B U L L ETIN
S L OV E NS K EJ
AS OC I Á C IE
K NI Ž N ÍC

ROČNÍK 29
ČÍSLO 3/2021

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Ročník 29

číslo 3/2021

OBSAH / TABLE OF CONTENTS
Úvodník /Editorial:

/3

ČLÁNKY / MAIN ARTICLES
Iveta Krjaková: Digitalizácia knižničného fondu na UPJŠ v Košiciach / Digitization of the
library collection at UPJŠ in Košice
/4
Alena Mičicová: Univerzitná knižnica UNIZA oslavuje / UNIZA University Library
celebrates
/7
Zuzana Mjartanová: Krajská knižnica v Žiline nezastala v čase / The Regional Library in
Žilina did not stop in time
/10
Naša anketa: Pohľad na profesiu knihovníka / Our Survey: A Look on the Library
Čelková Ľudmila: Vybudoval som si trvalý návyk na prácu v knižniciach / / I have built a
lasting habit for working in libraries
/16
INFORMÁCIE / INFORMATION
Mariana Barbořáková: Online otvorenie knižnej výstavy v čase pandémie / Online
opening of the book exhibition at the time of the pandemic
/19
Lenka Malovcová: Kreatívne programovanie a modelovanie / Creative programming and
modeling
/21
Soňa Šóky: Nová knižná oáza uprostred mesta / New book oasis in the middle
of the city
/24
Jana Lipková: Prázdniny s Knihomilkou v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela / Holidays
with the Knihomilka at the Dávid Gutgesel District Library
/27
Lenka Malovcová: Vzdelávame knihovníkov pre spokojných používateľov / We educate
librarians for satisfied users
/29
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
Ivana Poláková: Jubilejný XX. ročník Tlibu je za nami / Jubilee XXth year of Tlib is behind
us
/32
Personálie / Personalities
Ivana Poláková: Nech žije jubilantka! / Long live the jubilant woman!

/38

ÚVODNÍK / EDITORIAL

P

o slnečnom, a snáď aj oddychovom
letnom období prinášame nové číslo Bulletinu SAK, ktorého nosnou
témou je digitalizácia a knižnice v online
priestore. Digitalizácia patrí k aktuálne
preferovaným termínom používaným
naprieč všetkými oblasťami. Knižnice sú
dlhoročným hlásateľom, a v rámci svojich
možností, aj realizovateľom myšlienky
rozšíriť svoje služby a aktivity do online
priestoru s cieľom umožniť aj tým, ktorí
majú či už zdravotné alebo iné dôvody, aby
ich mohli využívať kedykoľvek a kdekoľvek. Nevynímajúc fakt, že mladá generácia
digitálny priestor vo veľkej miere uprednostňuje. „Doba covidová“ ešte intenzívnejšie zvýraznila nevyhnutnosť byť pripravení na fungovanie online. Digitalizácia
a virtualizácia je v slovenskom prostredí
úloha neľahká. Pre túto oblasť chýba komplexné a najmä jednotné riešenie naprieč
celým systémom knižníc. Pritom inšpirácia by sa dala načerpať aj u našich najbližších susedov v Česku. Knižnice sú nútené
často svojpomocne riešiť celý rad procesov
a problémov - od technologických, finančných, personálnych, až po autorskoprávne. Mnohé závisí aj od vôle a podpory zo
strany zriaďovateľov. A tak sa v praxi môže
stať, že nadšenie, zanietenosť a jasná idea
nestačia.
Slovenská asociácia knižníc sa problematike digitalizácie a virtuálnych služieb aktívne venuje. Snahou je vyvolať zmysluplnú
diskusiu vedúcu k praktickým riešeniam
nielen v rámci knihovníckej obce, ale so
zapojením ďalších zainteresovaných strán
a iniciovaním medzirezortnej spolupráce.
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Ideálnym stavom by bolo, aby sa problematika riešila celoštátne a celkovo – od vstupov, cez spracovateľské procesy, dlhodobú
udržateľnosť a najmä jasné definovanie
pridanej hodnoty pre spoločnosť. Dôležité však je, aby výsledkom nebola „digitalizácia pre digitalizáciu“. Cieľové skupiny
používateľov jednotlivých typov knižníc sa
síce líšia, ale vo veľkej miere aj navzájom
prelínajú. (Prečo by si učiteľ vysokej školy
ako používateľ akademickej knižnice nemohol prečítať aj dobrú beletriu v rámci svojej
knižnice? Prečo by sa čitateľ mestskej knižnice nemohol jednoduchým spôsobom dostať
k historickým zdigitalizovaným časopisom
bez nutnosti vycestovať zo svojho mesta?).
Príkladom by mohli byť zahraničné riešenia počas pandemických obmedzení, kedy
sa sprístupňovali celé kolekcie digitalizovaných diel nielen v rámci konkrétnej krajiny
alebo skupiny čitateľov. Na Slovensku zatiaľ
podobný prístup absentuje.
O výhodách a sociálnom či ekonomickom
prínose digitalizácie už v súčasnosti azda
nepochybuje nikto. Našim spoločným cieľom je sprostredkovávať služby a výsledky
umeleckej, duchovnej a vedeckej činnosti aj v priestore virtuálnom. Pomáhajme
si navzájom a naučme sa odprezentovať
pridanú hodnotu výstupov digitalizácie
aj smerom k zriaďovateľom. Obsah tohto
čísla by mohol v tomto prispieť. Dočítate
sa nielen o skúsenostiach s digitalizáciou
v úspešných knižniciach, ale určite nájdete
inšpiráciu a podnety aj v ďalších oblastiach.
Vaša
Mgr. Jitka Kmeťová
členka Správnej rady SAK
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ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
DIGITALIZÁCIA KNIŽNIČNÉHO FONDU NA UPJŠ V KOŠICIACH /
DIGITIZATION OF THE LIBRARY COLLECTION AT UPJS IN KOŠICE
Ing. Iveta Krjaková, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
iveta.krjakova@upjs.sk
Abstract: The idea of digitizing the library collection at UPJŠ in Košice is almost ten years old,
but its actual implementation began in 2017 with the establishment of a digitization workplace equipped with quality scanners, computers, software and, of course, professional staff. The
next stage was to resolve the issue of appropriate access to digitization results in cooperation
with CVTI SR. And we had no idea that the covid period and online teaching would come ...
Keywords: digitization, library collection, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, university
library
Kľúčové slová: digitalizácia, knižničný fond, UPJŠ v Košiciach, univerzitná knižnica
Nad procesom digitalizácie knižničného
fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach (UK) sme začali uvažovať niekedy v roku 2011. Už v roku 2012 sa nám
v rámci dotácie MK SR podarilo obstarať
prvý samoobslužný skener e-Scan. V rámci
dotácie MK SR sme koncom roka 2014 rozšírili ponuku našim používateľom a zakúpili ďalší knižný stolový skener BookEye4.
Využívanie týchto skenerov bolo prioritne
zamerané na skenovanie dokumentov samotnými požívateľmi, a preto na skenovanie podľa požiadaviek Oddelenia výpožičných a informačných služieb, ktoré najlepšie
poznalo potreby skupín používateľov z
prezenčnej a absenčnej výpožičky, veľa
priestoru nezostávalo. Riešením pre pravidelnú, plynulú a rozsiahlu digitalizáciu
knižničných dokumentov bolo zriadenie
nového digitalizačného pracoviska vybaveného výkonným automatickým skenovacím robotom. V spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov
na UPJŠ (CCVaPP UPJŠ) sme v rámci
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centrálneho rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a
poradenstva na univerzite získali potrebnú
dotáciu. Hlavným zámerom projektu bolo
zabezpečenie digitalizácie edukačného obsahu, podpora e-vzdelávania a rozvoj poradenských služieb pre študentov univerzity,
ktorý úzko nadväzuje na Dlhodobý zámer
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2016-2021 ako aj na dlhodobý zámer MŠVVaŠ SR a ďalšie strategické
dokumenty.
Počas roka 2017 sa nám v UK podarilo
úspešne realizovať dva plánované výstupy
prvej aktivity Digitalizácia edukačného obsahu. Pre zabezpečenie technickej
a technologickej infraštruktúry procesu
digitalizácie sme priestorovo, materiálne,
personálne i technologicky vybavili digitalizačné pracovisko, a to v priestoroch
Prírodovedeckej knižnice na Medickej č.
6 v Košiciach. Dané pracovisko samozrejme aj vďaka zanieteným kolegom zabezpečovalo už pomerne krátko po svojom
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

zriadení plynulú digitalizáciu viazaných
a neviazaných dokumentov z fondu UK.
Vybudovaniu digitalizačného pracoviska
predchádzali aj iné činnosti ako napr.:
• verejné obstarávanie špecializovaných
digitalizačných skenerov a ďalších
zariadení v súlade so Zákonom
o verejnom obstarávaní a smernicou
UPJŠ o verejnom obstarávaní (skener
na voľné listy Canon skener DR G1100
s Canon Flatbed Scanner Unit 201“,
robotický skener Treventus ScanRobot
2.0 na viazané knihy, softvér na
rozpoznávanie textu ABBYY FineReader
14 Corporate EDU, počítačová zostava
na postprocessing PC ZERO U198
i7-7700K, dátové sieťové úložisko
a pásková knižnica);
• príprava vhodného pracovného
priestoru;
• prijatie nového zamestnanca - operátora
skenerov a jeho odborné zaškolenia pre
prácu s jednotlivými typmi skenerov;
• kontrola dokumentov pred
digitalizáciou (vizuálna kontrola
dokumentov: chýbajúce strany, stav
dokumentu, poškodenosť strán,
poškodenosť väzby a pod. a očistenie
dokumentov od prachu, mastnoty,
kancelárskych spiniek, šnúrok, záložiek
a pod.);
• samotné skenovanie aj s príp.
manuálnymi zásahmi (zraková kontrola
skenovania, prípadná oprava nekvalitne
naskenovaných strán, skenovanie
obálky dokumentu, zmena nastavení
robotického skenera podľa typu
dokumentu a pod.);
• postprocessingové spracovanie
zdigitalizovaných dokumentov
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

