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ÚVODNÍK / EDITORIAL

T

ýždeň slovenských knižníc
sa uskutočnil tradične prvý
marcový týždeň, ale prvýkrát
sme sa museli popasovať s jeho realizáciou
v pandemickom období. S naším heslom
“Knižnice pre všetkých“ sme sa presunuli
do online prostredia a aktivity jednotlivých
knižníc boli realizované len virtuálne. Pred
otvorením Týždňa slovenských knižníc
vyzvala čitateľov na ich návštevu aj pani
prezidentka Zuzana Čaputová. Slávnostné
otvorenie Týždňa slovenských knižníc bolo
samozrejme taktiež online. Prihovorila sa
pani ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová, aj obaja predsedovia
knihovníckych profesijných združení. Milým a potešujúcim prekvapením bolo propagačné video o slovenských knižniciach
a nechýbali ani rúška s nápisom „Idem do
knižnice“.
Užitočnosť a potreba knižníc sa veľmi
jednoznačne ukázala tlakom verejnosti
na otvorenie knižníc. Veď práve knižnice
boli ako jediné kultúrne inštitúcie nakoniec otvorené pre svojich čitateľov, aj keď
len v obmedzenom režime. Knižnice na
Slovensku sprístupňovali výpožičky kníh
pre verejnosť aj v tých najmenších obecných knižniciach. To, že v knižnici pracu-

jú knihovníci plní elánu a nezlomnej vôle,
dokázali práve v týchto pandemických limitoch, ktoré im súčasná doba priniesla.
Knihovníci zareagovali okamžite veľmi
kreatívne, o čom svedčí množstvo online
podujatí na webových či facebookových
stránkach knižníc. Čas v knižniciach plynul akýmsi iným tempom. Ľudia prichádzali k výdajnému okienku po objednané
knihy a disciplinovane stáli v rozostupoch
pred dverami knižnice. V knižniciach bolo
viac ticha, len v pozadí bolo počuť online
besedy, prednášky a rôzne semináre pre
inšpiráciu.
Týždeň slovenských knižníc a celé ďalšie
nasledujúce obdobie bolo v tomto roku
určite iné a jedinečné. Naučili sme sa niečo nové o svojej práci, a taktiež aj o sebe.
Často sme boli nútení viac ako inokedy
rozmýšľať a myslieť na tých druhých. Mnohé naše kolegyne a kolegovia si prešli ťažkým zápasom o svoje zdravie. Preto si myslím, že toto je tá chvíľa, kedy by sme mali
byť viac vďační. Vďační za zdravie, ale aj za
svoju prácu, ktorá keď ju robíme s láskou
a radosťou, tak naozaj stojí za to.
Drahé knihovníčky a knihovníci, prajem
Vám preto veľa zdravia a veľa radosti zo
svojej práce, nech čím viac dní prežijete
s úsmevom!
Vaša
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Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
členka Správnej rady SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 / UNTRADITIONAL
WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2021
Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Abstract: The National Week of Slovak Libraries took place despite strict anti-pandemic measures. By implementing a diverse range of mostly virtual events and activities for their visitors, libraries have shown that they can handle even difficult situations.
Keywords: Week of Slovak Libraries 2021, evaluation
Kľúčové slová: Týždeň slovenských knižníc 2021, vyhodnotenie
Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
(SSKK) sa aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii v spoločnosti nedali odradiť
a zorganizovali aj v tomto roku celonárodný Týždeň slovenských knižníc (TSK). Jeho
22. ročník bol netradičný. Pandémia spôsobila, že knižnice, ktoré sa podľa COVID
automatu nachádzali v okresoch v čiernej

farbe, museli byť pre verejnosť zatvorené. Iné knižnice poskytovali výpožičné
služby v obmedzenom režime - „výdaj cez
okienko“ vopred objednaných kníh. Ďalšie síce umožňovali absenčné požičiavanie
dokumentov v štandardnom alebo v obmedzenom režime výpožičných hodín,
museli však kontrolovať testy svojim návštevníkom. Študovne, čitárne, detské kúti-

Predsedovia slovenských profesijných knihovníckych združení Ondrej Látka a Helena Mlejová
počas slávnostného virtuálneho otvorenia TSK
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ky boli zatvorené, podujatia pre verejnosť
zakázané. Ani všetky tieto problémy a obmedzenia neodradili väčšinu slovenských
knižníc zvýšiť v čase od 1. do 7. marca svoje
úsilie a upozorniť verejnosť na svoju existenciu a dôležitosť v spoločnosti.
Ako zdôraznil predseda SAK Ondrej Látka vo svojom slávnostnom virtuálnom
príhovore počas otvorenia TSK, knižnice
sa dokázali prispôsobiť objektívnym okolnostiam, preniesť svoju prácu do online
priestoru, čo je dôkazom toho, že v knižniciach pracujú dynamickí a prispôsobiví ľudia, schopní rýchlo sa adaptovať na
zmenu pracovných podmienok. Rovnako
predsedníčka SSKK Helena Mlejová označila pracujúcich v slovenských knižniciach
za ľudí plných elánu a nezlomnej vôle, ktorí
aj v rámci limitov, ktoré súčasná situácia
prináša, dokazujú denne svoju kreativitu
a prichádzajú s novými myšlienkami a nápadmi, čo len dokazuje silu slovenskej
knihovníckej komunity.
Slávnostným príhovorom k otvoreniu TSK
prispela tento rok aj ministerka kultúry SR
Natália Milanová, ktorá sa virtuálne prihovorila všetkým slovenským knihovníkom a čitateľom knižníc: „...knižnice nám
umožňujú dostať sa k obrovskému knižničnému fondu, ku knihám, ktoré hľadáme
i k tým, o ktorých sme nikdy nevedeli. Bez
nich by bol náš prístup do sveta čítania veľmi limitovaný. Bez odhodlaných knihovníčok a knihovníkov by sme sa len ťažko
orientovali v tom množstve kníh, ktoré sú
v ponuke“. Na záver svojho príhovoru pani
ministerka poďakovala knihovníkom za ich
obetavú prácu a SAK a SSKK za zorganizovanie TSK. TSK sa konal pod jej záštitou.
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

Ako zvyčajne počas otvorenia TSK predseda SAK vyhlásil víťaza ceny SAK za aktívnu
činnosť knižnice SAKAČIK, ktorú za rok
2020 získala Verejná knižnica Jána Boccatia
v Košiciach za projekt s celoslovenským
dosahom Literárny emagazín Knihy na
dosah. Knižnica okrem pamätnej sošky
získala od SAK finančnú odmenu vo výške
700 € a od spoločnosti CEIBA knižničné
regály v sume 600 €.
TSK 2021 bol výnimočný aj v tom, že svetlo sveta počas jeho otvorenia uzrelo krátke
propagačné video o slovenských knižniciach, vytvorené s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia. „...Cítiš sa tam
bezpečne. Vieš tam byť sama so sebou, sústrediť sa na to, čo potrebuješ. Všetky veci
sú tam pre teba. Miesto, kde môžeš byť tak
dlho, ako potrebuješ... a pokojne každý
deň... Týmito slovami otec výstižne popisuje prostredie knižnice svojej dcére.
Slovenské knižnice sa teda nedali zaskočiť

Ministerka kultúry SR Natália Milanová sa
prihovára slovenským knihovníkom a čitateľom
knižníc
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pandémiou a ňou vyvolanou zložitou situáciou a pripravili si pre svojich čitateľov
množstvo rozmanitých, i keď len virtuálnych podujatí. Za všetky spomeniem napr.
Knižnicu pre mládež mesta Košice, ktorá
si na TSK načasovala modernizáciu vybavenia pobočky Nezábudka, ktorá sa špecializuje na prácu so znevýhodnenými čitateľmi, online vydala 1. číslo knižničného
časopisu Svet (z) kníh, spracovala video Čo
číta?, obsahom ktorého boli tipy známych
osobností na dobré knihy a na instagrame
prezentovali svoje knižné tipy aj knihovníci
knižnice.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove
nad Topľou pripravila vyhodnotenie 8.
ročníka celoslovenskej súťaže Komiksiáda
alebo komiksom k čítaniu a obľúbení slovenskí spisovatelia vytvorili na FB stránke
knižnice pre jej čitateľov špeciálny videopozdrav. Vranovskí maturanti sa online
stretli s literárnym vedcom, spisovateľom
a vysokoškolským pedagógom Mariánom
Andričíkom pod názvom Teória literatúry
pre maturantov a deti si mohli v Makerspace samostatne na 3D tlačiarni vytlačiť
a skonštruovať robota Otta.
Súťaž pre deti, ktoré majú spisovateľského
ducha a radi kreslia Urob si svoju knihu,
pripravila Podduklianska knižnica vo Svidníku. Svidnícke deti sa mohli zúčastniť aj zážitkového online vyučovania Zrod a krása
materinského jazyka. Súťaž Literárni detektívi, ktorá prebiehala na sociálnych sieťach
formou krátkych hlavolamov s úlohou nájsť
názvy a autorov známych literárnych diel,
pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach. Chodil v temnotách a roznášal svetlo - vedomostný kvíz pri príležitosti
225. výročia narodenia Mateja Hrebendu,
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prostredníctvom ktorého si facebookoví fanúšikovia overovali svoje vedomosti
o významnom kolportérovi slovenských
a českých kníh, pripravila Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Víťaznú
knihu roka Prešovského samosprávneho
kraja 2020 vyhlásila Krajská knižnica P.O.
Hviezdoslava v Prešove. Tu okrem besied
s regionálnymi autormi zorganizovali aj
zbierku kníh pre zdravotníkov z Fakultnej
nemocnice J. A. Reimana v Prešove a pripravili aj ďalšie aktivity. Mestská knižnica Ľ.
Štúra v Bánovciach nad Bebravou vyhlásila
súťaž Nové logo pre knižnicu, do ktorej sa
mohli zapojiť všetci, ktorí radi kreslia a vytvárajú grafiky. Pod názvom Knihy nevyhadzujeme, ale recyklujeme tu vyhlásili aj
dražbu zaujímavých kníh, ktorá prebiehala
počas celého marca na FB stránke knižnice
a za výťažok z nej nakúpili spoločenské hry
pre deti a ich rodičov, ktorými si budú môcť
spestriť chvíle strávené v knižnici. Knižnica Ružinov v Kresle pre čitateľa predstavila
niektorých svojich čitateľov, ktorí v rámci svojho povolania majú niečo spoločné
s knihou a knižnicou.
Niekoľko zaujímavých aktivít pripravila aj
Knižnica J. Fándlyho v Trnave. Za všetky
spomeniem prezentáciu o Jurajovi Fándlym, prvom slovenskom včelárovi, spisovateľovi a národnom buditeľovi, online
tajničku pre čitateľov, pokračovanie cyklu
Trnavská poetika, či Literárne inšpirácie na
víkend – knižnica, kniha a vesmír.
Naše a vaše spomienky na knižnicu a knihovníka. Pod týmto názvom Krajská knižnica v Žiline postupne počas TSK zverejňovala videá so spomienkami knihovníkov
a čitateľov žilinskej knižnice. V rámci cyklu
Zakázané knihy 2 v Žiline prezentovali najBulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

známejšie diela, ktoré boli pod vplyvom komunistickej ideológie zakázané a v živom
vysielaní Aby nás bolo počuť prezentovali
svoju tvorbu žilinskí autori Miloš Zvrškovec a Goran Lenčo v jednom čase s autormi, ktorých prezentovala Oravská knižnica
A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Ľubovnianskej knižnici sa podarilo sprístupniť
novú čitateľskú zónu pre deti mladšieho
školského veku i vyhlásiť 25. ročník súťaže o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa. Online prezentáciu
viaczväzkového diela z historickej knižnice
múzea pripravila Knižnica Gemersko-malohontského múzea. Prehľad informácií
a fotografií o najznámejších a najzaujímavejších knižniciach vo svete pripravila Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Tu aj
besedovali so známym slovenským spisovateľom Ondrejom Kalamárom a pripomenuli si tiež známe regionálne osobnosti pri
príležitosti ich okrúhlych výročí.
Zážitkové online čítania, video prednášky
na rôzne témy, virtuálne prechádzky do
okolia s cieľom prezentovať okolité hrady,
zámky a ďalšie kultúrne pamiatky, online
výstavy, vedomostné kvízy a testy, hlavolamy, súťaže, prezentácie kníh, prezentácie
literárnych osobností, online tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie, bezplatné
alebo zľavnené zápisné, odpustenie upomienok, zľavnené poplatky za špeciálne
služby..., to boli ďalšie aktivity slovenských
knižníc.
Akademické a vedecké knižnice sa zamerali hlavne na prípravu webinárov. Webinár k
plnohodnotnému využitiu ezdrojov či predstavenie citačného manažéra, ktorý zjednoduší prácu s informačnými zdrojmi a ich
správnym citovaním pripravila Univerzitná
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

knižnica Univerzity P.J. Šafárika Košiciach.
Univerzitná knižnica v Trenčíne umožnila
skúšobný prístup k Writefull. Videopohľady
do zákulisia odborných pracovísk, prednášku o autorskom práve, predstavenie architektúry 7 slovenských knižníc pripravila
ŠVK v Banskej Bystrici. Zábavný literárny
kvíz s Europe Direct Žilina o najznámejších
európskych spisovateľoch a ich dielach pripravila Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline. Ako bonus navyše knižnica
každý deň zverejnila citát známej osobnosti
a jednu zaujímavosť zo sveta knižníc. Štátnej vedeckej knižnici v Prešove sa podarilo
otvoriť novú čitáreň v zrekonštruovaných
priestoroch knižnice a tiež v spolupráci
s RTVS pripraviť Milo Suchomel Orchestra
– Jazz in the city, 2. časť koncertu popredného slovenského saxofonistu a jeho hostí.
Tieto knižnice tiež poskytovali elektronické
dodávanie dokumentov, rešeršnú činnosť,
online používateľskú podporu, služby spojené s evidenciou publikačnej činnosti.
Dotazník k pripravovaným podujatiam,
zverejnený na web stránke SAK, vyplnilo
101 knižníc. Z nich predseda SAK počas
slávnostného otvorenia elektronicky vyžreboval dve. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne získala Kúzelné
čítanie od spoločnosti Albi a sto eurovú poukážku na nákup kníh od spoločnosti Martinus získala Mestská knižnica v Skalici.
Týždeň slovenských knižníc 2021 je jasným dôkazom, že slovenské knižnice sa
za žiadnych okolností nevzdávajú a dokážu ponúkať svoje služby v každej situácii.
Správna rada Slovenskej asociácie knižníc
ďakuje všetkým sponzorom a podporovateľom tohto masívneho celonárodného
podujatia.
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SPOLUPRÁCA, INŠPIRÁCIE A BURZA NÁPADOV: ONLINE KNIŽNIČNÉ
ROADSHOW SPOLKU MAĎARSKÝCH KNIHOVNÍKOV NA SLOVENSKU /
COOPERATION, INSPIRATION AND THE IDEA EXCHANGE: ONLINE LIBRARY
ROADSHOW OF ASSOCIATION OF HUNGARIAN LIBRARIANS IN SLOVAKIA
MA. Dóra Egyházi, Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku, predsedníčka,
Mgr. Rita Herczegová, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota, riaditeľka
Abstract: A week of varied activities in the online environment for members of the Association of Hungarian Librarians in Slovakia. Lectures, workshops, motivational activities for
work with children’s readers, the Great Book Challenge campaign, methodological materials
for library teachers, digital contents and library databases, inspirations, creative ideas. The
event was supported from public sources by the Fund for the Support of the Culture of National Minorities.
Keywords: Association of Hungarian Librarians in Slovakia, Library Roadshow, lecture,
workshop, bibliotherapy, school libraries.
Kľúčové slová: Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku, knižničná roadshow, prednáška, workshop, biblioterapia, školské knižnice.
Knižničné Roadshow, ktoré zorganizoval
Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku v online prostredí pre svojich členov
v dňoch 15. – 19. 3. 2021, predstavoval týždeň pestrých aktivít. Podujatia, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
kultúry národnostných menšín, sa zúčastnilo 53 predstaviteľov knihovníckej obce.
V najväčšej miere (51%) to boli zamestnanci regionálnych knižníc, menej približne 19% knihovníčky obecných knižníc, 9%
školských knižníc a zvyšných 8% predstavovali ostatní členovia Spolku. Vcelku bolo
zastúpených 23 miest a obcí: Dolný Štál,
Jurová, Orechová Potôň, Dunajská Streda,
Obid, Okoč, Nové Zámky, Kolárovo, Šahy,
Košice, Keť, Gbelce, Komárno, Lučenec,
Veľký Meder, Neded, Štúrovo, Bratislava,
Rimavská Sobota, Šamorín, Svodín, Dvory
nad Žitavou a Želiezovce.
Zastúpenie jednotlivých typov knižníc
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môžeme percentuálne premietnuť nasledovne: 32% obecné, 39% mestské, resp.
regionálne knižnice, 17% školské, 14% iné
(univerzitné a vedecké). Jednotlivé aktivity – prednášky aj workshopy – trvali celý
týždeň s lektormi –odborníkmi, zástupcami knihovníckej profesie. Pri zostavovaní
programu bol dôležitý aspekt rôznorodosti, aby si zástupcovia z každého typu knižníc našli užitočné informácie, potrebné
a využiteľné vo svojej praxi.
Prvý deň – 15. marec – bol venovaný Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku.
Nová predsedníčka Spolku Dóra Egyházi
predniesla účastníkom správu o činnosti
Spolku i plány do budúcna. Zároveň podala podrobné informácie o výskume, ktorý
bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a realizovaný
v roku 2019. Na projekte, ktorej garantom
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

