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ÚVODNÍK / EDITORIAL

Tento príbeh sa začal písať pred 
tridsiatimi rokmi. Prežil detstvo, 
aj dospievanie. Dnes je to zrelý 
príbeh. Jeho vzťahy, názory a sny 

sa počas rokov formovali a menili. Prichá-
dzali priateľstvá, dobrodružstvá, projekty, 
partnerstvá. Má svoje úspechy, ale aj pre-
hry. Tridsaťročný príbeh, ktorý má plnú 
knižnicu spomienok.

Slovenská asociácia knižníc je dnes zre-
lý a  dospelý príbeh. Našiel si svoje pevné 
miesto a  smelo sa pozerá do budúcnosti. 
Technologický vývoj sa neustále zrýchľuje 
a prináša nové a netradičné možnosti zdie-
ľania vedomostí, informácií a  príbehov. 
Sociálne a informačné zručnosti sú našou 
súčasťou. Miesto knižníc v dobe, ktorá píše 
príbehy rýchlejšie ako ich dokáže zazna-
menať, je veľká výzva.

Ale každý príbeh je skúsenosť a skúsenosti 
nás posúvajú vpred. Vytvárajú nové príbe-
hy a  posúvajú naše hranice. Učia a  vzde-
lávajú. Knižnica je na vzdelávanie ideálne 
miesto. Knižnica sú informácie a  pokrok. 
Knižnica je kreatívny a komunitný priestor. 
Ponúka inklúziu a  bezpečie. Knižnica je 
ideálne miesto na nové príbehy. Knižnica 
je priestor pre všetkých.

Poďme spolu písať minimálne ďalších tri-
dsať rokov skvelých príbehov. Prijímajme 
a  realizujme nové stratégie. Staňme sa vi-
zionármi a hýbateľmi. Nebojme sa zmien. 
Stavajme na skúsenosti a  tradíciách, ale 
prispôsobme ich novým trendom. Ponú-
kajme to, čo knižnice robili a  robia. Kva-
litné informácie, dostupné vzdelávanie, 
kultúrnosť. Možnosť kriticky myslieť, učiť 
sa z chýb. Len tak bude tento príbeh úspeš-
ný. Oprime sa o  našu mladosť a  odvážne 
vykročme do neznáma. Verím, že spoločne 
budeme tento príbeh písať ďalej.

Zrelý vek prináša zodpovednosť. Buďme 
spoločne zodpovední a  využime túto prí-
ležitosť.

Mgr. art. Roman Večerek
Zodpovedný redaktor Bulletinu SAK

JE TO UŽ ZRELÝ VEK...



Bulletin SAK, ročník 30, číslo 4/20224

„Žijeme vo veľmi dynamickej dobe, ktorá 
nielenže neznesie stojaté vody, ale naopak 
vyžaduje ešte dynamickejší život, najmä 
v oblasti vzdelávania, informácií, vedy, kul-
túry.“

Tieto slová napísal prvý predseda Sloven-
skej asociácie knižníc Ján Kurák pred 30 
rokmi vo svojom článku „Na cestu...“. Ten-
to prvý článok som čítal už niekoľkokrát 
a musím konštatovať, že slová sú veľmi pre-
cízne vyberané tak, aby opísali fungovanie 
a ciele novovznikajúcej Slovenskej asociá-
cie knižníc. Ak by sme tento článok vydali 
dnes, tak by sme zistili, že sa dá aplikovať 
aj na našu dobu, pretože sa v  ňom píše 
o  všestrannej spolupráci knižníc, vzájom-
nej inšpirácií, ale aj riešení celoslovenských 
problémov.

Za 30 rokov sa toho na Slovensku a kni-
hovníctve urobilo naozaj veľa. Jednou 
z  markantných úloh slovenských knižníc 
bol prechod na nové knižnično-informač-
né systémy a digitalizácia alebo prepis ka-
talógových lístkov. Kto si to ešte pamätá, 
tak vie, že to boli hodiny a dni strávené za 
vtedajšou počítačovou technikou a násled-
ná propagácia a  osveta u  čitateľov a  pou-
žívateľov našich služieb. Ale boli to aj iné 
úlohy, či už legislatívne, marketingové ale 
aj priestorové.

Medzi dôležité úlohy a výzvy patrili:
 - presadzovanie a upevňovanie 

knihovníckej profesie;
 - iniciatívy v oblasti legislatívy 

knižníc (stratégie, autorsko-právna 

problematika, katalógy pracovných  
činností, atď.); 

 - zmena koncepcie Týždňa slovenských 
knižníc;

 - výročná cena SAKAČIK ako motivačný 
nástroj pre knižnice;

 - projekt SPOJME SVOJE SILY s cieľom 
regionálnej spolupráce;

 - výskumy čítania a informačnej 
gramotnosti mládeže;

 - podpora komunitných aktivít knižníc;
 - digitalizácia knižníc a jej 

sprístupňovanie;
 - organizácia celoslovenských 

konferencií.

Počas týchto rokov sa podarilo pretlačiť 
veľa legislatívnych zmien a zlepšiť naše kni-
hovnícke prostredie.
Za všetky tie roky by som rád poďakoval 

bývalým predsedom Slovenskej asociácie 
knižníc a  kolegyniam, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj asociácie. Konkrétne:

1. Ing. Ján Kurák – 1.predseda SAK, 
bývalý riaditeľ STK Bratislava

2. PhDr. Emil Vontorčík, bývalý riaditeľ 
UKB

3. PhDr. Daniela Gondová
4. PhDr. Mária Kadnárová
5. PhDr. Daniela Džuganová
6. Mgr. Emília Antolíková
7. Ing. Ondrej Látka, PhD.
8. Mgr. Andrea Doktorová
9. PhDr. Judita Kopáčiková
10. Mgr. Kamila Fircáková
11. Ľudmila Čelková

STÁLE NA CESTE.../ STILL ON THE ROAD…
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Za ich prínos im Slovenská asociácia kniž-
níc udeľuje pamätnú medailu k 30. výročiu 
založenia SAK.

Stále nám v  knihovníctve ostávajú dlho-
dobé úlohy, ktoré sa po tých rokoch zdajú 
byť neriešiteľné, ale verím, že aj s podporou 
a  zázemím členských knižníc Slovenskej 
asociácie knižníc sme silným partnerom 
pre nadriadené orgány a  postupne tieto 
problémy vyriešime. Rovnako na celom 

Slovensku musíme reflektovať na čoraz ná-
ročnejšieho návštevníka knižníc, ktorý ma 
digitálne zručnosti na vysokej úrovni. Ale 
aj napriek tomu je na Slovensku veľmi veľa 
šikovných knihovníkov, ktorí sú ochot-
ní vzdelávať sa a napredovať tak, aby boli 
oporou pre našich čitateľov a používateľov 
elektronických služieb.

Ing. Ondrej Látka, PhD.
Predseda Slovenskej asociácie knižníc

Pamätná medaila k 30. výročiu založenia SAK
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Volebné valné zhromaždenie pre obdobie 
2022 – 2025 sa konalo 15.06.2022 v Marti-
ne. V prvom rade by bolo dobré zhodno-
tiť fungovanie správnej rady za roky 2018 
– 2021. Toto funkčné obdobie Správnej
rady Slovenskej asociácie knižníc bolo ná-
ročné už od začiatku. Prvé volebné valné 
zhromaždenie sa konalo 13.6.2018, avšak 
z  dôvodu nedostatku prítomných členov 
nebolo uznášaniaschopné, a  tak sa voľby 
opakovali 5.9.2018.

Správna rada, zvolená na tomto 
volebnom valnom zhromaždení, 
pracovala v zložení:
Predseda SAK:
Ing. Ondrej Látka, PhD., Technická uni-

verzita v Košiciach
Podpredsedníčka SAK:
Mgr. Daniela Tóthová, Malokarpatská 

knižnica, Pezinok, odstúpenie zo zdravot-
ných dôvodov
Podpredsedníčka SAK:
Mgr. Jitka Kmeťová, Ekonomická univer-

zita v Bratislave
Tajomníčka SAK:
PhDr. Daniela Džuganová, Univerzita P. J. 

Šafárika v Košiciach

Členovia:
Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, Knižnica pre 

mládež mesta Košice
Mgr. Monika Lobodášová, Krajská kniž-

nica Karola Kmeťka v  Nitre (odchod do 
dôchodku)
PhDr. Alena Mičicová, Žilinská univerzita 

v Žiline
PhDr. Blanka Snopková, PhD., Štátna ve-

decká knižnica v Banskej Bystrici
Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská kniž-

nica v Žiline
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká 

knižnica v Prešove
Mgr. Katarína Matušková, Univerzitná 

knižnica, Katolícka univerzita v  Ružom-
berku (náhradníčka)

VOLEBNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC/ 
ELECTORAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION 
(Martin, 15.6.2022)

Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda SAK

Abstract: The professional structures of the association include: public libraries section, aca-
demic libraries section, working teams for long-range development, working team for infor-
mation technologies application and digitization, for legislation, editorial activities and pro-
motion and for international cooperation. 

Keywords: Slovak Library Association, library association, election 
Kľúčové slová: Slovenská asociácia knižníc, knihovnícke združenie, voľby

ČLÁNKY/ MAIN ARTICLES
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Kontrolná a revízna komisia SAK 
pracovala v zložení:
Predsedníčka KRK SAK: Mgr. Lívia Ko-

leková, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Členovia:
Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižni-

ca SAV, Bratislava
PhDr. Mária Kadnárová, Univerzita Ko-

menského v Bratislave
PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská 

knižnica v Bratislave (abdikácia ku dňu 
31.12.2020)

Slovenská asociácia knižníc má k dnešné-
mu dňu 104 členov. Za uplynulé obdobie 
nastali v počte asociácie nasledujúce zme-
ny.

Počet novoprijatých knižníc do 
asociácie:
2019 – 7 knižníc (Galantská knižnica, 

Knižnica Slovenskej Národnej Galérie, 
Knižnica Jána Henkela v  Levoči, Podtat-
ranská knižnica v Poprade, Mestská kniž-
nica Kysucké Nové Mesto, Mestská knižni-
ca Ružomberok, Mestská knižnica Brezno)
2020 – 5 (Mestská knižnica L.V. Riznera v 

Novom Meste nad Váhom, Tribečská kniž-
nica v Topoľčanoch, Akademická knižnica 
Fakulty informatiky a informačných tech-
nológií STU v Bratislave, Mestská knižni-
ca Liptovský Hrádok, Mestská knižnica 
v Stropkove)
2021 – 1 (Mestská knižnica A. H. Škul-

tétyho v Tisovci)
2022 – 1 (Knižnica Oravskej galérií v Dol-

nom Kubíne) 

Počet knižníc, ktoré vystúpili z asociácie:
2019 – 2 (Slovenská národná knižnica, 

Univerzitná knižnica v Bratislave)
2020 – 1 (Slovenská chemická knižnica, 

STU Bratislava)

Zmeny na postoch riaditeľov členských 
knižníc boli priebežne aktualizované v ad-
resári na stránke www.sakba.sk. Je nutné 
povedať, že aj napriek viacerým požia-
davkám, sa k  nám aktualizácie kontaktov 
knižníc dostávajú len zriedkavo. Odborná 
skupina pre informačno-komunikačné 
technológie SAK pravidelne zverejňovala 
všetky aktuality na stránke SAK. 

Správna rada SAK (ďalej SR SAK) sa od 
VVZ SAK v roku 2018 stretla 19–krát 
a to:
v roku 2018, dňa 5.9.2018 v Martine , 

v dňoch 6. – 7.11.2018 v Košiciach;
v roku 2019, 17.1.2019 v Slovenskej poľ-

nohospodárskej knižnici v Nitre, 18.2.2019 
v  Univerzitnej knižnici UNIZA, 26 a 
27.6.2019 v Knižnici Józsefa Szinnyeiho 
v Komárne, 29. a 30.10.2019 v Štátnej ve-
deckej knižnici v Prešove;
v roku 2020, 22.01.2020 v Štátnej vedec-

kej knižnici v Banskej Bystrici, 18.02.2020 
v Slovenskej národnej knižnici v Martine, 
29.6.2020 v Univerzitnej knižnici Žilinskej 
univerzity, 14.10.2020 v Univerzitnej kniž-
nicu KU v Ružomberku, 2.12.2020 online 
cez aplikáciu Webex;
v  roku 2021, dňa 24.2.2021 online, 

12.5.2021 online, 7. a 8.7. 2021 v Univer-
zitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku, 3. 11.2021 online;
v roku 2022, 27.1.2022 online, 22.2.2022 

online, 10.5.2022 v Univerzitnej knižni-
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ci Katolíckej univerzity v  Ružomberku, 
14.6.2022 v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine.

Valné zhromaždenie SAK sa uskutočňo-
valo pravidelne vždy na začiatku kalen-
dárnych rokov, bralo na vedomie správu 
o činnosti, rozbor hospodárenia a schvaľo-
valo plán činnosti a  rozpočet na nasledu-
júci rok. Fungovanie Správnej rady SAK 
bolo rozmanité a  je ťažké v krátkosti zhr-
núť aktivity SAK za obdobie 49 mesiacov. 
Veľa informácií bolo zverejnených vo vý-
ročných správach, spomeniem preto len tie 
najdôležitejšie udalosti.

Správna rada SAK podala za uplynulé ob-
dobie 7 projektov, pričom len jeden z nich 
nebol podporený. Celková výška financií 
získaných z Fondu na podporu umenia za 
toto obdobie bolo 48 300 eur.

• KNIŽNICE 2022 – Priestor pre 
všetkých, 11 000 eur

• Týždeň slovenských knižníc 2022, 
17 000 eur

• Knižnice a informačné vzdelávanie, 
4 300 eur

• Týždeň slovenských knižníc 2021, 5 000 
eur

• Nové technológie v informačnom 
vzdelávaní, nepodporené

• Týždeň Slovenských knižníc 2020, 3 000 
eur

• Týždeň slovenských knižníc 2019, 8 000 
eur

Na začiatku volebného obdobia schválilo 
valné zhromaždenie SAK úpravu člen-
ských príspevkov jednotlivých knižníc a to 

z dôvodu snahy prilákať do asociácie väčšie 
množstvo mestských knižníc, poplatok sa 
tak znížil z 80 eur na 50 eur.

BULLETIN SAK
Počas volebného obdobia pravidelne vy-

chádzal Bulletin SAK v  tlačenej verzii na 
jeho vydávaní sa podieľala redakčná rada 
v zložení: PhDr. A. Mičicová (zodpovedná 
redaktorka), PhDr. Z. Babicová (výkonná 
redaktorka), Ľ. Čelková, Mgr. Z. Martin-
čeková, Mgr. K. Matušková, PhDr. K. 
Prextová, Mgr. V. Závadská. Technický 
redaktor Ing. R. Valenčák. Grafickú úpra-
vu, tlač a  distribúciu zabezpečovala UK 
TUKE.
Aj v tomto volebnom období sa osvedčilo 

zasadnutie redakčnej rady Bulletinu SAK 
prostredníctvom videokonferencie vždy 
v  úvode nového roka. Bulletin ponúka 
v priemere 60 – 70 strán každého čísla na 
publikovanie informácií o množstve kva-
litných odborných, kultúrnych a vzdeláva-
cích podujatí v knižniciach.

Webová stránka SAK prešla väčšou zme-
nou, kde sa použili najnovšie technológie 
založené na redakčnom systéme world-
press. Webhosting sa počas tohto obdobia 
nezmenil, upravil sa len ponúkaný priesto-
rový balíček, pretože sa nám zväčšil ar-
chív Bulletinu a tým aj nároky na diskový 
priestor. Zodpovednou za web stránku bola 
Mgr. Jitka Kmeťová z odbornej skupiny pre 
IKT SAK. Zaujímavými aktivitami sú aj 
Facebooková stránka, ktorá bola založená 
v  3.7.2019 a  v  súčasnosti má skoro 1500 
skladovateľov a  1300 likeov. Veľká vďaka 
za všetky príspevky na FB patrí Blanke 
Snopkovej, ktorá je hlavný admin. Ďalšou 
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aktivitou bol aj grafický leták odporúčanej 
literatúry na letnú dovolenku alebo zimné 
obdobie. V tejto aktivite sme zaznamenali 
zvýšený počet zdieľaní tohto letáku.