(orezanie, vyrovnanie skenu, potlačenie
presvitov a geometrické vyrovnanie
zahnutých textov, kontrolu počtu
strán, kontrolu kvality skenov, optické
rozpoznávanie znakov pre príp. budúce
plnotextové vyhľadávanie), tvorba
archivačných balíčkov v dohodnutej
štruktúre;
• tvorba metadát v rámci knižničnoinformačného systému Aleph na úrovni
bibliografického popisu;
• uloženie, zálohovanie a archivácia
spracovaných digitálnych objektov.
V procese digitalizácie sme zohľadnili
autorskoprávne ustanovenia ako aj určili
vhodné kritéria na výber dokumentov (žiadanosť daného titulu zo strany používateľov, možnosť obstarania toho istého alebo
novšieho vydania titulu, zhoršujúci sa
stav dokumentu, nízky počet exemplárov
v knižničnom fonde bez možnosti ďalšieho dokúpenia a pod.). Spolu s Oddelením
knižničných a informačných služieb sme
vytipovali používateľmi najviac využívané
tituly študijnej literatúry. Po ukončení testovacej prevádzky sme s pracoviskami UK
dohodli mesačný harmonogram pravidelného doručenia titulov na skenovanie tak,
aby tieto tituly boli mimo svoju lokáciu len
minimálnu dobu. Počet digitalizovaných
titulov sme v spolupráci s kapacitnými
možnosťami operátora skenerov postupne navyšovali a obohatili výber titulov aj
o veľmi žiadané novonadobudnuté tituly,
ktoré boli bez nežiadúcich zásahov používateľov vhodnejšie na digitalizačné spracovanie.
Stále nás však trápila otázka vhodného
technicky i finančne primeraného rieše-
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nia sprístupnenia zdigitalizovaných titulov. Odpoveď na túto otázku sme našli
v prednáške pani riaditeľky Ekonomickej
knižnice Ekonomickej univerzity (EK EU)
v Bratislave na konferencii Nové kompetencie akademickej knižnice v roku 2018.
V tejto súvislosti sme oslovili, podobne
ako EK EU v Bratislave, zástupcov Digitalizačného pracoviska CVTI SR v Bratislave, prevádzkovateľa systému MediaInfo
(komplexné softvérové riešenie pre digitálnu knižnicu, ktoré umožňuje metadátový
popis vo viacerých jazykoch, plnotextové
vyhľadávanie na úrovni celej zbierky, ale
i konkrétneho dokumentu, zoskupovanie
obsahu podľa faziet napr. dátum vydania,
vydavateľ, predmet, jazyk dokumentu). Po
spoločnom dojednaní podmienok došlo
v roku 2019 k podpísaniu zmluvy, čím sme
mohli rozbehnúť parametrizáciu prostredia prezentačného portálu ako aj určiť spôsob priebežného odosielania, spracovania
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a sprístupňovania digitálnych objektov.
Aktuálne je pre používateľov UK UPJŠ vo
Virtuálnej študovni dostupných už vyše 960
titulov. U sprístupnenej knihy je možné
zväčšenie zobrazenej strany (vhodné najmä pre slabozrakých študentov), listovanie
po jednotlivých stranách, ako aj plnotextové vyhľadávanie. Knihu ani jej časť však nie
je dovolené kopírovať ani sťahovať.
Vytvorením kvalitných digitálnych objektov dostupných elektronicky sme pripravili
podmienky pre širšie sprístupnenie knižničných zbierok, čo sa prejavilo aj počas
tzv. “kovidového” obdobia. Poča tejto doby
sme zaznamenali nielen 10-násobný nárast využívania Virtuálnej študovňe UPJŠ
https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/
digitalna-kniznica-upjs, ale potvrdila sa
nám perspektívnosť tejto cesty vzhľadom
na nové dištančné či hybridné formy vysokoškolského vzdelávania.
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UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIZA OSLAVUJE / UNIZA UNIVERSITY LIBRARY
CELEBRATES
PhDr. Alena Mičicová, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
alena.micicova@ukzu.uniza.sk
Abstract: The present University Library of the University of Žilina in Žilina (UK ŽU) was
established in 1961 when the University of Transportation Sciences was moved from Prague
to Žilina. It has 60 years of functioning in the university environment, which clearly defined
its activities and also the prevailing way of work. The paper names the most important stages
of the library’s development, assesses shifts in professional work and direction, and outlines
the approaches and processes that are most likely to determine where the library will move.
Keywords: anniversary, library history, library development
Kľúčové slová: výročie, história knižnice, rozvoj knižnice
Míľniky rámcujú životy ľudí ale aj inštitúcií. Upratujú v našich cieľoch a prioritách,
zachytávajú aktuálnu dobu a jej charakter
vtláčajú do všetkých a všetkého.
Univerzitná knižnica UNIZA si siahla
v roku 2021 na jeden zo svojich dôležitých míľnikov- 60. výročie svojho založenia. Život akademickej knižnice začal
v Žiline v roku 1961 tiež ako odraz doby,
kedy vtedajšia socialistická vláda chcela
podporiť rozvoj vysokého školstva na Slovensku. Spolu s Vysokou školou dopravnou sa z Prahy sťahovala jedna katedrová
knižnica, ktorá utvorila základ fondu akademickej knižnice. Ako uvádzajú opakovane citované pôvodné zdroje, presťahovalo
sa 5 442 knižničných jednotiek, z ktorých
niektoré opatrujeme vo fonde doteraz.
Z katedrovej knižnice sme sa posunuli do
sveta akademických knižníc a informačných centier tak, ako to určovala doba a po
vzniku univerzít, jednej aj u nás v Žiline,
sme sa stali knižnicou univerzitnou. Zodpovedá tomu profil a veľkosť fondu, pretoBulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

že odborne pokrývame všetky študijné odbory UNIZA s aktuálnou veľkosťou fondu
210 374 knižničných jednotiek.
Udalostí a premien, ktoré určovali charakter knižnice a zameranie knižničných
služieb bolo viacero. Koncom sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa v knižniciach vysokých škôl začalo systematicky pracovať s vedeckými informáciami
a z knižníc sa stávali aj študijno-informačné centrá. V roku 1987 napr. začala ÚK
ŠIS VŠDS (Ústredná knižnica a študijno
– informačné stredisko Vysokej školy dopravy a spojov) poskytovať online rešerše
ako jedna z úplne prvých slovenských vysokoškolských knižníc. Pripájali sme sa do
Ústredia vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe a vyhľadávali
v sprístupnených databázach.
V roku 1991 po presťahovaní do nových
priestorov sa zlepšili skladové priestory a začali rozvíjať nové služby a systémy
v knižnici. V spolupráci s ostatnými pracoviskami VŠDS, hlavne Ústavom výpočtovej techniky nastupuje tvorba základov
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Automatizovaného knižničného systému
AKIS, o rok neskôr sa knižnica opäť ako
jedna z prvých na Slovensku pripája do počítačovej siete VŠ SANET a INTRANET.
Po vzniku Žilinskej univerzity v Žiline
v roku 1997 bola knižnica premenovaná
na Univerzitnú knižnicu ŽU v Žiline. S postupných rozvojom internetu a technológií
sa do knižnice dostáva cez rôzne rozvojové
projekty čoraz viac počítačov, zakupuje sa
knižnično – informačný systém Davinci,
rozvíja sa priestorové usporiadanie pracoviska, pristupuje sa k čiastočným rekonštrukčným prácam.
Prelom tisícročí prináša nové nazeranie
na súčasnosť a blízku a j vzdialenú budúcnosť. Mileniáni postupne prichádzajú
do škôl a ich informačné potreby, preferované vzorce komunikácie, razantný
nástup nových technológií až po rozvoj
sociálnych sietí výrazne zasahuje do života
knižníc. UK ŽU sa stala pevnou súčasťou
národného systému sprístupňovania vedecko – technických informácií NISPEZ.
Prešla s ním všetky tri rozvojové etapy a do
dnešných dní poskytujeme desiatky databáz z priemernou ročnou návštevnosťou
používateľov v objeme desiatok tisícov len
z prostredia našej univerzity.
V roku 2015 sme priniesli prvé elektronické knihy, doslova naučili našich používateľov popri klasickej odbornej literatúre
pracovať s novými médiami a novými
možnosťami.
Popri základných službách knižnice, ktoré
sa orientovali na podporu výučby sa súbežne rozvíjala práca knižnice pre vedeckú
a výskumnú komunitu. Legislatívne úpravy ministerstva školstva zaviedli povinnosť
centrálne evidovať publikačnú činnosť au-
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torov z prostredia vysokých škôl, na čo je
naviazaná finančná podpora vedy a výskumu na Slovensku. Knižnice sú zo zákona
oprávnené odborne zabezpečovať evidenciu publikačných výstupov a vkladať ich do
systému Evidencie publikačnej činnosti,
resp. umeleckej činnosti. V súčasnosti pracuje databáza CREPČ II v online prostredí
a postupne rozvíja svoje možnosti.
S nástupom informačných technológií
a prepojení sa v roku 2018 začal pripravovať
systém prideľovania Digital Object Identifier (DOI) v akademickej obci UNIZA.
UK ŽU celý systém spracovala ako projekt
vrátane získania softvérového produktu
Actavia. Zabezpečila razantnú podporu
redakciám odborných časopisov a samotným autorom pri zviditeľnení výsledkov
svojich vedeckých a výskumných aktivít.
Celý systém DOI prispieva ku zvyšovaniu
citačných rankingov a rozvoju inštitucionálneho úložiska UNIZA ako základu budúcej Digitálnej knižnice univerzity.
Súbežne s rozvojom poskytovaných služieb v oblasti programov, prepojení, databáz, informačných technológií a sietí sa
knižnica napriek obmedzeniam budovy,
v ktorej sídli, snažila a snaží prispôsobovať svoje priestory potrebám čitateľov.
Koncom deväťdesiatych rokov sa vďaka
projektom EÚ uskutočnila rekonštrukcia
vnútorných priestorov a vybavenie študovní, dostavba prízemného traktu a ďalšie úpravy. Zásadné úpravy a ozdravenie
vonkajšieho opláštenia spolu s výmenou
vnútornej infraštruktúry sa realizovalo
v rokoch 2016 -2017.
Vynovená knižnica inovovala svoje služby. Pribudli relaxačné zóny, tiché boxy na
samoštúdium, či prácu na projektoch, 3D
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

tlačiareň, inteligentná lavička a ďalšie formy podpory čitateľov.
UK ŽU nezostávala so svojimi aktivitami
iba vo vlastných priestoroch. Uskutočnili sme stovky malých a väčších aktivít po
celej univerzite, spolupracujeme so sieťami
lokálnych aj regionálnych partnerov, podporujeme miestnu komunitu.
60. výročie nepretržitej práce je pre knižnicu pocta aj záväzok v jednom. Zodpovedne uvažujeme spolu s vedením univerzity, kam povedú naše cesty v blízkej
aj kúsok vzdialenej budúcnosti. Nech už
bude aktuálna doba akokoľvek modelovať
fungovanie inštitúcií ako je tá naša, v jednom máme jasnú predstavu.
Ako v dobách stredoveku, tak aj v moderných časoch je srdcom každej univerzity
knižnica. Mala by byť skutočne miestom,
kde sa na jednej strane zachováva vedomosť vedeckej a pedagogickej komunity
a na strane druhej sa objavujú najnovšie
poznatky vo všetkých formách. Univerzitné knižnice na univerzitách západného
typu sa čoraz viac stávajú miestami, kde sa
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trénuje a povzbudzuje kritické myslenie,
kde sa hľadajú a spájajú ľudia rovnakého
zmýšľania, vznikajú rôzne tímy a podporné
skupiny a tiež sa výrazne prispieva ku akcelerácie ľudského poznania a vedy. Okrem
miest a bodov v knižniciach, ktoré sú zasvätené sústredenému štúdiu a vedeckému
bádaniu s podporou knižničných a informačných odborníkov, musia byť vytvorené
miesta, kde sa v knižnici dá stretnúť, diskutovať a prezentovať, obhajovať a oponovať
vedecké počiny, ktoré vznikajú. Je celkom
možné, že v dobe, kedy prichádzajúca
mladá generácia stráca zručnosti osobnej
kontaktnej komunikácie bude práve knižnica miesto, kde sa radi stretnú. Knižnica
sa preto bude snažiť vytvoriť príjemné
prostredie s dostatočnou informačnou
podporou nielen rozsahom informácií a literatúry, ale aj kvalitou svojich konzultácií
a ostatných služieb. Tak, ako sme k tvorbe
identity knižnice pristupovali doteraz, budeme pokračovať aj naďalej, pretože potreby čitateľov určujú naše smerovanie.
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KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE NEZASTALA V ČASE / THE REGIONAL LIBRARY
IN ŽILINA DID NOT STOP IN TIME
Mgr. Zuzana Mjartanová, Krajská knižnica v Žiline
mjartanova@krajskakniznicazilina.sk
Abstract: The Regional Library in Žilina is a cultural institution that has gone through many
forms in its modern history. New possibilities in its development were brought by its operation in a separate building, which it acquired in 1994. The premises originally intended for
a furniture shop were changed by an extension and later by extensive reconstruction, which is
taking place in several stages. The second, and so far final, phase of the redevelopment, which
took place in 2020, completely changed the entrance floor of the library. For the contribution
of the renovation to the improvement of services for the public, but also for the overall performance in the past year, the regional library was awarded the Library of the Year 2020.
Keywords: public libraries, The Regional Library in Žilina, reconstruction, Library of the
Year 2020 award
Kľúčové slová: verejné knižnice, Krajská knižnica v Žiline, rekonštrukcia, ocenenie Knižnica
roka 2020
Tak ako knižnice majú svoje dejiny, tak
aj my knihovníci máme svoje malé, menej
významné (?) ľudské dejiny. Možno mi odpustíte, že som ich v prípade spomienok
na rekonštrukciu našej knižnice spojila do
jedného celku. Veď inštitúcie bez ľudí sú
len kôpkou stien a inventáru.
A tak si jedna knihovníčka spomína, ako
sa niekedy pred 30 rokmi prechádzala po
Bulvári v Žiline, na ktorého konci zrazu vyrástol obchod s nábytkom. Po čase
išla tadiaľ knihovníčka opäť, čerstvo pred
koncom materskej dovolenky a obchod
s nábytkom bol zrazu plný kníh. Knižnica!
Tu by som raz chcela pracovať, povedala si
knihovníčka a asi ju niekto vypočul, lebo
o nejaký čas chodila po jej priestoroch ako
zamestnankyňa. Najskôr nová, neskôr staršia a skúsenejšia, dnes už takmer „preddôchodková“. Čiže menila sa, tak ako sa to
s časom patrí a čo je dôležitejšie, menila sa
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aj jej knižnica. A to vôbec nie je samozrejmosť, lebo sú knižnice, ktoré v čase zastali.
Akí sme teda BOLI? V rohoch knižnice
boli tri počítače 386 so Smarlibom, vtedajším knižničným systémom a vznikali prvé
informácie v databáze knižnice. Centrálny
pult bol plný kartoték a evidenčných listov.
Z knihy občas vypadol knižný lístok. Nie je
to tak dávno, rok 1996. Ak by sa niekto pozrel na knižnicu zhora vtedy, krátko po jej
„vzniknutí“ v nových priestoroch a teraz,
mal by pocit, že sa díva na dve rozdielne
inštitúcie, pretože nielen budova, ale aj jej
okolie sa zmenilo.
Pôvodne bielu dvojposchodovú budovu by Vám dnes Google maps zobrazili
ako trojpodlažný zelený obdĺžnik, fasádu si zmenili aj komerční susedia oproti
a priestor za knižnicou v podobe vychodeného trávnika vystriedal kultivovaný literárny park. A ja som bola pritom a viem,
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