bola Dóra Egyházi ešte participovali Melinda Roncz, riaditeľka knižnice Fórum
inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne
a Erika Reicher, knihovníčka Univerzitnej knižnice Univerzity J. Selyeho v Komárne. Výskum bol zameraný na činnosť
knižníc, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v obciach a mestách, kde maďarská národnostná menšina predstavuje značné percento
obyvateľstva. Celkovo je v 388 mestách
a obciach aktívnych 308 knižníc. Výsledky
výskumu a databáza zúčastnených knižníc
je dostupná na webovej stránke Spolku
(Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku): www.szmke.sk .
Po úvodnej prednáške program pokračoval workshopom. Lektorka Dóra Egyházi
predstavila účastníkom základy biblioterapie. Knihovníčky pracovali v dvoch skupinách, pričom mali možnosť dozvedieť
sa, v čom spočíva terapia literatúrou, aké
možnosti a nástroje môžu mať k dispozícii. Názornou ukážkou bol knižný titul
od Sándora Máraiho. Výber diela súvisel
s minuloročným výročím narodenia spisovateľa. Dedičstvo Estery – dielo, s ktorým
účastníci pracovali a vyskúšali si biblioterapiu ako metódu na základe vlastných pocitov a zážitkov z prečítaného.
Druhý deň – 16. marec – bol venovaný databázam Fórum inštitútu, ktoré predstavila
riaditeľka knižnice Melinda Roncz. Databázy, ktoré sa budujú už niekoľko rokov, sú
cenným zdrojom informácií. Fórum inštitút spracúva, uchováva a sprístupňuje kultúrne dedičstvo maďarskej národnostnej
menšiny na Slovensku v tlačovej i elektronickej podobe. Databázy sú sprístupnené
na webovej stránke: www.foruminst.sk.
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Po prednáške lektorka Melinda Roncz,
predviedla aj praktické ukážky práce s databázami. Účastníci pracovali v dvoch
skupinách. „Digitálni pátrači“ si mohli
vyskúšať prácu resp. vyhľadávanie v online
prostredí: ako sa efektívne orientovať v digitálnych obsahoch, ako ponúknuť svojim
čitateľom vhodné – voľne dostupné databázy knižníc.
Tretí deň – 17. marec – sa niesol v znamení „zmien“. Lektorka, Rita Péterfi, generálna riaditeľka Národnej pedagogickej
knižnice a múzea v Budapešti, prezentovala vízie knižníc a potenciál, ktorý sa ukrýva
v každej inštitúcii. Lektorka prezentovala
príklady z vlastnej praxe: webináre, knihovnícky chat, výpožičky – balíky kníh
pre obce, resp. medziknižničnú výpožičnú
službu medzi obecnými knižnicami.
V popoludňajších hodinách prebiehali workshopy v menších skupinách. Boli
zamerané na zlepšovanie organizačných
schopností. Každý účastník mal priestor
na prestavenie sa. Následne sa individuálne preskúmal potenciál každej (vlastnej)
inštitúcie, obce aj regiónu. Poslucháči boli
priamo aktérmi, zdieľali vlastné skúsenosti, myšlienky aj nápady, spoločne hľadali
inšpirácie a kreatívne riešenia do budúcna.
Štvrtý deň – 18. marec – prednášal Zoltán
Csépányi, knihovník z Krajskej knižnice
Sándora Bródyho v Egri. Témou bola celonárodná súťaž na podporu čítania „Veľká knižná výzva“. Cieľovou skupinou tejto
kampane je práve mládež, ktorej pozornosť je v súčasnosti najnáročnejšie zaujať.
Predstavením metodiky súťaže, účastníci
získali veľké množstvo nápadov, rozličných
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inšpirácií, ktoré môžu prispôsobiť vlastným potrebám a využiť ich pri svojej práci.
Interaktívna prezentácia bola veľkým prínosom pre knihovníčky, zoznámili sa s novými pojmami i metódami knihovníckej
práce. Mali priestor aktívne sa zapájať do
aktivity, klásť otázky. Na konci prezentácie tiež dostali úlohu, aby slovo „knižnica“
sformulovali do podoby HAIKU, čo je populárna forma tradičnej japonskej poézie.
Vzniknuté, veľmi kreatívne básničky – haiku – sú zverejnené na facebookovej stránke
Spolku.
Posledný deň – 19. marec – patril metódam a metodikám knihovníckej práce.
Lektorka Krisztina Simon pôsobí ako
knižničný pedagóg Národnostnej základnej školy Józsefa Attilu v Budapešti, zároveň je predsedníčkou Spolku školských
knihovníkov. Interaktívnou formou predstavila komplexnú publikáciu pre knižničných pedagógov o knižničných aktivitách.
Účastníci získali množstvo metodického
materiálu a praktických nápadov realizovateľných v podmienkach školských knižníc. Je dôležité spomenúť, že v Maďarsku
v školských knižniciach, pôsobia kvalifikovaní knižniční pedagógovia, kým na Slovensku v základných školách s vyučovacím
jazykom maďarským pozície knihovníkov
suplujú väčšinou učitelia maďarského jazyka. Pre týchto pedagógov je to náročná
výzva, pretože v dôsledku pracovnej preťaženosti i časovej náročnosti je ťažké skĺbiť
tieto dve funkcie.
Po prezentácii publikácie nasledovala
ukážková hodina, ktorá mala pôvodne
prebiehať v priamom prenose, avšak v dôsledku pandemických opatrení sa nemohla

10

zrealizovať. Ako názorná ukážka však boli
použité staršie audiovizuálne záznamy
z hodín knižničných aktivít, čo však neubralo na celkovom dojme a zážitku z videného. Účastníci sledovali interakciu knižničného pedagóga s deťmi, ako im dokáže
hravou formou prezentovať informácie, vedomosti. Na záver lektorka predstavila ich
webové sídlo, kde sú voľne dostupné rôzne
didaktické pomôcky pre prácu s deťmi.
Spätná väzba od účastníkov podujatí:
„Každá prednáška, prezentácia bola veľmi
zmysluplná, praktické časti motivačné, inšpiratívne a poučné. Získal som nové tvorivé
nápady, ktoré budem využívať vo svojej práci. Pre všetky aktivity bola charakteristická
vysoká odborná úroveň lektorov a tiež veľmi
dobrá organizácia, patrí im veľké poďakovanie. Aj keď webináre v online priestore sú
podstatne náročnejšie ako osobný kontakt,
som rád, že som tu mal príležitosť stretnúť
kolegov.“
„Uznanie organizátorom a poďakovanie
lektorom. Viem, že v súčasnej situácii je veľmi náročné zorganizovať podujatie takýchto
rozmerov. Myslím si, že prednášky boli veľmi rôznorodé, tematicky zaujímavé a každý
z účastníkov si mohol nájsť užitočné informácie pre svoju činnosť.“
„Bolo to oveľa lepšie, ako som očakávala,
ďakujem za príležitosť. V online priestore sa
stretli veľmi pozitívni ľudia, vytvára sa veľmi
aktívna spolupráca. Veľká vďaka cezhraničným kolegom za spoluprácu a podporu.“
Súčasťou Knižničného Roadshow bolo aj
Valné zhromaždenie Spolku maďarských
knihovníkov na Slovensku. Členovia Spolku mali možnosť počas celého týždňa hlaBulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

sovať a zvoliť si nové predsedníctvo, ktoré
bude zastupovať Spolok na roky 2021 –
2023. Výsledky boli zverejnené v mesiaci
marec a sú dostupné na webovej stránke
Spolku.
Na záver môžeme skonštatovať, že Knižničné Roadshow bolo úspešné. Programová ponuka bola bohatá na nové odborné
informácie, priniesla dostatočnú motiváciu
a obohatila účastníkov o cenné poznatky.

SMKS pokračoval v online aktivitách, webinároch. Dňa 26. 4. 2021 sa uskutočnil
celodenný webinár o autorských právach
a duševnom vlastníctve. Dňa 18. mája 2021
sa uskutočnil webinár zameraný na bezpečnosť internetu, kyberšikanu i podvodné
maily. Tieto dva webináre boli pre členov
Spolku dostupné bezplatne vďaka podpore
Národnej Szécsényiho knižnice v Budapešti. Prezentácie aj materiály z webinárov sú
dostupné na Youtube kanáli Spolku.

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV SAK
MESTSKÁ KNIŽNICA V STROPKOVE / CITY LIBRARY IN STROPKOV
Mestská knižnica v Stropkove je súčasťou odboru školstva a kultúry Mestského
úradu v Stropkove. Stropkov, ako okresné
mesto, nemá regionálnu knižnicu, preto
naša mestská knižnica plní podľa svojich možností a právomocí túto dôležitú
funkciu. Mesto Stropkov je malé okresné
mesto nachádzajúce sa v severnej časti
východného Slovenska. Má okolo 10 500
obyvateľov. Patria k nemu aj dve mestské
časti a katastrálne územia 15 dedín. Svoje služby tak knižnica poskytuje nielen
obyvateľom Stropkova, ale aj obyvateľom
okolitých obcí.
Z HISTÓRIE MESTSKEJ KNIŽNICE
Prvá verejná knižnica vznikla v Stropkove ešte v roku 1905. Obsahovala prevažne
maďarskú literatúru a slúžila ako osvetová
inštitúcia pre poľnohospodárov a podnikateľov mestečka i celého okresu. Mala
vyše 200 kníh a počet kníh sa zväčšoval,
lebo bolo čestným zvykom prispieť pre
knižnicu buď finančne alebo konkrétnou
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knihou. Počas I. sv. vojny ostáva knižnica opustená a knihy sú zničené alebo poškodené. V roku 1926 začína v Stropkove
pôsobiť Slovenská liga, ktorá organizovala slovenský kultúrny život v Stropkove,
vrátane založenia mestskej knižnice a čitárne. Vďaka výstavbe Katolíckeho kultúrneho domu Andreja Hlinku bola knižnica
v roku 1939 presťahovaná do jeho priestorov. Počas II. sv. vojny a po nej nastáva
znova úpadok knižnej kultúry v Stropkove, ktorý bol obnovený až v roku 1949, keď
bola otvorená Okresná ľudová knižnica
v Stropkove a fond knižnice sa začal pravidelne dopĺňať novými knihami. Sídlila
v starej budove prvej stropkovskej školy.
V rokoch 1960 – 1985 Mestská knižnica
organizačne spadala pod Okresnú knižnicu vo Svidníku. Po roku 1985 sa stáva
súčasťou Mestského kultúrneho strediska
v Stropkove. Umiestnenie knižnice však
bolo nevyhovujúce. Sídlila v starej budove
z roku 1901 a neposkytovala vhodné podmienky pre svojich čitateľov ani pracovní-
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kov knižnice. V roku 1990 je tak presťahovaná do nových účelových priestorov,
kde sídli dodnes. Začiatky elektronizácie
mestskej knižnice retrospektívnym spracovaním knižničného fondu nastali v roku
2002. Knižnica začala používať knižnično-informačný program Libris. Od roku
2005 je pripojená na internet.
SÚČASNOSŤ MESTSKEJ KNIŽNICE
V STROPKOVE
Mestská knižnica v Stropkove sa skladá
z dvoch oddelení – výpožičovne a čitárne. Svojim používateľom prostredníctvom
knižničného fondu sprístupňuje informácie, kultúrne hodnoty a prispieva tak k
uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a všeobecnej vzdelanosti. Knižný fond pozostáva z
25 262 knižničných jednotiek. Skladá sa
z odbornej a krásnej literatúry určenej
pre všetky vekové kategórie, deti, mládež
aj dospelých. V roku 2020 mala knižnica
6808 návštevníkov, z toho 452 aktívnych
používateľov. Naša knižnica, okrem iného,
poskytuje tiež medziknižničnú výpožičnú
službu a vypracovávanie rešerší. V ponuke
má aj bohatú burzu vyradenej literatúry.
Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa našej knižnici darí dopĺňať a aktualizovať fond knižnice. Odrazilo
sa to na zvýšenom záujme o výpožičky
kníh a v návštevnosti knižnice. Modernizáciou technického vybavenia si knižnica prešla v roku 2019. Nový knižnično-informačný program Tritius uľahčil
prácu nielen pracovníkom knižnice, ale
poskytuje informácie svojim používateľom prostredníctvom moderného online
katalógu. V dnešnej dobe je online kata-
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lóg nenahraditeľným spojencom knižnice
a jej čitateľa.
Priestranná čitáreň poskytuje našim používateľom možnosť čítania periodických
publikácií. V súčasnosti odoberáme 18
periodík. V čitárni sa organizujú rôzne
kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou
knižnice. Uskutočnilo sa u nás niekoľko
desiatok prednášok, besied, krstov kníh
a iných podujatí určených pre deti, mládež
a dospelých z celého okresu Stropkov. Medzi stropkovských rodákov, ktorí si vybrali
našu knižnicu na krst svojich kníh patria Marko Vateha, Miroslav Majerník aj
úspešná slovenská spisovateľka Ivana Ondriová. Pravidelne sa u nás konajú výstavy
a vernisáže obrazov, fotografií a výstavy
remeselných prác od miestnych, či slovenských autorov. Pri organizovaní podujatí
spolupracujeme s oboma umeleckými
školami nachádzajúcimi sa v našom meste. Obľúbené sú aj akcie usporadúvané
v spolupráci s miestnymi organizáciami
Matice slovenskej, Úniou žien, Zväzom
protifašistických bojovníkov a inými spolkami, ktoré pôsobia v Stropkove. Naše
služby využívajú aj členovia Denného
centra, deti z komunitného centra, ľudia
s mentálnym postihnutím z Domu detí
božieho milosrdenstva a Domova sociálnych služieb. Ako mestská knižnica spolupracujeme so školami nachádzajúcich sa
nielen v meste Stropkov, ale aj v okolitých
dedinách.
ŠPECIÁLNE AKCIE NAŠEJ KNIŽNICE
Medzi pravidelné akcie, ktoré naša knižnica každoročne vyhlasuje, patrí Mikulášsko-vianočný darček. Jedná sa o akciu pre
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deti od 5 do 15 rokov, ktoré od 6. 12. do
24. 12 majú možnosť zadarmo sa prihlásiť
do našej knižnice. V rámci Marca-mesiaca knihy ponúkame svojim čitateľom akciu „Vymeň knihu za knihu“. Celý mesiac
marec môžu používatelia, v rámci pod-

mienok, vrátiť svoje knihy bez zaplatenia
pokuty. V prípade stratenej publikácie
zase môžu stratenú knihu nahradiť inou.
Mgr. Michaela Jacečková, vedúca knižnice
Mestská knižnica v Stropkove
mestskakniznica@stropkov.sk