TSK
Tradičným podujatím, ktoré každoročne 

organizuje SAK v  spolupráci so SS KK je 
Týždeň slovenských knižníc. Záštitu nad 
Týždňom slovenských knižníc prvý rok 
prevzala Ministerka kultúry Ľubica Laš-
šáková  a  následne ďalšie roky, Minister-
ka kultúry Natália Milanová. Je to aktivita 
predovšetkým sekcie verejných knižníc. 
Slávnostné otvorenie Týždňa sloven-

ských knižníc sa uskutočnilo v  roku 2019 
v priestoroch Historickej radnice v Levoči, 
v  roku 2020 v Kráľovskej sieni SNG Zvo-
lenský zámok, a  v  roku 2021 a  2022 žiaľ, 
iba online. Slávnostné otvorenia boli za 
účasti ambasádora – herca Jána Galoviča a 
významných hostí – predsedu samospráv-
neho kraja, primátorov, poslancov a médií. 
Súčasťou boli tlačové konferencie busbor-
dy, plagáty, tašky, ecoBatoh, rúška a  iné 
propagačné materiály s  logom Idem do 
knižnice. Veľký význam majú aj naši part-
neri, ktorý do TSK každoročne prispievajú 
hodnotnými cenami pre knižnice. Do TSK 
sa zapájajú organizovaním podujatí člen-
ské aj nečlenské knižnice. 
Musím však spomenúť, že organizácia 

takéhoto celoslovenského podujatia je 
mimoriadne náročnou aktivitou, ako na 
financie, tak aj na samotnú prípravu, orga-
nizáciu a  realizáciu. Posledný ročník mal 
silnú reklamnú kampaň na sociálnych sie-
ťach s  pomocou profesionálnej reklamnej 
agentúry za pomoci financií z  Fondu na 
podporu umenia. Ako je to zvykom, tak 

Týždeň slovenských knižníc sa bude kaž-
doročne konať prvý marcový týždeň. 

PODUJATIA SAK
SR SAK každý rok podporuje, s  cieľom 

pozitívneho zviditeľňovania Slovenskej 
asociácie knižníc i samotných knižníc ako 
vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, orga-
nizáciu širokého spektra aktivít a podujatí. 
Osobitnú podporu SR SAK mali celoslo-
venské aktivity, napr. Noc s  Andersenom, 
čitateľský maratón Čítajme si, ktorý orga-
nizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom 
výbore UNICEF, Dni detskej knihy, celoslo-
venské podujatie na podporu čítania, Deň 
ľudovej rozprávky, pokračovanie podujatia 
detských knihovníkov na počesť slovenské-
ho rozprávkara Pavla Dobšinského, Čítame 
s Osmijankom. Pridáš sa aj Ty?, podujatie 
Celé Slovensko číta deťom a Celé Slovensko 
číta deťom aj na Mikuláša. 
Aj napriek tomu, že pandémia výrazne 

zasiahla do organizácií týchto verejných 
podujatí, mnohé z  nich nadobudli online 
verziu a fungovali aj naďalej. 

SAKAČIK A PARTNERSTVO
Každý rok vyhlasuje SAK súťaž o  cenu 

SAK za aktívnu čin knižnice „SAKAČIK“.

Ocenenie SAKAČIKA dostali:
2019 – Slovenská pedagogická knižnica, 

Záložka do knihy spája školy
2020 – Knižnica pre mládež mesta Košice, 

Čítania v nemocnici
2021 – Verejná knižnica Jána Bocatia, lite-

rárny e-magazín Knihy na dosah
2022 – Mestská knižnica Kysucké Nové 

Mesto, vernostná karta najaktívnejším 
mladým čitateľom
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Každá ocenená knižnica získala finančnú 
odmenu vo výške 700 € na nákup knižnič-
ného fondu.
Projekt „Partnerstvo alebo spojme svoje 

sily“ aj v  tomto volebnom období posky-
toval knižniciam možnosť získania finanč-
ných prostriedkov na realizáciu podujatí 
v sume spolu 1650 €. Jednotlivé podpore-
né knižnice boli každoročne spracované 
v správe o činnosti SAK a informujú o rea-
lizovaných projektoch priebežne v Bulleti-
ne SAK. Aj keď financie v tomto programe 
nie sú vysoké, tak je to dobrý ukazovateľ 
aktivity zapojenej knižnice. Taktiež je to 
potom dobrý argument voči zriaďovateľo-
vi, že knižnica je aktívna a úspešná v získa-
vaní financií z externých projektov.

VZDELÁVACIE PODUJATIA SAK
Každoročne uskutočňovala SAK vzdelá-

vacie semináre pre akademické knižnice. 
K tradičným podujatiam, ktoré organizuje 
Štátna vedecká knižnica organizuje v Ban-
skej Bystrici patrí medzinárodné Kolok-
vium slovenských, českých a  moravských 
bibliografov, kde je SAK spoluorganizáto-
rom podujatia, ale aj dlhoročné odborné 
podujatie IT Lib. V  tomto funkčnom ob-
dobí sa podarilo zrealizovať aj sériu dvoch 
seminárov Hovorme o  informačnom vzde-
lávaní.

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Počas volebného obdobia sme monitoro-

vali aktivity zahraničných asociácií, spol-
kov a  združení (SKIP, EBLIDA, LIBER 
a pod.), o najvýznamnejších aktivitách in-
formovala SAK prostredníctvom Bulletinu 
SAK. Priebežne zabezpečovala preklady 
obsahov jednotlivých čísiel B SAK, názvy 

článkov,  anotácie nosných článkov a  kľú-
čových slov  do anglického jazyka. Zame-
rali sme sa na spoluprácu pri spoločných 
aktivitách EBLIDA,  IFLA a Reading and 
Writing Foundation – na programe Public 
Libraries 2020. Zástupcovia SAK sa zú-
častnili výstavy Generation Code v Bruseli 
v priestoroch Európskeho parlamentu. Vý-
stava bola súčasťou podujatia EU CODE 
WEEK, organizovali ju členovia programu 
Public Libraries 2020. V nasledujúcich ro-
koch bolo toto podujatie taktiež zrušené 
z dôvodu pandémie. 

LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ
Dôležitým prvkom v činnosti SAK je aj le-

gislatívna činnosť. Za uplynulé obdobie sa 
muselo reagovať a pripomienkovať na naj-
pálčivejšie problémy a  podnety zo strany 
ministerstiev. Boli to napríklad:
• delimitácia ŠVK z rezortu kultúry pod 

rezort školstva
• transformácia Slovenskej pedagogickej 

knižnice
• požiadavky na vytvorenie portálu pre 

osirelé a nedostupné diela
• otvorenie a pripomienkovanie 

Autorského zákona, Zákona 
o povinných výtlačkoch, programového 
vyhlásenia vlády, 

• príprava a realizácia dotazníkového 
prieskumu a vyhodnotenie podkladov 
k odpočtu Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 – 2020.

Jedným z úspechov uplynulého volebného 
obdobia bolo aj podpísanie Memoranda 
o spolupráci medzi SAK a SSKK. Táto spo-
lupráca nadobudla hlbší rozmer a stále sa 
rozširuje.  
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Máme 30. výročie založenia našej knihov-
níckej asociácie, čo už je úctyhodný vek. 
Aj napriek nepriaznivým celosvetovým 
podmienkam, však vieme spolupracovať, 
zomknúť sa a ďalej sa rozvíjať. Veď aj toto 
je základná myšlienka Slovenskej asociácie 
knižníc. 
Vráťme sa k  Volebnému valnému zhro-

maždeniu, ktoré sa koná každé tri roky 
a volí sa na ňom nová Správna rada SAK, 
predseda SAK a Kontrolná a revízna komi-
sia SAK. Snahou je okrem hlavného záme-
ru volieb priniesť aj nové informácie, a tak 
sme na toto zasadnutie zvolili sprievodný 
program:
1. Zručnosti pre život – Národný ko-

ordinátor Európskeho  programu vo 
vzdelávaní dospelých;

2. Metodická a vzdelávacia činnosť z po-
hľadu Slovenskej národnej knižnice;

3. Sumarizácia projektu „Je nás počuť- 
vývoj, analógia a spolupráca s knižni-
cami“.

Na každom valnom zhromaždení SAK 
sa prednáša Správa o hospodárení SAK za 
uplynulé obdobie a Správa o činnosti SAK. 
Nebolo to inak ani teraz. Po týchto povin-
ných správach sa pomaly pripravovalo na 
hlasovanie. K. Šušoliaková, predsedníčka 
mandátnej komisie konštatovala, že na 
Volebnom valnom zhromaždení je prítom-
ných 54 členov SAK z celkového počtu 104 
členov, čo predstavuje 56,16 % účasť. Valné 
zhromaždenie je uznášaniaschopné, mož-
no pristúpiť k voľbám do orgánov SAK.
Volebný poriadok SAK bol zaslaný všet-

kým členom SAK spolu s pozvánkou na 
Valné zhromaždenie, napriek tomu pred-
sedníčka volebnej komisie A. Mičicová 

prítomných oboznámila s  celým znením 
Volebného poriadku SAK a následne pred-
stavila kandidáta na predsedu Správnej 
rady SAK. 
Po predstavení kandidáta na predsedu 

SAK sa uskutočnila jeho voľba. Počas sčí-
tavania výsledkov hlasovania sa otvorila 
diskusia, kde vystúpili V. Závadská, D. 
Džuganová, A. Martinická, O. Látka, B. 
Bellérová – k problému výberu nového KIS 
pre slovenské knižnice (o chýbajúcej pra-
covnej skupine alebo projektovom tíme, 
o  liberalizácii KIS, o  vhodnosti/nevhod-
nosti KIS pre rôzne typy knižníc, o návrhu 
na riešenie tohto problému do uznesenia 
z VVZ).  K. Matušková informovala o prí-
prave celoslovenskej konferencie „Knižni-
ce 2022 – Priestor pre všetkých“.
Po diskusii predsedníčka volebnej komi-

sie A. Mičicová oznámila výsledky volieb 
kandidáta na predsedu SAK, ktorým sa stal 
O. Látka. Ďalej sa predstavili kandidáti do 
Správnej rady SAK a KRK SAK, následne 
sa uskutočnili voľby kandidátov do Správ-
nej rady SAK a Kontrolnej a  revíznej ko-
misie SAK. Následne sa vyhlásili výsledky 
volieb členov správnej rady a  kontrolnej 
a revíznej komisie – prečítaním Správy vo-
lebnej komisie SAK. Súčasne s riadne zvo-
lenými členmi správnej rady a  kontrolnej 
a revíznej komisie boli zvolení i  4 náhrad-
níci do správnej rady a 2 náhradníci kon-
trolnej a  revíznej komisie. Všetky návrhy 
a závery predložila predsedníčka návrhovej 
komisie B. Bellérová VVZ SAK a uznesenie 
bolo jednohlasne schválené. 
Stretnutie knihovníkov, či už ide o  valné 

zhromaždenie, alebo iné podujatie, je vždy 
príležitosťou sa porozprávať v priateľskom 
duchu a vymeniť si poznatky a skúsenosti. 
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Som rád, že aj na tomto zhromaždení sme 
sa cez prestávky mohli stretnúť a nadviazať 
ďalšiu spoluprácu v  rôznych oblastiach, 
alebo sa len tak porozprávať o každoden-

Na volebnom valnom zhromaždení Slo-
venskej asociácie knižníc a voľbách do or-
gánov SAK sa podľa prezenčnej listiny zo 
104 členských knižníc zúčastnili zástupco-
via z 54 členských knižníc, t. j. 56,16 %.

Hlasovacie lístky si prevzalo 54 členských 
knižníc.

Počet odovzdaných platných hlasovacích 
lístkov:
• č. 1 na funkciu predsedu SAK: 54

lístkov;
• č. 2 za členov SR SAK: 54 lístkov;
• č. 3 za členov KRK SAK: 54 lístkov.

Volebná komisia SAK konštatuje, že na 
základe výsledkov hlasovania boli zvolení:

- na funkciu predsedu SAK:
Ing. Ondrej Látka, PhD.

- za členov Správnej rady SAK:
PhDr. Daniela Džuganová
Mgr. Katarína Šušoliaková
Mgr. art. Roman Večerek
Mgr. Valéria Závadská

ných problémoch.  Zaželajme si do ďalšie-
ho obdobia veľa úspešných projektov, pod-
ujatí a veľa spokojných čitateľov.

ZÁPISNICA O VOĽBÁCH PREDSEDU, ČLENOV SPRÁVNEJ RADY 
A KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC, 
MARTIN, 15.06.2022

Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
PhDr. Kamila Prextová
Mgr. Monika Lopušanová
PhDr. Blanka Snopková
Ing. Alžbeta Martinická
Mgr. Katarína Matušková

náhradníci:
Ing. Kmeťová Jitka  
Ing. Silvia Sameková
Ing. Pavol Tomašovič   
PhDr. Dušana Šinalová  

- za členov Kontrolnej a revíznej komisie 
SAK:
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Ing. Alena Poláčiková
Mgr. Michal Sliacky

náhradníci:
Mgr. Mária Mestická
Ing. Silvia Sameková

Volebná komisia VVZ SAK:
Predseda: Ing. Alena Mičicová
Členovia: Mgr. Ivana Knapová, Mgr. Iveta 

Michalková
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Volebné valné zhromaždenie Slovenskej 
asociácie knižníc

1. berie na vedomie
 - Správu o činnosti SAK za volebné 

obdobie 2019 – 2022 
 - Rozbor hospodárenia SAK k 13.6.2022
 - Nového člena SAK: Knižnica Oravskej 

galérie v Dolnom Kubíne
 - Informáciu o podporení žiadosti 

o príspevok k výročiu založenia:
 - Okresná knižnica Dávida Gutge-
sela v Bardejove

 - Turčianska knižnica v Martine
 - Podtatranská knižnica v Poprade
 - Tekovská knižnica v Leviciach
 - Hornozemplínska knižnica vo 
Vranove nad Topľou

 - Krajská knižnica L. Štúra vo 
Zvolene

 - Kysucká knižnica v Čadci – prí-
spevok bol vrátený

UZNESENIE Z VOLEBNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SAK Z 15.6.2022

2. schvaľuje
 - Správu volebnej komisie o priebehu a 

výsledkoch volieb predsedu SAK
 - Správu o priebehu a výsledkoch volieb 

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

členov KRK SAK a náhradníkov

3. ukladá
 - novozvolenej SR SAK prebrať 

administratívnu agendu do 30.8.2022 
a finančnú agendu do 30.8.2022,

 - zaoberať sa podnetnými návrhmi 
a pripomienkami z diskusie

4. vyslovuje uznanie a  poďakovanie dote-
rajšej SR SAK za vykonanú prácu.
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Tohtoročné jubileum Slovenskej asociácie 
knižníc a zároveň aj Bulletinu SAK je ak-
tuálnou príležitosťou pripomenúť si v koc-
ke etapy a udalosti za ostatných päť rokov 
(hodnotenie štvrťstoročia činnosti SAK 
priniesol B SAK v r. 2017) a to z pohľadu 
toho najpovolanejšieho – predsedu SAK 
Ing. Ondreja Látku, PhD., riaditeľa Uni-
verzitnej knižnice Technickej univerzity 
v Košiciach. Do tejto zodpovednej funkcie 
nastúpil pred štyrmi rokmi a vystriedal tak 
ženy, ktoré stáli na čele SAK viacero voleb-
ných období.

• Pán predseda, ujali ste sa funkcie v ruš-
nom roku opakovaných volieb do SAK. 
Ako by ste stručne zhodnotili uplynu-
lých päť rokov?