že sa to nezmenilo šľahnutím zázračného
prútika, ale všetko išlo pekne postupne,
najskôr v predstavách a plánoch, potom
skúmaním možností a hľadaním prostriedkov a občas aj s obetami. Obety boli
veselé aj smutné – zatekanie strechy, kaluže z roztopeného snehu na stole, nočné
smeny pri vylievaní vody zo sudov, hluk
a prach, sťahovanie z poschodia na poschodie, pobyt v provizórnych priestoroch.
Návštevníci to vnímali inak, najmä tí sporadickí – zrazu pribudlo ďalšie poschodie,
zrazu vzniklo nové detské oddelenie, zrazu
pribudlo Britské centrum a tri miestnosti
pre aktivity, zrazu mala knižnica park, zrazu mala rekonštruované vrchné podlažie,
zrazu iné regále.... Ale boli aj verní čitatelia, ktorí ostávali v knižnici, aj keď sa pobyt
stával takmer neúnosným z dôvodu hluku
či prachu, a ak knižnica bola dočasne zatvorená, informovali sa, čo sa deje. Kedy

už bude otvorené je otázka, ktorá každého
knihovníka poteší.
Ako teda rekonštrukcia prebiehala? Vďaka
podpore Žilinského samosprávneho kraja,
ktorý začal financovať premenu knižnice
na modernejšiu a používateľsky prívetivejšiu inštitúciu sa v roku 2018 realizovala
prvá etapa, počas ktorej prebehla rekonštrukcia elektrickej a počítačovej siete na
vrchnom poschodí, zvukotesnými dverami
sa prehradila spoločenská a rozprávková
miestnosť, modernizovalo sa osvetlenie,
postavili sa základy pre nový elektronický požiarny systém a obmenu zastaranej
vzduchotechniky, rekonštruoval sa požiarny vodovod. Tešili sme sa z modernejšej
tváre vrchného poschodia, aj keď práce
prebiehali práve počas posledného, časovo
náročného vianočného mesiaca. Považovali sme obnovu tak trochu za darček od

Provizórne priestory v archíve knižnice
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021
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Ježiška a podobný pocit sme mohli mať
aj na začiatku druhej etapy rekonštrukcie,
ktorej priebeh sme podrobne plánovali obdobne v decembri, v r.2019. Vtedy bola situácia náročnejšia, lebo na rozdiel od prvej
etapy rekonštrukcie, ktorá zneprístupnila
používateľom aj knihovníkom celé vrchné
poschodie, nasledujúca etapa paralyzovala knižnicu kompletným uzatvorením
vstupného podlažia budovy. Zdalo sa nám,
že zmenené bude všetko do posledného
klinčeka. Menila sa dlažba, odstraňovali sa
podhľady, rekonštruovala sa vzduchotechnika, elektrická a počítačová sieť, dispozične sa presúval vstup do budovy a obnovoval sa vstup pre imobilných, vymieňali sa
okná, zasklilo a odhlučnilo sa schodisko.
K plánovaným prácam sa pridala aj prestavba sociálnych zariadení, knižnica vyzerala ako stavenisko, v ktorom by naoko,
pohľadom z ulice, nikto nečakal knižničný
život.
Ale knižnica pre svojich návštevníkov ostala prístupná, aj keď v provizórnom režime. Ešte pred začatím prác sme pripravili

priestory v archíve, ktorý je v podzemnom
podlaží a vo veľkej miere slúži uchovávaniu duplicitného a menej žiadaného fondu.
Vyradili sme nadbytočné knihy, popresúvali regály, aby sa vytvoril priestor pre
presťahovanie kníh z beletrie a vytvorenie
dočasného výpožičného pultu. Vstupom
cez literárny park prichádzali návštevníci
do knižnice, vytvárali si najnutnejšiu zásobu krásnej literatúry v šere podzemia,
výťahom a za obmedzených podmienok sa
presúvali na dve vyššie poschodia. Samozrejme, ich počet poklesol. Starších odradil
vstup cez úzke a strmé schodisko. Napriek
opatreniam realizátora stavby prach a hluk
bol často takmer vo všetkých priestoroch
knižnice a vydržať v nich počas dlhšej
doby bolo náročné. Internetová študovňa
bola dočasne zatvorená a jej služby sčasti
poskytovala študovňa odbornej literatúry. Knihovníci vychádzali v ústrety tým,
ktorí sa museli vzdať návštevy knižnice, a
to napríklad predlžením výpožičnej doby,
možnosťou vrátenia kníh prostredníctvom
biblioboxu či ponukou donáškovej služby.

Knižnica sa zmenila na stavenisko
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My, zamestnanci v kanceláriách, sme mali
pobyt v knižnici ľahší, aj keď sústrediť sa
na prácu počas búchania a vŕtania nie je
jednoduché. Kolegyne v službách si však
užili hluk, prítmie a chlad vo vyššej miere;
najnáročnejšia bola práca v archíve a preto sa riešilo striedanie pracovníkov služieb po jednotlivých úsekoch. Po necelých
dvoch mesiacoch prišlo vykúpenie, ktoré
však malo trpkú príchuť. Pandémia koronavírusu zastavila život v krajine, uväznila
čitateľov doma a mimo knižnice ostala aj
väčšina zamestnancov. Práce na stavenisku
sa však našťastie nezastavili, a tak napriek
paralyzovaniu celej spoločnosti a sveta,
mikrosvet knižnice si žil svojim vlastným
stavebným životom. Vďaka tomu sa termín otvorenia knižnice, 1.7.2020 dodržal
a prebudovaný vchod vpustil do priestorov
knižnice prvých návštevníkov.
Osobitnou kapitolou bol literárny park,
ktorý vznikol v r. 2005 na pozemku v správe knižnice, a to na mieste za budovou,
ktoré nebolo zabudnuté iba pre deti s loptou. Vďaka podpore z Nadácie Ekopolis,
iniciatíve občanov a najmä knihovníkov
knižnice sa tu postupne vyformoval literárny parčík s priestorom pre aktivity, letnú
čitáreň a detské hry. Vyberali sme kamene do parčíka v kameňolome na Polome,
ukladali sme dlažbu na chodníky, kopali
a plevali, sadili sme okrasné rastliny. Pôvodne drevenú plastiku niekoľkometrového hada vystriedal spiaci medvedík, spiaci
medvedík padol na úkor času a nahradil
ho vláčik s hríbikmi. Spočiatku neohraničený priestor vymedzil plot a prekážkou
pre ďalší rozvoj sa stal zlý prístup z budovy.
Aj toto vyriešila ostatná etapa rekonštrukcie. Z prízemia bol prebúraný prechod do
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parku priamo z používateľských priestorov, presklenená stena priniesla prirodzené
presvetlenie priestorov, ktoré boli dovtedy
schované za malými oknami. Na novovytvorený vstup do parku knihovníci dali
vypieskovať nápis Knihy sú okuliare, cez
ktoré sa pozeráme na svet, ktorý podčiarkol
charakter celej inštitúcie a význam čítania.
Letná čitáreň bola rozšírená a vo väčšej
miere prispôsobená zmenám počasia.
Po dokončení rekonštrukcie prízemia
knižnica získala kvalitné a funkčné pripojenie na internet a spoľahlivé prepojenie
pracovných staníc v knižničnej sieti so
serverom. Sieť bola zavedená aj na miesta, ktoré predtým pokryté neboli, najmä v
časti terajšej internetovej študovne a Zóny
12-19. Priestory boli osvetlené tak, aby čitatelia videli aj na miestach, kde predtým
bojovali s nedostatkom svetla. Za tým účelom sme navyše zmenili rozostavenie regálov, aby svetlo dopadalo do uličiek medzi
nimi.
Naša rekonštrukcia zaujala čitateľov, tlač,
kolegov z iných knižníc, zriaďovateľa, ktorý – veríme – pocítil hrdosť na svoju inštitúciu a nepochybne prispela aj k oceneniu
Knižnica roka za rok 2020. „Takto si predstavujem modernú komunitnú knižnicu...“
To sú slová ministerky kultúry Natálie
Milanovej, ktoré povedala našej pani riaditeľke Kataríne Šušoliakovej počas slávnostného odovzdávania Ceny ministerky
kultúry Slovenskej republiky v Divadle
Astorka dňa 6. júla 2021. Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Knižnica
roka bola udelená Krajskej knižnici v Žiline za aktívnu prácu na skvalitnení služieb
pre používateľov a rozsiahlu rekonštrukciu knižničných priestorov, ktorá prispela
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

k vytvoreniu moderného, funkčného a inkluzívneho prostredia pre návštevníkov
a knihovníkov.
„Získané ocenenie si veľmi vážim. Osobne
ho vnímam ako ohodnotenie všetkých pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline nielen
za rok 2020, ale aj za dlhé obdobie predtým,
za ich každodennú prácu, službu verejnosti,
úsilie, ktorým sme spoločne našu knižnici
„priviedli“ do súčasnej podoby inštitúcie,
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poskytujúcej všetky služby modernej verejnej knižnice“, povedala riaditeľka knižnice.
„Poďakovanie patrí i zriaďovateľovi knižnice, Žilinskému samosprávnemu kraju,
mestu Žilina, Fondu na podporu umenia
a ďalším našim podporovateľom a partnerom. Získané ocenenie je pre našu knižnicu
veľkým záväzkom do nasledujúceho obdobia“, dodala.
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A záväzky naozaj vnímame. A máme aj
plány, avšak, za všetkým stoja peniaze.
V roku 2020 bola na Stavebné úpravy
objektu preinvestovaná suma 417 291,64
EUR, ďalej sa realizovala rekonštrukcia internetovej siete na prízemí budovy vo výške
2 998,92 EUR, výmena rozvodov požiarnej
vody vo výške 6 773,54 EUR a doplnenie
elektroinštalácie vo výške 1 616,21 EUR.

vzduchotechnikou, aby sme sa v horúcom
lete nemuseli chodiť ochladiť o poschodie
nižšie. Radi by sme dokončili vzájomné
odhlučnenie úsekov, keďže už teraz vnímame, ako veľmi sa zamedzilo prenikaniu
hluku z prízemia na ostatné poschodia.
Návštevníci študovne odbornej literatúry
v budúcnosti určite privítajú oddelenie od
ostatných priestorov sklenenou priečkou.

Komplexná rekonštrukcia knižnice, tak
ako bola pôvodne naplánovaná, má totiž
ešte tri etapy. Medzi prízemím a vrchným
podlažím je poschodie s úsekom odbornej literatúry a čitárňou, ktoré by sme
radi sprístupňovali inak. Obdobne s moderným vzhľadom ako prvé podlažie, bez
doterajších podhľadov, s funkčnou elektroinštaláciou, rozšírenou počítačovou sieťou, s vymenenými oknami a s funkčnou

Na konci všetkého je etapa s rekonštrukciou suterénu a následne strechy a zateplením fasády budovy. Ale ten koniec je len
v úvodzovkách, lebo veríme, že ani potom
knižnica nezastane v čase. Možno práve
vtedy pôjde okolo nejaká iná knihovníčka a povie si: tu by som chcela pracovať.
A všetko bude pokračovať presne tak, ako
to má byť.