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC
NA NÁVŠTEVE U FILOZOFOV / VISITING PHILOSOPHERS
Pred 75 rokmi vznikol v rámci Slovenskej
akadémie vied a umení Filozofický ústav,
ktorý v roku 1953 prešiel do Slovenskej
akadémie vied a spolu s ním aj jeho prvé
knižné zbierky. Za uplynulé desaťročia
„prežil“ ústav rôzne reorganizácie, ako aj
zlúčenie so Sociologickým ústavom SAV
(1975), neskôr opätovné odčlenenie (1990)
i neľahké roky sťahovania. Túto cestu spolu s ústavom prešla aj knižnica so svojim
knižničným fondom.
Dnes Filozofický ústav SAV, ktorý patrí
medzi ústavy zaradené medzi Vedy o človeku a spoločnosti 3. oddelenia vied SAV,
sa zameriava na základný výskum v oblasti
analytickej filozofie, metodológie logiky a metodológie vied, environmentálnej
filozofie, sociálnej filozofie a politickej
antropológie, fenomenológie, etiky, dejín
slovenského filozofického a politického
myslenia, normativity a ľudských práv.
Z týchto tematických okruhov vychádza vo
svojej činnosti aj knižnica.
Táto špecializovaná knižnica má za sebou
obdobia vzostupov aj útlmov, čo dokumentujú údaje zo štatistických zisťovaní
(zabezpečovala ich Ústredná knižnica SAV
pre knižnično-informačnú sieť SAV od r.
1969, ako aj dlhé roky vydávané Adresáre
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knižnično-informačnej siete SAV, ktoré obsahovali kontaktné údaje ústavu i knižnice,
tematický profil, stav knižničného fondu
a prehľad poskytovaných služieb).
O knižnicu Filozofického ústavu SAV sa
už vyše tri desaťročia trpezlivo stará Mgr.
Jana Hutárová (Klemensova 19, 813 64
Bratislava, filokniz@savba.sk), ktorá po
personálnych zmenách ostala jedinou pracovníčkou. Za tie dlhé roky pozná potreby
používateľov a systematicky sleduje ich
požiadavky. Sú to predovšetkým pracovníci ústavu, doktorandi, príp. ďalší záujemcovia z iných ústavov SAV. Pre nich zabezpečuje výpožičné (absenčné, prezenčné,
MVS, MMVS), kopírovacie, bibliografické,
konzultačné a rešeršné služby. Ako skonštatovala J. Hutárová , najväčší záujem je
vždy o nové prírastky vo fonde. Žiaľ, práve tieto nebývajú už v ostatných rokoch
vysoké – pohybujú sa v priemere okolo
200 ročne (za rok 2020 to bolo 192 kn. j.).
Údaje zo štatistiky za rok 2020 ukázali, že
v súčasnosti má knižnica vo fonde 13 399
kn. j. a odoberá 15 titulov periodík (z toho
8 titulov zahraničných). Fond je uložený
v dvoch priestoroch knižnice – študovni, pracovni a knižničnom sklade v suteréne budovy. Orientáciu vo fonde uľahčuje
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lístkový katalóg budovaný do roku 2001
a odvtedy je k dispozícii už len online
katalóg. Záznamy z klasického katalógu
knihovníčka postupne vkladá do online
katalógu. Literatúru, ktorá nie je vo fonde
sa usiluje doplniť aktívnou MVS, MMVS.
Požiadavky, ktoré súvisia s riešením výskumných úloh ústavu, si používatelia zadávajú v knižnici a potom sa zabezpečujú
rešeršami nielen v zahraničných databázach, ale aj vyhľadávaním v súborných katalógoch Univerzitnej knižnice, Slovenskej
národnej knižnice, príp. katalógoch iných
vedeckých knižníc. Prvým krokom však je
cesta do Ústrednej knižnice SAV. Najžiadanejšie sú údaje z najväčších a najčastejšie využívaných citačných databáz – WOS
a SCOPUS.
J. Hutárová v rozhovore ďalej zdôraznila,
že knižnica je dnes úplne iná, ako keď pred
rokmi nastúpila do ústavu. Zlom zaznamenala cca v roku 2008, keď do knižníc v SAV
„vstúpila“ evidencia publikačnej činnosti

vedeckých pracovníkov (EPCA) a ohlasy
na ich práce. Táto nová úloha sa rýchlo
dostala do popredia záujmu vedeckej obce,
hoci spočiatku priniesla mnohé nepríjemné situácie a neraz i málo pochopenia.
Všetko sa prekonalo a teraz sa EPCA stala
dôležitá súčasťou činnosti knižnice, zvlášť
pri vyhľadávaní ohlasov na publikované
práce, kategorizáciu záznamov a najrozmanitejších výstupov pre potreby Predsedníctva SAV, ako napr. výročné správy
a výkonové financovanie ústavu a raz za
päť rokov podklady pre akreditáciu ústavu.
K tomu vlani pribudla pre knižnicu ešte
ďalšia úloha – podieľať sa na budovaní Inštitucionálneho repozitára SAV, ktorú koordinuje Ústredná knižnica SAV.
Nové úlohy ústavu si vyžadujú aj nové postupy práce v knižnici. Veď bez automatizácie a databáz si už dnes nemožno zabezpečenie výskumu vôbec predstaviť.
PhDr. Ľudmila Čelková

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
NETUŠÍM, ČO BY SOM BEZ KNIŽNÍC ROBIL / I HAVE NO IDEA WHAT
I WOULD DO WITHOUT LIBRARIES
Ak stretnete veselého, vtipného človeka,
ktorý navyše nešetrí milým slovom, hneď
máte krajší deň. Tak je to aj v prípade, keď
sa vaše cesty skrížia s PhDr. Jánom Dubničkom, CSc., vedúcim vedeckým pracovníkom oddelenia analytickej filozofie Filozofického ústavu SAV.
V ústave pôsobí už desaťročia a vo svojej
vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na filozofiu vedy, filozofické problémy
kozmológie i súčasnej fyziky. Má za sebou
aj riadiace skúsenosti ako člen Predsed-
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níctva SAV a nemožno pozabudnúť ani na
jeho iniciatívu pri organizácii série besied
o vede v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Okrem aktívnej publikačnej, editorskej,
pedagogickej činnosti sa dlhé roky venoval
organizácii a rozvoju ústavu aj prezentácie jeho výsledkov ako vedecký tajomník
a v ostatnom období ako predstaviteľ odborov v ústave.
Už len prečítanie názvov vedeckovýskumnej orientácie J. Dubničku vyvoláva
nielen rešpekt, ale súčasne i záujem. VzhľaBulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

dom na skutočnosť, že vždy si vedel nájsť
cestu do knižnice, vybrala som si ho na
rozhovor do našej rubriky.
• Ako ste sa vlastne dostali k filozofii?
Musím priznať, že som bol od detstva taký
zvedavec. Rodičov a mojich skvelých učiteľov som často doslova „vytáčal“ otázkou
„a prečo je to tak?“ Tam kdesi sa už zrodil
hlbší záujem o podstatu veci. Neskôr sa
k tomu pridružila aj teologicko-filozofická
problematika a moje „prečo“ fungovalo naďalej. Vlastne ma táto otázka prenasleduje
celý život.
Pre vysokoškolské štúdium som sa definitívne rozhodol na vojenčine (tu som sa dva
roky venoval stíhačkám a získal som zas
nový rozhľad). Objavila sa vtedy možnosť,
prihlásiť sa na zaujímavú dvojkombináciu
filozofia – matematika. Toto spojenie ma
oslovilo, lebo som mal dobré základy zo
strednej školy z matematiky, fyziky, astronómie a zároveň som to považoval za veľmi
podnetné.
• Vyštudovali ste filozofiu na Filozofickej
fakulte UK a matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Ako ste
to zvládali?
Štúdium ma priam pohltilo. Až postupne
som si uvedomoval, aké popredné osobnosti nám prednášali a niektorí z nich sa
neskôr stali mojimi kolegami (J. Bodnár, I.
Hrušovský, V. Filkorn, E. Filová, T. Münz,
A. Siracký, L. Szantó). Štúdium bolo úzko
späté s vyhľadávaním literatúry a návštevami knižníc. Mal som trochu výhodu, lebo
som pracoval ako pomocná vedecká sila v
knižnici na katedre filozofie FFUK a všeličo som sa podučil. Ľahšie mi potom bolo aj
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

v knižnici na Prírodovedeckej fakulte UK.
Najčastejšie som však využíval Univerzitnú
knižnicu v Bratislave, kde som sa vždy stretol s ochotou knihovníkov pomôcť, usmerniť, vysvetliť a neraz doslova zachrániť na
poslednú chvíľu. Atmosféra tých čias sa,
žiaľ, z tejto knižnice už vytratila.
• Do Filozofického ústavu SAV ste nastúpili skončení vysokoškolského štúdia
(1967) a obhájili ste tu aj dizertačnú
prácu Čas a kauzalita. Celý svoj profesionálny život ste „zasvätili“ vede –
filozofii, matematike, fyzike a hľadaniu
„prečo“. Vaša práca sa ale nezaobišla
bez systematického vyhľadávania literatúry, analýzy informácií, či porovnávaním nových filozoficko-metodologických
trendov so zahraničím. Aké sú vaše
poznatky s knižnično-informačným
zabezpečením?
Vedel som, že bez literatúry sa nezaobídem. Zoznámil som sa preto najskôr s fondom knižnice ústavu a potom som zameral
pozornosť na knižničný fond Ústrednej
knižnice SAV a jej služby. Natrafil som tam
na rozhľadeného, neobyčajne ochotného
knihovníka D. Osuského, ktorý mi najmä
spočiatku veľmi pomáhal. Neskôr som mal
dobré pracovné vzťahy aj s dlhoročným
riaditeľom knižnice J. Boldišom. Teraz pri
spätnom pohľade môžem povedať, že som
v knižnici nemal problémy – čo som potreboval, vždy sa našlo, kúpilo, objednalo,
požičalo z iných knižníc či zahraničia. Bol
tu cítiť zvlášť obetavý prístup k vedcom.
Dnes mám katalógy knižníc v počítači, ale
tie veru chýbajúce medzery v knižničných
fondoch nenahradia. Odpoveď znie: nie
sú peniaze. A tak veru si neraz zahraničnú
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knihu kúpim sám, lebo ju naozaj potrebujem. Problém je aj s periodikami – prestali
ich odoberať, lebo sa vraj nepožičiavajú (a v azbuke sa už nečíta). Treba využiť
databázy, ale to, čo potrebujem zas treba
platiť. A tak mi ostávajú osobné zahraničné
kontakty, aby som sa dostal k novinkám.
Rád však využívam i prehľady nových titulov zahraničných vydavateľstiev, ktoré zasiela napr. SLOVART, G.T.G. Netrápia ma
však len uvedené problémy, ale mi chýbajú
aj klasické výstavy noviniek z fondu ÚK
SAV. Mám totiž rád bezprostredný kontakt
s knihou. To, že záznam o knihe je v online katalógu, je niečo iné, ako keď knihu
vezmem do ruky a môžem si ju prelistovať.
• Často ste sa aktívne zúčastňovali
medzinárodných konferencií, sympózií, Medzinárodnej letnej filozofickej
školy vo Varne, absolvovali ste mnohé
odborné stáže v zahraničí. Stihli ste
spoznať niektoré zahraničné knižnice
a ich služby?
Samozrejme, počas stáží som navštevoval
knižnice mnohých filozofických pracovísk.
Ak tam prameň chýbal, obratom mi ho zabezpečili a nikde ma neposielali, aby som
si to vybavil sám. Také to služby poskytovali v Petrohrade, Moskve, Novosibírsku,
Berlíne, ale aj Sofii či Budapešti. Tak som
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získaval mnoho aktuálneho a cenného materiálu.
• Zväčša ste ponorený do odborných a vedeckých textov, dokážete ešte pri knihe
relaxovať?
Priznávam, že po beletrii siaham sporadicky, skôr ide o populárno-náučné tituly.
Nestíham. Rád však relaxujem v prírode
a som zdatný turista. Mojou veľkou záľubou je spev. Vyštudoval som aj operný spev
na katedre hudobnej vedy FFUK a s tamojším súborom som roky vystupoval ako sólista doma aj v zahraničí. Na medzinárodných filozofických kongresoch a rôznych
podujatiach som tiež využíval túto moju
záľubu a vystupoval som nielen s áriami,
ale propagoval som i slovenský folklór.
• Viem, že nepatríte k vedcom, ktorí
knižnice „veľmi nemusia“ . Predsa však
sa na záver priznajte: viete si predstaviť
svet bez knižníc a knihovníkov?
Úprimne – neviem. Netuším, čo by som
bez knižníc robil. Zrejme by som si musel
položiť opäť správnu otázku – „prečo niet
knižníc“? Navyše potrebujem aj taký obyčajný ľudský kontakt s knihovníkmi.
Za rozhovor ďakuje
PhDr. Ľudmila Čelková
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INFORMÁCIE / INFORMATION
VIRTUÁLNY TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ
KNIŽNICI V BANSKEJ BYSTRICI / VIRTUAL WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2021
IN THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN BANSKA BYSTRICA
Prvý marcový týždeň každý rok je zasvätený pozitívnemu zviditeľňovaniu knižníc
ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom rozmanitých aktivít
a podujatí sa pripomínajú svojim čitateľom
a pozývajú nových, aby objavili služby, ktoré sú im k dispozícii.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici už tradične v rámci Týždňa slovenských
knižníc organizuje akciu Knižnica z druhej
strany pultu. Akcia má úspech u našich

bývalých aj súčasných čitateľov, ako aj u širokej verejnosti. Záujemcovia sa počas piatich dní dostanú do služobných priestorov,
ktoré sú pre nich inak nedostupné. Dámy
obdivujú historické priestory kancelárií,
pánov zaujímajú hlavne prevody na posuvných regáloch v skladoch. Všetci ale
sú prekvapení množstvom kníh a rôznych
typov dokumentov, ktoré knižnica uchováva. A, samozrejme, veľkou neznámou sú
pre laikov zložité katalogizačné pravidlá,