Moje funkčné obdobie nezačalo ideál-
ne, už len z pohľadu opakovaných volieb. 
V  správnej rade SAK som už pôsobil aj 
predtým, ale byť predsedom, je náročnejšie 
ako sa môže zdať. Nielen z  pohľadu veľ-
kej zodpovednosti, ale času strávenom na 
plánovaní úloh, alebo riešení problémov. 
Je veľmi ťažké skĺbiť zamestnanie, prácu 
v Správnej rade SAK a k komu aj osobný 
život a rodinu, ale verím, že sa mi to za po-
sledné štyri roky podarilo.
Moja agenda je zväčša administratívna, 

kde treba často zaujať stanovisko ku kni-
hovníckej legislatíve, zapájať sa do rôznych 
pracovných skupín, kde sa formuje sme-
rovanie knihovníctva na Slovensku. Je to 
práca, ktorá navonok nie je až tak viditeľ-

ná, ale je priam nevyhnutná pre kreovanie 
prostredia z  pohľadu knihovníka, pretože 
často sa stáva, že legislatívu a zákony tvoria 
úradníci od stola, ktorí nemajú predstavu 
o každodennej práci v  knižnici. Som rád, 
že sa asociácii podarilo zorganizovať aj zo-
pár pekných podujatí, či už vzdelávacích 
alebo kultúrnych. Určite treba spomenúť 
aj výskum o informačnej gramotnosti, kde 
výstupom bola zaujímavá publikácia, ale aj 
celoslovenskú odbornú konferenciu Kniž-
nice 2022 – Priestor pre všetkých.
Jedno ma však teší, že sme v  roku 2020, 

týždeň pred lockdownom stihli otvoriť 
Týždeň slovenských knižníc na zámku vo 
Zvolene. Ďalšie dva roky pandémie boli 
ozaj náročné. Síce sme sa naučili komu-
nikovať v  online priestore, zorganizovali 
rôzne online semináre, podujatia, mítingy 
a porady, ale bolo cítiť, že to nie je to pravé. 
Aj napriek tomu verím, že sa všetky podu-
jatia, ktoré mali dlhodobú tradíciu zacho-
vali a budú sa organizovať aj naďalej.

• Zrejme neboli len spomínané úspechy. 
Ktoré zámery sa napriek úsiliu nepo-
darilo zrealizovať, resp., čo vás najviac 
trápi?

Myslím si, že niektoré online podujatia ne-
mali až taký dopad, ako sa myslelo. Ľudia 
za počítačmi, mobilmi a tabletmi nemôžu 
naplno precítiť tú atmosféru, ako keď za 
zúčastnia nejakého podujatia naživo. Môj 
osobný názor je, že aj Týždeň slovenských 
knižníc mohol byť ešte lepší, keby nebol 

PÄŤ OTÁZOK PREDSEDOVI SAK ONDREJOVI LÁTKOVI/ FIVE QUESTIONS TO 
THE CHAIRMAN OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION, ONDREJ LÁTKA

30 ROKOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC/ 30 YEARS OF THE SLOVAK 
LIBRARY ASSOCIATION
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v  online priestore. Čo sa nepodarilo je 
nadviazanie úzkej spolupráce s Asociáciou 
poľských knižníc, kde som mal v  pláne 
pripraviť putovný seminár, alebo turné po 
poľských knižniciach. Vzdelávanie knihov-
níkov je stále na prvom mieste a rozhodne 
treba poznať to, čo sa deje v našom blízkom 
okolí.

• Vašimi rukami prechádzajú všetky 
zásadné materiály, stanoviská, návrhy 
a pod. Máte možnosť vypočuť si názo-
ry knihovníkov na rôznych podujatiach 
či pri rozličných príležitostiach. Pre-
zraďte, stretli ste sa aj s kritikou práce 
SAK, resp. s výhradami k spolupráci 
s nadriadenými orgánmi, inštitúciami, 
alebo je všetko OK?

Niekedy počúvam kritiku alebo otázky, čo 
vlastne SAK pre knižnice robí, ale vždy po 
rozhovoroch sa to vyjasní a každý pochopí, 
že tu mravčiu prácu nevidno. Okrem toho, 
keď sa zmienim o podujatiach, ktoré sa ro-
bia na profesionálnej úrovni, tak tá kritika 
ustane. Všetko je to o  komunikácií a  vôli 
pochopiť náročnosť úloh SAK. Výhrady zo 
strany nadriadených orgánov neeviduje-
me, skôr je to SAK, kto poukazuje na dlho-
dobo neriešené problémy. Kritiku však nie 
každý vie ľahko zvládnuť. Preto je SAK ob-
čas v očiach niektorých inštitúcií alebo or-
gánov nie veľmi prívetivý partner. Ale tak 
to má byť, podľa môjho názoru, problém 
existuje vtedy, pokiaľ sa o ňom vie. Predo-
všetkým na tých miestach, ktoré riešenie 
problémov môžu ovplyvniť.
Čo sa týka komunikácie, tak som otvorený 

pre všetkých. Troška ma mrzí komunikácia 
s  Ministerstvom kultúry SR, kde sa často 
mení pracovný personál, a  tak je ťažšie 

nájsť kontaktnú osobu a nadväzovať dlho-
dobejšiu spoluprácu.

• V súvislosti s hodnotením ostatnej 
„päťročnice“  som si spomenula na vaše 
slová z r. 2019, že „ ... napriek množstvu 
podujatí na Slovensku nemajú knižnice 
záujem písať články a publikovať ich 
v Bulletine SAK. Pritom ide o veľmi 
dobrú propagáciu knižnice a jej aktivít. 
Druhou výhodou je inšpirácia pre ďal-
šie knižnice na Slovensku. ... Bol by som 
rád, keby si každá členská knižnica aso-
ciácie vzala za svoje raz ročne napísať 
zaujímavý článok o svojej práci.“Myslíte 
si, že sa to odvtedy zlepšilo?

Áno, zlepšilo sa to. Ale stále to stojí na 
usilovnej práci zodpovedného a výkonné-
ho redaktora Bulletinu SAK, ktorí neustá-
le hľadajú témy a  články do ďalších čísel 
a ročníkov. Samozrejme, že sú témy, ktoré 
prichádzajú samé, ale mňa tešia aj články 
z  členských knižníc. Najmä to, kto má čo 
nové, aké podujatie sa podarilo, čo vieme 
„odkukať“ a  podobne. Veľkou devízou je 
to, že to robia knihovníci pre knihovníkov, 
preto vzájomná inšpirácia je to najdôleži-
tejšie, čo môže tento formát priniesť. Veľa 
knižníc si myslí, že podujatia, ktoré rea-
lizujú, má každá knižnica, a  tak je o nich 
zbytočne písať. Nikto ale netuší, koho ten-
-ktorý článok môže zaujať a  inšpirovaťna 
inováciu podujatia. Preto som rád, keď sa 
do Bulletinu SAK dostanú aj články z men-
ších knižníc.

• A na záver nemôže chýbať otázka o naj-
bližších plánoch i tých perspektívnych 
v novom funkčnom období?

SAK vždy reflektuje na aktuálne dianie 
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v slovenskom knihovníctve, a tak nevieme 
presne, čo nás čaká. Už asi dva roky sa roz-
práva o nosnej sieti knižníc, takže na to sa 
pripravujeme a uvidíme, čo z  toho vznik-
ne. Zatiaľ je o tom ticho, a tak musíme len 
čakať a  byť pripravený spolupracovať, aby 
sme naše fungovanie mohli ovplyvňovať 
od začiatku. Čo určite plánujeme je naše 
najväčšie podujatie a  to Týždeň sloven-
ských knižníc, ktoré chceme poňať iným 
spôsobom tak, aby knižnice rezonovali 
v širokej verejnosti. Málokto vie, ale také-
to veľké podujatie sa pripravuje niekedy 

takmer rok dopredu, aby sa naplnili všetky 
jeho ciele. Plánujú sa aj rôzne vzdelávacie 
podujatia a semináre, ktoré budú v spolu-
práci s Fondom na podporu umenia, ale aj 
čisto vo vlastnej réžii.
Jednou z  mojich osobných plánov je aj 

rozširovanie kalendára knihovníckych 
podujatí na Slovensku, ktorý je na webovej 
stránke SAK. Síce už funguje asi rok, ale 
ešte sa nestihol vžiť a zapísať do povedomia 
knihovníkov.

S predsedom SAK Ing. Ondrejom Látkom 
PhD. sa rozprávala PhDr. Ľudmila Čelková

Bulletin SAK vstúpil do tridsiateho roku 
svojho vychádzania. Takmer desať rokov 
(od r. 2013 do polovice r. 2022) bola jeho 
výkonnou redaktorkou PhDr. Zuzana Ba-
bicová z Univerzitnej knižnice UPJŠ v Ko-
šiciach. Pri príležitosti ukončenia jej pôso-
benia v tejto funkcii jej chceme poďakovať 
za vykonanú prácu a zároveň ju požiadať 
o obzretie sa na históriu vychádzania Bul-
letinu SAK, s osobitným zreteľom na obdo-
bie ostatných piatich rokov (2018 – 2022) 
a položiť jej niekoľko otázok.

• Aké bolo poslanie a aké boli úlohy 
Bulletinu SAK a) ako tlačového orgánu 
Slovenskej asociácie knižníc, b) ako 
jedného z nemnohých periodík v sú-
časnom systéme knihovníckej tlače na 
Slovensku?

a) Bulletin SAK aj počas môjho pôsobenia 
na pozícii výkonnej redaktorky si uchoval 
funkciu tlačového orgánu SAK. Stalo sa 
tradíciou, že prvé číslo bulletinu v novom 
kalendárnom roku prinášalo materiá-
ly z  Valného zhromaždenia SAK (správu 
o  činnosti SAK, uznesenia, plán práce 
a aktivít SAK na prebiehajúci rok) ako aj z 
mimoriadnych zhromaždení -  volebných. 
Na stránkach bulletinu si našli svoje miesto 
aj príspevky o  ocenení SAKAČIK, ktoré 
udeľuje SR SAK i podporených projektoch 
programu Partnerstvo alebo Spojme svo-
je sily. V  rubrike Informácie sme sa zase 
snažili uverejňovať aktuálne informácie zo 
zasadnutí SR SAK, ktoré mali univerzálny 
charakter.
b) Nielen ako výkonná redaktorka ale 

najmä ako knihovníčka oceňujem Bulletin 

PÄŤ OTÁZOK VÝKONNEJ REDAKTORKE BULLETINU SAK ZUZANE 
BABICOVEJ/ FIVE QUESTION TO THE EXECUTIVE EDITOR OF THE BULLETIN 
OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION

30 ROKOV BULLETINU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC/ 30 YEARS OF THE 
BULLETIN OF THE SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION
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SAK ako odborové periodikum, na strán-
kach ktorého som sa mohla dočítať o  ak-
tuálnom dianí v knihovníctve, o zavádzaní 
nových knižnično-informačných služieb, 
rôznorodých podujatiach, o  jubilujúcich 
knižniciach, významných osobnostiach... 
Uvedomovala som si absenciu slovenského 
knihovníckeho periodika, ktoré by priná-
šalo nielen odborné stanoviská k  našim 
problémom, ale bolo aj platformou na pre-
zentáciu zaujímavých aktivít naprieč celým 
spektrom všetkých typov knižníc na Slo-
vensku. Verím, že sa nám to ako redakčnej 
rade podarilo naplniť.

• Bulletin SAK má široké obsahové 
zameranie a ustálený systém rubrík. 
Predstavte tieto rubriky a ich náplň 
v ostatných piatich rokoch.

Teším sa, že napriek tak dlhému obdo-
biu zostali rubriky, a  tým pádom aj ob-
sahové zameranie, nezmenené. Znamená 
to, že definovanie rubrík bolo nadčasové 
a  zahrnulo široké spektrum knihovníc-
kych tém. Rubrika Články bola zamera-
ná na vytypovanú hlavnú tému, ktorej 
bolo to - ktoré číslo venované. Prinášala 
odborný pohľad zainteresovaných auto-
rov k danej téme. O.i. sme v tejto rubrike 
prinášali príspevky o  našich jubilujúcich 
knižniciach. Veľkým prínosom boli (a 
sú) rubriky Predstavujeme nových čle-
nov SAK a  Zo života nečlenských kniž-
níc, ktoré širokej čitateľskej verejnosti 
priblížili zaujímavé knižnice na Sloven-
sku. Osobitne by som chcela vyzdvihnúť 
rubriku Naša anketa: pohľad na profesiu  
knihovníka, ktorá prinášala rozhovory 
so zaujímavými osobnosťami kultúrne-
ho, vedeckého i spoločenského života. Po 

prečítaní týchto rozhovorov vždy stúplo 
moje sebavedomie knihovníka a naplnila 
ma radosť z vlastnej profesie.
Najobsažnejšou rubrikou bola rubrika 

s názvom Informácie, kde boli uverejňova-
né príspevky autorov z  knižníc o  poduja-
tiach, príkladoch dobrej praxe, inováciách, 
oceneniach a pod.
Vydavateľské aktivity knižníc zase obsa-

hovala rubrika Z  našich vydaní. Medzi-
národné skúsenosti i  podujatia, účasť na 
rôznych knihovníckych konferenciách, 
kolokviách, návštevy knižníc v  zahraničí 
alebo návštevy zahraničných knihovníkov 
u  nás – to boli témy patriace do rubriky 
Zahraničná spolupráca. Prostredníctvom 
týchto informácií sme mali neustále kon-
takt s dianím v „knihovníckom zahraničí“. 
Posledná rubrika, ktorou sa obsah bulleti-
nu končil, patrila Personáliám. V nej sme 
si pripomínali životné jubileá významných 
pracovníkov našich knižníc, ktorí zanecha-
li výraznú stopu v slovenskom knihovníc-
tve – tak žijúcich ako aj tých, ktorí sa na nás 
pozerajú z knihovníckeho neba. 
Každý rok sme sa v  poradí druhé číslo 

Bulletinu SAK rozhodli venovať nášmu 
najväčšiemu sviatku – Týždňu slovenských 
knižníc. Zmapovaním tohto podujatia 
uchovávame priebeh každého ročníka pre 
ďalšie generácie.

• Kto bol zodpovedným redaktorom 
Bulletinu SAK a aké bolo zloženie jeho 
redakčnej rady. Ako redakčná rada 
spolupracovala na napĺňaní poslania 
Bulletinu SAK a jeho obsahu?

V rokoch 2018 – 2022 došlo v redakčnej 
rade k  niekoľkým zmenám. Ako zodpo-
vedná redaktorka v  roku 2018 pôsobila 
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PhDr. Judita Kopáčiková, od roku 2019 
v tejto pozícii začala pracovať PhDr. Alena 
Mičicová. Medzi členkami redakčnej rady 
nájdete mená PhDr. Ľudmila Čelková, 
PhDr. Eleonóra Janšová, Mgr. Ivana Gálu-
sová, Mgr. Daniela Tóthová, Mgr. Valéria 
Závadská, PhDr. Kamila Prextová, PhDr. 
Zuzana Martinkovičová, Mgr. Katarína 
Matušková. Im všetkým patrí poďakovanie 
za prácu, výsledkom ktorej bolo každé jed-
no, kvalitné číslo bulletinu za spomínané 
obdobie.
Vždy začiatkom roka sa uskutočnilo za-

sadnutie RR, na ktorom sme zhodnotili 
predchádzajúci ročník a pripravili tematic-
ký plán – obsahové zameranie jednotlivých 
čísiel bulletinu v  aktuálnom roku. V  po-
sledných rokoch sa nám osvedčila  forma 
garantov z  členov RR nad jednotlivými 
rubrikami.

• O príspevkoch: ktoré témy v nich do-
minovali, aký bol podiel vyžiadaných 
a iniciatívne spracovaných príspevkov 
a ich obsahová a jazyková úroveň. Aký 
bol okruh prispievateľov Bulletinu SAK 
(uveďte aspoň niektorých dlhoročných 
prispievateľov)?

Je veľmi ťažké zodpovedať na otázku okru-
hu prispievateľov Bulletinu SAK, nakoľko 
bulletin bol a je otvorený každému autoro-
vi z radov pracovníkov knižníc (predovšet-
kým členov SAK a neskôr aj SSKK), ktorý 
chce zviditeľniť aktivitu knižnice písom-
nou formou. Preto som bola nesmierne 
vďačná každému, kto poslal príspevok na 
uverejnenie. Ak by som však mala ja osob-
ne vyzdvihnúť niektoré mená, tak v prvom 
rade by to bola  členka RR B SAK PhDr. 
Lidka Čelková, ktorej srdcovou záležitos-

ťou sa stala rubrika Naša anketa: pohľad 
na profesiu knihovníka a  ktorá bola tiež 
výraznou donorkou príspevkov v  rubri-
ke Zo života nečlenských knižníc. K vý-
razným prispievateľom patrila Mgr. Soňa 
Šóky z Verejnej knižnice M. Kováča v Ban-
skej Bystrici, Ing. Iva Poláková zo Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Mgr. 
et Mgr. Daša Filčíková z  Novohradskej 
knižnice v  Lučenci, Ing. Viera Ristvejová 
z  Knižnice pre mládež mesta Košice, ko-
legyne zo Štátnej vedeckej knižnice v Pre-
šove.