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA
VYBUDOVAL SOM SI TRVALÝ NÁVYK NA PRÁCU V KNIŽNICIACH / I HAVE
BUILT A LASTING HABIT FOR WORKING IN LIBRARIES
Takmer denne sa v rôznych médiách stretávame s menom neúnavného publicistu,
ekonóma, sociológa (so zameraním na teóriu a výskum masovej komunikácie a verejnej mienky), vysokoškolského pedagóga,
experta na problematiku Sovietskeho zväzu a Ruska, britkého komentátora udalostí
doma i v zahraničí – Mgr. Vladimíra Bačišina, PhD.
Pracoval vo viacerých inštitúciách a periodikách (Novinársky študijný ústav, Smena,
Národná obroda, Hospodárske noviny, týždenník Profit, mesačník investor), prednášal na Filozofickej fakulte UK, Paneurópskej
vysokej škole, Akadémii médií ... i v zahra-
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ničí (Ruská federácia, Kazachstan Veľká Británia, Srí Lanka...). V súčasnosti spolupracuje s univerzitami v Kazachstane, Moskve,
Ukrajine a pôsobí ako hosťujúci profesor
na Finančnej univerzite pri vláde Ruskej
federácie. Prispieva do denníka Pravda, je
zakladateľom a editorom Finančných novín
(www.financnenoviny.com), autorom viacerých publikácií, učebníc, anglicko-slovenského slovníka finančných pojmov.
Každodenná práca s informáciami, vyhľadávaním a overovaním údajov, analýzami a
pod. sa nezaobíde bez potrebnej literatúry,
orientácii v databázach i služieb knižníc.
Aká bola Bačišinova cesta?
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

• Spomínate si na svoju prvú návštevu
knižnice?
Samozrejme. Bolo to v Martine v 2. triede
základnej školy. Chodil som do prvej budovy spolku Živena. Požičiaval som si najradšej romány Julesa Verna a edíciu Stopy.
Čítal som veru aj s baterkou pod perinou,
ako každý, koho to baví. Denne som „zhltol“ aj päť kníh. Rodičia si budovali vlastnú
knižnicu. Pamätám, že si knihy objednávali
na základe reklamy v časopisoch a boli aj
členmi rôznych klubov o. i. aj populárnej
Spoločnosti priateľov krásnych kníh. Mnohé zaujímavosti som si potom našiel priamo
doma.
• Čo ovplyvnilo výber vášho štúdia?
Jednoznačne rodina – otec bol novinár

Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

a navyše som bol všestranne zvedavý.
• Vyštudovali ste Fakultu žurnalistiky
Moskovskej štátnej univerzity M. V.
Lomonosova, ste žiakom Borisa Grušina, zakladateľa sovietskej a ruskej
empirickej sociológie v oblasti výskumu
verejnej mienky a masovej komunikácie.
Aké máte skúsenosti z tamojších knižníc
a prístupu knihovníkov?
Do knižnice som poriadne začal chodiť až
na vysokej škole. Štúdium na Fakulte žurnalistiky Moskovskej štátnej univerzity M.
V. Lomonosova nebolo možné bez toho, aby
študent okrem učebníc z fakultnej knižnice
nevyužíval aj iné vedecké knižnice. Jednou
z prvých hodín na vysokej škole bola návšteva vedeckej Knižnice A. M. Gorkého. Tu
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nám vystavili preukaz, poskytli základné
informácie o predmetovom a mennom katalógu, službách knižnice (nielen možnostiach, ale aj našich povinnostiach). Musím
však poznamenať, že okrem tejto knižnice
som navštevoval Knižnicu zahraničnej literatúry – VGBI, Knižnicu Ústavu vedeckých
informácií v spoločenských vied– INION
AN SSSR, Knižnicu V. I. Lenina. Vyučovanie na univerzite trvalo zväčša do 16. hod.
Kto chcel uspieť, musel si robiť poznámky
z diel originálov určených autorov. Počas
môjho štúdia som absolvoval deväť semestrov ruskej a deväť semestrov svetovej literatúry, deväť semestrov histórie svetovej
filozofie, dva semestre boli venované dielu
Karla Marxa Kapitál. To všetko si vyžadovalo vlastné poznámky, do vlastných zošitov
a s vlastným podpisom. Treba zdôrazniť, že
vtedy neexistovali internetové vyhľadávače,
databázy a niektoré knižnice požičiavali
literatúru len prezenčne, ale napr. Knižnica INION AN SSSR umožnila záujemcom
odfotografovať knihu na kinofilm. Doteraz
mám pred očami môjho vysokoškolského pedagóga Borisa Grušina, ako na konci
každého seminára rozdával bibliografické
kartičky, na ktorých bol zoznam literatúry.
Na základe tejto literatúry bolo treba napísať
seminárnu prácu. Kto to neurobil, nemal na
ďalšom seminári čo robiť. Nebolo teda inej
cesty, len hľadať literatúru po knižniciach,
študovať, písať a písať. Nie vždy to bolo jednoduché, ale veľa som sa naučil. Priznám
sa, že občas som sa pri štúdiu v knižnici
„sníval“ o takých svetových predstaviteľoch
mediálnych výskumov ako Denis Mc Quaile, Daniel C. Hallin, Teun A. Van Dijk, keď
som čítal ich práce.
Pri pohľade späť musím povedať, že škola
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bola pre mňa prínosom, neučila ma recitovať poučky, ale tvorivo rozmýšľať a vytrvalo
pracovať. Vtedy som si vybudoval aj trvalý
návyk na prácu v knižniciach. Viem preto
tiež doceniť pomoc knihovníkov, a neraz aj
ich nekonečnú trpezlivosť s vždy ponáhľajúcimi sa čitateľmi i často ich nepresnými
požiadavkami.
• Pri svojich zahraničných cestách v súčasnosti máte možnosť využívať knižnično-informačné služby?
Pokiaľ sa dá, tak áno. Napr. keď som bol
prednášať na University of Warwick, dostal
som na čas pobytu čitateľský preukaz. Nebolo ani skúškové obdobie, ale v knižnici
bolo toľko ľudí, že väčšinu času som presedel len s vlastným notebookom za stolíkom,
ktorý bol určený na to, aby si za ním človek
niečo zjedol a vypil kávu.
• Ktoré knižnice vám dnes vyhovujú u nás
svojimi fondmi, službami a, samozrejme,
aj prístupom knihovníkov?
Najradšej navštevujem Ústrednú knižnicu SAV a knižnicu CVTI. Tie zodpovedajú
mojim požiadavkám a pozitívne vnímam aj
prístup ich knihovníkov.
• Myslíte si, že knižnice prežijú „zápas“
s internetom?
Určite. Ten, kto chce byť vzdelaný, tak nemôže vystačiť len s internetovým prehliadačom. Na internete je veľa nezmyslov (niektorí uvádzajú, že až 90 %). Aj dnes majú veľký
význam klasické knihy. Vďaka nim si človek
viac zapamätá. Za seba môžem povedať, že
hoci denne „brúsim“ po internete, niet nič
krajšie ako držať v ruke knihu, počuť šuchot
jej papierových stránok a cítiť nezameniteľnú vôňu tlačenej knihy.
Za rozhovor ďakuje PhDr. Ľudmila Čelková
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

INFORMÁCIE / INFORMATION
ONLINE OTVORENIE KNIŽNEJ VÝSTAVY V ČASE PANDÉMIE / ONLINE
OPENING OF THE BOOK EXHIBITION AT THE TIME OF THE PANDEMIC
Všetky knižnice v dnešnej dobe sužuje pandémia a znemožňuje tak osobné
stretnutie s používateľom. Podujatia a semináre sa zmenili z návštev knižníc na
stretnutia v online priestore prostredníctvom informačných technológií. Nebolo
to inak ani v prípade Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá
3.6.2021 organizovala online otvorenie
výstavy odbornej zahraničnej literatúry.
Spoločnosť Slovart-G.T.G., s.r.o. zaoberajúca sa distribúciou odbornej zahraničnej
literatúry, každoročne organizuje na pôde
Univerzitnej knižnice výstavu noviniek na
knižnom trhu. Keďže pandemická situácia nám nedovolila pozvať návštevníkov
priamo do knižnice, rozhodli sme sa urobiť online otvorenie výstavy. Vytvorili sme
štúdio, v ktorom sme použili smartfón na
snímanie a prenos obrazu cez platformu
Zoom. Taktiež sme využili projektor, po-

Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

mocou ktorého bol na plátno za moderátora premietaný obraz s účastníkmi.
Príjemná atmosféra vládla už od začiatku
prenosu. Úvodným slovom nás privítala
pani riaditeľka PhDr. Alena Mičicová. Pozvanie prijali viaceré knižnice, a tak sme si
dovolili na začiatok krátkou prezentáciou
predstaviť Univerzitnú knižnicu Žilinskej
univerzity v Žiline a služby, ktoré poskytuje svojim používateľom. Ukázali sme aj
vybrané podujatia, ktoré sme zorganizovali
pred aj počas pandémie.
Hlavným bodom programu bola prednáška Ing. Jozefa Grossa zo spoločnosti
Slovart-G.T.G., ktorý účastníkom priblížil
knižný trh vo svete. Zameral sa na porovnanie vydavateľskej činnosti a predaja
kníh v jednotlivých štátoch Európy za posledné roky. Knihy sa predávajú v Európe
ročne v hodnote približne 22-24 miliárd
eur. Sú teda významným artiklom v kul-
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túrnom a vzdelávacom prostredí. Najviac
kníh sa predáva v Nemecku a Francúzsku,
pričom veľmi silné zastúpenie má kniha
v krajinách južnej Európy ako je Španielsko a Taliansko. Čo sa týka vydávania kníh,
v popredí stojí Veľká Británia a môžeme
ju považovať za knižnú veľmoc. Česká republika a Slovensko sú vo veľmi dobrom
postavení vo vydávaní kníh v porovnaní
s ostatnými krajinami Európy. Na základe zamerania predaných titulov, školská
a akademická literatúra tvorí až 40% predaja. Najväčšie zastúpenie 50 % má beletria
a zvyšok tvorí literatúra pre deti. Európa
má významné postavenie v celosvetovom
knižnom priemysle a väčšina najväčších
vydavateľských skupín sídli v Európe.
Nasledovalo uvedenie výstavy odbornej
zahraničnej literatúry, ktorá bola uverejnená na stránke univerzitnej knižnice: www.
ukzu.uniza.sk. Výstavné katalógy boli zoradené podľa odborov, ktoré patria do univerzitného portfólia. Zastúpené boli oblasti
strojárstva, informačnej vedy, stavebníctva,
architektúry, elektrického a dopravného
inžinierstva, ekonómie a manažmentu či
pedagogiky a psychológie. Knihy boli väčšinou z vydavateľstiev ako Springer, Cambridge, Wiley či Elsevier a Oxford. Zároveň
išlo o knihy vydané v roku 2020 a 2021.
Z týchto noviniek vyberáme 2 tituly, ktoré
bližšie predstavíme.
Prvý titul Applied welding engineering poskytuje odborné rady ako dodržiavať medzinárodné normy v každodennej praxi.
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Toto nové vydanie z vydavateľstva Elsevier
zahŕňa aj poznatky a pokroky v automatizácii, robotickom zváraní a pokročilej výrobe (SINGH 2020).
Druhý titul je z produkcie vydavateľstva
Springer, Chassis and axles a vyšiel v roku
2021. Pozostáva z 9 samostatných kapitol,
ktoré je možné študovať aj nezávisle od
seba. Kniha má za cieľ predstaviť nosnú
konštrukciu vozidiel, podvozok a ďalšie
komponenty. Vysvetľuje riadenie a zavesenie, taktiež nápravu, či pneumatiky (HILGERS, ACHENBACH 2021).
Na záver online podujatia sa rozprúdila
diskusia na tému porovnania e-kníh verzus tlačené knihy. Tlačené knihy stále stoja na popredí pred e-knihami, čo nás ako
knižnice veľmi teší. Veríme, že sa čoskoro
podarí vyhrať nad pandémiou a knižnice
opäť budú môcť poskytnúť svoje priestory
naplno pre používateľov. Tešíme sa na vás!
Bibliografia:
SINGH, Ramesh. 2020. Applied welding
engineering. Amsterdam: Elsevier. ISBN
978-0-128-21348-3
HILGERS, Michael, ACHENBACH,
Wilfried. 2021. Chassis and axels. Berlin:
Springer. ISBN 978-3-662-60834-0
Mgr. Mariana Barbořáková
Univerzitná knižnica
Žilinskej univerzity v Žiline
mariana.barborakova@ukzu.uniza.sk
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KREATÍVNE PROGRAMOVANIE A MODELOVANIE / CREATIVE
PROGRAMMING AND MODELING
Digitálna gramotnosť, používanie moderných informačných a komunikačných
technológií, je v súčasnosti už nevyhnutnosťou pre osobný, pracovný a študijný život každého človeka. Knižnice sú miestom
neformálneho vzdelávania a môžu byť
priestorom k získaniu digitálnych zručností v období 4. priemyselnej revolúcie
a pochopeniu architektúry súvislostí získaných informácií s kreatívnym myslením1.
Krajská knižnica vychádzala z potrieb vytvoriť atraktívne podujatia predovšetkým
pre mladých používateľov, ktorí nechcú
využívať knižnicu, lebo nečítajú. Interaktívne workshopy boli možnosťou naučiť
1 KALUŽÁKOVÁ, Eva. Smart Lab v knižnici
v digitálnej ére I 4.0. 2020. [cit. 2021-08-30]
Dostupné z: https://knihovnaplus-en.nkp.cz/
kplus-web/archiv/2020-1/historie-a-soucasnost/smart-lab-v-kniznici-v-digitalnej-ere-i-4.0