Posuvné regály v sklade

Kníhviazačská dielňa – sadzba písma

Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021
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medzinárodné normy a celý komplex prác,
ktoré musia byť urobené, kým si knihu
môže čitateľ nájsť v katalógu. Akcia zaujala
aj mamičky s deťmi, ktoré chcú podporiť
svoje ratolesti k láske ku knihám. Častými návštevníkmi sú študenti základných
a stredných škôl. Pre nich pripravujeme
verziu Dnes som knihovníkom ja. Počas ho-

Preukaz pre účastníkov akcie „Dnes som
knihovník ja“

Mgr. Róbert Címer, konzultant American
Center Banská Bystrica ŠVK v Banskej Bystrici,
autor videí
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dín strávených v knižnici sa dozvedia ako
sa kniha dostane do knižnice, ako putuje
odbornými pracoviskami a ako sa dostáva
až k čitateľovi. Vyskúšajú si pečiatkovanie,
označovanie kníh čipmi rádiofrekvenčnej
ochrany a čiarovými kódmi, tí väčší pod
dozorom katalogizátorky aj katalogizáciu
priamo do databázy knižnice. V sklade
zakladajú knihy do posuvných regálov
a v požičovni sa zahrajú na knihovníka, či
už za okienkom alebo pri samoobslužnom
zariadení selfcheck.
Tento rok nám celospoločenská situácia
neumožnila organizovať túto akciu. Povedali sme si: „Keď nemôžu prísť používatelia do knižnice, bude musieť ísť knižnica
za nimi.“ Rozhodli sme sa využiť dostupné
technológie a preniesli sme akcie týždňa do
on-line priestoru. Všetky príspevky sme
uverejnili na knižničnom Facebooku a Youtube. Každý deň bol zahájený krátkym
video vstupom, v ktorom bolo oznámené,
na čo sa diváci môžu tešiť. Detailný rozpis
programu s prelinkovaním na jednotlivé
príspevky mohli záujemcovia nájsť aj na
webovej stránke knižnice www.svkbb.eu.
V priebehu týždňa sme každý deň záujemcom umožnili „video vstup“ do zákulisia knižnice a predstavili sme vždy jedno
z odborných oddelení a jeho pracoviská.
Musíme povedať, že kolegovia bez akéhokoľvek reptania súhlasili, vypracovali si
scenáre a ochotne sa ukázali na kameru,
aby prezentovali svoju prácu. Technické
spracovanie sme zverili jednému z mála
mužov v našej knižnici – kolegovi, konzultantovi American center Robkovi Címerovi, ktorý sa každé ráno aj prihováral
záujemcom v ranných vstupoch.
Okrem tejto „tradičnej“ akcie sme pre
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našich čitateľov a vzhľadom na on-line
vysielanie aj pre širokú verejnosť pripravili dve odborné prednášky. O autorskom
práve hovorila Mgr. Radoslava Rybanová
a o osudoch zakázaných kníh porozprávala špecialistka na staré tlače našej knižnice
Monika Danková, ktorá zožala najväčší
úspech a divácky záujem.
Kolega Tomáš Albert z Bibliograficko-informačného a databázového centra pripravil pre používateľov našej knižnice video
manuály práce v on-line katalógu. Fiktívna
čitateľka Zuzka Hrašková v nich zábavnou
formou sprevádzala záujemcov on-line
katalógom a prácou v ňom. Naučila ich,
ako sa prihlásia do knižnice a ako si môžu
vyhľadávať a objednávať dokumenty v on-line katalógu podľa rozličných kritérií.
Týchto videí bolo pre TSK pripravených

Mgr. Monika Danková, PhD., pracovníčka Oddelenia výskumu a bibliografie ŠVK v Banskej
Bystrici
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päť, plánujeme však témy rozšíriť a použiť
ich na webovej stránke knižnice ako návody pre čitateľov.
Krásnym budovám slovenských knižníc
bolo venovaných sedem príspevkov kolegu
Rastislava Udžana,. Ako vyštudovaný architekt sa na budovy vie pozrieť odborným
okom, iným ako sú tie naše, a tak priblížil
nám a našim čitateľom nielen knižničného
ducha, ale aj telo.
Týždeň slovenských knižníc roku 2021
bol odlišný od predchádzajúcich. Vlani
sme ešte na poslednú chvíľu stihli uskutočniť pripravované akcie. Tento rok preveril
našu pripravenosť a flexibilitu. Pôvodne
zamýšľané akcie sme museli prispôsobiť
podmienkam, ktoré opatrenia Vlády Slovenskej republiky dovoľovali. Nakoniec sa
ukázalo, že veľa záujemcov o knihy, knižnice a ich činnosť, je aktívnych na sociálnych
sieťach a v on-line priestore. Aspoň tak to
zobrazujú štatistiky, ktoré sme robili hneď
v nasledujúcom týždni. Štatistiky nezobrazujú presný záujem, ale ak spočítame počet
zobrazení on-line príspevkov a aspoň počet „like“ na textových príspevkoch, dostaneme sa k číslu 7 042 za jeden týždeň. Taký
počet návštevníkov na týchto konkrétnych
31 podujatiach by sme za normálnych
okolností nedosiahli. Keďže naše príspevky
ostávajú na Facebooku aj Youtube naďalej
uverejnené, veríme, že sa k ďalším milovníkom knižníc ešte dostanú.
On-line týždeň slovenských knižníc predstavoval novú a zaujímavú skúsenosť aj
pre knižnicu a jej zamestnancov. Napriek
tomu, že pripravené videá a zábery neboli
najvyššej kvality (sebakritika autora), pritiahli značnú pozornosť. Načrtli nové smery a otvorili nový kanál, ktorým sa môže

19

VYHODNOTENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI
1. - 7. 3. 2021 (ŠTATISTIKA K 9. 3. 2021)

Názov podujatia

Facebook

Youtube

Like

Zdieľanie

Zobrazenie

Zobrazenie

Pozvánka TSK - online

26

9

950

74

Program TSK

21

2

26.2.2021

1.3.2021
Ranný vstup - online

19

6

218

Knižnica z druhej strany pultu
online 1 : Oddelenie doplňovania a
spracovania fondov

25

7

230

20

Autorské právo - online prednáška
Mgr. R. Rybanovej

12

9

355

13

Týždeň so Zuzkou Hraškovou
1 - online : videomanuál práce s
katalógom knižnice

16

4

346

5

Architektonická miniséria 1 : krásy
budov slovenských knižníc

18

2.3.2021
Ranný vstup - online

9

3

14

Knižnica z druhej strany pultu
online 2 : Oddelenie správy fondov

24

3

144

15

Osudy zakázaných kníh - online
prednáška Mgr. M. Dankovej, PhD.

30

18

1000

2

Týždeň so Zuzkou Hraškovou
2 - online : videomanuál práce s
katalógom knižnice

7

2

152

4

Architektonická miniséria 2 : krásy
budov slovenských knižníc

13

7

3.3.2021
Ranný vstup - online

6

1

82

Knižnica z druhej strany pultu
online 3: Oddelenie služieb
čitateľom

13

5

156

8

Knižnica z druhej strany pultu
online 3: Oddelenie služieb
čitateľom - Univerzálna študovňa

16

5

159

7
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Názov podujatia

Facebook

Youtube

Like

Zdieľanie

Zobrazenie

Zobrazenie

Knižnica z druhej strany pultu
online 3: Oddelenie služieb
čitateľom - Požičovňa a MVS

16

5

145

7

Knižnica z druhej strany pultu
online 3: Oddelenie služieb
čitateľom - Bibliografické a
databázové centrum

22

2

130

4

Knižnica z druhej strany pultu
online 3: Oddelenie služieb
čitateľom - Hudobné átrium

16

2

114

6

Týždeň so Zuzkou Hraškovou
3 - online : videomanuál práce s
katalógom knižnice

8

3

102

3

Architektonická miniséria – 3 :
krásy budov slovenských knižníc

12

7

Ranný vstup - online

6

1

83

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce

13

5

156

2

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce - Nemecká študovňa

10

5

87

6

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce - Britské centrum

9

6

146

5

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce - American center
Banská Bystrica

12

5

114

3

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce - Centrum slovanských
štúdií

26

8

650

6

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce - Window of Shanghai

11

5

103

8

4.3.2021

Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

21

Názov podujatia

Facebook

Youtube

Like

Zdieľanie

Zobrazenie

Zobrazenie

Knižnica z druhej strany pultu
online 4: Oddelenie medzinárodnej
spolupráce - Centrum hispánskej
kultúry Vladimíra Olerínyho

14

9

281

7

Týždeň so Zuzkou Hraškovou
4 - online : videomanuál práce s
katalógom knižnice

4

2

102

2

Architektonická miniséria - 4 :
krásy budov slovenských knižníc

16

5

5.3.2021
Ranný vstup - online

7

74

Knižnica z druhej strany pultu 5 :
Oddelenie výskumu a bibliografie

11

3

223

5

Knižnica z druhej strany pultu 5 :
Oddelenie výskumu a bibliografie
- Študovňa starých a vzácnych
dokumentov

13

1

85

5

Knižnica z druhej strany pultu 5 :
Oddelenie výskumu a bibliografie Librarium

10

3

149

5

Týždeň so Zuzkou Hraškovou
5 - online : videomanuál práce s
katalógom knižnice

5

2

102

3

Architektonická miniséria - 5 :
krásy budov slovenských knižníc

62

15

14

8

Architektonická miniséria - 7 :
krásy budov slovenských knižníc

9

2

Spolu

581

185

6652

225

Počet návštevníkov (zobrazenie
online podujatí + like na textoch)

7042

6.3.2021
Architektonická miniséria – 6 :
krásy budov slovenských knižníc
7.3.2021

knižnica priblížiť nielen svojim čitateľom,
ale aj širšej komunite vo svojom okolí.
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Mgr. Jana Vranová – Mgr. Róbert Címer
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
jana.vranova@svkbb.eu
robert.cimer@svkbb.eu
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI
V PREŠOVE / WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2021 IN THE STATE SCIENTIFIC
LIBRARY IN PREŠOV
Štátna vedecká knižnica v Prešove každoročne v rámci Týždňa slovenských knižníc
pripravuje pre svojich používateľov, návštevníkov a širokú verejnosť podujatia z
rôznych oblastí, s cieľom priblížiť svojim
používateľom výstupy z vlastnej činnosti
alebo osloviť nových používateľov.
V roku 2021 sme kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie zvolili

online formu podujatí, ktoré sa v spoločnosti tešili značnej obľube. Potvrdzuje to
aj odozva používateľov a návštevníkov
knižnice, ktorá sa prejavila v našich štatistikách.
Slávnostné otvorenie novej čitárne v zrekonštruovaných priestoroch knižnice na
Hlavnej ulici 99 sa uskutočnilo za prísnych

Nova čitáreň -foto z archívu ŠVKPO
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021
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služby ako aj možnosť registrácie všetkým
záujemcom o služby našej knižnice. Novinkou je prístup do online databázy platných aj zrušených slovenských technických
noriem (STN).
Veríme, že v snahe o modernizáciu
priestorov aj samotných služieb knižnice,
bol presun čitárne do stredu mesta správnym riešením a naším používateľom sa
budú priestory novej čitárni páčiť.

protiepidemických opatrení v pondelok, 1.
marca 2021 o 13.00 h, ako úvodné ale zároveň nosné podujatie TSK 2021. Rozhodnutie presťahovať čitáreň z Námestia mládeže na Hlavnú 99, úzko súvisí s dlhodobo
plánovanou rekonštrukciou priestorov
2. nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí
mládeže 1, kde sa pôvodne čitáreň nachádzala. Tento krok považujeme za šťastné
rozhodnutie aj riešenie. Otvorením novovybudovanej čitárne majú registrovaní používatelia prístup k odborným aj voľnočasovým periodikám aktuálneho ročníka, k
mnohým titulom domácich i zahraničných
periodík a k voľne prístupným periodikám
v elektronickej verzii – v príjemnom a tichom prostredí priamo v srdci mesta. V
rámci prezenčných služieb čitárne knižnica
poskytuje dostupné informácie o knižnično-informačných službách, reprografické
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Miloš Lacika – Od Tatier k Dunajcu: digitálnu výstava fotografií autora Miloša
Laciku, sme našim používateľom, ako aj
obyvateľom Prešova, sprístupnili na inteligentnej fólii v okne našej budovy na Hlavnej 99 od 1. marca (v čase od 16.00 h do
22.00 h). Miloš Lacika je nadšeným amatérskym fotografom, ktorý si týmto koníčkom
kompenzuje svoje sedavé zamestnanie a už
viac ako 10 rokov fotí prevažne Slovensko
- mestá, dediny aj slovenské hory. Pán Lacika sa s nami podelil o fotografie svojich
obľúbených miest. Podarilo sa mu nás vi-

Výstava Miloš Lacika
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

zuálne previesť dedinkou Ždiar, Belianskymi Tatrami, Červeným Kláštorom, ako aj
ďalšími známymi turistickými miestami vo
Vysokých Tatrách - stačilo sa len na chvíľu
zastaviť a pokochať sa krásami Slovenska.
Výstava zostala prístupná všetkým nadšencom krásnej prírody až do 31. marca 2021.
Milo Suchomel Orchestra - Jazz in the
city - 2 časť
V strede týždňa, 3. marca 2021, uviedla
Štátna vedecká knižnica v Prešove v spolupráci s RTVS 20 minút pred polnocou,
koncert popredného slovenského saxofonistu a hostí v rámci projektu Jazz in the
city vo vysielaní RTVS. Rodák z Popradu,
ktorý počas svojho hudobného života precestoval značnú časť sveta vo svojej tvorbe
spája jazzové prvky a prepája ich s vážnou
hudbou. Na koncerte sa okrem zoskupenia
Milo Suchomel Orchestra predstavili aj
hostia zo zahraničia ako Monika Bagarová
(ČR) a Gail Anderson (USA). Pre nadšen-

cov, či záujemcov je zabezpečená dostupnosť podujatia v archíve televízie: Milo
Suchomel Orchestra - Jazz in the city - 2
časť - RTVS.sk.
Quidquid discis, tibi discis... alebo čokoľvek sa učíš, pre seba sa učíš...
Vo štvrtok, 4. marca 2021 bola v privátnej zóne na webovej stránke knižnice pre
zaregistrovaných používateľov sprístupnená online výstava, prostredníctvom ktorej
môžu nahliadnuť do vybraných učebných
pomôcok - učebníc a čítaniek, ktoré sprevádzali školskými lavicami nielen našich
starých či prastarých rodičov. Primárnou
inšpiráciou zrealizovania online výstavy
boli okolnosti spojené s pandemickou situáciou, ktorá nedovoľovala študentom
fyzicky sa zúčastniť vyučovacieho procesu
v školských laviciach. Samotnú online výstavu sme tematicky rozdelili do 7 celkov
– učebnice vydané v Prešove, čítanky pre
slovenské školy, učebnice cudzích jazykov,

Milo Suchomel Orchestra - foto z archívu ŠVKPO
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021
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Vystava_Quidquid_discis