• Aká bola spolupráca s dlhoročným tech-
nickým redaktorom Bulletinu SAK (Ing. 
Róbert Valenčák) a s tlačiarmi. Ako sa 
celkove hodnotí polygrafická úroveň 
Bulletinu SAK?

Stanovili sme si určité technické prevede-
nie bulletinu, ktoré sme sa za celé obdobie 
usilovali dodržiavať. Boli pripravené po-
kyny pre autorov ako aj pokyny pre for-
málnu úpravu, ktoré v  prípade, že neboli 
zo strany autora dodržané, v  spolupráci 
s  technickým redaktorom sme ich upra-
vovali. Mali sme vypracovaný harmono-
gram uzávierok jednotlivých čísiel, ktorý 
sme sa tiež snažili dodržiavať. Pokiaľ nastal 
nejaký časový posun v  dodaní čísla, vždy 
išlo o technický problém spojený s tlačou. 
Spoluprácu s technickým redaktorom Ing. 
Valenčákom preto hodnotím ako veľmi 
pružnú a mimoriadne úspešnú.
Bulletin SAK vychádza tak v  tlačenej 

podobe, ako aj v elektronickej. Dnes vieme, 
že elektronická forma poskytuje omno-
ho viac kvalitnejšieho priestoru (nápaditý 
text, vysoká kvalita rozlíšenia pri obráz-
koch, fotografiách) a pod. Ak by mala ta-
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kéto možnosti aj printová forma, bolo by to 
fajn. Lenže tu narážame na finančné limi-
ty. Samozrejme, farebné fotografie by boli 
spestrením čiernobieleho textu, možno aj 
veľkosť písma by mohla byť väčšia, ale...

• Na záver ešte jedna otázka: čo Vám prá-
ca výkonnej redaktorky Bulletinu SAK 
dala a čo by ste želali Bulletinu SAK do 
budúcnosti?

Pre mňa osobne bola práca výkonnej re-
daktorky veľkým obohatením mojej pro-
fesijnej činnosti. Každoročnou veľkou 
výzvou bola tvorba obsahového zamera-
nia jednotlivých čísiel, kde som sa vždy 
usilovala vychádzať z našich strategických 
dokumentov a  jednotlivé úlohy pretaviť 
na drobné v  podobe príspevkov. Veľkou 
neznámou bolo aj oslovovanie kolegov 
v  knižniciach s  prosbou o  príspevok do 
bulletinu. Vždy som mala obrovskú radosť, 
keď som sa stretla s pozitívnou odpoveďou, 

pretože viem, že nie každý z  nás má dar 
i čas písať články.
A čo želám Bulletinu do ďalších rokov?
Vek je len číslo odrážajúce skúsenosti, preto 

nech aj naďalej sa na Tvojich stránkach zve-
rejňujú knihovnícke zaujímavosti.
Nech sa autori predháňajú a príspevky húf-

ne redakčnej rade posielajú.
Nech Ti nasledujúce roky prinesú moder-

nejšie ošatenie, a Ty naďalej budeš prinášať 
múdrosť a povzbudenie!

Niekoľko slov na záver: odchodom z funk-
cie výkonnej redaktorky sa práca PhDr. 
Zuzany Babicovej pre Bulletin SAK nekon-
čí: pokračuje v  nej ako členka redakčnej 
rady tohto periodika. Do ďalšej práce jej 
želáme veľa chuti a zdaru.

Otázky pre bývalú výkonnú redaktorku 
Bulletinu SAK PhDr. Zuzanu Babicovú 

pripravila Mgr. Kamila Fircáková 
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CENA MINISTRA/MINISTERKY 
KULTÚRY SR
Pôvodne sa o  cenu ministra/minister-

ky kultúry SR mohli uchádzať knižnice 
v  dvoch samostatných kategóriách, v ka-
tegórii regionálna knižnica alebo v kategó-

rii obecná knižnica resp. mestská knižni-
ca. Úspešná knižnica zároveň získala titul 
Knižnica roka. Rovnako mali vlastné ka-
tegórie aj múzeá či galérie. Ministerstvo 
kultúry ale zaviedlo zmeny. Nový štatút má 
zachovať prestížne postavenie v kontexte 

Z CENY MINISTERKY KULTÚRY SA TEŠÍ KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA 
KOŠICE/ THE YOUTH LIBRARY OF THE CITY OF KOŠICE IS ENJOVING THE 
PRIZE OF THE MINISTER OF CULTURE

Ing. Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice
viera.ristvejova@kosicekmk.sk

Abstract: The prize of the Minister of Culture of the Slovak Republic is a thank you for an 
exceptional contribution and is awarded once a year to individuals and groups. The year 
2021 had a total of seven awardees who were invited to the award ceremony. This took place 
on September 6, 2022 in the premises of the Slovak Philharmonic in Bratislava. 
Keywords: library, award of the Minister of Culture, projects, modernization of libraries, 
Ministry of Culture, Košice, contribution in the field of reading, events for children 
Kľúčové slová: knižnica, cena ministerky kultúry, projekty, modernizácia knižníc, minister-
stvo kultúry, Košice, prínos v oblasti čítania, podujatia pre deti

Cena Ministerky kultúry SR



Bulletin SAK, ročník 30, číslo 4/2022 21

ďalších existujúcich a početných ocenení. 
Po novom je preto možné udeliť cenu len 
v  troch kategóriách, za výnimočný prí-
nos v oblasti umenia, za dlhodobý alebo 
celoživotný prínos v oblasti kultúry a za 
výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kul-
túrneho dedičstva alebo kultúrnoosvetovej 
činnosti. Stanovený je tiež maximálny po-
čet udeľovaných cien. Môže ich byť deväť, 
s vyhradeným právom niektorú z cien ne-
udeliť. Knižnice teda o  cenu súperia nie-
len medzi sebou, ale v spoločnej kategórii 
s ďalšími kultúrno-osvetovými zariadenia-
mi a rovnako múzeami a galériami.

POĎAKOVANIE A UZNANIE VŽDY 
ZAHREJE
Všetci vieme ako dobre padnú milé slo-

vá, prejav obdivu, či vďačnosti za prácu, 
ktorú robíte. Je to také zadosťučinenie, zá-
roveň spätná väzba, že to, čo robíte, robíte 
dobre. Snáď preto môžem úprimne priznať 

eufóriu, ktorá zavládla, keď sme ocenenie 
získali. Veď jediným oceneným kolektí-
vom, ktorému sa cena ušla, bol ten náš, 
knižničný. Tešili sme sa. Naša činnosť za-
ujala ľudí na najvyšších miestach a my sme 
obstáli v naozaj silnej konkurencii. Poviem 
vám, dostať príležitosť vystúpiť v  jednom 
čase a  z  rovnakého dôvodu na vysviete-
né pódium spolu s takými uznávanými 
osobnosťami akými sú Emília Vášáryová 
(herečka a  pedagogička), Janka Bodnáro-
vá (spisovateľka), Božidara Turzonovová 
(herečka a  pedagogička), Eva Bodorová 
(operná speváčka), Terézia Ursíny (kritič-
ka a publicistka), Milan Hamada (historik 
a  kritik) a Roman Novitzký (choreograf 
a tanečník) je ako snívať krásny sen. A ten 
pokračoval.

Vedenie nášho mesta sa tiež rozhodlo 
vzdať hold našej práci. Všetci sme si uži-
li slávnostné prijatie v  historickej radnici 

Riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová pri preberaní ocenenia
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mesta Košice za prítomnosti primátora 
a  viceprimátorov mesta Košice, kde sme 
absolvovali prehliadku historickej radnice 
a slávnostný zápis do kroniky mesta.

PROJEKTY A ČINNOSŤ, KTORÉ 
ZAUJALI 
Aby som sa však podelila okrem prí-

jemných pocitov hrdosti a  kolektívneho 
nadšenia aj o  informácie, ktoré pro-
jekty vlastne zaujali natoľko, že sme 
túto cenu získali, vrátim sa v  čase. 
O cenu ministerky kultúry SR za rok 2021 
sme sa uchádzali v kategórii Výnimočný 
prínos inštitúcií v  oblasti kultúrneho de-
dičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti 
viacerými knižničnými aktivitami. Ob-
hajovali sme, že dokážeme budovať spo-
luprácu s  orgánmi územnej samosprávy, 
rôznymi občianskymi združeniami, verej-
noprávnymi organizáciami a  nadáciami. 
A porotu sme si získali projektmi Rozma-

nitosť ľudskosti, Napíš list – poteš srdce 
a Nové bývanie s novým čítaním. Projekt 
Rozmanitosť ľudskosti predstavil naše ne-
formálne komunitné vzdelávanie s ukáž-
kami foriem a dosahu canisterapie, čítania 
s asistenciou terapeutického psíka.

Októbrová výzva Napíš list – poteš srd-
ce, nádherný projekt, spájajúci staršiu 
generáciu s  mladšou, priblížil spoluprácu 
s  košickými domovmi sociálnych služieb. 
Aktivita bola zameraná na budovanie 
úcty k  starším. Našim cieľom bolo moti-
vovať deti a vôbec čitateľov, k písaniu lis-
tov seniorom. Listy mali potešiť a zároveň 
upriamiť pozornosť na osamelosť starších 
ľudí. Projekt Nové bývanie s novým číta-
ním bolo ukážkou spolupráce s nadáciou 
DEDO, ktorá pomáha rodinám bez býva-
nia. Knižnica sa do tejto pomoci zapájala 
knižnými darmi, cielene vyskladanými 
podľa vekovej kategórie členov dotknu-

Slávnostné prijatie kolektívu knižnice vedením mesta Košice v historickej radnici
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tých rodín. Šlo o akési štartovacie balíčky 
na ich, možno úplne prvej, ceste k čítaniu. 
Knihy boli milým prekvapením, ktoré na 
rodiny čakalo v práve získanom, úplne pr-
vom samostatnom bývaní.
Z  bohatého programu nami pripravova-

ných podujatí sme za vzorové porote pred-
ložili tiež hudobno-poetický cyklus Poet-
ry JAM, kreatívny REfresh a  vzdelávací 
webinár Akadémia moderného knihovní-
ka. Poetry Jam bol komunitným projek-
tom ponúkajúcim pravidelné stretnutia 
s poéziou v rôznych formách. Cieľom bolo 
vytvoriť priestor pre objavenie poézie ako 
ju možno nejeden/nejedna z  nás ani ne-
pozná. Kreatívny refresh bola zase séria 
bezplatných workshopov prebiehajúcich 
pod vedením ambasádoriek knižnice. Tie 
zapojených čitateľov voviedli do sveta fo-
tografie, kreatívneho písania a výtvarného 
umenia. Nezabudli sme ani na inovatív-

ne formy vzdelávania. Tie boli zastrešené 
Akadémiou moderného knihovníka, ktorá 
pootvorila dvere k  spoznaniu súčasných 
trendov v knihovníckom svete.
Posledným z  knižničných počinov, kto-

ré mali porote ukázať našu výnimoč-
nosť v  oblasti skvalitňovania kultúrno-
osvetového zariadenia bola renovácia 
jednej z piatich mimoškolských pobočiek, 
pobočky v OC Merkúr. Tú sa nám v rám-
ci úspešného projektu Merkúr modernou 
knižnicou podarilo kompletne zrekon-
štruovať a nádherne vyfarbiť, aby sa v nej 
návštevníkom páčilo a radi sa sem vracali.  

Cena za výnimočný prínos v  oblasti 
podpory detského čítania, inovovania 
priestorov a publikovania sa stala pre nás 
motivačnou. Teraz si asi ešte viac uvedo-
mujeme, že sa máme a musíme posúvať 
ďalej.
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Úloha verejných knižníc sa v  súčas-
nom svete mení. Knižnice už nie sú iba 
miestom požičiavania kníh, ale plnia aj 
širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, 
sociálnu a komunitnú funkciu. V ostat-
ných rokoch sa pojem komunita objavu-
je v  mnohých materiáloch, rozvojových 
programoch, dlhodobých plánoch, kon-
cepciách a pod. Komunitou označujeme 
aj spoločenstvo ľudí s  rovnakými záuj-
mami, s  rovnakým náboženstvom, rov-
nakou profesiou a pod. Zo zahraničných 
skúseností vieme, že komunitná knižnica 
nezameriava svoje aktivity len na registro-
vaných používateľov, ale plánovite a syste-
maticky oslovuje celú komunitu, pričom 
rozvíja svoje služby tak, aby mohla pružne 

reagovať na potreby všetkých ľudí v mies-
te svojho pôsobenia. Komunitná knižni-
ca napomáha rozvoju komunity v mieste 
svojho pôsobenia a prepája tradičné kni-
hovnícke a informačné služby s činnosťou 
danej komunity. Základom je   prepájať 
tradičné knihovnícke a informačné služby 
s činnosťou komunity, v ktorej pôsobí.

Funkciami komunitnej knižnice je po-
skytovať priestor pre aktivity jednotlivých 
skupín ľudí, prepájať jednotlivé aktivity 
skupín s ďalšími skupinami a jednotlivca-
mi v súlade s rozvojom komunity, podieľať 
sa na spoločnom živote mesta, spolupra-
covať s miestnymi organizáciami, inštitú-
ciami, prepájať verejný a súkromný sektor, 

KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. / COMMUNITY LIBRARY XII.
Vranov nad Topľou 2022

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou
riaditel@kniznicavranov.sk

Abstract: The all-Slovak professional seminar Community Library XII.2022 with internatio-
nal participation was realized as part of the project of the Hornozemplín Library in Vranov 
nad Topľou „Multifunctional Center 4.0“. The project is supported through Norwegian grants 
and co-financed from the state budget of the Slovak Republic. The main goal of the project is 
to increase the chances of vulnerable children and young people from a socially and econo-
mically disadvantaged environment in the Vranov nad Topľou district to succeed in life and 
society, to ensure sufficient access to extracurricular and interest activities that will positively 
affect their personal development needs. Community Library XII. 2022 dealt with the topics 
of Library Architecture of the 21st century - reconstruction, modernization and design of 
public libraries, as well as Community activities with Roma youth.
Keywords: community library, community library activities, public libraries, library archi-
tecture, library renovation, library modernization, public library design, work with Roma 
youth, Multifunctional Center 4.0, Norwegian grants, #eeagrants 
Kľúčové slová: komunitná knižnica, komunitné aktivity knižníc, verejné knižnice, architek-
túra knižníc, rekonštrukcia knižníc, modernizácia knižníc, dizajn verejných knižníc, práca 
s rómskou mládežou, Multifunkčné centrum 4.0, Nórske granty, #eeagrants
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rozvíjať partnerstvo medzi organizáciami, 
podnikateľmi...
Cieľom komunitnej knižnice je zapojiť 

obyvateľov do aktívnej účasti na živo-
te mesta alebo obce, pomôcť pri riešení 
problémov komunity informačnou pod-
porou všetkých zainteresovaných, posil-
ňovať vzťah ľudí k miestu, v ktorom žijú, 
v  spolupráci s  ďalšími organizáciami ko-
ordinovane rozvíjať kultúrne, vzdelávacie 
a voľnočasové aktivity.
KOMUNITNÁ KNIŽNICA je aj názov 

projektu, ktorý od roku 2008 organizuje 
Hornozemplínska knižnica a  OZ Korál-
ky vo Vranove nad Topľou v  spolupráci 
s  verejnými regionálnymi knižnicami na 
Slovensku. Spoluorganizátormi sú mestá 
a samosprávne kraje, Slovenská asociácia 
knižníc, Spolok slovenských knihovní-
kov, Goetheho inštitút v Bratislave a ďal-
ší. Miestom stretnutí knihovníkov sú 
mestské úrady, knižnice, miesta, kde sa 
uskutočňujú podujatia, projekty a aktivity. 
Zámerom odborného seminára je prezen-

tovať komunitné aktivity, ktoré knižnice 
realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju ko-
munity v mieste svojho pôsobenia, výme-
nou poznatkov a skúseností.
V roku 2022 sme sa stretli na dvanástom 

ročníku celoslovenského odborného se-
minára s  medzinárodnou účasťou KO-
MUNITNÁ KNIŽNICA XII. Uskutočnil 
sa na Zelenej Lagúne na Domaši v termí-
ne 19. 9. – 21. 9. 2022 a pozvanie naň pri-
jali viacerí zaujímaví hostia.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove 

nad Topľou na rok 2022 získala finančné 
prostriedky na realizáciu tohto podujatia 
prostredníctvom nórskeho grantu v  pro-
jekte LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 
(Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a 
inklúzia Rómov). Projekt je podporený 
z Nórskeho finančného mechanizmu a 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
v  rámci programu „LDI – Miestny roz-
voj, odstraňovanie chudoby a inklúzia 
Rómov“. Týmto projektom plníme sta-
novené strategické ciele a to tým, že pria-

Účastníci Komunitnej knižnice XII. 2022
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mo prispieva k rodovej rovnosti. Aktivity 
projektu majú rovnaký prístup k deťom a 
k mladým ľuďom bez ohľadu na pohlavie 
a realizujú sa s ohľadom na inklúziu a po-
silnenie postavenia rómskej komunity, 
detí a mládeže zo sociálne a ekonomicky 
znevýhodneného prostredia. Vďaka Nór-
skym fondom projekt zabezpečuje voľno-
časové aktivity, zamerané na antidiskri-
minačné opatrenia a kultúrne aktivity na 
boj proti rozdielom na základe rodového, 
etnického, náboženského pôvodu, veku, 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie.