sa programovať, modelovať v 3D priestore a následne si svoj projekt vytlačiť na 3D
tlačiarni. Knižnica tak buduje jedinečný
moderný inšpiratívny priestor, ktorý veríme, pritiahne do knižnice nových mladých
používateľov.
Tvorivá práca spojená s využívaním digitálnych technológií rozvíja tvorivé a kritické myslenie všeobecne a u detí a mládeže sa prejavuje tiež v ich emočnej stabilite
a zdravom sebavedomí. Využívanie nových
technológií deti a mládež baví. Tvorivosť
je prirodzená vlastnosť každého človeka
a knižnica môže napomáhať jej rozvoju,
učiť ako zhmotňovať svoje predstavy a premieňať ich na skutočnosť. Pri programovaní na workshopoch sa u detí a študentov
rozvíja nielen strategické a analytické mys-

Prednášajúci Ing. Eva Kalužáková a Ing. Jozef Vaško na workshope Kreatívne programovanie a modelovanie
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021
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lenie, plánovanie postupnosti krokov na
dosiahnutie riešenia problému, ale aj komunikácia, prezentovanie a obhájenie si
vlastných názorov.2 Umožňuje nadchnúť
deti k záujmu o 2D/3D modelovanie, a tak
ich viac pritiahnuť aj k matematike a geometrii, následne k programovaniu, moderným výrobným technológiám až k virtuálnej a rozšírenej realite.
Workshopy viedli školitelia, odborníci
z Centra vedecko-technických informácií
SR – Ing. Eva Kalužáková a Ing. Jozef
Vaško.
Obidvaja školitelia majú skúsenosti z desiatok workshopov realizovaných v tvori2 KALUŽÁKOVÁ, Eva. Smart Lab v knižnici
v digitálnej ére I 4.0. 2020. [cit. 2021-08-30]
Dostupné z: https://knihovnaplus-en.nkp.cz/
kplus-web/archiv/2020-1/historie-a-soucasnost/smart-lab-v-kniznici-v-digitalnej-ere-i-4.0

vej dielni FabLab (otvorenej platforme pre
dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov
a verejnosť), ale aj po celom Slovensku
a v zahraničí. Zároveň zaškolili aj dvoch
zamestnancov knižnice, ktorí budú vedieť
zrealizovať workshopy programovania
a 3D tlače, čím sa zabezpečila udržateľnosť
projektu. Knižnica zakúpila v rámci projektu microbity s led pásikmi a reproduktormi a filamenty na 3D tlač. S finančnou
podporou Banskobystrického samosprávneho kraja kúpila 3D tlačiareň s filamentmi. Na programovanie a modelovanie sa
využívali voľne dostupné softvéry.
Workshopy plánovala knižnica realizovať
na jeseň 2020. Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu v súvislosti s COVID-19
a zákaz realizácie podujatí knižnica uskutočnila workshopy až v júni 2021. Podujatí
sa zúčastnilo 125 účastníkov.

3D modelovanie v Open Source softvéroch
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Knižnica plánuje vytvoriť priestor na
kreatívne modelovanie a programovanie
v zrekonštruovaných priestoroch oddelenia náučnej literatúry v roku 2022. Používatelia knižnice ich budú môcť využívať
na prácu s 3D tlačiarňou, microbitmi ale aj
ďalšími technickými pomôckami.
Niekoľko vyjadrení účastníkov workshopov:
„Páčilo sa mi, že učíte deti o takýchto
veciach. Všetko bolo v pohode.“
„Objavila som nové funkcie počítača.“
„Obidva programy ma pobavili, som
rád, že som ich skúsil.“
„Páčilo sa mi programovanie microbitov. Nepáčilo sa mi, že bol obmedzený čas.“
„Naučila som sa veľa super nových
vecí. Bolo to tu mega.“

„Páčilo sa mi, že som spoznala stránky, na ktorých môžem programovať.“
„Najviac sa mi páčilo programovanie
hudby. Teda tá možnosť, že sa to dá.“
Bibliografické odkazy:
KALUŽÁKOVÁ, Eva. Smart Lab v knižnici v digitálnej ére I 4.0. 2020. [cit. 202108-30] Dostupné z: https://knihovnaplus-en.nkp.cz/kplus-web/archiv/2020-1/
historie-a-soucasnost/smart-lab-v-kniznici-v-digitalnej-ere-i-4.0

Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo
Zvolene
lenka.malovcova@kskls.sk

Programovanie microbitov
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021
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NOVÁ KNIŽNÁ OÁZA UPROSTRED MESTA / NEW BOOK OASIS IN THE
MIDDLE OF THE CITY
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
(VKMK) v uplynulých mesiacoch revitalizovala jednu zo svojich piatich pobočiek.
Projekt pod názovom „Nová knižná oáza“
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a MBB, a. s.
Východisková situácia:
Pobočka Sídlisko (ul. 29 augusta 25) je
jednou z piatich pracovísk VKMK, v ktorom knižnica poskytuje knižnično-informačné služby pre verejnosť. Je situovaná v
mestskej časti Sídlisko, z hľadiska dopravnej dostupnosti je v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice. V tejto
časti mesta sú situované viaceré MŠ, ZŠ, SŠ
i internáty pre študentov SŠ a VŠ. Z hľadis-
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ka skladby obyvateľstva je v mestskej časti
zastúpené obyvateľstvo v produktívnom
veku ale i seniori. Za obdobie posledných
20 rokov pobočka neprešla žiadnou rekonštrukciou ani úpravou. Knižnica tento
priestor užíva na základe nájomnej zmluvy
so spoločnosťou MBB, a. s. (akciová spoločnosť mesta Banská Bystrica).
V nadväznosti na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020,
SO 1, bod 1.1, bod 1.2 a SO 3, bod 3.4
bolo ambíciou knižnice vytvoriť optimálne priestorové a materiálno - technické
podmienky pre poskytovanie moderných
knižnično-informačných služieb a upraviť
pobočku na modernú pobočku 21. storočia. Súčasný stav pobočky Sídlisko bol
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nevyhovujúci z hľadiska technického i
estetického. Priestor bolo nevyhnutné vymaľovať, vymeniť zastaraný nábytok (staré
opotrebované knižné regály rôznych rozmerov). Z hľadiska skvalitnenia služieb sa
zrealizovala i zmena dispozičného vstupu
do objektu.
Revitalizáciu by nebolo možné zrealizovať
bez viaczdrojového financovania. Zdroje zriaďovateľa knižnice BBSK vo výške
15 000,- € boli použité na vymaľovanie
priestoru, sanácia stien, nové omietky,
nové osvetlenie a na dofinancovanie kúpy
nového knižného mobiliára (knižné regály, stoly, stoličky, odkladacie skrinky pre
čitateľov, vešiaky, atď.). Finančné prostriedky z FPU vo výške 9000 € boli použité
na zakúpenie nových knižných regálov a
knižného mobiliáru. Celkovo knižnica na
revitalizáciu pobočky preinvestovala sumu
cca 35 000 €.
Projekt sme realizovali v grantovej výzve
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5.1.2: Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra Malá knižničná infraštruktúra, pričom pri realizácii tohto
projektu sme si stanovili nasledovné ciele:
1. renovácia priestorov knižnice, ktorá
bude prínosom pre laickú i odbornú
verejnosť, študentov, bežných návštevníkov, školy, (výmena starých regálov
za nové, vytvorenie priestoru na komunitné podujatia, odkladací priestor pre
čitateľov, presvetlenie priestoru, zmena
dispozičného vstupu do knižnice);
2. skvalitnenie tejto pobočky VKMK v
konkrétnej časti mesta;
3. vytvorenie komunitného priestoru v príjemnom zázemí knižnice na zmysluplné
trávenie voľného času pre rôzne skupiny
obyvateľstva (žiaci, študenti, pracujúci,
seniori, marginalizované skupiny);
4. obohatenie pobočky VKMK o nové formy práce s čitateľmi a verejnosťou (vzdelávacie a komunitné podujatia);
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5. ambícia - revitalizovanou pobočkou
osloviť k spolupráci nových partnerov
na mestskej i regionálnej úrovni (Mesto
BB, OZ združenia, školy, nadácie, sponzori a i).
Projekt bol realizovaný od marca 2021
(prípravná fáza), pričom realizačná fáza
prebiehala v mesiacoch jún - august 2021.
Od 16. augusta 2021 bola pobočka opätovne otvorená pre verejnosť. V septembri sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie za účasti zriaďovateľa knižnice BBSK, zástupcov
Mesta Banská Bystrica, sponzorov, mediálnych partnerov.
Projekt bude mať priamy dopad na cca
3000 návštevníkov, ktorí ročne v priemere
túto pobočku navštívia. Ich úbytok sme zaznamenali len za posledný rok, v súvislosti
s pandémiou Covid - 19.

pobočke knižnice pritom tvoria občania v
produktívnom veku a seniori. Ambíciou
knižnice je prilákať viac nových čitateľov z
radov školskej mládeže (študenti ZŠ a SŠ).
Práve revitalizovaná a esteticky upravená
pobočka môže v tom výrazným spôsobom
napomôcť.
Zvýšeniu záujmu o túto pobočku prispeje
aj realizácia skupinových záujmových aktivít komunitného charakteru pre všetky
vekové kategórie. Celkovou realizáciou
projektu sa zlepšili technické, estetické i
pracovné podmienky pre poskytovanie
knižnično - informačných služieb v centre
mesta Banská Bystrica.
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica M. Kováča,
Banská Bystrica

Najvyššie percento návštevníkov na tejto
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PRÁZDNINY S KNIHOMILKOU V OKRESNEJ KNIŽNICI DÁVIDA
GUTGESELA/ HOLIDAYS WITH THE KNIHOMILKA AT THE DÁVID GUTGESEL
DISTRICT LIBRARY
Francúzsky spisovateľ Gilbert Cesbron
povedal: „Život uteká ako prázdniny: naj-

prv pomaly, potom čoraz rýchlejšie.“ Inak
to nie ani v Kniholande, a preto sa Kni-

Knihovníčka Bc. Lucia Petrušová číta prázdninujúcim deťom rozprávku O Budulínkovi. (autor Mgr.
Jana Lipková)

Prázdninujúce deti a rodičia s pohyblivou rekvizitou líšky (autor Bc. Lucia Petrušová)
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homilka spolu s knihovníčkami z oddelenia literatúry pre deti a mládež Okresnej
knižnice Dávida Gutgesela rozhodli, že
toto leto zoberú deti na výlet z rýchleho
sveta do sveta, kde čas plynie rozprávkovo
pomaly.
Výlet sme odštartovali v stredu 14. júla
2021 o 9:30 hod. a spolu s prázdninujúcimi
deťmi predškolského veku a prvého stupňa ZŠ a s deťmi z tábora Inkluzáčik sme
cestovali do sveta rozprávok každý druhý
týždeň. Pred nami bola dlhá cesta, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj balenie kufrov.
Jeden neobyčajný si priniesla aj Knihomilka. Bol to rozprávkový kufrík, ktorý zakúpila knižnica vďaka finančnej podpore Slovenskej asociácie knižníc v rámci projektu
Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2021.
Vďaka jedinečnej forme rozprávania rozprávok využívajúcej techniku rozprávania
príbehov – Kamishibai (papierové divadlo)
sa z prázdninujúcich detí stali diváci mini
divadelného predstavenia, ktoré ich zaviedlo do krajiny divadla a knižnej literatúry súčasne.
Počas štyroch stretnutí sa detský diváci
mohli tešiť z predstavenia rozprávok a príbehov Noemova archa, Dlhý, Široký a Bystrozraký, O Budulínkovi a Medovníková
chalúpka. Nechýbala ani tvorivá dielňa,
ktorá umocnila zážitok z každej rozprávky,
alebo príbehu tvorbou vlastnej ilustrácie,
riešením rozprávkových úloh, maľovaním

