL LIBRARY
Dňa 11. apríla 2019 sa v Slovenskej pedagogickej knižnici (ďalej len „SPK“)
uskutočnila vernisáž výstavy „Osobnosť
generála Milana Rastislava Štefánika (1880
– 1919) v knižnej a učebnicovej tvorbe vo
fonde Slovenskej pedagogickej knižnice“.
Zúčastnili sa jej vzácni hostia: štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) Peter Krajňák, predseda
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
(ďalej len „ÚSŽZ“) Ján Varšo, riaditeľka
Múzea školstva a pedagogiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej
republiky (ďalej len „MŠaP CVTI SR“) Daniela Vaněková, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová, historik

Pavel Pollák a ďalší hostia. Výstava vznikla
z príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika a vyhlásenia roku 2019
za Rok M. R. Štefánika Vládou SR. Touto
výstavou sa knižnica pripojila k mnohým
podujatiam, ktoré sa konajú na oslavu tohto výročia. Výstava vznikla v súčinnosti
s MŠaP CVTI SR a vďaka finančnej podpore Vlády SR a MŠVVaŠ SR.
Na vernisáži prítomných hostí a zamestnancov SPK privítala námestníčka riaditeľa
SPK Katarína Kurillová, ktorá okrem iného povedala: „Cieľom výstavy je oboznámiť širšiu pedagogickú verejnosť s knižnou
tvorbou o M.R. Štefánikovi a s interpretáciou jeho postavy v učebniciach dejepisu, občianskej náuky a vlastivedy od roku

Sprava: Vladimír Grigar (riaditeľ SPK), Ján Varšo (predseda Úradu pre zahraničných Slovákov),
Pavel Pollák (historik), Peter Krajňák (štátny tajomník MŠVVaŠ SR)
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1918 po súčasnosť určených pre 2. stupeň
základných škôl a pre stredné školy. Spolu s tvorcami výstavy verím, že sa podarilo
vytvoriť v priestoroch knižnice zaujímavé
prostredie pre štúdium dokumentov približujúcich jeho osobnosť a udalosti s ním
spojené. Tomu napomáha jej interaktívny
charakter, keď vystavené knihy a učebnice
možno bezprostredne chytiť, prelistovať,
prípadne si ich preštudovať. Určená je pre
zvedavých študentov, ale najmä učiteľov
dejepisu či občianskej náuky, ktorým sa
takáto príležitosť „dotknúť sa“ dobových
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učebníc, nedostáva každý deň.„
Riaditeľ SPK Vladimír Grigar predstavil
život a dielo Milana Rastislava Štefánika,
jednej z najvýznamnejších slovenských
osobností 20. storočia. Vyzdvihol jeho
vzdelanosť a všestrannosť, ktorá našla
uplatnenie v mnohých podobách, či už
ako astronóm, fotograf, vojenský letec,
brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat alebo politik. Poukázal na
význam Štefánika pre dnešok a zacitoval
z jeho odkazu pre mladých ľudí: „Mať rád
svoju rodnú vlasť Slovensko, vzdelávať sa,
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poznávať, byť sebavedomý a nebáť sa ísť za
svojimi snami a cieľmi napriek prekážkam“.
Riaditeľka MŠaP CVTI SR Daniela Vaneková vytvorením základného konceptu
celej výstavy o Štefánikovi, prejavila svoje
dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti múzejnej práce. V krátkom príhovore k prítomným upozornila na niektoré aspekty celého
konceptu, ktoré boli zvolené tak, aby predmetná téma v čo v najväčšej miere vychádzala a korešpondovala s poslaním SPK.
Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák vyzdvihol osobnosť M.R. Štefánika
a jej miesto v moderných slovenských
dejinách, najmä jeho vytrvalosť, húževnatosť a mnohostrannosť. Poukázal na
skutočnosť, ako dôležité je, aby sa takýmto
osobnostiam venovala pozornosť, slúžili ako vzor najmä pre dnešnú mládež, čo
svojim zámerom napĺňa aj táto, veľmi zaujímavá, nie všedná výstava. Poprial jej veľa
mladých, pozorných návštevníkov.
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo zameral pozornosť prítomných na skutočnosť, že M.R.
Štefánik okrem prvých školských rokov
prežil zvyšok svojho života mimo domova
a Slovenska. Druhým domovom sa mu stalo Francúzsko, kde dosiahol svoje najväčšie
životné úspechy ako vedec, vojak, diplomat
a politik.