Celoslovenský odborný seminár s  me-
dzinárodnou účasťou sme realizovali 
počas troch dní. Otvorila ho riaditeľka 
Hornozemplínskej knižnice Mgr. Danka 
Molčanová, ktorá poukázala na doteraj-
šie úspešné ročníky Komunitnej knižnice 
a  popriala úspešný priebeh dvanásteho 
ročníka. Celým seminárom nás sprevá-
dzali Mgr. Marianna Majzlíková a  Mgr. 
Diana Vasiľová, pracovníčky knižnice.
Prvý deň (19. 9. 2022) sa niesol témou 

„knižnica a  jej partneri v  komuni-
te“. Predstavili sa partneri nórskeho 
projektu s príkladmi dobrej praxe o akti-
vitách v komunite, napr. tanečno-výtvar-
ný workshop, ktorý realizoval partner 
projektu  Súkromná základná umelecká 
škola Jastrabie nad Topľou. Predstavili sa 
aj ďalší dvaja partneri svojimi aktivitami 
s rómskou komunitou, Obec Dlhé Klčovo 
a  Informačný a  vzdelávací inštitút Nižný 
Hrušov.
Druhý deň (20. 9. 2022) sme pokračovali 

v odbornom seminári. Tento deň bol ve-
novaný architektúre knižníc 21. storočia  

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Komunitná knižnica XII., Komunitné aktivity 
s rómskou mládežou
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– rekonštrukcii, modernizácii a dizajnu 
verejných knižníc.
V prvom bloku predstavili svoje vízie 

pri rekonštrukcii a  modernizácii knižníc 
na Slovensku architekti Peter Marcinko 
a Matúš Bišťan. Priblížili nám zrealizova-
né a pripravované rekonštrukcie v Senici, 
Modre a  vo Vranove nad Topľou. Archi-
tektúra knižníc sa stala súčasťou 21. storo-
čia a je dôležitým prvkom každej knižni-
ce. Modernizácia a rekonštrukcia sa spája 
s každou knižnicou a my sme veľmi radi, 
že profesionálny pohľad na rekonštrukciu 
knižníc priniesli majstri svojho remesla, 
pán Marcinko a  pán Bišťan. Poobedný 
blok otvorila Lenka Dostálová z Metodic-
kého centra pro výstavbu a  rekonstruk-
ce knihoven v  Brně z Česka zaujímavou 
témou „Jak postavit dobrou knihovnu“. 
Akým prvkom sa vyhýbať či aké pros-
triedky sú v dnešnej modernej dobe nevy-
hnuté pre chod knižnice, nám predstavila 
Lenka Dostálová, ktorá ponúkla široké 
spektrum užitočných informácií.
Vedúca odboru kultúry PSK, Mgr. Emí-

lia Antolíková, predstavila sídla verej-
ných regionálnych knižníc v Prešovskom 
kraji a  ich aktuálny stav. Ponúkla pohľad 
na stav rekonštrukcií, ale aj na knižničný 
fond. Pokračovalo sa  prezentáciami re-
gionálnych verejných knižníc, ktoré pre-
šli rekonštrukciou. Riaditeľka Krajskej 
knižnice P. O. Hviezdoslava v  Prešove, 
Iveta Hurná, nám  predstavila víziu pod 
názvom „Rekonštrukcia Krajskej knižnice 
v Prešove, čo je za nami a čo je pred nami“. 
Prešov čaká veľký kus práce, sme veľ-
mi radi, že sme mohli nahliadnuť do tak 
rozsiahlej a náročnej rekonštrukcii, ktorá 
dospeje do úspešného konca. Veľkou ob-
novou prešla aj Krajská knižnica Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene, ktorú predstavila riadi-
teľka knižnice Milota Torňošová s ďalšími 
víziami a cieľmi knižnice. „S architektem 
nebo bez architekta“ je názov príspevku 
riaditeľky knižnice, Miroslavy Sábelovej, 
ktorá sa venovala rekonštrukcii a moder-
nizácii pobočiek v meste Ostrave.
Spoznali sme upravené priestory barde-

jovskej a popradskej knižnice, s ktorými sa 

Komunitná knižnica XII. 2022, Architektúra knižníc 21. storočia_rekonštrukcia, modernizácia 
a dizajn verejných knižníc
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Mgr. Miroslava Sábelová, riaditeľka Knihovny 
města Ostravy

predstavili ich riaditeľky Iveta Michalková 
a Monika Naštická. Každá rekonštrukcia 
či nová stavba je náročnou cestou, ktorá 
má svoj cieľ v nedohľadne. Knižnica Dávi-
da Gutgesela v Bardejove obliekla nový šat 
a teší sa novému štýlu, ktorý láka nových 
čitateľov. Podtatranská knižnica v Popra-
de prešla nevyhnutnou úpravou priesto-
rov, vďaka ktorým môže ponúkať široké 
spektrum podujatí a zabezpečiť tak získa-
nie vedomostí v každom veku.
Rozsiahla rekonštrukcia čaká aj Verejnú 

knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bys-

trici, ktorú predstavila riaditeľka knižni-
ce Iveta Babjaková. Banskú Bystricu očarí 
nová knižnica, ktorá bude moderným dy-
chom knižníc v súčasnej dobe. Podvečerný 
blok otvorili pracovníčky Krajskej knižni-
ce zo Žiliny, Zuzana Mjartanová a Božena 
Sobolová v prezentácii „Premeny Krajskej 
knižnice v Žiline“. Veľkou zaujímavosťou 
je premena knižničnej záhrady, ktorú 
ponúka Krajská knižnica v  Žiline svojim 
čitateľom v pokojnom harmonickom du-
chu. V prezentácii „Sever proti vlhku“ sa 
predstavila pracovníčka Danka Kapustová  
z Turčianskej knižnice v  Martine, ktorá 
poukázala na rôzne nástrahy rekonštrukč-
ných prác a  nevyhnutné architektonické 
riešenie problémov. Novú Knižnicu pre 
mládež mesta Košice v novom Kulturpar-
ku, v ktorom boli bývalé kasárne, nám vo 
svojom príspevku „Knižnice otvorenejšie 
a  viditeľnejšie“ predstavila jej riaditeľka 
Kamila Prextová.
Súčasťou seminára bol aj online vstup 

dánskej knižnice Black Diamond Kodaň 
a  jej nová budova Kráľovskej knižnice 

Mgr. Lenka Dostálová, riaditeľka Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
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Príjemné miesto v komunite s kapelou Peter 
Milenky band

v Dánsku. Mette Skov Møller priblížil jed-
nu z najväčších knižníc na svete a najväč-
šiu knižnicu v  severských krajinách. Ná-
zov Black Diamond je podľa čierneho skla 
a čierneho mramoru, hlavného použitého 
oplášťovacieho stavebného materiálu bu-
dovy. V priestoroch tejto modernej kniž-
nice je miesto pre všetky komunity, ktoré 
sa chcú stretávať.
Záver druhého dňa patril domácim, 

v  ktorom riaditeľka Hornozemplínskej 
knižnice vo Vranove nad Topľou Danka 
Molčanová a vedúca útvaru knižnično-in-
formačných služieb  Marianna Majzlíková 
prezentovali vranovskú knižnicu v  téme 
„Prečo Vranov potrebuje knižnicu?“ 
Hornozemplínsku knižnicu čaká nový 
priestor plný moderných prvkov, inovácií 
a  väčšieho knižničného priestoru, ktorý 
je pre knižnicu nevyhnutný. Doterajšie 
priestory sú nedostačujúce, no Vranovča-
nia sa môžu tešiť na novú budovu kniž-
nice. Večer sa stal príjemným miestom 
v komunite, ktorú hudobnou produkciou 
dotvárala skupina Peter Milenky Band.
V tretí deň (21. 9. 2022) odborného se-

minára s  medzinárodnou účasťou KO-
MUNITNÁ KNIŽNICA XII. sme sa ve-
novali komunitným aktivitám s rómskou 
mládežou. Integráciu rómskej mládeže 
vplyvom náboženských spoločenstiev vo 
vybraných lokalitách predstavila prof. 
Beáta Balogová, dekanka Prešovskej uni-
verzity, ktorá poukázala na výskum „In-
tegrácie rómskej mládeže vplyvom ná-
boženských spoločenstiev vo vybraných 
lokalitách v  rámci východného Sloven-
ska“. Komunitné aktivity s rómskymi deť-
mi a  mládežou predstavili aj regionálne 
knižnice: Hornozemplínska knižnica vo 

Vranove nad Topľou, Vihorlatská kniž-
nica v  Humennom, Turčianska knižnica 
v  Martine. Diana Vasiľová, pracovníčka 
Hornozemplínskej knižnice vo Vranove 
nad Topľou, oboznámila všetkých prítom-
ných s  aktivitami projektu Multifunkč-
né centrum 4.0, ktorého cieľom je zvýšiť 
šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo 
sociálne a ekonomicky znevýhodneného 
prostredia v okrese Vranov nad Topľou na 
úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť 
im dostatočný prístup k  mimoškolským 
a záujmovým činnostiam, ktoré pozitív-
ne ovplyvnia ich potreby osobného roz-
voja. Vihorlatská knižnica v  Humennom 
ponúkla náhľad do  komunitných aktivít 
v  Humennom prezentáciou bibliografky 
Zuzany Švecovej, ktorá odviedla veľký kus 
práce s rómskymi aktivitami v ich okrese. 
Zora Kalmanová, pracovníčka Turčian-
skej knižnice v  Martine, predstavila vo 
svojom príspevku úspešný projekt Hurá 
do lesa, do ktorého sa zapojilo niekoľko 
rómskych detí, ktorí si z projektu odniesli 
mnoho zážitkov a nespočetne veľa skúse-
ností.
Ani v  tretí deň odborného seminára 

nechýbali zahraniční hostia, a  to knižni-
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ca z  Ostravy prostredníctvom riaditeľky 
Knihovny města Ostravy, Miroslavy  Sá-
belovej, ktorá sa podelila so skúsenosťami 
s  prácou rómskeho asistenta vo verejnej 
knižnici. Vďaka rómskemu asistentovi sa 
knihovníci priblížili k  rómskym komu-
nitám bližšie a umožnili tak všetkým de-
ťom získať vedomosti o  rôznych knihách 
či aktivitách, ktoré knižnica v  Ostrave 
ponúka. Odborné príspevky o  komunit-
ných aktivitách obohatil duchovný správ-
ca Gréckokatolíckeho formačného centra 
pre Rómov v Čičave Michal Fedin, ktorý 
pracuje s rómskou komunitou už niekoľko 
rokov. Do mozaiky príspevkov prispelo aj 
mesto Snina s témou „Všetci sme rovnakí 
ľudia“ a my len dodávame, že každé jedno 
dieťa si zaslúži pozornosť. Koordinátori 
nórskeho projektu mesta Sniny, Katarína 
Javorská, Tomáš Kepič a Radoslav Mitro, 
priniesli mnoho nových inšpirácií v  po-
dobe realizácie podujatí či samotných 
projektov, ktoré budú veľkým prínosom 
pre všetkých zúčastnených.
Prostredníctvom modernej technológie 

sme sa ďalším zahraničným online vstu-
pom spojili s  Deichman Tøyen libraries, 
nórskou knižnicou v Osle, a poukázali tak 
na moderné systémové tvorenie s mláde-

žou. Pán Odin Eiriksson ponúkol pokro-
kový pohľad na prácu s mládežou v Osle, 
ktorá je pre mnohých veľkou inšpiráciou.
Knihovníci, hostia a  všetci účastní-

ci konštatovali, že si z celoslovenského 
odborného seminára s  medzinárodnou 
účasťou odnášajú pozoruhodné podnety 
na komunitné aktivity, pripomenuli, aká 
dôležitá je výmena skúseností a spoločné 
osobné stretnutia.
Úplný záver patril poďakovaniu všetkým 

zainteresovaným, organizátorom i spolu-
organizátorom a želaniu, nech sú knižnice 
stále miestami stretnutí, miestami, kde 
sa vytvárajú nielen užitočné, ale najmä 
priateľské a ľudské vzťahy. Pracovníci ve-
rejných knižníc si uvedomujú nevyhnut-
nosť vymieňať si získané skúsenosti a na-
vzájom spolupracovať. V knižniciach sa 
dnes stretávajú ľudia, ktorí by za iných 
okolností takúto možnosť nemali. Kniž-
nice pripravujú podujatia, na ktorých sa 
stretávajú miestne firmy, verejné agentúry, 
rozmanité organizácie aj jednotlivci. Ko-
munitné aktivity v knižniciach sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou činnosti knižníc 
a predpokladáme, že to tak bude aj v bu-
dúcnosti. Niektoré knižnice sú celkom 
prirodzene súčasťou komunity, v  ktorej 
pôsobia. Záleží na nás, knihovníkoch, či 
budeme venovať komunitným aktivitám 
primeranú pozornosť, či máme záujem 
vymieňať si skúsenosti, inšpirovať sa, a tak 
prinášať inovatívne metódy práce do kniž-
nice.

Želajme si spoločne, aby bolo naše pô-
sobenie v komunite prospešné verejnosti, 
našim čitateľom, partnerom, zriaďovate-
ľom i nám knihovníkom.Komunitná knižnica XII. 2022
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Celoslovenská konferencia organizova-
ná pod záštitou ministerky kultúry Slo-
venskej republiky pani Natálie Milanovej 
sa konala v  dňoch 4. – 5. októbra 2022 
v  Liptovskom Jáne 2022. Pod názvom  
KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých 
to bolo v  priebehu 10-tich rokov štvrté 
stretnutie knihovníckej obce. Hlavným 
organizátorom bola Slovenská asociá-
cia knižníc, ktorá oslavovala 30. výročie 
od svojho vzniku a hlavným partnerom 
konferencie KNIŽNICE 2022 bol Fond 
na podporu umenia, ktorý konferenciu 
aj finančne podporil. Program konferen-
cie bol zameraný na premeny jednotli-
vých oblastí odborných činností, ktoré 
knižnice realizujú a ponúkajú svojim 
používateľom s osobitým pohľadom na 
dopad a  význam súvisiaci s  pandémiou 
COVID-19. Hneď v  úvode konferencie 
poďakoval a ocenil významné osobnos-
ti pri príležitosti 30. výročia Slovenskej 

KONFERENCIA KNIŽNICE 2022 SA STALA PRIESTOROM PRE VŠETKÝCH - 
ZÁVERY/ LIBRARY CONFERENCE 2022 HAS BECOME A SPACE FOR EVERYONE 
– CONCLUSIONS OF THE CONFERENCE

Mgr. Katarína Matušková / odborná garantka konferencie/  
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, odborneog@vuczilina.sk

Abstract: In the article, we describe in more detail the results and conclusions of the confe-
rence LIBRARY 2022 – Space for all, which was held in Liptovský Ján on October 4 and 5, 
2022. The conference program highlighted current topics and problems of libraries. Space was 
provided to evaluate library activities during the difficult pandemic period, as well as positive 
examples of good practice. At the end of the conference, conclusions were formulated, the full 
wording of which is included in the text. 
Keywords: Slovak Library Association, Library 2022 conference, space for everyone, pande-
mic, conclusions 
Kľúčové slová: Slovenská asociácia knižníc, konferencia Knižnice 2022, priestor pre všet-
kých, pandémia, závery

Zahájenie konferencie predsedom SAK 
Ondrejom Látkom



Bulletin SAK, ročník 30, číslo 4/202232

asociácie knižníc predseda SAKu Ing. 
Ondrej Látka, PhD.
Nasledovali jednotlivé prezentácie vyžia-

daných príspevkov podľa vopred zadefi-

Prípravný a organizačný výbor konferencie 
Knižnice 2022

novaných oblastí programu konferencie, 
ktoré naplnili očakávania organizátorov. 
Dôležité bolo množstvo pozitívnych prí-
kladov dobrej praxe, ktoré poukázali na 
adaptabilitu knihovníckej obce aj v neľah-
kých časoch.