(publikácia bola vydaná ako spomienka pri
príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky, ktoré by oslávila 22. marca 2021).
Spomínaná publikácia predstavila prvú
súhrnnú vedeckú publikáciu diela tejto
spisovateľky. Väčšina článkov a publikácií
Eleny Lackovej je uverejnená v rôznych
domácich a zahraničných časopisoch a
zborníkoch, ktoré sú pre verejnosť málo
dostupné, keďže sa nachádzajú vo fondoch
niekoľkých archívov a múzeí. Život a diela
Eleny Lackovej neboli doteraz komplexne
spracované a častokrát boli niektoré fakty
opomenuté, prípadne zavádzajúce. Monografia obsahuje vedeckú štúdiu o živote a
diele autorky, výber jej diel a bibliografiu
jej publikovaných prác spojených s rómskymi novinami Romano nevo ľil.

dejiny a občianska náuka, prírodné vedy,
na ceste k spisovnej slovenčine a práce prešovských pedagógov. Naša knižnica ponúka
výber dokumentov z knižničného fondu pamiatok kultúrneho dedičstva k viacerým
tematickým celkom. Ide o učebnice vydané
do roku 1918, ale i tie z prvej polovice 20.
storočia, ktoré sú dnešnému čitateľovi bližšie vizuálne, obsahovo a najmä jazykovo
vo viacerých ohľadoch. Výstava je stále prístupná v rámci privátnej zóny na webovej
stránke knižnice až do 31. decembra 2021.
Elena Lacková v novinách Romano nevo
ľil
V piatok, 5. marca 2021 o 13.00 h bola
používateľom prostredníctvom Microsoft
Teams predstavená publikácia s názvom
Elena Lacková I. Hosťom bol sám autor –
kultúrny antropológ Alexander Mušinka
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Obálka knihy Elena Lacková
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Neznáme farby osobností
Súčasťou TSK bola aj výstava 13 veľkoformátových portrétov s názvom Neznáme
farby osobností, ktorá bola v spolupráci
s Prešovským samosprávnym krajom inštalovaná v priestoroch Hornozemplínskej
knižnici vo Vranovej nad Topľou v marci
2021. Výstavu si pozrelo 586 návštevníkov
knižnice.
Osláv TSK spolu s nami a urob si radosť
novou knihou
Počas Týždňa slovenských knižníc naša
knižnica prostredníctvom e-shopu ponúkla za akciové ceny knižné tituly z vydavateľstva ŠVK v Prešove. Záujemcovia si
mohli od 1. do 7. marca 2021 na: https://
www.svkpo.sk/eshop zakúpiť zaujímavé
dokumenty v zľave 20% až - 25 %.

Eshop

Okrem vyššie uvedených podujatí ponúkla knižnica v rámci TSK pri registrácii
nových používateľov (len za 1,- €) možnosť
vybrať si jednu z ponúkaných darovaných
kníh (podľa vlastného výberu).
Napriek nepriaznivým okolnostiam spojených s pandémiou pretrvávajúcou aj
v roku 2021 sa online podujatia organizované našou knižnicou v rámci 22. ročníka
Týždňa slovenských knižníc tešili značnej
obľube a zúčastnilo sa na nich 6 600 návštevníkov.

Neznáme farby osobností - foto z archívu Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n.T.
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

„Veríme, že budúci rok budeme môcť priniesť už rokmi overené podujatia v priestoroch našej knižnice spolu s novými modernými online podujatiami, ktoré sme
našim používateľom čiastočne predstavili už
v rámci tohtoročného Týždňa slovenských
knižníc.“
PhDr. Valéria Ferková
Štátna vedecká knižnica v Prešove
okis@svkpo.gov.sk
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NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V UNIVERZITNEJ
KNIŽNICI UNIZA / UNTRADITIONAL WEEK OF SLOVAK LIBRARIES AT THE
UNIVERSITY LIBRARY UNIZA
Tradícia spojenia mesiaca marec s knihou
je na Slovensku dlhá. Od kníh je krôčik
ku čitateľom a knižniciam, a preto sa aj na
verejnosti ujal Týždeň slovenských knižníc (TSK) ako tradičné podujatie naplnené
inovatívnymi aktivitami. Tento rok muselo byť ešte inovatívnejšie, ako by sme boli
predpokladali. Slovenská asociácia knižníc
a jej Správna rada nechceli rezignovať na
usporiadanie TSK, hoci reálne sme boli bez
možnosti stretnúť sa s našimi kolegami, čitateľmi a priaznivcami osobne.
A tak sa opäť raz preplo do vysoko tvorivého režimu a knižnice reagovali a prinášali všeličo, čo virtuálny priestor umožnil.
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
v Žiline (UK ŽU) nebola výnimkou. Celý
program sa odohrával cez naše sociálne siete. Odštartovalo ho Slávnostné otvorenie
22. ročníka Týždňa slovenských knižníc,
v ktorom sa prihovorila ministerka MK
SR Natália Milanová a obaja predsedovia
knihovníckych profesijných združení. Zavŕšením otvorenia bolo zverejnenie nového
videa o slovenských knižniciach.
V utorok začal v knižnici 2. ročník úspešného Literárneho kvízu s Europe Direct
Žilina ako súčasť TSK. Tentokrát sa interaktívna zábava o najznámejších európskych
spisovateľoch premietla do online verzie,
a to konkrétne do podoby edukačného
kvízu cez aplikáciu Kahoot. Návštevníci si
tu mohli overiť svoje vedomosti a spolu so
svojimi priateľmi súperiť o to, kto z nich sa
najlepšie vyzná v literárnych dielach. Kvíz
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s najrozličnejšími otázkami nielen o literatúre, ale aj množstve zaujímavostí o autoroch a ich životoch, mohli používatelia hrať
do konca týždňa.
V stredu vypukla veľká súťaž o zaujímavé
knihy a množstvo ďalších vecných cien od
Univerzitnej knižnice UNIZA a jej partnerov. Súťaž prilákala študentov, ale aj širokú
verejnosť a všetci s napätím upierali zrak na
piatkový dátum v kalendári, kedy bolo naplánované losovanie výhercov.
Deň pred očakávaným žrebovaním sme
ešte spoločne zaspomínali v našej fotogalérii na akcie TSK z rokov minulých. Tieto
spomienky v nás silno zarezonovali. Opäť
sme zažívali tie nádherné chvíle s našimi
používateľmi.
V úplnom závere týždňa sme vyčarovali
úsmev piatim výhercom, ktorých sme vylosovali spomedzi viac ako 70 účastníkov
našej súťaže. Okrem týchto spomínaných
aktivít sme každý deň počas TSK ponúkli
na našich sociálnych sieťach rôzne zaujímavosti - či citáty zo sveta knižníc a naše milé
knihovníčky rozdávali ku každej výpožičke
malé prekvapenie.
Napriek pestrému programu, ktorý sa nám
podaril pripraviť v online podobe, veríme,
že sa všetko zlepší a budúcoročný Týždeň
slovenských knižníc oslávime opäť naplno
pri osobných stretnutiach. Už teraz sa tešíme a ďakujeme všetkým zúčastneným za
pomoc a priazeň.
Mgr. Matúš Kubala, PhDr. Alena Mičicová,
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO / WEEK
OF SLOVAK LIBRARIES 2021 IN THE LIBRARY OF JURAJ FÁNDLY
Prvý marcový týždeň v roku 2021 patril
jednému z najvýznamnejších podujatí,
ktoré knižnice organizujú pre svojich návštevníkov - Týždňu slovenských knižníc.
Celoslovenské podujatie pod mottom:
„Knižnice pre všetkých“ organizované každoročne v marci – mesiaci knihy Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc je dostatočne
známe týždňová séria podujatí zameraných na propagáciu knižníc a knižnej kultúry a podporu čítania. Ako však propagovať knihy, keď je knižnica pre pandémiu
zatvorená? A ako propagovať čítanie, keď
sa čitateľ cez zatvorenú bránu nedostane
k vybraným titulom? Tieto otázky sme si
kládli v Knižnici Juraja Fándlyho v priebehu prípravy už 22. ročníka tohto podujatia.
Napriek okolnostiam sme nerezignovali

Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

a sústredili sme sa na online priestor,
ktorý jediný odolával „vírusom“. S finančnou podporou Fondu na podporu umenia sme hneď 1. marca odštartovali živé
online vysielanie na facebooku knižnice.
Nielen detských divákov zaujalo predstavenie Tesla a priatelia divadla SpozaVoza.
Nápadité dialógy Nikola Teslu s priateľmi
z vedeckého sveta nenásilnou formou edukovali všetkých, ktorí živý prenos sledovali,
hoci hereckí predstavitelia sa sťažovali na
to, že bez divákov a ich interakcie sa ťažko
hrá...
Ďalšie aktivity, ktoré sme ponúkli
priaznivcom knižnice, vychádzali z nášho
tradičného covidového programu, ktorým
nahrádzame priamy kontakt s naším čitateľom – a to sú Osemsmerovka a Tréning
pamäti.
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S mimoriadnym ohlasom a vysokou sledovanosťou sa stretlo online vysielanie
nášho pravidelného cyklu Trnavská poetika, tiež podporenom Fondom na podporu
umenia – v Týždni slovenských knižníc
venovanom významnému trnavskému
lekárovi a zároveň prozaikovi, básnikovi
a aforistovi Miroslavovi Danajovi, ktorý
oslávil s príchodom tohto roka svoje sedemdesiate piate narodeniny. Iba to však
nebolo dôvodom na dialóg s Pavlom Tomašovičom a Štefanom Kuzmom, moderátormi spomínaného cyklu. Reč bola najmä
o novej zbierke jubilanta pod názvom Figuríny neplačú, ktorú autor pútavo predstavil. Zároveň sme si však v podnetnom
dialógu opäť potvrdili, že Danajova tvorba
je nielen ukážkou majstra slova a skratky,
ale predovšetkým výpoveďou človeka plného ľudskosti, láskavosti a pokory. A tieto
vlastnosti robia z obyčajného človeka veľkú
osobnosť.
Oddelenie pre deti využilo „Týždeň“ na
online prehliadku detského oddelenia,

ktoré sa počas pandémie vynovilo, obohatilo o nový mobiliár plný farieb a veselosti
a zároveň predstavilo nové tituly pre deti
a mládež.
Sviatok knihy a knižníc úspešne zavŕšil
projekt online vysielania pod názvom Literárne inšpirácie, ktorý je spojený najmä
s tvárou riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho Pavla Tomašoviča. Tentokrát bola jeho
úvaha zameraná na knihu Nesmrteľnosť
Jorgeho Luisa Borgesa, významného argentínskeho spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Z komentárov našich
návštevníkov vieme, že takáto propagácia
významných titulov svetovej literatúry sa
stretáva s veľkým ohlasom a má vysokú
sledovanosť.
Môžeme skonštatovať, že hoci bez priameho kontaktu s naším čitateľom, predsa
len sa nám podarilo dôstojne naplniť poslanie Týždňa slovenských knižníc.
PhDr. Ľubica Malá
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

KNIŽNICE ČÍTALI Z OKIEN ALE AJ Z OBECNÝCH ROZHLASOV / LIBRARIES
HAVE READ FROM WINDOWS BUT ALSO FROM PUBLIC BROADCAST
Je nás počuť je nový netradičný, ale zaujímavý projekt, ktorý zrealizovali niektoré
knižnice v Žilinskom kraji v závere celoslovenského Týždňa slovenských knižníc
v piatok 5. marca 2021. O čo v projekte išlo?
Aby sa v jeden deň a v jednu hodinu čítalo
z knižníc pre verejnosť, a to súčasných slovenských aj svetových autorov, ale aj výber
z klasiky. Do projektu sa zapojili regionálne
aj krajská knižnica, ale aj malé obecné knižnice, ktoré majú len pár desiatok čitateľov.
Vzhľadom na pandemickú situáciu živú čí-
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tačku streamovali, zdieľali cez sociálne siete,
alebo čítali do obecných rozhlasov.
Prvotný nápad sa zrodil v hlave Romana Večereka, riaditeľa Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne,
pričom nápad zaujal aj riaditeľky knižníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na spoločnom
stretnutí totiž hľadali možnosti podpory
čítania a propagácie knižníc, ktorým súčasná situácia nepraje. A zároveň chceli
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

Je nás počuť - plagát
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vzájomne prepojiť aspoň na diaľku nielen
knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ale aj mestské a obecné knižnice.
Projekt Je nás počuť bol zaujímavý aj tým,
že ponechával knižniciam voľnú ruku
v spôsobe, akým budú čítať a čo budú čítať.
Niektorí čítačku vysielali naživo a streamovali na internete, iní čítali do obecného
rozhlasu alebo z okien knižnice. Do spoločného projektu sa zapojilo deväť knižníc,

okrem organizátora - Oravskej knižnice
Antona Havbovštiaka v Dolnom Kubíne,
to boli Krajská knižnica v Žiline a knižnice z regiónu Oravy: Mestská knižnica
v Námestove, Mestská knižnica v Trstenej,
Obecná knižnica v Chlebniciach, Obecná
knižnica v Liesku, Obecná knižnica v Sedliackej Dubovej, Obecná knižnica v Čimhovej a Obecná knižnica v Bzinách.
Ako za organizátora povedal Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice, „niektoré

Obec Bziny číta do miestneho rozhlasu

Je nás počuť Krajská knižnica Žilina

Je nás počuť Oravská knižnica

Je nás počuť Oravská knižnica Dolný Kubín

Je nás počuť Mestská knižnica Námestovo
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knižnice museli kvôli nepriaznivej pandemickej situácii svoju účasť na poslednú
chvíľu odvolať. Veríme ale, že situácia okolo Covid-19 sa natoľko zlepší, že o rok budeme môcť tento projekt urobiť slobodne,
naplno a s väčším záberom pre verejnosť.“
Snom organizátorov je, aby toto podujatie
oslovilo knižnice nielen v Žilinskom kraji,
ale na celom Slovensku a aby sa ich o rok
nezapojilo 9, ale minimálne 99.
Pozitívne ohlasy mali organizátori aj
z menších obecných knižníc, ktoré nápad
nadchol. Za všetky azda vyjadrenie Jany
Fukasovej z obce Čimhová, ktorá má len
40 registrovaných čitateľov, no aj napriek
tomu našli dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli čítať do obecného rozhlasu. „Máme
možnosť relácie v rozhlase nahrávať dopredu, a tak sa nám podarilo nahrať čítačky
ôsmych čitateľov, ktorí čítali úryvky z kníh,
ktoré sú ich obľúbenými. Nechali sme im
voľnú ruku. Potom sme už všetci s napätím
čakali, kedy „odbije“ 15-ta hodina a budeme môcť rozhlasovú čítačku pustiť do éteru. Neskromne môžem povedať, že v Čim-

hovej mohlo projekt Je nás počuť naživo
počúvať všetkých 679 obyvateľov,“ zhrnula
Jana Fukasová z Obecného úradu v Čimhovej a dodala, že „do tejto skvelej akcie
sa určite zapojíme aj počas nasledujúcich
ročníkov“. Roman Večerek za organizátorov prisľúbil, že prvý ročník nebol určite
posledným: „Pozitívne reakcie verejnosti
a čitateľov sú pre nás meradlom toho, že
podujatie si našlo poslucháčov a divákov
a na druhej strane sú aj záväzkom, aby sme
o rok urobili všetko ešte lepšie.“
Podujatie Je nás počuť je len jednou
z mnohých aktivít, ktorými sa chce Oravská knižnica Antona Habovštiaka priblížiť
čitateľom. Už teraz pripravuje v spolupráci
s osemročným Gymnáziom v Tvrdošíne
a ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne ďalšiu novinku, podujatie „Cez okno... čítame
a hráme klasiku“, kedy budú študenti pre
Dolnokubínčanov naživo čítať a aj hrať vyber z klasiky.
Mgr. art. Roman Večerek
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 V ŽITNOOSTROVSKEJ
KNIŽNICI V DUNAJSKEJ STREDE / WEEK OF SLOVAK LIBRARIES 2021 IN
ŽITNOOSTROVSKÁ LIBRARY IN DUNAJSKÁ STREDA
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, tak ako aj mnohé iné knižnice, zorganizovala tohtoročný TSK v online priestore.
Snažili sme sa zaujať našich čitateľov, a to
deti aj dospelých zaujímavými aktivitami.
Naši knihovníci odporúčali knihy na čítanie, knihovníčky mládežníckeho oddelenia
čítali rozprávky pre deti. Zverejnili sme zoznam najčítanejších kníh roku 2020. Pre
deti ZŠ sme pripravili zábavno-vedomostné kvízy s literárnou tematikou. Poradili
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

sme rodičom s malými deťmi ako vytvoriť
vzťah ku knihám a čítaniu už v útlom veku.
Mnohým našim záujemcom sa páčili prezentácie kníh autorov žijúcich v našom regióne alebo známych literárnych osobností, ktorí čítali z vlastnej tvorby v krátkom
videu. Počas TSK 2021 to bola autorka
a vydavateľka kníh Vydavateľstva Daxe
Danuša Dragulová Faktorová a Fellinger
Károly, maďarský spisovateľ píšuci poéziu
i knihy pre deti. Zverejnili sme obrazy vý-
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tvarníčky Márie Kraľovej formou digitálnej
výstavy. V roku 2021 sme prvýkrát udelili čestný titul „Reportér Žitnoostrovskej
knižnice v Dunajskej Strede“, ktorý sa o to

zaslúžil napísaním s 50 článkami za päť rokov o našej knižnici.
PhDr. Helena Laczová
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