28

Prázdninujúce deti tvoria vlastné ilustrácie
(autor Bc. Lucia Petrušová)

medovníkov či výrobou pohyblivých rekvizít archy, žabky a líšky.
Veríme, že účasť na podujatí Prázdniny
s Knihomilkou, cieľom ktorého bol rozvoj
predčitateľskej gramotnosti, predstavivosti
a schopnosti sústrediť sa, priblížila deťom
knižnú literatúru a umenie ilustrácie novým spôsobom a zároveň ich tým obohatila o nezabudnuteľné spoločné zážitky.
Mgr. Jana Lipková
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
v Bardejove
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VZDELÁVAME KNIHOVNÍKOV PRE SPOKOJNÝCH POUŽÍVATEĽOV / WE
EDUCATE LIBRARIANS FOR SATISFIED USERS
Knižnica vzdelávala knihovníkov v rámci
projektu Vzdelaní knihovníci – spokojní
používatelia už po tretíkrát. Vzdelávanie
formou teoreticko-praktických tréningov sa ukázalo ako veľmi vhodné a medzi
knihovníkmi obľúbené. Knihovníci získali
nielen teoretické poznatky v rámci danej
témy, či oblasti, ale aj praktické skúsenosti
interaktívnou prácou s respondentmi, publikom.
Dramaturgia projektu vychádzala zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2015 – 2020 – Strategická oblasť 1,
konkrétne opatrenie Podpora a propagácia
čítania, rozvoja čitateľskej gramotnosti, aktivít na odstránenie druhotnej negramotnosti a tiež opatrenie Podporovať systematické vzdelávanie zamestnancov knižníc pri
rozvíjaní digitálnej a mediálnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní v oblasti technológií zabezpečujúcich digitálne služby a
lektorov – knihovníkov zabezpečujúcich
informačné vzdelávanie.
Garantkou a lektorkou podujatí bola

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., ktorá
pracuje ako vedecký pracovník na Katedre
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom v oblasti čítania
detí rôznych vekových kategórií. Ďalším
lektorom bol Mgr. Jakub Fázik, PhD. zo
Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave s praktickým skúsenosťami najmä
z oblasti informačnej výchovy.
V septembri 2020 knižnica zrealizovala teoreticko-praktický tréning Príprava scenárov podujatí na podporu čítania v rozsahu
24 vyučovacích hodín, ktorý bol zameraný
na rozvoj čitateľstva detí a mládeže, rozšírenie vedomostí o moderných konceptoch
čitateľskej gramotnosti a čitateľskej výchovy a posilnenie základných zručností pri
práci s čitateľmi. Knihovníci si vymenili
skúsenosti, oboznámili sa s aktuálnymi a
modernými metódami prípravy čitateľskej
výchovy a interaktívne pracovali s detskými
čitateľmi na ukážkových hodinách. Naučili
sa pripraviť scenáre na podporu čítania pre

Príprava scenárov podujatí na podporu čítania – účastníčky vzdelávania
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Príprava scenárov podujatí na podporu čítania – vzorové podujatie

žiakov ZŠ a študentov SŠ. Účastníci museli
dodržiavať viaceré pandemické opatrenia.
Napriek týmto obmedzeniam sa podarilo
uskutočniť aj ukážkové podujatia s dvoma
skupinami žiakov pod vedením skúsených
lektorov. Knihovníci mali možnosť vidieť
vzorové podujatia a inšpirovať sa pri vytváraní vlastných aktivít v knižniciach, získať
nový pohľad na prácu s deťmi a inšpirovať

sa pri príprave podujatí na podporu čítania
vo svojich knižniciach.
V októbri 2020 sa uskutočnila prvá polovica tréningov Inovatívne metódy v informačnej výchove v rozsahu 12 vyučovacích
hodín. Pokračovanie nebolo možné z dôvodu zákazu realizácie podujatí. Napokon
sme sa s knihovníkmi stretli až v júni 2021,
kedy sa už mohlo uskutočniť aj ukážkové

Inovatívne metódy v informačnej výchove – lektorka PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
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podujatie so žiakmi. Napriek týmto obmedzeniam sa knihovníci mali možnosť
naučiť množstvo metód a techník, ktoré
využijú pri príprave informačnej výchovy
pre rôzne vekové kategórie. Knihovníci si
rozšírili vedomosti o moderných konceptoch informačnej gramotnosti a informačnej výchovy, posilnili základné zručnosti
pri práci s čitateľmi a používateľmi, oboznámili sa s aktuálnymi a modernými metódami prípravy informačnej výchovy a
interaktívne pracovali s detskými čitateľmi
v oblasti informačnej a mediálnej gramotnosti. Mladí ľudia sa potrebujú naučiť ako
využívať knižnično-informačné systémy a
služby, tradičné informačné pramene, ale
aj moderné informačné technológie a digitálne zdroje. Je nutné integrovať knižnice
do systémov vzdelávania práve v kontexte
využívania týchto zdrojov, keďže mnohé
zručnosti a vedomosti môžu sprostredko-

vať žiakom, študentom i pedagógom práve knihovníci. Preto základnou cieľovou
skupinou projektovaného podujatia boli
knihovníci verejných knižníc SR, ktorí sa
vzdelávali v rámci celoživotného vzdelávania pre svojich používateľov.
Celkovo bolo v rámci projektu vyškolených 40 knihovníkov.
Veríme, že absolventi vzdelávacích podujatí budú schopní realizovať inovatívne a
atraktívne informačné výchovy vo svojich
knižniciach a vytvárať scenáre na pútavé podujatia na podporu čítania s deťmi
a mládežou. Projekt bude mať dopad na
stovky účastníkov podujatí realizovaných
vyškolenými knihovníkmi v knižniciach po
celom Slovensku.
Mgr. Lenka Malovcová
Krajská knižnica
Ľudovíta Štúra vo Zvolene
lenka.malovcova@kskls.sk

Inovatívne metódy v informačnej výchove – interaktívna práca knihovníčok s deťmi
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION
JUBILEJNÝ XX. ROČNÍK TLIBU JE ZA NAMI... / JUBILEE XXTH YEAR OF TLIB
IS BEHIND US
TLib 2021 – jubilejný XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov s medzinárodnou
účasťou sa venoval téme - Knižnica ako
báza neformálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bol aj 5. ročník fóra mladých
knižnično-informačných špecialistov, tzv.
Knižničný inkubátor, tentoraz s témou
Knižnica a jej edukačné aktivity.
Uskutočnil sa v dňoch 8. - 9. 6. 2021
v spoločenskej sále Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici (ŠVK BB). Na
podujatí symbolicky odznelo 20 príspevkov - z toho 4 zo zahraničia:

-- jeden z Čiech (zo Študijnej a vedeckej
knižnice v Hradci Králové),
-- dva z partnerského mesta ŠVK BB –
Ruska z Tuly
-- jeden z Poľska (z Vojvodskej verejnej
knižnice v Opole).
Podujatie sa uskutočnilo hybridne, tzn.
prebehla živá konferencia za prítomnosti
prednášajúcich a hostí s online prenosom
pre prihlásených účastníkov. Teší nás, že
z 20 príspevkov, 9 bolo odprezentovaných
„naživo“ v spoločenskej sále ŠVK BB, ktoré
fyzicky sledovalo 25 účastníkov. Prihlásených a pripojených on-line bolo vyše 170

Ondrej Látka, predseda SAK
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účastníkov prevažne z vedeckých, krajských ale aj okresných a mestských knižníc
(v počte 19), nechýbali však ani akademické knižnice (10); záujemcovia z Banskobystrického, Trenčianskeho aj Žilinského
samosprávneho kraja a rôznych občianskych združení. Seminár otvorila riaditeľka
ŠVK BB - PhDr. Blanka Snopková, PhD.,
nasledovali pozdravy hostí - predsedu Slovenskej asociácie knižníc (SAK) – Ing. Ondreja Látku, PhD. a predsedníčky Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK)
– Mgr. Heleny Mlejovej.
Počas prvého rokovacieho dňa odznelo 9
príspevkov, ktoré boli zamerané na definovanie miesta knižnice v systéme ďalšieho
vzdelávania.
Mgr. Ľubica Gállová – námestníčka riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania z Bratislavy sa v posledných rokoch zameriava na prepojenie európskych
vzdelávacích politík v národnom kontexte,
najmä v oblasti zvyšovania kvality, flexibility a dostupnosti odborného vzdelávania
a vzdelávania dospelých. V tejto oblasti
iniciuje a realizuje rôzne projekty, ktoré pomáhajú zavádzať systémové zmeny.
Skonštatovala, že Slovensko má v rámci
štátov EÚ dlhodobo veľmi nízku účasť vo
vzdelávaní dospelých a Slováci venujú vzdelávaniu najkratší čas. V oblasti digitálnych
zručností vykazuje Slovensko podpriemerné výsledky. Občianskemu vzdelávaniu sa
nevenuje dostatočná pozornosť. V oblasti
dlhodobej nezamestnanosti dosahuje Slovensko už roky najhoršie výsledky v EÚ.
Do vzdelávania v dospelom veku sa zapájajú najmä ľudia s vyšším vzdelaním a jeho intenzita klesá s rastúcim vekom. Uviedla, že
podľa prieskumu až 92 % knižníc v Európe
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