Účastníci konferencie sa zhodli na záve-
roch, ktoré Slovenská asociácia knižníc 
predložila Ministerstvu kultúry SR ako 
ústrednému orgánu štátnej správy pre kni-
hovníctvo a knižnice a bude o nich inicia-
tívne rokovať tak, aby sa ich podarilo na-
plniť. Príprave konferencie bola venovaná 
mimoriadna pozornosť a podarilo sa tak 
zorganizovať už po štvrtý krát vrcholné ce-
loslovenské knihovnícke podujatie (2012, 
2015, 2018), prednášateľmi ktorého boli 
poprední odborníci zo Slovenska a Česka. 
Rôznorodosť obsahu a tém zo všetkých ty-
pov knižníc priniesla nové poznatky, skú-
senosti a informácie pre každého z účast-
níkov.

Na celoslovenskej konferencii s  presa-
hom do blízkeho zahraničia sa zúčastnilo 
160 účastníkov naprieč všetkými typmi 
knižníc (verejných, akademických, špeci-
álnych). V  siedmych sekciách odznelo 29 
príspevkov. Garantmi jednotlivých sekcií 
boli členovia a  členky odborných skupín 
SAK - pre dlhodobý rozvoj a  legislatívu, 
informačno-komunikačné technológie, 
edičnú činnosť a marketing knižníc, me-
dzinárodnú spoluprácu a sekcie verejných 
a  akademických knižníc. Po odznení jed-
notlivých príspevkov a  následnej diskusii 
boli zadefinované Závery konferencie, kto-
ré prinášame v plnom znení:
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Pohľad do auditória konferencie Knižnice 2022

Závery účastníkov celoslovenskej 
konferencie KNIŽNICE 2022 – Priestor 
pre všetkých

My, účastníci celoslovenskej konferencie 
KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých,

• žiadame  Ministerstvo kultúry SR ako 
ústredný orgán štátnej správy pre knihov-
níctvo o  posilnenie komunikácie medzi 
ministerstvom a Slovenskou asociáciou 
knižníc, ktorú považujeme za nedostatoč-
nú;  požadujeme, aby Slovenská asociácia 
knižníc, ktorá má dôveru svojich členov 
pri obhajovaní záujmov knižníc, bola pro-
fesijným a odborným partnerom Minister-
stva kultúry SR a  vzájomná komunikácia 
zahŕňala všetky koncepčné,  strategické, 
analytické, legislatívne, príp. iné aktivity 
a ich výsledky boli včas a obojstranne dis-
kutované;
• vyslovujeme veľké obavy zo stále neexis-

tujúceho spôsobu sprístupnenia výsledkov 
masovej digitalizácie v Slovenskej národnej 
knižnici, na ktorú boli vynaložené vysoké 
finančné prostriedky;  žiadame  riešiť stra-
tégiu digitalizácie a sprístupňovania jej vý-
sledkov ako súčasť Stratégie kultúry a kre-
atívneho priemyslu 2030 na celoslovenskej 
úrovni a  v  spolupráci s  inými rezortmi 
s cieľom zamedziť neefektívne vynaklada-
nie verejných prostriedkov a personálnych 
kapacít pri multiplicitnej digitalizácii na 
Slovensku;
• poverujeme Slovenskú asociáciu knižníc 
komunikovať s Národným osvetovým cen-
trom o možnostiach prístupu k národným 
registrom vytvorených ako výstupy národ-
ného projektu financovaného z Operačné-
ho programu Informatizácia spoločnosti, 
prioritná os 2;
• vyslovujeme vážne znepokojenie z absen-
cie moderného softvérového zabezpečenia 
národného integrovaného knižnično-in-
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formačného systému vzhľadom na ne-
udržateľnú situáciu množstva existujúcich 
softvérových riešení; žiadame zastrešiť cez 
Slovenskú národnú knižnicu, resp. Minis-
terstvo kultúry SR vybudovanie expertné-
ho tímu zloženého z  odborníkov z  kniž-
ničnej aj mimoknižničnej praxe na plnenie 
úlohy Programového vyhlásenia vlády SR 
na roky 2021-2024 týkajúcej sa jednotného 
knižnično-informačného systému;
• vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad 
dlhodobou nedostatočnou komunikáciou 
Slovenskej národnej knižnice vo vzťahu ku 
knižničnému systému SR; pociťujeme sla-
bý záujem zo strany vedenia Slovenskej 
národnej knižnice o odbornú diskusiu 
a riešenie problémov týkajúcich sa knižníc 
a  knižničného systému ako celku;  trvá-
me  na plnení zákonných úloh Slovenskej 
národnej knižnice tak, aby knižnice cítili, 
že majú zodpovedného a  vizionárskeho 
lídra, ktorý v  spolupráci s  profesijnými 
združeniami aj prostredníctvom Ústrednej 
knižničnej rady ako poradného orgánu mi-
nisterky kultúry SR komunikuje problémy 

aj úspechy slovenských knižníc vo vnútri aj 
navonok;
• odporúčame Ústrednej knižničnej rade 
iniciovať obnovenie činnosti pracovnej 
skupiny pre tvorbu Národného programu 
na podporu čítania detí a mládeže od ich 
narodenia ako aj ďalších národných pro-
jektov obsahovo zameraných na rozvoj 
čitateľskej a  informačnej gramotnosti detí 
a mládeže a zaradiť túto oblasť medzi stra-
tegické priority Stratégie kultúry a kreatív-
neho priemyslu 2030;
• odporúčame Slovenskej asociácii kniž-
níc iniciovať vytvorenie pracovnej skupiny 
zameranej na problematiku celoživotného 
vzdelávania zamestnancov knižníc a zara-
diť túto oblasť medzi strategické priority 
Stratégie kultúry a  kreatívneho priemyslu 
2030;
• vyslovujeme znepokojenie nad diskri-
minačnými a  neakceptovateľnými roz-
hodnutiami Fondu na podporu umenia 
týkajúcich sa oprávnenosti jednotlivých 
typov knižníc (s výnimkou knižníc pria-
mo riadených Ministerstvom kultúry SR) 

Prednášajúci prof. Dušan Katuščák, Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Prednášajúci Pavol Tomašovič, riaditeľ Knižnice 
Juraja Fándlyho v Trnave
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uchádzať sa o dotácie na projekty; poveru-
jeme  Slovenskú asociáciu knižníc obrátiť 
sa na Fond na podporu umenia s  požia-
davkou o stanovisko k rozhodnutiu vylúčiť 
akademické a  niektoré špeciálne knižnice 
ako oprávnených žiadateľov;

Liptovský Ján, 5. októbra 2022

Zámerom tohtoročného stretnutia bolo 
definovať a  navrhnúť riešenia aktuálnych 
problémov slovenských knižníc a poskytnúť 
priestor na reflexiu aktuálneho diania vo 
sfére knihovníctva. Cieľom organizačného 
a prípravného výboru konferencie bolo nie-
len nadviazať na predchádzajúce konferen-
cie a vyhodnotiť ich závery, ale ponúknuť 
pohľad na odbornú činnosť knižníc v  jed-
notlivých oblastiach. Program konferencie 
bol zameraný na premeny jednotlivých 
oblastí odborných činností, ktoré knižnice 
realizujú a ponúkajú svojim používateľom 
s osobitým pohľadom na dopad a  význam 
súvisiaci s pandémiou COVID-19.

Názov odbornej celoslovenskej konferen-
cie charakterizoval knižnice ako miesta, 
ktoré ponúkajú bezpečný, otvorený, verejný 
priestor pre neformálne stretávanie a stretá-
vanie počas spoločenských a  vzdelávacích 
aktivít, poskytujú knižnično-informačné 
služby, čím ponúkajú priestor na „stretnu-
tie“ s informáciami a novými poznatkami.

Knižnice sú inštitúciami, ktoré cielene bo-
jujú proti sociálnej izolácii a nekritickému 
konzumu informácií. Konferencia tak pri-
niesla zvýšenie informovanosti o  aktuál-
nych témach slovenského knihovníctva, zá-
meroch rozvoja do budúcna, o aktuálnych 
odborných témach a metodike odborných 
postupov, o centrálnych a spoločných pro-
jektoch knižníc, a o aktivitách knižníc na-
vzájom so zámerom sieťovania. Prispeli k 
tomu aj otvorené diskusie počas konferen-
cie a následné neformálne stretnutia.
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V  októbri sa konalo XXIV. kolokvium 
českých, moravských a  slovenských bib-
liografov, ktoré hostila Studijní a  vědecká 
knihovna v Hradci Králové v dňoch 16. – 
18. 10. 2022. Podujatie zastrešuje Sdružení 
knihoven ČR, sekcia SDRUK ČR pre biblio-
grafiu a Slovenská asociácia knižníc. Troj-
dňové kolokvium zahájil nedeľný kultúrny 
program. V  pondelok a  utorok odzneli 
odborné príspevky na konkrétne témy, a to 
Bibliografie miest; Významní kníhtlačiari 
na Slovensku a  v  Čechách do roku 1948; 
Odraz regiónu v  krásnej literatúre; Vizu-
alizácia bibliografických dát;  Osobnosti 
knižníc, spolkov a  inštitúcií. Slovenských 
bibliografov zastupovali dve knižnice, 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
s príspevkom Čo majú spoločné monografie 
obcí Terchová a Blatnica? od Ivany Poláko-
vej a Oravská knižnica Antona Habovštia-
ka v Dolnom Kubíne s príspevkom Orava 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE BIBLIOGRAFOV V HRADCI KRÁLOVÉ/ 
INTERNATIONAL MEETING OF BIBLIOGRAPHERS IN HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Katarína Kožáková, PhD. / Obecná knižnica v Chlebniciach,  
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
akvizicia@oravskakniznica.sk

Abstract: In October, the XXIV. colloquium of Czech, Moravian and Slovak bibliographers 
took place, hosted by the Study and Scientific Library in Hradec Králové on October 16-18, 
2022. The event is sponsored by the Library Association of the Czech Republic, the SDRUK 
ČR bibliography section and the Slovak Library Association. Professional contributions were 
made at the event with the aim of supporting, sharing and finding cooperation of bibliogra-
phers from Slovakia, Bohemia and Moravia. In the article, we also focus on the specific con-
tribution in Orava in Mňačko’s reports. Slovak writer Ladislav Mňačko published the book 
Waters of Orava in 1955, in which he captured the construction of the Orava Dam, but also 
the life of ordinary Orava residents. 
Keywords: Colloquium, Hradec Králové, reportage, Ladislav Mňačko, Orava Dam
Kľúčové slová: Kolokvium, Hradec Králové, reportáž, Ladislav Mňačko, Oravská priehrada

Obal knihy Ladislav Mňačko_Vody Oravy. 
Mladá Fronta, Praha 1955
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v  Mňačkových reportážach od Kataríny 
Kožákovej. 
V tomto článku priblížime príspevok Ora-

va v Mňačkových reportážach, ktorým sme 
reagovali na tému Odraz regiónu v krásnej 
literatúre. Vybrali sme knihu Vody Oravy 
od Ladislava Mňačka, ktorý bol uznávaný, 
preferovaný, ale aj zatracovaný slovenský 
spisovateľ, novinár. Narodil sa 29. januára 
1919 vo Vlašských Kloboukách. Pôvodom 
bol z Moravy. Detstvo a mladosť prežil však 
v  kultúrnom centre Slovenska v   Martine 
v robotníckej kolónii. Práve tu nadobudol 
silné sociálne cítenie, ktoré ho charakte-
rizovalo po celý život. Stal sa zanieteným 
komunistom a o niekoľko rokov najväčším 
kritikom komunistickej strany.

Kniha Vody Oravy predstavuje prvú po-
litickú reportáž zo Slovenska, ktorá vyšla 
v roku 1955 v českom jazyku a vydalo ju vy-

davateľstvo Mladá Fronta. Mňačko miloval 
reportáž a na túto tému sa nechal počuť, že 
reportáž má hovoriť k aktuálnym otázkam 
dneška, ktoré už zajtra aktuálne nebudú. 
Má platnosť iba na jeden deň. Naopak, je 
platná pre budúcich literátov, spisovateľov, 
vedcov, ekonómov i historikov pre ktorých 
majú naše reportáže nesmierny význam. 
Budú hlavným materiálom, ktorý im do-
kreslí ich politické, hospodárske a kultúrne 
znalosti o dnešných časoch. Reportážna 
literatúra teda prináša svedectvá o  svete, 
v  ktorom žijeme, a aj o  nás. Odohráva sa 
na konkrétnom mieste, v  čase a  sleduje 
konkrétne udalosti, ktoré sa skutočne stali.
Mňačko bol pri písaní reportáže v teréne, 

rozprával sa s  ľuďmi, pozoroval a  sám sa 
stal jej súčasťou. Neskôr však priznal, že 
v  niektorých reportážach nebol dôsled-
ný, písal aj bez toho, aby hlbšie preskúmal 
prostredie a pozadie. V 50. rokoch vyšli aj 

Ladislav Mňačko na reportážnych cestách v rokoch 1947 – 1948
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z  jeho pera reportáže, ktoré boli tendenč-
né. Napriek tejto skutočnosti to neuberá 
na jeho originalite reportéra. Dokonca si 
uvedomuje svoju tendenčnosť, ktorá mu 
postupne začala prekážať v  práci, aj v  sa-
motnej reportáži. Vyjadril sa, že nechce 
písať jednostranne, pretože je to nezáživ-
né a čitateľ nedostane všetko. Z  jeho pera 
vyšli vynikajúce tituly, ktoré sú stále čítané 
a predovšetkým v nich čítame dobu, ktorú 
žil.