AKO SME PLÁVALI V OBROVSKOM MORI ZVANOM INTERNET / HOW WE
SWAM IN A HUGE SEA CALLED THE INTERNET
Obdobie pandémie prerušilo sociálne
kontakty ľudí v takmer každej sfére. Knižnice neboli výnimkou. Ako sa však dá
pracovať v knižnici, v ktorej chýbajú čitatelia? Zhasnuté svetlá, knihy zapadajúce
prachom a priestory knižníc bez života.
Aj toto bol jeden z dôsledkov pandémie.
Lamentovať v kúte a čakať na zlepšenie situácie? To nie je práve knihovnícky štýl. A
tak sa pracovníci knižníc presunuli spoza
regálov kníh do priestoru pre nich zdanlivo neznámeho – priestoru internetu a sociálnych sietí.

kupectvám a k čítaniu, majú hlavy plné
nápadov a neboja sa ich zrealizovať. A my
sa im v tom nebojíme pomôcť. Slovo dalo
slovo, z pôvodne krátkeho zoznamovacieho video hovoru sa stal večer plný nových
nápadov, vízií a priateľstiev a projekt Ambasádori knižnice bol na svete.

Knižnica pre mládež mesta Košice nebola výnimkou. O svoje sociálne siete sme
sa poctivo starali dávno predtým, ako sa
slovo pandémia stalo každodenným “spoločníkom” nášho života. Napriek tomu je
internet obrovským morom neznámeho a
rýchlo sa meniaceho obsahu. Plávať v ňom
sebavedome si vyžaduje dávku odvahy a
zručnosti. Keďže to však bola jediná cesta,
ako zostať v kontakte s našimi čitateľmi,
kolegami a priateľmi, chopili sme sa tejto
výzvy, ako sme najlepšie vedeli. A k našej
“plavbe” sme si pozvali na slovo vzatých
odborníkov – bookstagramerov. Chvíľu
sme sa s týmto pre nás novým a záhadným
slovom pasovali, no zistili sme, že bookstagrameri sú síce malá, no veľmi talentovaná a aktívna skupinka (nielen) mladých
ľudí. Spája ich láska ku knižniciam, kníh-

Keď sa povie knižnica, predstavím si…
Moja predstava je romantická - police siahajúce až po strop, praskajúci oheň v kozube a mäkké kreslá s lampami, čo svietia tak
akurát na čítanie. Vaša je možno odstrašujúca pri spomienkach na prísne učiteľky
slovenčiny, povinné čítanie a klepajúce sa
kolená pri recitovaní Hviezdoslavovho Kubína.
Predpokladám však, že nikto z vás si pri
knižnici nepredstaví internet. A už vôbec
nie sociálne siete. A predsa aj tam môžete
nájsť košickú Knižnicu pre deti a mládež .
Okrem toho, že je jedinou svojho druhu na
Slovensku, tak je raritou aj tým, že sociálne
siete rozvíja s nadšením pre ňu vlastným. A
dokonca už začala aj so svojím ambasádorským programom.
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Viac o tom, čo znamená ambasádorstvo v
knihovníckom svete vám prezradí detská
psychologička, spisovateľka a hrdá Ambasádorka Knižnice pre mládež mesta Košice, Barbora Vanická.
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Streamovať o knihách
Pojem ambasádor nájdete v dvoch celkom
rozdielnych sférach. Buď vysokých diplomatických kruhoch alebo v modernom
marketingu veľkých komerčných značiek.
V oboch prípadoch sa však jedná o osoby,
ktoré reprezentujú nejakú skupinu. A predávajú nápady lepšie ako reklama. Ako sa
to však týka knižníc?
V posledných rokoch knižnice zažívajú
nový boom. Postupne sa do nich vracajú
deti. Rozhodne pomáha, že sú pobočky aj
na školách. Vracajú sa aj dospelí - v dobách
obrazoviek je pohľad na papierovú stranu,
čo šuští pod prstami a vonia za príbehmi
na nezaplatenie.
Je však jedna skupina, ktorá sa knižniciam
ešte stále s veľkej časti vyhýba. Teenageri.
Ich revírom je internet. Ich korisťou sú
knihy.
Keby ste do jednej vety dali slová teenager a knižnica, znela by asi nejako takto:
Teenagerov určite nenájdete v knižnici. A
predsa pokiaľ by ste do Knižnice pre deti
a mládež v Košiciach nakukli, zistili by
ste, že to nie je celkom pravda. Schovaní v
uličkách s kapucňou na hlave a nosom zaboreným do najnovšej young adultky sedia
(obvykle) dievčatá, ktoré poznajú tety knihovníčky krstným menom.
Možno vás to prekvapí, ale tieto dievčatá
sú na svoju záľubu hrdé. Radi o nej hovoria a obvykle na to používajú moderné
sociálne siete, kde svojim followerom odporúčajú ich obľúbené tituly a naopak ich
vystríhajú pred tými, čo oberajú o čas.
Bookstagramerky. Ich superschopnosťou
je instantný teleport do akejkoľvek reality,
pokiaľ je v papierovej podobe. Ich revír Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

instagram. A ich nové meno - Ambasádorky Knižnice.
Spájame príjemné s užitočným?
A kto môže teenagerskému svetu predstaviť knižnicu lepšie ako samotní teenageri?
Presne o toto sa knižnica úspešne snaží.
Už zaznamenala zvýšený nárast ľudí na
svojich sociálnych sieťach a to sme len začali.
Prepojili sme svoje “storky” na instagrame
- predstavili sme sa, kto sme. Zorganizovali
jednu knihomoľskú súťaž a začali jednu debatu o bezpečnosti na internete.
Jeden telefón vládne všetkým…
Internet je miesto ako žiadne iné. Pár kliknutí a sme na krásnych miestach, možno
krajších ako realita, ktorú žijeme v skutočnosti. Tou istou cestou sa vieme dostať na
tie najtemnejšie miesta, vidieť veci, stretnúť
ľudí, ktorých by sme v reálnom živote obchádzali oblúkom.
Niekedy sa zdá, že to nie je “naozaj”, a preto je to menej nebezpečné. Niektorí sa naopak internetu boja tak, že by ho najradšej
deťom úplne zakázali.
Obozretnosť je na mieste, no kde je tá
správna miera? Presne na túto tému sme
spravili ambasádorský webinár „Knihomoli na internete - ako prežiť bez ujmy a
s radosťou”. Jeho cieľom je naučiť sa, ako
internet využívať, aby nám slúžil a nezraňoval.
Dostaneme pubertiakov do knižníc?
Bookstagrameri sú malá ale za to úspešná
instagramová skupinka. Pomaly sa začína
rozrastať a majú stále viac sledovateľov.
Dokážu naozaj priviesť násťročných do
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knižníc? Na odpoveď si ešte chvíľu počkáme, no už teraz vidíme, že o čítanie narastá
záujem. Aj vďaka internetu. A práve taká
knižnica vo virtuálnom svete môže spraviť
sociálne siete lepším miestom. Zaujímavej-

ším. Plnším a príbehy a čas, ktorý stojí za to
stráviť za obrazovkou.
Bc. Natália Malíková – Barbora Vanická
Knižnica pre mládež mesta Košice

OBNOVA KRAJSKEJ KNIŽNICE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE /
RESTORATION THE REGIONAL LIBRARY OF ĽUDOVÍT ŠTÚR IN ZVOLEN
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra je regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou.
Knižnica sídli od roku 1985 v účelovo zrekonštruovanej historickej budove bývalého

Remeselníckeho domu. Priestory boli vybavené účelovým interiérovým zariadením,
ktoré bolo prispôsobené službám knižnice
v tom období. Nástupom nových technoló-

Pôvodná študovňa a čitáreň

Vizualizácia interiéru študovne a čitárne
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gií sa menili poskytované služby, pribúdalo
interiérové zariadenie bez ohľadu na celkový
dizajn, funkciu a účel. Stavebno-technický
stav budovy sa postupne zhoršoval, opravy
a rekonštrukcie boli limitované výškou disponibilných finančných prostriedkov, prioritne sa riešili iba havarijné situácie.
Banskobystrický samosprávny kraj, zriaďovateľ knižnice, financuje od roku 2018
postupnú obnovu budovy a interiéru. Doteraz investoval viac ako päťstotisíc eur do
výmeny okien, zateplenia povaly, stropov,
sanácie krovu strechy, výmeny vykurovacích
zariadení, obnovy interiéru a výmeny nábytku. V roku 2020 sa uskutočnila komplexná
rekonštrukcia študovne a čitárne v celkovej
hodnote tristotisíc eur.
OBNOVA A MODERNIZÁCIA
ŠTUDOVNE A ČITÁRNE
Študovňa a čitáreň je najväčšia miestnosť
v knižnici, pôvodne tu bola tanečná sála,

konali sa tu spoločenské aj športové aktivity. Duch miesta zostal zachovaný, okrem
štúdia kníh, novín a časopisov, sa v priestore organizujú rôzne kultúrne a komunitné
podujatia.
Rekonštrukcia študovne a čitárne sa realizovala na základe architektonicko-dizajnového konceptu, ktorý vypracovala spoločnosť OF COURSE, s.r.o. Zvolen. Projektový
tím pod vedením Ivany Janákovej tvorili
architekti Alexander Vágner a Jaroslav Matuščák, statik Ján Hazucha, elektroinštalácia
Ján Sebíň, dizajnéri Iveta Melicherčíková
a Peter Kortiš. V projektovej dokumentácii boli zohľadnené požiadavky na funkcie,
flexibilitu, mobilitu, dizajn a ďalšie aspekty
priestoru. Výsledný projekt priniesol odvážne riešenia s ohľadom na zásadný význam
ľudí, informačných zdrojov, technológií, ako
aj komplexné a dynamické vzťahy medzi
nimi.
Rekonštrukcia výrazne zmenila študovňu

Zrekonštruovaná študovňa a čitáreň
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021
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a čitáreň. Priestor získal modernú a elegantnú podobu s množstvom dizajnérskych
detailov a technologických inteligentných
smart prvkov. Pôvodný balkón bol dobudovaný po celom vnútornom obvode
miestnosti, pribudli dve točité schodiská na
balkón, boli otvorené ďalšie vstupné dvere
a dvere do susedných oddelení. Štuková výzdoba na strope a murovanom balkóne bola
zreštaurovaná, veľkorozmerná plastika bola
premiestnená na chodbu druhého poschodia. Pribudlo nové pódium, premietacia
stena, osvetlenie, ozvučenie, žalúzie... Podstatná časť pôvodného nábytku bola vymenená – regály na knihy a časopisy, obslužný
pult, kreslá a stoličky. Na ďalšie interiérové
zariadenie knižnica získala finančnú podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia, ktorú použije na nábytkové vybavenie študovne a čitárne a zrekonštruovaných
oddelení v roku 2021.
KOMPLEXNÁ OBNOVA KNIŽNICE
Obnova knižnice pokračuje aj v roku 2021

prestavbou oddelenia náučnej literatúry
a oddelenia spoločenskovednej a umenovednej literatúry (360 000 eur). Rekonštrukcia
bude pokračovať v rovnakom architektonicko-dizajnovom koncepte. V oddeleniach
budú dobudované medziposchodia, využije sa svetlá výška miestností, vzniknú nové
oddychové a vzdelávacie priestory. V tomto
roku sa dopracováva projektová dokumentácia renovácie ostatných čitateľských priestorov knižnice. Tento rok bude obnovená aj
fasáda a suterén knižnice (355 000 eur).
Zámerom komplexnej obnovy knižnice je vytvorenie moderných a praktických
priestorov, ktoré umožnia prehľadné usporiadanie knižničného fondu, nové oddychové, vzdelávacie a študijné miesta. Priestory
budú vybavené interiérovým zariadením
tak, aby boli vytvorené komfortné podmienky pre individuálnych používateľov, komunitné aktivity až po veľké podujatia.
Ing. Milota Torňošová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
milota.tornosova@kskls.sk

Vizualizácia interiéru oddelenia spoločenskovednej a umenovednej literatúry
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VÍŤAZI LITERÁRNEHO ZVOLENA 2021 ZÍSKAJÚ MENTORA PRE SVOJE
PÍSANIE / THE WINNERS OF COMPETITION LITERARY ZVOLEN 2021 WILL
RECEIVE A MENTOR FOR THEIR WRITING
Dobrou správou je, že Literárny Zvolen
2021 je otvorený a autori sa už teraz môžu
tešiť na spoločné stretnutie vo Zvolene, kde
nebudú chýbať diskusie ani dielne tvorivého
písania. Hlavnou zmenou 27. ročníka je odmena pre víťazov v podobe mentora.
Národné osvetové centrum s Krajskou
knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Literárnym informačným centrom pripravili
pokračovanie dlhoročného literárneho
podujatia, ktoré vytvára priestor pre komunitu píšucich a zároveň ponúka kvalitný
umelecký rast v spoločnosti profesionálov.
Práve z tohto druhého dôvodu sa organizátori rozhodli pre zmenu v oceňovaní
víťazov. Tí dostanú možnosť spolupracovať
s profesionálom, mentorom, ktorého úlohou bude pripomienkovať tvorbu autorov
a zároveň im ponúkať svoj pohľad na rôzne
formy a spôsoby písania.
Literárny Zvolen je spojený s dlhoročnou tradíciou, ku ktorej patrí aj odborné
hodnotenie všetkých prihlásených textov.