poskytuje neformálne vzdelávanie s dosahom na približne 24 miliónov Európanov.
Zdôraznila, že úloha knižníc v tejto oblasti sa bude ďalej zvyšovať, najmä v postkovidovej dobe, na čo prihliada aj Stratégia
celoživotného vzdelávania a poradenstva na
roky 2021-2030, ktorú v súčasnosti pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Mgr. Zuzana Prachárová, riaditeľka
Knižničného inštitútu SNK v Martine nás
oboznámila s prieskumom medzi knihovníkmi, ktorý sa uskutočnili na Slovensku
v tomto roku. Uviedla, že z neho jednoznačne vyplýva - nie všetci majú záujem o ďalšie
vzdelávanie. Zamyslela sa nad skutočnsťou,
či dokážeme takýmto postojom obstáť pred
konkurenciou najmä, ak sa hovorí o vytvorení nosnej knižničnej sieti na Slovensku. Zdôraznila, že v súvislosti s rýchlo sa
meniacou dobou a neustále sa meniacimi
technológiami, by sa mal knihovník permanentne a kontinuálne vzdelávať, aby tak
vytvoril z knižnice moderné a príťažlivé
miesto.
Mgr. Helena Mlejová, ktorá zastáva funkciu predsedníčky SSKK a pôsobí ako členka Ústrednej knižničnej rady uviedla, že
vzdelávanie knihovníkov je úzko prepojené
s následnou ponukou neformálneho
vzdelávania pre verejnosť. Identifikácia
záujmov zamestnancov a zároveň reflexia
celospoločenského vývoja vedie k napĺňaniu obsahu ich celoživotného vzdelávania.
Ponuka neformálneho vzdelávania vo verejných knižniciach je reflexiou komunity a jej
potrieb v konkrétnom meste alebo regióne.
Po krátkej prestávke sme si vypočuli zahraničný príspevok (online) z Vojvodskej verejnej knižnice F. Smołki v Opole
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v podaní Mgr. Ewy Baryckej a Mgr. Teresy
Stanisz-Cyryse. Dozvedeli sme sa, uvedená knižnica snaží v prvom rade uspokojiť
vzdelávacie potreby obyvateľstva. Knižnica
navrhuje širokú škálu vzdelávacích aktivít,
workshopov, výstav, ktoré pomáhajú rozvíjať jazykové, literárne, sociálne a informačné schopnosti. Tiež rozširujú kultúrne
povedomie a historické poznatky. Rôzne
projekty odrážajú súčasné záujmy obyvateľov opolského vojvodstva a týkajú sa tak
rozmanitých problémov, ako je horolezectvo alebo ekológia. Pandémia zmenila tradičné vzdelávacie aktivity, ale úplne ich nezastavila. Poukázali na vzdelávacie aktivity
verejnej knižnice, ktoré sa uskutočnili pred
r. 2020, ako aj počas pandémie.
Prostredníctvom príspevku Mgr. Lenky Malovcovej, ktorá vykonáva funkciu
krajskej metodičky a zároveň aj zástupkyne riaditeľky v Krajskej knižnici Ľudovíta
Štúra vo Zvolene (KKĽŠ) sme sa dozvedeli,
že nároky na knihovníkov sa neustále zvyšujú, nielen v oblasti odborných znalostí,
v nových technológií, ale aj v schopnosti
správneho, efektívneho a profesionálneho
správania a vystupovania vo vzťahu k používateľom. Vzdelávanie knihovníkov by
preto malo byť systematicky zamerané na
posilňovanie týchto schopností a zručností. Vo svojom vystúpení poukázala na viaceré vzdelávacie aktivity pre knihovníkov,
ktoré sú zamerané na získanie potrebných
zručností a kompetencií v týchto oblastiach a boli realizované v posledných rokoch KKĽŠ vo Zvolene.
Vo svojom príspevku sa autor - Mgr. Ján
Šimko, PhD. , vedúci Útvaru knižnično-informačných služieb Knižnice pre mládež mesta Košice sa pokúsil cez jednotlivé
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príklady popísať odraz hypermodernizmu
v aktivitách knižníc v rôznych oblastiach
(napr. public realtions, neformálne vzdelávanie). Uviedol, že knižnice ako kultúrne,
pamäťové a informačné inštitúcie v meniacom sa čase a priestore pružne reagujú
nielen na potreby svojich používateľov. Ich
poslanie, všeobecné ciele, formy a metódy
práce sú formované aj rôznymi „neviditeľnými“ vplyvmi, ktoré sú prítomné v každom dejinnom období. Nie je tomu inak
ani v dnešnej hypermodernej spoločnosti.
Po obedňajšej prestávke sme si vypočuli dva zahraničné príspevky (online).
Prvý v podaní Bc. Vladimíry Buchtovej,
vedúcej odd. vonkajších vzťahov a marketingu služieb Študijnej a vedeckej knižnice
(ŠVK) v Hradci Králové. Príspevok sa zaoberal vzdelávaním v širších súvislostiach
a priniesol informácie o regionálnych
a miestnych projektoch a aktivitách,
ktoré pripravila ŠVK v H. Králové v dobe
pandémie ako pre verejnosť, tak pre
pracovníkov knižníc.
Druhý s názvom - Čo nás naučila
pandémia, čo sme sa naučili počas pandémie: skúsenosti knižníc Tulskej oblasti a
Ruska odprezentovala Julia Ivanova - generálna riaditeľka Regionálneho knižnično- informačného komplexu Tula, Rusko.
Príspevok obsahoval hlavné výsledky, ktoré knižnice Tulskej oblasti dosiahli počas
pandémie, ako aj skúsenosti ruských knižníc, ktoré sú známe autorke príspevku.
Uviedla, že skúsenosť je spojená jednak so
získavaním nových odborných vedomostí
a zručností, s vývojom nových technológií;
jednak s novým chápaním úlohy knižníc
ako spoločensky zodpovednej inštitúcie,
ktorá tlmočí vedomostí.
Bulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

Mgr. Tomáš Štefek, riaditeľ Mestskej
knižnice (MK) v Bratislave, oboznámil
účastníkov so svojimi čerstvými skúsenosťami s online praxou študentov Strednej
odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ale zdôraznil,
čo predstavujú skôr súčasť formálneho
vzdelávania. Stručne uviedol, že MK začiatku tohto šk. roku rozhodla, že tým študentom, ktorí potrebovali v rámci praxi sa
zoznámiť s prostredím a fungovaním knižnice (nechceli si zrušiť odbornú prax), tak
im to umožnili. Nebolo možné síce fyzicky
knižnicu navštíviť, tak zvolili formu on-line (za využitia digitálnych nástrojov).
Počas druhého dňa odzneli inšpiratívne
príspevky, ktoré boli súčasťou Knižničného inkubátora. Určené boli skôr mladej
generácii knihovníkov, ktorá pripravuje
rôzne formy práce s čitateľom.
V prvej časti vystúpili zväčša architekti.
Môžete si položiť otázku - prečo toľko hovoríme o architektúre? Odpovedáme - lebo
komunitné a vzdelávacie aktivity potrebujeme realizovať v priestore inšpiratívnom,
farebnom, kde sa budeme cítiť veľmi dobre,
komfortne, kde nás čitatelia budú vyhľadávať a nie šedivé priestory, ktoré máme
zväčša na Slovensku! V knižničnom inkubátore bolo predstavených 11 príspevkov.
Boli sme veľmi radi, že si našiel čas aj riaditeľ Fondu pre podporu umenia (FPU)
v Bratislave - Mgr. J. Kovalčík, PhD. a porozprával o tom, ako v rámci podporných
mechanizmov hlavne verejných knižníc
vznikli programy pre podporu akvizícií,
podujatí a na nákup interiérového vybavenia knižníc.
Po 2 rokoch svojho pôsobenia FPU vytvoril samostatný podprogram pre systeBulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

matickú podporu komplexnejšej renovácie
knižníc, resp. častí interiérov určených pre
používateľov.
-- V rámci diskusie o povahe tejto podpornej
schémy sa riešili ako zásadné otázky:
-- do akej vizuálnej a funkčnej podoby by
mali byť súčasné verejné knižnice renovované, resp. aké predstavy o ich budúcich funkciách by mali byť rozhodujúce
pri samotnom zadaní, príprave návrhu a
samotnej realizácii projektu?
-- Pri úprave priestorov by malo výlučne
dochádzať k estetizácii priestorov pri
zachovaní pôvodných funkcií a povahy
knižnice, alebo by mali vstúpiť do hry aj
nejaké nové spôsoby jej využívania?
-- Ak sa má verejná knižnica zmeniť na
multifunkčný priestor, na čo všetko by
mohla byť využívaná, aby sa zároveň
nevytratilo jej pôvodné poslanie?
-- Má byť určená na prezentáciu a rozvoj
knižnej kultúry, prípadne iných foriem
„vysokého “ umenia, alebo by sa mala
otvoriť aj prezentácii populárnej kultúry,
prípadne úplne iným, komunitným
aktivitám?
-- Kto by mal vopred zadefinovať, aké
funkcie bude knižnica plniť? FPU,
zriaďovateľ verejnej knižnice, komunita,
alebo architektonické štúdio?
-- Majú platiť pri renováciách aspoň základné univerzálne pravidlá či požiadavky, alebo je potrebné všetko ponechať na
rozhodnutie danej knižnice?
Mgr. art. Matúš Bišťan z Vysokej školy
výtvarných umení z Bratislavy podrobne
rozobral príklady riešenia knižničných
priestorov v Senici, Malackách a Ružomberku.
Ing. arch. Igor Cziel z Ligrusu, s. r. o.,
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Gelnica, sa venoval Mestskej knižnici v Gelnici – celou jej rekonštrukciou prevádzky
knižnice vedeckej literatúry, beletrie a študovne. Zdôraznil, že priestory sa nachádzajú v historickej budove. Riešenie šetrne
pristupuje ku zachovaným interiérovým
detailom, rieši prevádzkové a technologické nároky knižnice a vstupom nových
interiérových prvkov prináša štandard súčasnej knižnice. Následne predstavil Mestskú knižnicu v Krompachoch, pri ktorej
uviedol, že knižnice je umiestnená v skeletovom viacpodlažnom objekte, v dvoch
halových priestoroch. Návrh rieši multifunkčné využitie pôvodne len detskej knižnice pre spoločenské a kultúrne podujatia.
Doplnil, že priestor knižnice pre dospelých
je doplnený o čítacie kóje, študijný priestor
a administratíva knižnice má prispôsobené
zázemie podľa svojich potrieb.
Na seminári osobne vystúpila aj riaditeľka
Slovenskej národnej galérie v Bratislave Mgr. A. Kusá, PhD., ktorá oboznámila prítomných v výstavným projektom osobnej
knižnice Kornela a Nade Földváriovcov.
Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je
súčasťou stálych expozícií Krajina za Mapou, experimentov v rámci ktorých chcú
objavovať a prinášať nové obsahy a formy
„verejnoprávnosti“ návštevníkom. Je presvedčená, že ich misiou nie je iba zbierať a
uchovávať umenie, je nutné ho aj sprístupňovať, i vzdelávať a inšpirovať. Uviedla, že
vďaka zberateľskej vášni manželov Földváriovcov mohli návštevníkom zabezpečiť
širokú škálu literárnych žánrov, ktoré sú
k dispozícii a prístupné v celom priestore.
Cieľom pri vytváraní a inštalácii knižnice
bolo zachovať čo najviac z Kornelovského
knihomoľského ducha a sprostredkovať
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tak návštevníkom pocit Kornelovej zberateľskej vášne a zároveň vytvoriť špeciálne
verejné miesto.
Po prestávke vystúpil za ŠVK BB Ing. arch.
Rastislav Udžan s príspevkom - Mesto ako
živá knižnica poznania. Zameral sa na fenomén mesta (miesta) ako centra ľudských
aktivít v kontexte jeho spoločenských,
historických a architektonických hodnôt,
ktoré sú pretavené do vizuálnej podoby a
atmosféry konkrétnej lokality. Predstavil
nástroje a príkladové štúdie ako je možné
rozmanitú komplexnosť miest prezentovať
v atraktívnom formáte na odbornej úrovni
a zároveň zábavnou formou.
Ani v knižničnom inkubátore nechýbal
zahraničný príspevok od doc. Tatiany
Kolčevy, CSc. - vedúcej Tulskej oblastnej
detskej knižnice v Rusku, ktorá sa podelila so skúsenosťami v knižnici pri hľadaní
cesty v meniacom sa svete, vrátane postpandemickej éry. V príspevku predstavila
úspešné projekty a formy práce s detským
a mládežníckym publikom. Skúmala problém dnešnej pozície detskej knižnice medzi
školou a centrom zábavy, „inteligentnými
a nudnými“ a „zábavnými, ale prečo?“,
„chrámom knihy“ a „alternatívou k Youtube“.
Ing. Patrícia Pavlovská z Občianskeho
združenia STRUK z Medaroviec ukázala
ako ľudí spája jedlo. Lebo každý chce a potrebuje jesť. Najlepšie potraviny sú tie, ktoré sú zdravé, nezávadné a čerstvé. Naučiť sa
ako si vedieť vypestovať zeleninu, ovocie,
bylinky či kvetiny, ako eticky chovať zvieratá i včely, to všetko učíme v Škole permakultúry. Uviedla, že jej lektori sú ľudia
s praxe, ktorí ochotne zdieľajú svoje dlhoročné skúsenosti s ekologickým poľnohosBulletin SAK, ročník 29, číslo 3/2021

podárstvom a permakultúrou. A to nielen
cez vedomosti, ale aj cez reálne zručnosti
na farmách, v záhradách, v školách.
Obohatením seminára po obedňajšej
prestávke určite bol príspevok v podaní
Mgr. Matúša Novotného a Mgr. Marianny
Majzlíkovej, ktorí prezentovali ako vedia
v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove
nad Topľou už 4 roky používať 3D tlačiareň
( Prusa i3 mk2), Nielen pre vlastné účely,
ale ju ponúkajú ako netradičnú službu aj
pre širokú verejnosť. Uviedli, že deti chodili pravidelne do knižnice v rámci celých
tried alebo aj samostatne v rámci novovytvoreného pravidelného klubu Fablabik.
Mgr. art. Miroslav Fek zo Školy
úžitkového priemyslu z Košíc predstavil
výučbu programov pre 3D grafiku v odbore
digitálna maľba – koncept art a jeho ciele.
Definoval: virtuálny 3d priestor, 3d grafiku