Kniha Vody Oravy obsahuje 21 reportáži, 
ktoré Mňačko zasadil na Hornú Oravu. 
Zaujíma sa o  ňu, o  jej život a porovnáva 
minulú a vtedajšiu Oravu. Autorovi je nad 
jej osudom veľmi ľúto, zamýšľa sa nad oby-
vateľmi, predkami, ktorých ťažký osud vidí 
aj v  názvoch dedín napríklad Hladovka, 
Zábiedovo, Tvrdošín, Chlebnica, Zahrabo-

vá, Záskalie, Zákamenné, Mrzáčka, Mutné 
a iné. Na druhej strane poukázal na sused-
ný Liptov, ktorý má v názvoch miest svä-
tých napríklad Liptovský sv. Ján, Liptovský 
sv. Mikuláš, Turčiansky sv. Martin. Tiež sa 
zaoberá témami ako je vysťahovalectvo, 
industrializácia, výstavba priehrady, stere-
otypy a iné, ktoré porovnáva. Neporovnáva 
len minulosť s  prítomnosťou, ale Mňač-
kovsky hľadá rôzne paralely.
Hlavná téma knihy je však  budovanie 

Oravskej priehrady. Na tému sme sa po-
zerali cez Mňačkove reportáže, ktorý bol 
súčasťou výstavby prostredníctvom „pera 
a  papiera“. Dovolím si tvrdiť, že patria 
medzi prvé umelecké texty o priehrade, 
ktoré máme a ktoré sa stali aj zaujímavým 
podkladom k vzniku ďalších textov. Autor 
sa Oravskej priehrade venuje v  desiatich 
reportážach, ktoré pôsobia ako jednolia-

Ladislav Mňačko
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ty príbeh. Viedol rozhovory s architektmi 
stavby, s inžinierom Aloisom Krausom 
a stavbárom Peterom Dzuroškom, tiež 
s  obyčajnými pracovníkmi, ale aj ľuďmi, 
ktorí boli nútení sa vysťahovať. Bol sved-
kom konkrétnych udalosti pri vysťahovaní 
obyvateľov. Prešiel obce, ktoré mali byť za-
plavené a zažil aj ľudí, ktorí sa nechceli vy-
sťahovať a neopustili svoje domovy aj keď 
vodu ako písal, už mali po kolená. Mňač-
ko nám ukazuje obraz bežného človeka 
Oravca s  jeho všetkými útrapami, ktorý 
žil na Orave. Vyzdvihuje stavbu Oravskej 
priehrady, ktorá aj napriek veľkým obetiam 
priniesla výhody Oravcom. 
Postupom rokov Mňačko nadobudol iný 

uhol pohľadu. Vplyvom udalostí z 50. ro-
kov, pri hľadaní triedneho nepriateľa, kedy 
sa do väzenia dostali aj jeho kamaráti, jeho 
nadšenie a  práca pre stranu opadla. Pri-
bližne od  roku 1957 sa stáva kritikom ko-
munistickej strany. Po odchode z redakcie 
Kultúrneho života, odchádza „na tvorivú 
dovolenku“. Povedal, že chce vidieť na vlast-
né oči krivdy, ktoré od roku 1945 napáchal 
komunistický režim a  spoznať ich z  inej 
strany ako doteraz. Uskutočnil jednoročnú 
reportážnu cestu po Slovensku, kde prišiel 

aj na Oravu. V knihe Oneskorené reportáže 
písal tiež o Oravskej priehrade. V reportáži 
Výletná loď sa  zamýšľa nad životom ľudí 
na Orave. Píše „spomienky sú naozaj silné 
puto, nezbavíš sa ich, keď ťa raz prepadnú. 
Sú to krásne spomienky o  ľudskom ume, 
obetavosti, o  ľudskom víťazstve, o  ľudskej 
práci... a sú menej krásne o ľudskej ľahostaj-
nosti, možno zlobe, možno nevďaku.“1 

Je známe, že Ladislav Mňačko ako verný 
člen strany sa postupne pretransformoval 
na veľkého kritika komunistickej strany, 
z ktorej bol vylúčený a strana mu odobrala 
všetky štátne vyznamenania. V roku 1968 
emigroval do Rakúska, kde žil približne 
20 rokov. Po prevrate v roku 1989 sa vrá-
til na Slovensko a  striedavo žil so svojou 
manželkou Evou Mňačkovou v  Prahe 
a v Bratislave, kde stále tvoril. Zomrel 24. 
februára 1994 v Bratislave.
Celý príspevok Orava v  Mňačkových re-

portážach bude publikovaný v  Zborníku, 
ktorý pripravuje Studijní a  vědecká kni-
hovna v Hradci Králové.

1  Mňačko, Ladislav. Oneskorené reportáže, 
Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 
1963.
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Úvod
Od roku 2002, kedy Štátna vedecká knižni-

ca oslavovala polstoročnicu, boli v Bulleti-
ne Slovenskej asociácie knižníc uverejnené 
články o histórii knižnice každých 5 rokov. 
Ich cieľom bolo pripomenúť, že knižnica 
je stále tu a stále ponúka svoje služby. Ich 
obsahom bolo aj bilancovanie, aj poďako-
vanie, aj obligátne želania pre knižnicu do 
ďalších rokov, aj náznaky (snáď) lepšej bu-
dúcnosti. 
Tento výročný príspevok však bude hlavne 

o  spomienkach na knižnicu, jej prostre-

HISTÓRIA PREŠOVSKEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V SPOMIENKACH/ THE 
HISTORY OF THE STATE SCIENTIFIC LIBRARY IN PREŠOV IN MEMORIES

Mgr. Závadská Valéria 
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die, pracovné podmienky, o spomienkach 
kolegov, ktorí prežili v knižnici celý, alebo 
takmer celý svoj pracovný život a pre kto-
rých nebola práca knihovníka len obyčaj-
nou prácou.

Dr. Jozef Repčák
Štátna vedecká knižnica v  Prešove je na-

vždy spätá s  menom dr. Jozefa Repčáka, 
ktorý v nej pracoval ako knihovník – bib-
liograf, aj ako riaditeľ. Dr. Repčák nebol 
prvým riaditeľom knižnice, dokonca nebol 
ani riaditeľom s  nejako významne dlhým 
funkčným obdobím (na tú dobu 7 rokov 
nebolo veľa), ale bola to významná osob-
nosť, ktorá zanechala hlbokú stopu nielen 
v našej inštitúcii, ale v knihovníctve vôbec 
a vo východoslovenskom regióne a prešov-
skej kultúre zvlášť. Aj keď z funkcie riaditeľa 
odstúpil, lebo cítil, že zdravie mu nedovo-
ľuje venovať sa jej naplno, ostal v knižnici 
ako bibliograf, a  aj neskôr, na dôchodku, 
mal v študovni svoje miestečko, kam chodil 
čítať a bádať, ale aj poradiť a pomôcť.
Bol jedným z tých knihovníkov, ktorí brali Dr. Jozef Repčák
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svoju profesiu ako poslanie národu a snažil 
sa byť tak aktívny v tejto práci ako jeho otec 
učiteľ a tiež knihovník, hoci neprofesionál-
ny. Záber dr. Repčáka bol však širší. Slova-
mi inej významnej knihovníckej a  biblio-
grafickej osobnosti dr. Štefana Hanakoviča, 
bol mnohotvárna osobnosť s  erudovanos-
ťou vo viacerých vedných oblastiach, ale pre 
zamestnancov knižnice bol predovšetkým 
knihovník – bibliograf.
„Najviac si spomínam na doktora Repčáka, 

ktorý ma prijímal do práce a ktorý formoval 
môj profesijný rast, po každej stránke, naprí-
klad keď som katalogizovala, on za mnou 
prácu kontroloval, hoci nemusel, lebo bol ria-
diteľ a mal na to iných ľudí. Mala som voči 
nemu  rešpekt a neskutočnú úctu. Jeho teóriou 
bolo: knihovník bude robiť aj na kolene... bol 
rozhľadený, inteligentný, múdry a myslím si, 
že v rámci slovenského knihovníctva a biblio-
grafie má stále svoje miesto.“ (Anna Vaľková, 
bývala vedúca oddelenia akvizície a  spraco-
vania fondov, dnes na dôchodku)

„Moje osobná spomienka na dr. Repčáka 
je ešte z vysokoškolských čias, keď som ako 
študentka 1.  ročníka prišla do knižnice na 
odbornú prax a videla ho naživo. V tom čase 
to bol pre mňa nevídaný zážitok, pretože 
v danom ročníku som sa o ňom učila z kníh 
v rámci predmetu Dejiny knižníc. Akosi som 
si myslela, že človeka, ktorý v 30-tych rokoch 
20. storočia ako jeden z mála zo Slovenska 
študoval na knihovníckej škole v  Prahe, už 
nemôžem stretnúť osobne.“ (Valéria Závad-
ská, riaditeľka ŠVK)

Kolégium
Evanjelické kolégium je jednou z  naj-

významnejších prešovských historických 
pamiatok a neodmysliteľne patrí k histórii 
knižnice. Je s  ňou tak silno späté, že aká-
koľvek širšia debata o  minulosti knižnice 
sa bez spomienok na kolégium nezaobíde. 
Bola to budova knižnice dlhých 36 rokov – 
od roku 1954 do roku 1990 – so všetkými 
jej krásami, duchom minulosti, ale aj s ne-

Evanjelické kolégium v Prešove
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dostatkami, ktoré v mnohom obmedzovali 
prácu vtedajších zamestnancov. Všetkým 
bolo jasné, že od 350 rokov starého objektu 
nebolo možné vyžadovať komfort 20.  sto-
ročia, ale  napriek istému nepohodliu to 
bol úžasný priestor, ktorý dýchal históriou 
a mal svoje čaro.
Pracovné podmienky neboli ľahké, naj-

mä v zimnom období – kúrenie uhlím do 
kachľových pecí – aj to bolo súčasťou práce 
knihovníkov. Na druhej strane sa zdalo, že 
historická kolegiálna knižnica našla svoje 
pokračovanie v  činnosti mladej vedeckej 
knižnice. Krásna Dvorana (v nej sa kolegi-
álna knižnica nachádza aj dnes) bola najprv 
požičovňou a neskôr depozitom knižničné-
ho fondu.
„Keď som nastúpila do kolégia, mali sme 

ešte kachľové pece, ešte sa v nich kúrilo uh-
lím... Môžem povedať, že sme si popálili kopu 
svetrov, lebo sme v pondelok prišli do zimy, 
zohrievali sme sa pri peci, v  stredu už bolo 
ako-tak teplo, no a do toho piatku postupne 
už sa dalo vydržať. (Zuzana Džupinková, 
bývalá bibliografka, dnes na dôchodku).
„V študovni boli dve kachľové pece, v miest-

nosti, kde sme mali evidenciu časopisov bola 
jedna piecka, ďalšia piecka bola pri autor-
skom katalógu a  ďalšia pri predmetovom 
a  systematickom katalógu. Upratovačka 
alebo jej manžel nanosili uhlie a my sme do 
tých kachľovcov ládovali... Niekedy fakt sme 
mali pocit, že ten kachľovec roznesie, keď 
sme do neho naládovali tri štvrte uhliaka 
uhlia... Keď sme chceli, aby študovňa bola 
pre čitateľov vhodná, tak sa nedalo otáľať, 
našou povinnosťou bolo, aby v študovni bolo 
teplo.“ (Anna Vaľková, bývala vedúca odde-
lenia akvizície a  spracovania fondov, dnes 
na dôchodku).

Fond
Aká by to bola knižnica bez kníh? Žiad-

na, lebo knižničný fond je jej fundament. 
O knižnici môžeme hovoriť až vtedy, ak má 
obsah, ak má knihy. Veď aj domáca kniž-
nica sa vytvára až vtedy, ak si človek kúpi 
knihy a vloží ich do police. 
Začiatky prešovskej vedeckej knižnice boli 

späté s  množstvom darov, napr. zo zruše-
ných školských či šľachtických knižníc. Ale 
to bol naozaj iba začiatok, nutná bola syste-
matická práca v oblasti akvizície, a následne 
spracovania získaných titulov. Za 70 rokov 
si tieto oblasti odbornej práce prešli dlhým 
vývojom a zásadnými zmenami, najmä po 
nástupe informačných technológií. 
Na miestach katalogizátorov sa za toto 

obdobie vystriedalo množstvo zamestnan-
cov a  túto prácu sa snažili robiť dôsledne, 
lebo vedeli, že čitateľ si bude môcť knihy 
a časopisy vypožičať iba na základe údajov 
z  katalogizačných lístkov, neskôr z  online 
katalógu.
„Táto knižnica sa odjakživa zameriavala 

na humanitné a spoločenské vedy, na ukraji-
nistiku. Môj šéf bol Kamil Lacko a vždy, keď 
išiel na výber, vždy ma brával so sebou, aj 
popri ňom som sa učila ako sa vyberá. Dom 
knihy dostal dodávku kníh, zavolali najprv 
do knižnice, prišli sme na výber, prešli sme 
každý titul, a to čo bolo z nášho zamerania, 
napríklad pedagogika, tak sa bralo 3x, nie-
ktoré 5x, ale napríklad medicínu sme brali 
aspoň 1x, snažili sme sa, aby z tých ostatných 
oblastí sme mali aspoň po jednom exemplá-
ri... Potom sa chodilo po univerzitách, ob-
chodili sa vydavateľstvá univerzít, nakúpili 
sa skriptá a učebnice, potom to prišlo poštou.
Po nástupe technológií som dostala počítač, 

prišiel internet a už som si vedela vyhľadať 
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vydavateľstvo, či kníhkupectvo, už som nešla 
fyzicky napríklad do Bratislavy, navyše som 
si vedela porovnať s vlastným katalógom. To 
znamená, že som sedela pri počítači a pres-
ne som si zistila, ktorý titul už knižnica má, 
robila som si zoznam objednávok a  mohla 
som si overiť, čo už bolo objednané..., bolo 
to úžasné...“ (Anna Vaľková, bývala vedúca 
oddelenia akvizície a  spracovania fondov, 
dnes na dôchodku).
„Môj štart v tejto knižnici, aj ďalšie pracov-

né roky sú úzko späté s oddelením doplňova-
nia a spracovania fondov. Začínala som pri 
lístkových katalógoch a keď som sa posunula 
na pozíciu akvizitérky, práve táto práca ma 
naučila uvažovať ako verejnosť, ako čitateľ, 
ktorý potrebuje nájsť požadovaný titul v na-
šom fonde.“ (Valéria Závadská, riaditeľka 
ŠVK).
Je potrebné zdôrazniť, že budovanie fondu 

zďaleka nebola a nie je len akvizícia a spra-
covanie. Je to aj jeho uloženie a starostlivosť 
oň a knižnica v tejto sfére nemala práve na 
ružiach ustlané. Ako fond narastal, zvyšo-

val sa aj počet objektov, kde musel byť ulo-
žený. Z  pôvodných 3-4 skladov sa v  prie-
behu troch desaťročí zvýšil ich počet na 8. 
Boli však dispozične nevyhovujúce, roz-
miestnené na viacerých geograficky vzdia-
lených miestach v Prešove a jeho okolí, čo 
samozrejme neprispievalo k efektívnej prá-
ci zamestnancov, ani ku komfortu čitateľov. 
Pred desiatimi rokmi sme pristúpili k  ra-
dikálnej zmene a  vyriešili otázku skladov 
prenájmom veľkokapacitného priestoru, do 
ktorého sa presťahoval celý knižničný fond 
s výnimkou historických knižničných fon-
dov. Toto riešenie nie je vôbec ideálne, ale 
je lepšie ako to bolo predtým.
„Sklady boli samozrejme nie také ako te-

raz, knihy boli v  zlých podmienkach, bolo 
tam vlhko, padajúca omietka... v  kaštieli v 
Záborskom sme mali netopiere, rôzne druhy 
zvieratiek, tam som sa dosť bála chodiť... 
Vyberanie kníh bolo 2x denne, ráno o ôsmej 
a potom poobede, do skladu v Dvorane ko-
légia chodili vyberať knihy kolegovia zo slu-
žieb.... Depozity nám pribúdali... Kolegyňa, 

Knižničný fond
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ktorá odišla na dovolenku, sa už nevrátila, 
prijali ďalšie dve kolegyne, s nimi sme si sad-
li, robota bola pre nás koníčkom, fakticky 
som tu 43 rokov, keby ma robota nebavila, 
určite tu nie som...“ (Jana Vitališová, vedúca 
oddelenia ochrany fondov).