Na výstavných paneloch je možné potrieť
dôležité míľniky v živote M.R.Štefánika.
Pri pozeraní kníh a učebníc od roku 1918
vidíme ako sa v jednotlivých prelomových
spoločensko-politických udalostiach menil
pohľad na jeho osobnosť. Bol heroizovaný, zatracovaný, zamlčovaný, prekrúcaný
a v súčasnosti je snaha o jeho objektívnu
interpretáciu a pravdivé zhodnotenie.
Pretože slávnostné otvorenie výstavy bolo
len jej začiatkom, Slovenská pedagogická
knižnica srdečne pozýva učiteľov a študentov škôl ako aj iných záujemcov na jej
pokračovanie, ktoré potrvá do konca roka
2019 v priestoroch SPK na Hálovej 6 v Bratislave – Petržalke v prevádzkových hodinách knižnice http://www.spgk.sk/?otvaracie-hodiny-a-kde-nas-najdete
V prípade väčšej skupiny (učiteľ a žiaci) je
treba dohodnúť si termín na služby@spgk.
sk
Výstava je príležitosťou pre žiakov, študentov, pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť viac spoznať toho velikána nášho národa a čerpať z jeho myšlienok, životných
zápasov a diela.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
PhDr. Vladimír Grigar
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
vladimir.grigar@spgk.sk

ÚSTREDNÁ KNIŽNICA SAV MÁ NOVÉHO RIADITEĽA / THE CENTRAL
LIBRARY OF SAS HAS A NEW DIRECTOR
Po vyše štvrťstoročí, keď na čele Ústrednej knižnice SAV stáli ženy (PhDr. Marcela
Horváthová od roku 1992 a Mgr. Andrea
Doktorová od roku 2002), nastúpil do
funkcie riaditeľa knižnice od 1.3. 2019
Mgr. Michal Sliacky. Stal sa tak pokračovateľom „mužskej línie“ vo vedení ÚK SAV
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a jej predchodkyne Knižnice SAVU.
Pri príležitosti nástupu nového riaditeľa,
ktorý prišiel do SAV z Centra VTI SR som
položila Mgr. M. Sliackemu niekoľko otázok.
• Pán riaditeľ, pred niekoľkými rokmi
ste v krátkom filme o mladých knihovBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

níkoch hovorili aj o svojom vzťahu ku
knihovníckemu povolaniu. Čo by ste
dnes, s odstupom času a nadobudnutých
skúseností, zmenili či spresnili?
Skôr by som doplnil, že knihovníctvo pre
mňa znamená profesionálnu dráhu. Môžem úprimne povedať, že táto profesia ma
napĺňa, som jej oddaný a som presvedčený
o jej význame pre spoločnosť. Chcel by som
urobiť všetko, aby som túto profesiu „upevnil“ vo vedomí najmä mladej generácie.
Uvedomujem si, že „vypadla“ celá stredná
generácia knihovníkov, ktorí chýbajú dnes
na všetkých postoch. Prial by som si, aby sa
odborníci opäť vrátili späť do knižníc.
• Viem, že na predchádzajúcom pracovisku ste pôsobili vo funkcii vedúceho
odboru e- zdrojov, digitálnych knižníc
a neskôr odboru na podporu vedy a
výskumu. Kde ste ešte získavali skúsenosti?
Ešte pred skončením vysokoškolského
štúdia som pracoval v bratislavskej Univerzitnej knižnici a neskôr v akademickej
knižnici Univerzity Komenského. Samozrejme, skúsenosti som postupne nadobúdal nielen z odbornej domácej i zahraničnej literatúry, ale aj rozhovormi s kolegami
na pracovných stretnutiach, rozličných
podujatiach, či medzinárodných konferenciách. Možno povedať, že išlo o kombináciu všetkých dostupných zdrojov.
• Poznali ste už predtým ÚKSAV, resp.
spolupracovali ste v niektorých oblastiach?
Áno, poznal som túto knižnicu ako vedeckú knižnicu v systéme knižníc SR, ale
osobne som ju nenavštevoval. Až v ostatBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