V tomto ročníku je novinkou hodnotenie
postavené na nasledujúcich kritériách:
originalita námetu, kreativita, štylistika,
práca s jazykom a emocionálna čitateľská
stopa. Každý účastník súťaže získa veľmi
jednoduchý prehľad, ako sú jeho autorské
sily rozložené v rámci piatich spomínaných
oblastí, k hodnoteniu sa dostane každý text
Literárneho Zvolena.
Vybraní súťažiaci získajú možnosť stretnúť
sa na slávnostnom vyhodnotení celoštátneho kola súťaže 9. – 10. októbra 2021
vo Zvolene. Jeho súčasťou budú tvorivé
dielne, rozborový seminár a sprievodný
program. Víťazné práce budú zverejnené
v zborníku Literárny Zvolen 2021.
Viac informácií o súťaži: Propozície Literárny Zvolen 2021
Prihlasovanie je otvorené do 30. júna
2021: Chcem sa prihlásiť na Literárny Zvolen 2021
Mgr.art. Martina Jánošíková
Národné osvetové centrum, Bratislava

Literárny Zvolen 2021
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021
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Z NAŠICH VYDANÍ
SVET (Z) KNÍH – ČASOPIS PRE KNIHOMOĽOV KAŽDÉHO VEKU / WORLD OF
BOOKS - A MAGAZINE FOR BOOKWORMS OF ALL AGE
Knižnica pre mládež mesta Košice sa zaradila k inštitúciám, ktoré vydávajú vlastný
časopis. S jeho pilotným číslom sa čitatelia
mohli zoznámiť už vo februári, redaktori
ponúkli pestrú zmes toho, s čím sa na jeho
stránkach budú stretávať. Zároveň čitateľov
oboznámili s tým, kto stojí za celým časopisom SVET (Z) KNÍH.
Časopis vznikol náhle, počas lockdownu,
keď sme uvažovali nad tým, čo robiť, aby sa
knižnica v týchto neľahkých časoch zviditeľnila. Aj preto bolo od začiatku jasné, že
to bude e-časopis.
„Časopis, ako je tento, si určite prečítajte.
Nie je to bulvár, nie je to vedecký časopis, je
to časopis na voľné chvíle s vedomostnou
pridanou hodnotou. Grafické a obsahové
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zameranie vás bude lákať čítať ďalej a verím, že budete netrpezlivo očakávať stále
nové čísla. Pre tento rok určite ostaneme
v online priestore. Čítať si budete môcť,
kedykoľvek si zmyslíte, a budeme radi, ak
dostaneme aj odozvu od vás. Užite si pekné
chvíle s naším časopisom,“ povedala riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
PhDr. Kamila Prextová.
Redakčnú radu tvorí päť členov z radov
zamestnancov knižnice. Vymýšľali sme
rubriky, vytvárali koncept, premýšľali,
o čom by si čitatelia chceli v našom časopise prečítať. Navyše mal zaujať široké spektrum ľudí, keďže sme knižnicou otvorenou
deťom, rodinám i seniorom.
„Určite sme vedeli, že v ňom bude rubrika
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s pracovným listom,“ povedala členka redakčnej rady Bc. Zuzana Sedláková. „Tie sa
nám osvedčili už v minulosti. Deti v nich
radi lúštia hlavolamy, tajničky, hádanky
alebo si vymaľujú obrázok. Rozhodli sme
sa, že si v každom čísle pre pracovný list
s názvom Hlavička určíme knižnú tému,
tvorenie s konkrétnym knižným hrdinom.
V prvom čísle to bola Pipi Dlhá Pančucha,
v druhom deti zabaví Harry Potter.“
Časopis má štrnásť rubrík, ktoré vytvárajú
členky redakčnej rady a prispievatelia. Keďže je to časopis Knižnice pre mládež mesta Košice, niekoľko rubrík je venovaných
práve jej. Tá s názvom Naša – vaša knižnica zoznamuje čitateľov okrem iného s tým,
kto sme, kde nás nájdu alebo ako sa u nás
dá registrovať. V ďalších číslach si čitatelia
prečítajú o tom, čo je u nás nové, i o tom, čo
pre nich plánujeme. V podobnom duchu
sú i rubriky Reportáž a Fotoreportáž. Hoci
fungujeme v obmedzenom režime a veľa
akcií sme museli zrušiť či presunúť, predsa
len sa u nás čas nezastavil a stále sa tu niečo
deje. V druhom čísle, ktoré si čitatelia už
tiež majú možnosť prečítať, informujeme
konkrétne o súťaži Literárne Košice, ktorú
máme pod taktovkou už dvadsaťšesť rokov.
V našej knižnici sa dajú požičať i časopisy
a aj túto skutočnosť sme sa rozhodli propagovať v rubrike Listovanie. Čitateľov v nej
budeme pravidelne informovať o tom, aké
časopisy je možné si u nás požičať, i o tom,
komu sú určené. „Raketa, Slniečko či Bublina, ale aj Historická revue alebo Geo sa
dajú nájsť v ponuke periodík,“ približuje
ďalšia členka redakčnej rady Mgr. Dominika Petáková, PhD. „Vieme čitateľom
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

ponúknuť pestrú paletu časopisov. A keďže často možno ani nevedia, čo všetko
si môžu u nás požičať, snáď im Listovanie
pomôže zorientovať sa.“
Diagnóza: čitateľ je zasa okienko do knižných svetov pracovníkov knižnice. V každom čísle spovedáme tri z našich kolegýň
a zisťujeme, aké knihy ich v poslednej dobe
zaujali. V knižnom brlohu sa zasa dozviete rôzne zaujímavosti o knihách, knižniciach, kníhkupectvách, spisovateľoch či
o čomkoľvek, čo nejako súvisí s knihami.
Zoznámime vás napríklad so známymi
spisovateľmi, ukážeme vám, ako vyzerajú neobyčajné knižnice sveta alebo za vás
zistíme, kde sa nachádza najväčšie kníhkupectvo na svete.
V časopise je priestor aj pre mladých čitateľov, ale aj prispievateľov. Spolupracujeme
aj s tými, na ktorých sú zamerané ďalšie
dve rubriky Toto si myslím ja! a Túry do
náučnej literatúry. „Ide o rubriky, ktoré sú
určené mládeži a mládež do nich aj prispieva,“ ozrejmuje Bc. Natália Malíková, ktorá
má na starosti i grafiku časopisu. „Sme
presvedčení, že kategóriu 13+ dokáže pritiahnuť k čítaniu práve skupina rovesníkov.
Preto do týchto rubrík prispievajú mladí
bookstagrameri, ktorí najlepšie vedia, čo
ich vekovej kategórii nesmie uniknúť a čo
si rozhodne musia prečítať.“
Dospelí čitatelia iste ocenia rubriky Pod
lupou odborníka či Knihopísači. V tej
prvej spovedáme ľudí zo zákulisia knižného sveta. Napr. prvé číslo obohatila svojím článkom Mgr. Markéta Andričíková,
PhD., druhé Mgr. Viktória Marcinová,
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PhD. Rubrika Knihopísači je určená spisovateľom. Čitatelia si už mohli prečítať
Rozhovory s Jánom Uličianskym a Mirkou
Varáčkovou.
V žiadnom čísle nebude chýbať ani Súťaž
a Záložka. Za správne odpovede si výhercovia môžu doplniť svoju domácu knižnicu zaujímavou výhrou. A záložku – tú
môžete i reálne využívať. „Nájdete ju v každom čísle a sľubujeme, že bude vždy naozaj
zaujímavo graficky spracovaná,“ vraví Ing.
Viera Ristvejová. „Na každú pridáme zaujímavé dátumy, napríklad dátumy narodenia
známych spisovateľov alebo iné dôležité
udalosti týkajúce sa knižného sveta, zakaždým pre obdobie konkrétneho čísla časopisu. Okrem toho vás môže osloviť knižný
citát, ktorý má čestné miesto aj na prvých
stránkach časopisu. Záložku i pracovný list
si čitateľ môže stiahnuť v PDF formáte a
vytlačiť.“
Každé číslo uzatvára rubrika Novinky
z našich poličiek, aby sme čitateľov informovali, o aké zaujímavé kúsky sme obohatili náš knižný fond. Časopis vychádza
každé dva mesiace. Je to primeraný čas na
to, aby sme doň „naliali“ čo najviac zaujímavostí, ktoré potom ponúkneme našim
čitateľom. Odozvy máme skutočne pozitívne a to nás veľmi teší a motivuje do ďalšej
práce. Tým, ktorí náš časopis už otvorili,
sa zdá byť farebný, svieži a skutočne knihomoľský a knihomilský. Do budúcnosti
nám ostáva dúfať, že jeho stránky sa nám
vždy podarí zaplniť takými zaujímavosťami z knižného sveta, aby sa k nemu čitatelia
zas a znova radi vracali.
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
MEDZINÁRODNÁ POROVNÁVACIA ŠTÚDIA AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC
V OBLASTI FUNKČNOSTI A DIZAJNU POČAS DIGITÁLNEJ ÉRY /
INTERNATIONAL COMPARATIVE STUDY OF ACADEMIC LIBRARIES IN THE
FIELD OF FUNCTIONALITY AND DESIGN DURING THE DIGITAL ERA
Mgr. Katarína Matušková, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
katarina.matuskova@ku.sk
Abstract: The article presents the results of a study on the development of academic libraries
and the consequences of technological development on spaces, functions and types of users
in the last ten years in Europe and the USA, which also included the KU University Library
in Ružomberok. The result is applied to a case study of the architectural solution of the
academic library of the Beirut Arab University in the Debbieh campus.
Keywords: academic library, digital library, digital era, space, function, design
Kľúčové slová: akademická knižnica, digitálna knižnica, priestor, funkcia, dizajn
V časopise Architecture and Planning
Journals, zameranom na architektonické
požiadavky akademických knižníc, technologický rozvoj, využívanie priestorov, a
ich funkčnosť pre používateľov, bola publikovaná porovnávacia štúdia, do ktorej bola
zaradená aj Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zástupca
zo slovenských akademických knižníc tak
figuroval medzi 10 svetovými akademickými knižnicami vybudovanými v ostatnom
desaťročí.
Autorom štúdie The Evolution of the Function
and Design of Spaces in Academic Libraries
through the Digital ERA je Kareem S. Galal,
pôsobiaci na Faculty of Architecture, Design
& Built Environment, Beirut Arab University.
V nej analyzuje desať univerzitných knižníc
v Európe a USA (University Library of the
University of Amsterdam, University of Illinois
at Chicago Daley Library, Catholic University
Library in Ružomberok, The National UniverBulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

sity Library in Strasbourg, Library of faculty
of Architecture and Urbanism of the University of Ghent, New Library at the University of
Bedfordshire, Medgar Evers College Library in
NY, Carnegie Mellon University Sorrells Library Renovation in Pittsburgh, Palomar College Learning Resource Center in San Marcos,
Charles Library at Temple University in Philadelphia) ktoré využívajú najnovšie technológie a boli vybudované v ostatnej dekáde.
Výsledok aplikuje na prípadovú architektonickú štúdiu akademickej knižnice Bejrútskej arabskej univerzity. Vo svojom doterajšom výskume sa venoval najmä architektúre
s environmentálnym vplyvom na prostredie,
vychádzal z teoretických aspektov, terénnych
meraní a počítačových simulácií.
Výskum Kareem S. Galala sa zameriava na
štúdium teoretických požiadaviek akademických knižníc a dôsledkov technologického
rozvoja na priestory, funkcie a typy používateľov. Cieľom predmetnej štúdie je nájsť
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odpovede na často kladené otázky nielen
odbornou komunitou, ale aj samotnými používateľmi knižníc:
Aká je budúcnosť univerzitných knižníc o 10
rokov? Budú knižnice čisto digitálne? Bude

otvorený knižničný fond úplne nahradený
inými knižničnými službami, ktoré budú reflektovať nové informačné technológie?
Zmeny v priestorovom dizajne a funkciách
knižníc boli počas ostatných dvadsiatich

Pohľad na budovy kempusu v Debbieh : https://www.bau.edu.lb/Debbieh-Campus
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rokov tak rýchle, že prekročili zmeny, ku
ktorým došlo za posledných sto rokov. Univerzitné knižnice sa dnes stali otvorenejšími
a interaktívnejšími, najmä s vývojom informačných technológií v rôznych aspektoch
života, napr. v rámci problematiky výučby,
pretože časť čitateľov sa stala výskumníkmi
využívajúcimi elektronické informačné zdroje. Tento trend neodstránil existenciu klasickej knižnice, ale pridal jej novú rolu. Ďalšími
často používanými termínmi, ktoré priniesla
nová revolúcia vo sfére knižníc sú: „hybridná knižnica“, „knižnica bez múrov“, „svetová digitálna knižnica“ (WDL), „inteligentná
knižnica“ Kreovanie inteligentných knižníc je
možné iba vďaka novým informačným a komunikačným technológiám a knižničným
technologickým systémom priamo v knižniciach, alebo prostredníctvom mobilných
aplikácií v interakcii s používateľmi knižnice.
Vzhľadom na vyššie uvedené trendy si aj
autor štúdie kladie otázku o opodstatnenosti fyzických priestorov. Na základe výskumu
však Kareem S. Galala zhodnotil, že fyzické
knižnice nebudú ľahko nahradené digitálnymi knižnicami, aj keď rozsiahle používanie
technológií viedlo i vedie k neustálym zmenám aj v knižničných priestoroch. Taktiež
technologická revolúcia podporila trend
v zmene zbierok knižníc od fyzických k digitálnym, čomu sa postupne prispôsobujú aj
služby knižníc. Inak tomu nie je ani v akademických knižniciach na Slovensku. Vo svojom príspevku vizualizuje pôdorysné a prierezové usporiadanie priestoru knižníc podľa
ich využitia v priebehu jednotlivých storočí.
K neustálym zmenám v knižničných priestoroch prispelo aj rozsiahle používanie technológií a zmena účelu priestoru vyhradeného
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

pre používateľov. Technický pokrok v oblasti
mobilných telefónov a aplikácií, ktorý uľahčil
prístup k informáciám a možnosť vyhľadávania a indexovaní tiež podporil trend digitalizácie knižničných zbierok. Okrem toho myšlienky zdieľaných priestorov, kde sú knižnice
úplne virtuálne a univerzity sú bez hraníc,
ovplyvnia aj tieto tradičné teórie týkajúce sa
knižníc.
Uvedený výskum sa zameriava nielen na
vplyv technologického rozvoja na akademické knižnice, ale sa vo veľkej miere dotýka aj
dizajnu a funkcie jednotlivých priestorov.
Zahŕňa v sebe zhodnotenie aktuálneho stavu
z rôznych pohľadov využiteľnosti priestoru, a vďaka uvedeným referenciám ponúka i genézu vývoja. V prehľadných grafoch
percentuálne vyjadruje podiel otvoreného
a uzavretého priestoru, množstvo priestoru vyčleneného na poskytovanie služieb, na
sprievodné aktivity a priestor určený na zázemie knižnice.
Autor predkladá aj historický vývoj priestorov a funkcií akademických knižníc pred
rokom 2000. Na základe výskumu ponúka
vplyv digitálnej éry v poslednom desaťročí
na vybraté knižnice. To všetko ilustruje bohatou fotografickou dokumentáciou. V rámci
benchmarkingu knižníc pristúpil k porovnávaniu, na základe ktorého následne vylúčil najvyššie a najnižšie hodnoty a určil tak
ideálny model. Záverečnou časťou výskumu
je prípadová štúdia na miestnej úrovni architektonickej akademickej knižnice Bejrútskej
arabskej univerzity v areáli Debbieh, kde sa
aplikuje výsledok výskumu s dôrazom na globálny vývoj v architektonických priestoroch
akademických knižníc a ich funkcií. Kempus
v Debbieh bol založený v roku 2006 a nachádza sa 33 km od Beirútu. Zastavaná plocha
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kempusu je 52,538 m2. Nachádzajú sa v ňom
štyri fakulty Architecture – Design & Built
Environment, Engineering, and Science, Faculty of Business and Administration, internáty pre študentov, observatórium, športoviská, amfitáter i mešita.
Pokiaľ ide o myšlienku, že sa univerzitné
knižnice v budúcnosti úplne pretransformu-

jú na digitálne knižnice, analytická štúdia
ukázala, že funkcie hlavného otvoreného
priestoru sa môžu časom meniť, ako naznačujú nové aktivity a zóny, ktoré boli zavedené
do niektorých knižníc v rámci prípadových
štúdií. Knižnice majú ambíciu stať sa bezpečným miestom komunitných aktivít v otvorenom priestore, miestom stretávania a zmys-