a aké programy pre tvorbu 3d grafiky poznáme. Predstavil aj program Blender.
Mgr. Dominika Petáková, PhD. knihovníčka na Útvare knižnično-informačných
služieb z Knižnice pre mládež mesta Košíc prezentovala možnosti neformálneho
vzdelávania v oblasti (vizuálneho) umenia
a cez knižné ilustrácie, obrazové knihy
a komiksy. Zamerala sa na výchovu čitateľa prostredníctvom inej optiky – vnímania
obrazu.
Mgr. Eva Paľková - knihovníčka z Odboru knižnično-informač. činností -odd.
doplňovania a spracovania fondov ŠVK BB
informovala o pripravovanom podujatí,
ktorého cieľom je naučiť rozpoznávať deti/
študentov dezinformácie, hoaxy a fake
news a vylepšiť ich kritické hodnotenie informácií. Je presvedčená o dôležitosti tejto
témy, najmä v knižniciach. Na konkrét-
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nych ukážkach predviedla, akým spôsobom a pri rôznych vekových kategóriách za
pomoci pracovných listov, chce na podujatí
pracovať.
Cieľom podujatia bolo priniesť nové
poznatky z oblasti neformálneho vzdelávania tak v klasickom knižničnom, ako aj
vo virtuálnom prostredí. Dúfame, že sme
tento cieľ naplnili. Odborným garantom
podujatia bola Blanka Snopková, riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici. Podujatie
podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, SAK a SSKK. Vydanie zborníka
zo seminára je plánované na koniec roka.
Audiovizuálne záznamy z odborného
seminára môžeme nájsť na webe - z prvé-

ho dňa na https://youtu.be/miHvLngK12I a z druhého dňa na https://youtu.
be/8BDSFwMXVcE. Sú určené predovšetkým pre tých záujmcov, ktorí sa tohtoročného seminára nezúčastnili či už osobne
alebo online.
Pevne veríme, že sa nám podarí aj na budúci rok v zdraví zorganizovať ďalší ročník
Tlibu, ktorý prebehne už celý „naživo“ bez
obmedzení, v priateľskej atmosfére s priaznenými dušami...
Ing. Ivana Poláková
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

PERSONÁLIE
NECH ŽIJE JUBILANTKA! / LONG LIVE THE JUBILANT WOMAN!
Pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka
v Martine 4. augusta 2021 odhalila Matica
slovenská bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred svojou sídelnou budovou
v Martine. Slávnostné podujatie poctil svojou účasťou politikov syn Pavol Dubček.
Veľmi sugestívne si spomínal na svojho
otca a pri tejto príležitosti sa mi v mysli vybavila personálna bibliografia – Alexander
Dubček v slovenskej a českej tlači, ktorá
uzrela svetlo sveta vďaka štyrom zostavovateliek, z ktorej jedna - Anna Klimová sa
v týchto dňoch dožíva krásneho životného
jubilea.
Životopisné údaje
Anna Klimová (rod. Šajbanová) sa narodila 20. augusta 1951 v Radvani nad Hronom, dnes súčasť B. Bystrice. V rokoch
1957 - 66 navštevovala ZDŠ v Radvani,
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v rokoch 1966 - 69 pokračovala na SVŠ –
odbor humanitný v B. Bystrici. Následne si
rozširovala svoje vedomosti na Dvojročnom nadstavbovom štúdiu knihovníctva
pri Strednej všeobecnovzdelávacej škole v B. Bystrici (1969 – 71). Po ukončení
štúdia 1. júla 1971 - nastúpila do ŠVK
v Banskej Bystrici, kde pôsobila až do
30. septembra 2010, tzn. 29 rokov ako
knihovníčka – bibliografka. V r. 1971 –
2010 bola členkou OZ pracovníkov kultúry a Spolku slovenských knihovníkov
(SSK). Od r. 2007 je členkou združenia Pro
Bibliothecae, B. Bystrica. V r. 1999 získala
Poďakovanie za prácu, od PhDr. Oľgy Laukovej, PhD., vtedajšej riaditeľky ŠVK BB
pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu
vedeckej knižnice. V r. 2001 prijala Pamätný list Krajského úradu v B. Bystrici a SSK,
Krajská pobočka v B. Bystrici za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo pri
príležitosti Dňa knihovníkov Banskobystrického kraja. V r. 2002 dostala Ďakovný
list SSK v 56. roku knihovníckej spolkovej
činnosti na Slovensku za aktívne členstvo.
V r. 2003 získala Prémiu Jozefa Miloslava
Hurbana v kategórii pôvodných biografických diel za dielo Kto bol kto v histórii
Banskej Bystrice 1255 – 2000, ktorú jej
odovzdával vtedajší riaditeľ Národného
bibliografického ústavu SNK v Martine doc. Miloš Kovačka, v Národnej dvorane
SNLM SNK v Martine. Bola som tiež pri
tejto slávnostnej chvíli a nebola som cenou
vôbec prekvapená z jediného dôvodu. Zúčastnila som sa v rámci TSK slávnostného
uvádzania publikácie do života, ktorý bol
spracovaný na bibl. odd. ŠVK autorkami Annou Klimovou a Mgr. Máriou Némethovou a kol. Pamätám si na úžasný
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úspech aj na to, že v rámci podujatia sa
prezentovali viaceré významné osobnosti,
ktoré boli v slovníku zastúpené. Spomínam
si na doc. Kamila Cejpeka, ktorý predstavil polyhistora Mateja Bela, či PhDr. Klára Kubíčková, ktorá predstavila architekta
prof. Emila Belluša a iní. Vydanie slovníka
bolo výstupom niekoľkých rokov mravenčej práce bibliografiek, ale aj spolupracovníkov z rôznych kultúrnych inštitúcií
v meste, ktorí prispievali určitou formou...
Prvou publikáciou, ktorú zostavila v r.
1981 Anna Klimová bola odporúčajúca
bibliografia s názvom - Protifašistický
odboj a SNP – bibliografia kníh za roky
1945-19801. Uvedenej tematike sa venovala aj v nasledujúcich rokoch. Vydáva v spoluautorstve s Danicou Felixovou – dva
zväzky odporúčajúcej bibliografie - Slovenské národné povstanie a protifašistický odboj : výberová bibliografia článkov za roky
1986-1988: Zv.12 a Zv.23. Výsledky ďalšej
bibliografickej činnosti sú zdokumentované v početných bibliografický výstupoch
formou edičných titulov - Bibliografie vo
fonde ŠVK za rok 1983 a Stredné Slovensko
v krásnej literatúre - výberová bibliografia.
V roku 1985 vydáva publikáciu s názvom
1 KLIMOVÁ, Anna a KOVALÍK, Tomáš,
1981. Protifašistický odboj a SNP: bibliografia
kníh 1945 –1980. Banská Bystrica: Štátna
vedecká knižnica. 104 s.
2 KLIMOVÁ, Anna a FELIXOVÁ, Danica,
1989. Slovenské národné povstanie a
protifašistický odboj: výberová bibliografia
článkov za roky 1986-1988: Zv. 1. Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica. 219 s.
3 KLIMOVÁ, Anna a Danica FELIXOVÁ,
1989. Slovenské národné povstanie a
protifašistický odboj: výberová bibliografia
článkov za roky 1986-1988: Zv. 2. Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica. 209 s.
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Osobnosti stredného Slovenska4. Slovník je založený na teritoriálno-etnickom
princípe. Uvádza v nich osobností, ktoré sa
na území dnešného Stredného Slovenska
narodili a prípadne tu žili a pôsobili. Základným prameňom pre zostavenie slovníka
bola regionálna biografická kartotéka bibliografického oddelenia ŠVK v B. Bystrici,
Encyklopédia Slovenska a Malý slovenský
biografický slovník. Slovník nadväzuje
na publikácie autorky Boženy Sitárovej –
Kalendár výročí významných osobností
Stredoslovenského kraja, ktoré vychádzali
v rokoch 1975-1979.
Do roku 1989 vydáva ešte v rámci edície
Regionálne bibliografie - Bibliografiu
periodík Stredoslovenského kraja za roky
1985-19895 a za roky1990-936.
Po roku 1999 boli v edícií Osobnosti
vydané početné personálne bibliografie
významných ľudí, s cieľom prezentovať,
zachytiť a zachovať ich diela vedeckej, kultúrnej a umeleckej produkcie pre národnú
kultúru. Ich názvy uvádzame v chronologickom poradí, v tiráži ktorých ako zostavovateľka nikdy nechýbala naša oslávenkyňa.
Akademik Jur Hronec – slovenský matematik a pedagóg (1881-1959): výberová
4 KLIMOVÁ, Anna, 1985. Osobnosti
stredného Slovenska. Banská Bystrica: Štátna
vedecká knižnica. 413 s.
5 KLIMOVÁ Anna, 1989. Bibliografia
periodík regiónu stredného Slovenska za roky
1985-1989. Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica. 177 s.
6 KLIMOVÁ Anna a Mária NÉMETHYOVÁ,
1996. Bibliografia periodík regiónu stredného
Slovenska za roky 1990-93. Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica. 347 s. ISBN 8085169-31-2.
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personálna bibliografia7,
Milan Rastislav Štefánik: personálna bibliografia8,
Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice9,
Pamäť mesta Banská Bystrica 1918-2000:
výberová bibliografická databáza o historickom, hospodárskom, spoločenskom
a kultúrnom vývoji mesta10,
Ján Mikleš : personálna bibliografia11,
Alexander Dubček v slovenskej a českej
tlači : personálna bibliografia 12,
7 KLIMOVÁ Anna a Eva POLAKOVIČOVÁ,
1999. Akademik Jur Hronec – slovenský
matematik a pedagóg (1881-1959): (výberová
personálna bibliografia). Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica, 1999. 54 s. ISBN
80-85169-42-8.
8 KLIMOVÁ Anna a Mária NÉMETHYOVÁ,
Mária HRÚZOVÁ, Eva POLAKOVIČOVÁ,
2000. Milan Rastislav Štefánik: personálna
bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica. 304 s. (Osobnosti; zv. 3). ISBN 8085169-49-5.
9 KLIMOVÁ Anna a Mária NÉMETHYOVÁ
a kol., 2002. Kto bol kto v histórii Banskej
Bystrice. Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica, 289 s. ISBN 80-85169-62-2.
10 SNOPKOVÁ Blanka, Iveta FEDOROVÁ,
SOŇA ŠVÁCOVÁ, Anna KLIMOVÁ, Mária
HRÚZOVÁ, 2005. Pamäť mesta Banská
Bystrica 1918-2000: výberová bibliografická
databáza o historickom, hospodárskom,
spoločenskom a kultúrnom vývoji mesta.
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica. 1
elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN
80-85169-78-9.
11 GARAIOVÁ, Michaela a Anna KLIMOVÁ,
Oľga LAUKOVÁ, 2006. Ján Mikleš:
personálna bibliografia. Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica, 2006. 135 s. ISBN
80-85169-87-8.
12 ŠVÁČOVÁ Soňa a Michaela GARIOVÁ,
Anna KLIMOVÁ, Blanka SNOPKOVÁ, 2007.
Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači:
personálna bibliografia. Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica. 350 s. (Osobnosti; zv.
13). ISBN 978-80-85169-94-2.
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Od Novembra k slobodným voľbám
(1989-1990):
výberová
bibliografia13
13 SNOPKOVÁ Blanka a Anna KLIMOVÁ,
2009. Od Novembra k slobodným voľbám
(1989-1990): výberová bibliografia. Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica. 230s. ISBN

a Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia14, ktorý bol jej zatiaľ
posledným titulom. Biografický slovník
obsahuje viac ako 260 biografických hesiel
osobností z oblasti vedy, výskumu, školstva, zdravotnícka, politiky, verejnej správy, podnikania a športu s väzbou na banskobystrický región.
978-80-89388-15-8.
14 SNOPKOVÁ Blanka a Anna KLIMOVÁ,
Henrieta ALBERTOVÁ, 2010. Osobnosti
Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia.
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica. 287
s. ISBN 978-80-89388-34-9.
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S úctou listujeme v dosiahnutých výsledkoch za dlhé desaťročia, ktoré Anička Klimová zasvätila bibliografii. Obdivujeme jej
nepretržitý záujem o bibliografiu a neslabnúcu životnú energiu.
S prianím všetkého najlepšieho, pevného
zdravia, neutíchajúceho elánu a optimizmu
sa pripájame ku gratulácii nielen súčasní
pracovníci oddelenia OVaB, ale aj bývalí
zamestnanci bibliografického oddelenia
i kolektív zamestnancov zo ŠVK BB.
Ing. Iva Poláková
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
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