ných rokoch som úzko spolupracoval s Andreou Doktorovou na projekte so zabezpečovaním a využívaním e- zdrojov i na
ďalších nových témach a postupoch.
• Čo vás na novom mieste milo prekvapilo a čo zarazilo?
Tak najskôr to, čo ma prekvapilo – predovšetkým odborne „podkutý“ a vľúdny
personál, veľa šikovných mladých ľudí. Potešilo ma, že knižnica (v porovnaní s inými) má veľmi dobré postavenie v rámci
celej SAV a tiež som rád, že má knižnica
kvalitný fond, najmä z oblasti zahraničnej
vedeckej literatúry.
Inak som zatiaľ nenarazil na nič, čo som
nepredpokladal a do očí bijúce negatíva
som si nevšimol, resp. nič, čo by ma rušilo.
• Aké sú vaše krátkodobé zámery a dlhodobé plány? S čím začínate?
Najskôr som sa dôkladne zoznámil s chodom knižnice, agendami a personálom.
Chcel som totiž spoznať problémy pracovníkov aj ich očakávania od nového vedenia. Nad získanými poznatkami sa zamýšľam a podľa možnosti ich premietnem do
pracovných postupov. Urobím všetko, aby
na pracovisku vládli zdravé medziľudské
vzťahy, aby boli pracovníci spokojní a aby
správne fungovali informačné toky medzi oddeleniami i v riadení knižničných
procesov. Samozrejme, podporím rozvoj
spolupráce medzi ďalšími knižnicami v SR
i zahraničí.
Rozhodne chcem:
-- upevňovať dobré meno ÚK SAV,
-- zaviesť inovácie, bez ktorých nemožno
napredovať,
-- získať viac mladých, vzdelaných
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knihovníkov a vytvoriť im podmienky,
aby mali chuť pracovať v tejto knižnici,
-- hľadať také projekty, ktoré budú
zdrojom aj financií, čo by sa o. i.
premietlo aj do platového ohodnotenia
pracovníkov.
• V jednom z rozhovorov ste raz uviedli,
že v tom skromnom voľnom čase, ktorý
vám ostáva rád navštevujete kino,
divadlo, venujete sa turistike a čítate.

Prezraďte na záver, čo práve čítate?
Čítam veľa a rád. Z oddychovej literatúry
práve čítam Pompeje od Roberta Harrisa.
Z odbornej literatúry teraz nielen cielene
zbieram, ale aj študujem materiály k téme
otvorená veda a informačné správanie –
humanitné digitálne vedy. Je to veľmi zaujímavá a podnetná téma. Myslím si, že bude
osožná aj pre SAV.
Za rozhovor ďakuje a veľa zdaru v novej
funkcii želá L. Čelková

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
SPOLUPRÁCA ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V BANSKEJ BYSTRICI
SO SLOVÁKMI ŽIJÚCIMI V ZAHRANIČÍ / COOPERATION OF THE STATE
SCIENTIFIC LIBRARY IN BANSKÁ BYSTRICA WITH SLOVAKS LIVING ABROAD
Mgr. Veronika Uhríková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
veronika.uhrikova@svkbb.eu
Abstract: The State Scientific Library in Banska Bystrica has maintained contacts with Slovaks living abroad for many years. Within the Center for Slavic Studies, it builds a collection
of documents on this issue and offers various types of events aimed at presenting the culture
of Slovaks living abroad. It has the most intense contacts with Slovaks living in Vojvodina,
Serbia. In 2019, it established closer cooperation with Slovaks living in Nadlak, Romania
Keywords: presentations of publications, Slovaks living abroad, The State Scientific Library
in Banska Bystrica
Kľúčové slová: prezentácia publikácií, Slováci žijúci v zahraničí, Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
dlhoročne udržiava kontakty so Slovákmi
žijúcimi v zahraničí. V rámci Centra slovanských štúdií, ktoré v súčasnosti disponuje takmer 2 000 dokumentmi, buduje
fond dokumentov týkajúci sa tejto problematiky a realizuje rôzne typy podujatí
zamerané na prezentáciu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí. Najintenzívnejšie
kontakty má so Slovákmi žijúcimi v srb-
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skej Vojvodine, predovšetkým prostredníctvom dlhoročnej aktívnej spolupráce
so Slovenským vydavateľským centrom
v Báčskom Petrovci. Z viacerých podujatí spomenieme napr. mnohé prezentácie
publikácií z produkcie tohto vydavateľstva,
komentovanú ukážku tradície obliekania
nevesty vo vojvodinskej obci Selenča Od
rubáča po vence, akože je neveste spojenú
s hudobným a tanečným vystúpením UniBulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019