Priestory Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku
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luplného trávenia nielen času vyhradeného
na štúdium, ale aj času so zameraním na voľnočasové aktivity.
Ako uviedol Karrem S. Galal v osobnej komunikácii: „Univerzitnú knižnicu Katolíckej
univerzity v Ružomberku považujem za jasný
a zreteľný príklad vývoja akademických knižníc v digitálnej ére. Zaslúži si byť inšpiráciou
pre dizajnérov a považujem ju za referenciu i v
rovine vedeckého výskumu v oblasti, ktorej sa
venujem.“
Vo výbere vychádzal z dát zverejnených
v rámci hodnotenia univerzít v roku 2019
a z referencií, ktoré v štúdii uvádza. Dostupné
dáta porovnával a aplikoval podľa metodiky
určenej na stavbu verejných priestorov s ohľa-

dom na služby a ich dopad na návštevníka.
Výber knižníc, ktoré autor využil na vzájomné porovnanie a nastolenie ideálneho
modelu nás potešil najmä z dôvodu, že aj
univerzity na Slovensku vedia ponúknuť nadštandardné podmienky na štúdium, ktorými
sa stávajú konkurencieschopnými nielen sebe
navzájom ale aj v rámci Európy a sveta, čoho
dôkazom je aj zverejnená štúdia.
Galal, Kareem S. The Evolution of the
Function and Design of Spaces in Academic
Libraries Throught the Digital Era. In: Architecture and Planning Journal (APJ) [online].
2020, roč. 26, č. 2, 1-20 [cit. 2021-05-03] Dostupné na: https://digitalcommons.bau.edu.
lb/apj/vol26/iss2/1

PERSONÁLIE
ŽIVOT JE ZMENA / LIFE IS CHANGE
Život je vraj zmena. Niektoré zmeny sú
pozitívne, niektoré vítame, niektoré sú
nevyhnutné a niektoré v nás vyvolávajú
nostalgiu či smútok.

Jedna veľká zmena pre Štátnu vedeckú
knižnicu v Banskej Bystrici, kolegov a zaiste aj dlhoročných čitateľov nastala na
jar. Dlhoročný kolega, pracovník, vedúci

Foto: Peter Majling (sprava Mgr. Peter Majling a PhDr. Blanka Snopková, PhD., riaditeľka ŠVK BB)
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oddelenia absenčných služieb Mgr. Peter
Majling po takmer 40 rokoch odišiel k 31.
3. 2021 do dôchodku.
Svoju knihovnícku púť začal v auguste
1982 ako odborný pracovník na oddelení
bibliografie. Od januára 1985 „zasvätil“
svoj život práci s čitateľmi ako vedúci oddelenia služieb. Po jeho rozčlenení na dve
samostatné organizačné jednotky viedol
oddelenie absenčných služieb. Pojem „zasvätil“ v Petrovom prípade naozaj nebol
použitý náhodne. Celé desaťročia sa neúnavne a trpezlivo venoval čitateľom, riešil
tie najnepríjemnejšie situácie a sťažnosti.
Počas týchto rokov oddelenie prešlo dvoma
prestavbami a modernizáciami, nasadením
výpočtovej techniky do knižničnej praxe,
niekoľkými zmenami knižnično-informačného systému a nekonečným množstvom
problematických upgradov. Za jeho vedenia sa práca v knižnici dostala od vyhľadávania v katalógových lístkoch a ručného
vypisovania žiadaniek k automatizovanému systému objednávania aj vypožičiavania dokumentov. Zmeny v knižnici sa diali,
ale vedúci ostával. Jeho krédom sa stala maximálna spokojnosť čitateľov.
Vo svojej práci sa inšpiroval aj poznatkami
zo stáží v zahraničných knižniciach, ktoré
absolvoval v Grazi (Rakúsko), Güterslohu
(Nemecko), Opole (Poľsko), Šalgotarjáne (Maďarsko), Hradci Králové (Česko)
a v Moskve (Rusko).
Problematike poskytovania knižnično-informačných služieb používateľom knižníc
sa venoval aj na celoslovenskej úrovni. Od
roku 2007 bol členom Národnej komisie
pre služby a členom Pracovnej skupiny
Virtua pre výpožičky a medziknižničnú
výpožičnú službu.
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Od roku 1983 je členom Spolku slovenských knihovníkov, neskôr Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Pôvodne
pracoval v bibliografickej sekcii, neskôr
v knihovníckej. V 90. rokoch bol členom
revíznej komisie. Od novembra 2013 do
marca 2019 bol zvolený za člena Výboru Krajskej pobočky Spolku slovenských
knihovníkov a knižníc Banskobystrického
kraja.
Je zakladajúcim členom OZ Pro Bibliothecae. V rokoch 2010 – 2012 a opätovne
v roku 2015 bol zvolený za člena Správnej
rady tohto občianskeho združenia.
Ako som písala na začiatku – život je zmena. Kolegovi Petrovi, môjmu prvému šéfovi, za všetkých kolegov každopádne želám,
nech je tá zmena pozitívna, nech si voľný
čas užíva podľa svojich predstáv, v zdraví
a v kruhu rodiny.
Mgr. Jana Vranová
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
jana.vranova@svkbb.eu
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ALTÁNOK SNOV ONDREJA ČILIAKA / THE GAZEBO
OF ONDREJ ČILIAK´S DREAMS
Chalupku, v r. 1967 - 70 Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V rokoch 1970 -72
absolvoval nadstavbové štúdium knihovníctva v Martine. Po jeho ukončení začal
pracovať ako knihovník, neskôr ako metodik v Okresnej knižnici (OK) v Prievidzi.
Podľa slov Ondreja Čiliaka to bolo osem
najkrajších a najšťastnejších rokov jeho
života. V r. 1975 sa stal vedúcim Klubu
mladých autorov pri OK v Prievidzi. V r.
1978 - 83 študoval žurnalistiku na FF UK
v Bratislave. Následne pracoval ako redaktor regionálnych novín v Mestskom kultúrnom stredisku v Prievidzi, od roku 1981 sa
profesionálne venoval novinárstvu. Pracoval ako redaktor i šéfredaktor regionálnych

Medzi významné osobnosti hornej Nitry
patril básnik, publicista a náš kolega - bibliograf Ondrej Čiliak, ktorý by sa 1. septembra tohto roku dožil svojich 70 narodenín. Pripravoval ďalšiu básnickú zbierku
i vydanie básničiek pre svojho vnúčika,
ktorý mu dodával mnoho energie.
Žiaľ, svoju životnú púť ukončil po krátkej
a ťažkej chorobe v bojnickej nemocnici 7.
mája 2012.
Jeho život a tvorba bola spätá s Prievidzou
a celým regiónom. Bol príslušníkom staršej generácie slovenských básnikov a patril
medzi mimoriadne tvorivých a všestranne
nadaných literátov.
Narodil sa v Novákoch okr. Prievidza dňa
1. 9. 1951, uprostred údolia, ktoré pretína
rieka Nitra. Keď mal päť rokov, presťahoval
sa s rodičmi do Prievidze, kde v r. 1958 - 67
navštevoval Základnú školu na Ul. Sama
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 2/2021

Báseň s podpisom
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novín vychádzajúcich v Banskej Bystrici,
Trenčíne a Prievidzi ( Prieboj, Baník, Nový
Prieboj dnes, Hlas ľudu, Hlas Trenčianskeho kraja). V r. 2002-2012 pracoval ako bibliograf v Hornonitrianskej knižnici (HK)
v Prievidzi.
Svoju prvú báseň venoval matke. Po časopiseckých začiatkoch (Nové slovo, Smena,
Slovenské pohľady a i.) debutoval zbierkou básní Ústami spravodlivých (1973),
kde reflektoval na problémy doby. Nasledovali ďalšie úspechy, stretnutia s básnikmi – J. Kostrom, M. Válkom, M. Rúfusom,
ktorých obdivoval. Druhá zbierka básní
Podhorské hladiny (1977) získala Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Na s. 80
uvedenej zbierky nájdeme dokonca aj nám
blízku báseň s názvom - Snivý song pre
knihovníčku:
Akosi sa to otočilo,
rozdali vavrínové vence.
Za obzor stratili sa plieskajúce roky,
tie spiace krásavice na brehu
voňavých súmrakov.

šia zbierka Čistá po dotyku, nasledujú Tváre
v zrkadle (1981), Cesta do nežnosti (1981),
Aréna (1986) a Planetárium (1990). Po
krátkej odmlke vychádza v r. 1999 bibliofília Ostré ticho s príťažlivými grafickými
originálmi akademického maliara Igora
Piačku. Nasleduje Dobrý vietor (2001) a v r.
2009 vydal podľa kritikov svoje vrcholné
dielo Hudba zo stromov, za ktoré získal
ocenenie „Cena za tvorivý čin roka“. Básnickú zbierku uvádzali do života lupienkami z čerešní v zlatej sále Bojnického zámku
(2010)...
V rôznych periodikách (v Slovenských
pohľadoch, Romboide a Smene) uverejňoval nielen básne, ale tiež literárne eseje, recenzie básnických zbierok svojich kolegov
a takisto poviedky. Bol dlhoročným predsedom Literárneho klubu Poet. Činnosťou
v klube sa snažil odovzdať časť svojich skú-

Z čerešní zostali len kôstky,
hanblivý pohľad, suchý
ako dych tvojich dlaní,
starnúca slečna,
každý deň roznesený stovkou kníh
do inej krajiny lotosových listov.
Každá z kníh pozná tvoje prsty,
vášnivé letokruhy, úsmevy
horiace orechovým leskom,
keď si sa domov vracala,
ako sa z rozbehnutých osnov
do husieľ vracia čistý tón..
V r. 1980 sa čitateľom dostáva do rúk ďal-
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seností začínajúcim autorom a tak posúvať
ich literárnu úroveň. Klub sa prezentoval
aj zborníkom poézie a prózy s názvom
V jazerách nepoznania (2005), ktorý nadväzoval na zborník Sme z jednej krvi. Bol
členom občianskeho združenia Benedikty, ktorého úlohou okrem iného bolo a je
podporovať talentovaných členov klubu a
to hlavne pri vydávaní samostatných debutov a zbierok.
HK pravidelne každý rok (už po 18 krát)
v čase od 4.3. do 31.5. vyhlasuje súťaž –
Literárna jar Ondreja Čiliaka. Aj takýmto
spôsobom chce si pripomenúť skvelého kolegu, ale aj osloviť všetky vekové kategórie,
ktoré majú napísané aspoň 3 až 4 vlastných
básní, alebo jeden až tri prozaické útvary,
aby ich zaslali a podelili o svoje pocity...
Po prvýkrát som sa s majstrom slova
stretla ešte ako stredoškoláčka na Sloves-
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nej jari v Martine v r. 1983. Po druhýkrát
už ako bibliografom na odd. koordinácie
a metodiky Národného bibliografického
ústavu SNK v Martine pri spracovávaní
jeho bibliografií či už personálnych, odporúčajúcich alebo zborníkoch. Vydával
personálne bibliografie literárne činných
osobností rodákov z hornej Nitry - Vavrinec Benedikt z Nedožier (2005), Daniel
Hevier (2005), Jaroslav Schut (2006), Anton
Baláž (2006), Marta Remiašová (2006),
Milan Kraus (2007), Marián Ondáš (2008)
a iné. V r. 2003 vychádza malý biografický
slovník - Významné osobnosti Prievidze.
Spomenieme aj odporúčajúce bibliografie
- Príroda a pamiatky hornej Nitry (2005),
Školstvo na hornej Nitre (2008). Je autorom
učebného textu pre základné a stredné školy Cesty do minulosti Prievidze (2006). V r.
2008 vydáva biografický slovník spisovateľov, dramatikov, hudobných skladateľov,
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výtvarných umelcov a kultúrnych dejateľov
horného Považia s názvom Umelci hornej
Nitry. Ondrej Čiliak sa v r. 2008 stal spoluautorom publikácie Prievidza mesto nášho
srdca, ktoré mapuje históriu a prestavuje
súčasnosť Prievidze. V r. 2003 - 2007 zostavoval okrem iného aj bibliografickú ročenku – Okres Prievidza a Partizánske v tlači.
Posledný krát som sa stretla s Ondrejom
Čiliakom v máji roku 2006 na metodickej porade trenčianskeho kraja v KKMR
v Trenčíne za účasti bibliografiek - Evky
Struhárovej, Alenky Zelenákovej, Anky
Kucianovej a už nežijúcej Ľudky Strohnerovej. Je to spomienka veselá, živá ako jej
účastníci!
Som úprimne rada, že Božena Blaháčová
s kolektívom HK zostavili a vydali k 55. výročiu narodenia autora personálnu bibliografiu s názvom Básnik s pokorou v srdci1
a pri príležitosti 60. narodenín personálnu bibliografiu s názvom Domov hlboko
v srdci básnika Ondreja Čiliaka2.
Nájdete v nich okrem súpisu publikačnej
činnosti autora, aj kalendárium, ale aj vyznania, rozhovory s autorom, jeho myšlienky, z ktorých vyberáme:
„Čo je smútok? Čo je báseň? Ten dar, ktorý
sme dostali od Boha, aby sme zavše videli, čo
iní nevidia, aby sme začuli aj nárek kameňa,
aby sme pretrpeli, čo iní nemusia. Áno, aj za

cudzích. Len v zrelom veku človek pochopí,
že čím viac život bolel, tým viac sme ho milovali, tým viac lásky zostalo v nás. A pokory a vďaky. Je veľa malých radostí, ktoré
nám pomáhajú prežiť. Medzi ne patrí aj to,
ako sme si dokázali uchovať v sebe poéziu
po celý život..“
Ing. Ivana Poláková, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
ivana.polakova@svkbb.eu

1 BLAHÁČOVÁ, Božena a kol., 2006.
Básnik s pokorou v srdci Ondrej Čiliak :
personálna bibliografia vydaná k 55. výročiu
jeho narodenia. Prievidza: Hornonitrianska
knižnica. 73 s. ISBN 978-80-85144-24-7.
2 BLAHÁČOVÁ, Božena a kol., 2011. Domov
hlboko v srdci básnika Ondreja Čiliaka:
personálna bibliografia vydaná k pri príležitosti
60. výročia jeho narodenia. Prievidza:
Hornonitrianska knižnica. 93 s. ISBN 978-8085144-35-2.
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