verzitného folklórneho súboru Mladosť,
výstavu Lesy a roviny Michala Ďurovku, či
prezentáciu medzi zahraničnými Slovákmi
obľúbeného Slovenského svetového kalendára. V spolupráci s Ondrejom Miháľom,
predsedom Kanadského slovenského inštitútu a autorom viacerých kníh týkajúcich
sa kultúry Slovákov žijúcich v Kanade, sa
v knižnici uskutočnila úspešná prednáška
Slováci v Kanade. S pozitívnym ohlasom
sa stretlo podujatie Slovenčina moja rodná – Múzy poézie a prózy, ktoré Štátna
vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila pri príležitosti 50. ročníka festivalu v
umeleckom prednese žien v poézii a próze
Vansovej Lomnička. Festival každoročne
v priestoroch knižnice organizuje Únia
žien Slovenska v spolupráci s Literárnym
a hudobným múzeom Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici. Na podujatí sa predstavili slovenské autorky žijúce
v Srbsku, Česku, Poľsku, Rumunsku a na
Ukrajine.
V roku 2019 sa v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici uskutočnila prvá oficiál-

na prezentácia Vydavateľstva Ivan Krasko
z Nadlaku. Zorganizovali ju dňa 30. apríla
2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Štátna vedecká knižnica v Banskej

Blanka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici, víta vzácnych hostí

Príhovor rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimíra Hiadlovského

Zľava Pavel Hlásnik, Ladislav Lenovský, Miroslav Kmeť a moderátorka večera Katarína Mosnáková-Bagľašová
Bulletin SAK, ročník 27, číslo 2/2019
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Bystrici. Foto05 Predstavené boli dve monografie z edičnej činnosti vydavateľstva
– trilógia Krátke dejiny dolnozemských
Slovákov Miroslava Kmeťa a trojzväzkové dielo Naši vo svete – Slováci južne od
hranice Slovenska autora Ladislava Lenovského. Súčasťou programu bola aj výstava
publikácií z produkcie tohto vydavateľstva.
Podujatie otvorila Katarína Mosnáková-Bagľašová prednesom básne Ivana Miroslava Ambruša Byť Slovákom. Vzácnych
hostí privítala na pôde Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici jej riaditeľka
Blanka Snopková. Foto01 Svojou osobnou
účasťou, aj príhovorom podujatie podporil

Huslista Juraj Súdi

rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici Vladimír Hiadlovský. Foto02 Vydavateľstvo Ivan Krasko z Nadlaku, ktoré
v si v tomto roku pripomína 25. výročia
svojho založenia, reprezentoval na podujatí Pavel Hlásnik, osvetový a kultúrny
dejateľ Slovákov v Rumunsku a prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov
a Čechov v Rumunsku. Foto03 Prezentáciu
vyššie uvedených publikácií predstavili a rozanalyzovali nielen samotní autori,
ale aj vzácni hostia – Katarína Slobodová
Nováková, dekanka Filozofickej fakulty
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Michal Babiak z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Peter Mičko z Katedry histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Hovorené slovo bolo
spestrené hudobným programom v podaní
huslistu Juraja Súdiho, študenta Akadémie
múzických umení v Banskej Bystrici.
Nielen organizátori, ale aj viacerí účastníci
vyjadrili nádej, že prezentácia otvorila dvere k ďalšej spolupráci medzi kultúrnymi

Prezentácia Vydavateľstva Ivan Krasko z Nadlaku v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
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inštitúciami v Banskej Bystrici a Slovákmi
žijúcim v Rumunsku. Veríme, že podujatia podobného charakteru si nájdu svoje
miesto v kultúrnom živote Banskej Bystrice. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sa na naplnení tejto vízie bude aktívne
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podieľať, či už budovaním knižničného
fondu alebo organizovaním zaujímavých
kultúrno-spoločenských podujatí.
Foto: archív Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici
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