Služby
Aká by bola knižnica bez čitateľov? Nud-

ná? Neužitočná? Zbytočná? Degradovaná 
na obyčajný sklad bez života? Presne tak. 
Taká by bola knižnica, ak by zamestnanci 
nemali pre koho pracovať, ak by nebol záu-
jem o knihy, časopisy a iné jej služby.
Je potrebné si uvedomiť jednu vec: knižni-

ca nie je len depozit hmotných dokumen-
tov, je to tzv. „úložisko“ obrovského množ-
stva informácií. Vždy to tak bolo, či už to 
boli staroveké alebo stredoveké knižnice, 
knižnice novoveké aj súčasné, len sa tak 
nenazývali, pretože informácie boli ulože-
né na hmotných nosičoch (hlinené tabuľky, 
papyrus, pergamen, papierové knihy). Už 

minimálne 25 rokov je to vďaka informač-
ným technológiám iné, množstvo informá-
cií závratne rastie, zmenili sa ich nosiče, aj 
spôsoby vyhľadávania informácií. 
Informačné technológie, rovnako ako pri 

akvizícii a  spracovaní, priniesli zásadné 
zmeny v  poskytovaní výpožičných aj os-
tatných knižnično-informačných služieb. 
Stačí porovnať napríklad vyhľadávanie 
základnej informácie o  titule v drevených 
lístkových katalógoch v  priestoroch poži-
čovne a v online katalógu na webe. Táto ra-
dikálna zmena priniesla komfort na oboch 
stranách: na strane knižnice, ale najmä na 
strane verejnosti.
„Výpožičná doba bola podľa kategórií: 

kategória A  boli docenti a  profesori, ka-
tegória A1 boli absolventi vysokých škôl, 
v  kategórii B boli čitatelia, ktorí študovali 
na vysokých školách a mali ukončené stre-
doškolské vzdelanie s maturitou a v kategó-
rii C boli ľudia s  ukončeným učňovským 
vzdelaním a tí, čo študovali na základných 

Život v službách
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školách. Delenie používateľov bolo také 
preto, že mali inú výpožičnú lehotu, na-
príklad docenti a profesori mali lehotu tri 
mesiace, absolventi vysokých škôl dva me-
siace, ostatní jeden mesiac... Používatelia 
prichádzali veľmi radi k autorskému kataló-
gu, lebo vedeli presne, v ktorých zásuvkách 
daný dokument vyhľadajú, vypisovali sa 
klasické papierové žiadanky...“ (František 
Bory, knihovník na oddelení knižnično-in-
formačných služieb).

Publikácie 
Vedecké knižnice, ktoré vznikali ešte v 

Československu, sa postupne špecializovali 
na určité špecifické agendy. V prípade pre-
šovskej vedeckej knižnice išlo o zameranie 
na ukrajinistiku, o  bibliografické spraco-
vanie ukrajinskej literatúry, čiže nielen zís-
kavanie ukrajinských knižných a periodic-
kých titulov do fondu, ale najmä analytické 
spracovanie článkov z ukrajinských časopi-
sov, novín a zborníkov. Táto úloha bola za-

definovaná v štatúte z roku 1967 a v štatúte 
vydanom v roku 1991 už v nových celospo-
ločenských podmienkach bola rozšírená 
o literatúru rusínskej národnostnej menši-
ny. Zmenou zriaďovacej listiny v roku 2015 
bola knižnici pridaná úloha dokumento-
vania rómskej kultúry, ktorá však má širší 
obsah, aj iné metódy spracovania vrátane 
konečných výstupov. Dôkazom o práci ko-
legýň a kolegov dokumentujúcich výsledky 
práce s menšinovou literatúrou a kultúrou 
je množstvo publikácií, ktoré knižnica za 70 
rokov vydala. 
„Keď sa naša knižnica odčlenila od košickej 

vedeckej knižnice, jednou z podmienok bolo, 
že sa bude zaoberať ukrajinistikou v  rámci 
celého Československa. Začali sme spraco-
vávať časopisy, noviny, všetky dokumenty, 
ktoré vychádzali v ukrajinčine alebo sa týkali 
Ukrajincov v Československu... Mali sme aj 
časopisy zo zahraničia a keď sa obsahovo tý-
kali Ukrajincov Československa, tie sme tiež 
excerpovali... Veľmi dobré vzťahy som mala 

Vydané publikácie
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so všetkými ukrajinskými inštitúciami, mu-
sela som sledovať, či nevznikajú nejaké nové 
organizácie, nevychádzajú nové časopisy... 
Rusínska bibliografia sa zaradila k tej ukra-
jinskej, začali vychádzať nové časopisy, nové 
dokumenty v rusínčine, začali pracovať rôz-
ne rusínske organizácie, celá kultúra vlastne 
spolupracovala...“ (Zuzana Džupinková, 
bývalá bibliografka, dnes na dôchodku).
Vydavateľskú činnosť knižnice avšak ne-

reprezentujú iba tituly, ktoré sa obsahovo 
venujú menšinám. Za niekoľko desiatok ro-
kov sme vydali aj tituly, ktoré dokumentujú 
život a  dielo osobností z  regiónu, dejinné 
udalosti, prinášajú bohatú informačnú bázu 
o historických tlačiach a ktoré sú výsledkom 
vedecko-výskumnej činnosti z dejín knižnej 
kultúry na východnom Slovensku. Práve na-
posledy menovaná oblasť je našim rodinným 
striebrom. Knižnica má kvalifikované perso-
nálne kapacity na prácu s historickým kniž-
ničným fondom, čo sa v roku 2016 po prvý 
raz prejavilo udelením osvedčenia o  spôso-
bilosti vykonávať výskum a vývoj Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Kvalita a  odborná erudovanosť tejto časti 
knižničnej práce sa odrazila v  pozitívnom 
hodnotení a opätovnom udelení spomínané-
ho osvedčenia vo februári tohto roku.

Ľudia
Život do každej organizácie prinášajú ľu-

dia, ľudia na oboch stranách: zamestnanci 
aj čitatelia, používatelia, návštevníci. Bez 
nich by bola aj knižnica iba mŕtvy stánok, 
nemé miesto s knihami.
Ak teda knižnicu tvoria ľudia, základom 

bol a je zamestnanecký kolektív a schop-
nosť jeho členov sa navzájom rešpektovať, 
spolupracovať a, slovami futbalovej termi-

nológie, schopnosť „mať ťah na bránu“ za 
jeden tím – tím knižnice. Toto dosiahnuť 
nie je jednoduché a  v žiadnej organizácii 
nie je ideálny stav, cení sa však snaha a ko-
nečný výsledok, pretože ten reprezentuje 
knižnicu a všetkých jej zamestnancov.
Tímová spolupráca,  kolegialita medzi za-

mestnancami, aj lojalita voči knižnici ako 
zamestnávateľovi sa nemusia pestovať iba 
za pracovným stolom, výpožičným pultom 
alebo medzi regálmi skladu, je potrebné ich 
rozvíjať aj na neformálnych stretnutiach. 
Takými boli tzv. „športové dni“ v knižnici, 
aj keď nie vždy išlo len o športové aktivity, 
alebo viacdenné výlety organizované v spo-
lupráci s odborovou organizáciou a v nepo-
slednom rade aj predvianočné či novoročné 
stretnutia.
„A najlepšie spomienky mám na prácu 

v kolégiu. Bola to práca „na kolene“, boli sme 
nahustení, ale boli sme všetci spolu. To zna-
mená, že všade na chodbe, v kancelárii, som 
stretla kolegov, minimálne sme sa pozdravili, 
ako sa máš, minimálne sa usmial, alebo za-
mračil. To znamená, že ten vzťah medzi ľuď-
mi bol o to srdečnejší, lebo sme sa stretávali... 
V podstate sme sa nemohli odignorovať, boli 
sme neustále v kontakte... Napriek tomu, že 
to neboli tak komfortné priestory, že neboli 
tak komfortne zariadené, sa pracovalo vy-
nikajúco...“ (Anna Vaľková, bývala vedúca 
oddelenia akvizície a  spracovania fondov, 
dnes na dôchodku).
Knižnica nikdy nebola izolovaný ostrov, 

mala rôznych externých partnerov, ktorí 
pomáhali dotvárať našu činnosť, s  ktorý-
mi sme sa zhodli na spoločnom záujme či 
spoločnej aktivite. Na jednej strane to boli 
knižnice, na strane druhej vysoké školy, 
vedecké ústavy, občianske združenia či mi-
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movládne organizácie, ale aj jednotlivci. 
Verejnosť je pre knižnicu veľmi dôležitá, 

ale aby mala dokumenty, ktoré žiada, aby 
jej boli poskytnuté služby, ktoré chce vyu-
žiť, o to sa starali a starajú zamestnanci. Na 
všetkých pozíciách sa za 70 rokov vystrie-
dalo 324 stálych zamestnancov, ale okrem 
nich v  knižnici pracovalo množstvo osôb 
na rôzne dohody, v istých obdobiach aj veľa 
brigádnikov či osôb dočasne zamestnaných 
cez projekty Úradu práce, ba dokonca aj 
dobrovoľníci.

Vízia
Súčasná doba je veľmi zložitá. V  posled-

ných dvoch rokoch sa odohrali a odohráva-
jú nečakané udalosti, s ktorými akosi nikto 
na svete nerátal a ktoré sa negatívne odrá-
žajú vo všetkých sférach života. Choroba, 
vojna, svetová klíma, problémy s energiami 
a s nimi spojené výzvy na zmeny.
Aké zmeny čakajú knižnice a  ich zamest-

nancov? Zmeny v  službách, v  prevádzke, 
zmeny v  požiadavkách na zamestnancov, 
zmeny v myslení? Ako bude reagovať kniž-
nica? Kam sa posunie? To sú otázky, na kto-
ré nie je ľahká odpoveď...
„Myslím, že táto knižnica o 20 rokov bude 

krajšia, bude ešte modernejšia a keď bude 
dobrá konštelácia hviezd, tak bude stáť na 
Sídlisku III, v  jednej budove budú všetky 
pracoviská, všetko moderné zariadenie, 
nebudú žiadne pece na vykurovanie  , ale 
budú alternatívne zdroje energií, vykurova-
nia... Úloha knihovníka by mala byť stále 
tá istá, byť rozhľadený, vedieť sa zorientovať 
a byť na pomoci používateľovi, ktorý je bez-
radný... (Anna Vaľková, bývala vedúca od-
delenia akvizície a spracovania fondov, dnes 
na dôchodku).

„Knižnica ako by mala v  budúcnosti vy-
zerať? Tak v  prvom rade by mali používa-
telia cítiť, že sú tu vítaní... Ak sme doteraz 
fungovali 70 rokov, tak ja prajem knižnici, 
aby svietila na nebi ako hviezda medzi ve-
deckými knižnicami minimálne ďalších 70 
rokov...“ (František Bory, knihovník na od-
delení knižnično-informačných služieb).

Záver
Hlavnou úlohou knižnice je budovať 

a sprístupňovať kultúrne, informačné a do-
kumentárne dedičstvo a zároveň ho ucho-
vať pre budúce generácie. To je zmyslom 
práce v tradičnej knižničnej činnosti, s his-
torickým knižničným fondom a  vedecko-
-výskumnej oblasti a v dokumentácii róm-
skeho kultúrneho dedičstva.
Necelé dve dekády dozadu bola budúc-

nosťou knižnice jej novostavba. A stále je, 
pretože je veľmi dôležité mať jeden cen-
trálny priestor ako pre verejnosť, tak aj pre 
zamestnancov. Prevádzka knižnice na via-
cerých geograficky vzdialených miestach je 
nevyhovujúca a  neefektívna. Ale prvotné 
nadšenie zamestnancov z hľadania pozem-
ku na výstavbu, z prípravy architektonickej 
súťaže, či spracovania stavebného zámeru 
sa ukázalo ako príliš optimistické. Nikto 
nepredpokladal, že príde finančná kríza 
a následne rozhodnutie zriaďovateľa zasta-
viť tento investičný projekt. A  žiaľ, ani po 
odznení krízy sa nezačalo opätovne uvažo-
vať nad týmto zámerom, hoci to knižnica 
veľmi potrebuje. Dokonca neboli vypočuté 
ani alternatívne návrhy riešenia tohto prob-
lému.
Ako sa však ukázalo za posledné obdobie, 

budúcnosť knižnice je aj v  niečom inom: 
v službách a aktivitách, reagujúcich na ak-
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tuálne témy. Štátna vedecká knižnica v Pre-
šove sa snaží prispôsobovať rôznym zme-
nám, aj keď to tempo nie je také rýchle ako 
by sa žiadalo. Napriek tomu zaznamenala 
za posledných 5 rokov výrazné úspechy 
v mnohých oblastiach:
 - v modernizovaní knižničných objektov, 
ktoré boli zrekonštruované v rámci exis-
tujúcich priestorových možností; 

Budova oddelenia služieb

Knihomat
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 - v zavádzaní moderných technológií, 
o čom svedčí komplexne implemento-
vaná technológia RFID vrátane nonstop 
fungujúcich samoobslužných zariadení;

 - v oblasti dejín knižnej kultúry, dôkazom 

čoho je na základe pozitívneho hodnote-
nia obnovené osvedčenie o spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj od februára 
tohto roka na ďalších 6 rokov;

 - v dokumentovaní a prezentácii rómskej 
kultúry, o čom svedčí okrem iného aj 
ocenenie Roma Spirit 2019 v kategórii 
kultúra za činnosť najmladšieho odbor-
ného pracoviska.

Stále je čo zlepšovať a inovovať. Stále sa je 
čo učiť, zameriavať sa na nové aktivity, kto-
ré súvisia s informačnými zdrojmi, a hlavne 
stále nemožno poľaviť v snahe o nové mo-
derné priestory.Ocenenie Roma Spirit 2019

STOROČNICA HORNONITRIANSKEJ KNIŽNICE/ CENTENARY OF THE UPPER 
NITRA LIBRARY

Mgr. Vanda Rozenbergová, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
katalogizacia@hnkpd.sk 

Abstract: Education, educated people and their personality, enthusiasm and often a fight 
with windmills, all this was behind the creation of public libraries in most of Slovakia. 
The story of books on Upper Nitra began as early as 1666. The above text summarizes the 
centuries-old history of the Upper Nitra Library.
Keywords: 100th anniversary, library, education, Upper Nitra.
Kľúčové slová: 100 výročie, knižnica, vzdelanosť, horná Nitra.

Osvietená Františka Khuenová (man-
želka Pavla Pálffyho) pozvala na hor-
nú Nitru rehoľu piaristov. Prišli Pavol 
Frankovič a  František Hanák. Založili 
piaristické kolégium, školu a  v  škole 
knižnicu.
Pred pol druha storočím začali naprieč 

Slovenskom vznikať čitateľské spolky, 
zmena nastala po vzniku Československej 
republiky, v  roku 1919. Pokrokový zákon 
č. 430/1919 Zb. zo dňa 22.6.1919, zdôraz- Logo knižnice k stému výročiu
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ňoval, že verejná knižnica je významnou 
zložkou vzdelávacej sústavy.
Obecná knižnica v Prievidzi bola založe-

ná v  roku 1922. Prvý knihovník knižnice 
bol pán Ladislav Leday: mestský účtovník, 
knihovník a  člen Osvetovej komisie. Pán 
Leday osobne kultivoval, učil a inšpiroval – 
a mimochodom, knižnicu viedol najdlhšie 
zo všetkých, dvadsaťdva rokov.
V  roku 1936 mala Prievidza 4369 oby-

vateľov a knižnica 1622 kníh. O sto rokov 
neskôr má mesto 44 400 obyvateľov a kniž-
ných jednotiek v Hornonitrianskej knižni-
ci je viac ako 85 000. Okrem prievidzskej 
knižnice v  roku 1936 fungovalo v  okrese 
Prievidza už 65 obecných knižníc. Po roku 
1937 sa činnosť knižníc na celom Sloven-
sku ocitla v  obmedzenom režime. Z  toh-
to obdobia existuje minimum záznamov 

o  fungovaní našej knižnice, v  Pamätnej 
knihe obce Prievidza sme však našli tento: 
„Obecná knižnica mala 1316 zväzkov. Bolo 
zakúpených 124 nových kníh. Požičiavali sa 
každú nedeľu, priemerne 134 kníh. Knihov-
níkom bol L. Leday, mestský účtovník. Roč-
ne bolo vypožičaných 6968 kníh.“

50. roky
Napriek závratným geopolitickým zme-

nám sa po roku 1948 vytvoril priestor na 
zriadenie okresných knižníc. Tá v Prievidzi 
vznikla v roku 1951 pod názvom Okresná 
ľudová knižnica. Knihovníčka Helena Rich-
terová pracovala spočiatku len dve hodiny 
denne, ale záujem o knižnicu bol obrovský 
a od 1.1.1952 bol úväzok pani Richterovej 
rozšírený na osem hodín. V  rokoch 1952 
– 1985 naša knižnica sídlila v priestoroch 

Vianoce v knižničnom fonde
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vtedajšieho Domu osvety. Budova dnes už 
neexistuje.
V roku 1957 prišla do knižnice nová ria-

diteľka, pani Paula Tóthová. Strávila tu síce 
naozaj krátky čas, no počas jej vedenia sa 
v Bojniciach uskutočnil aktív dobrovoľných 
pracovníkov okresu Prievidza, s vyhlásením 
výzvy na zlepšenie práce s knihou na dedi-
ne. Z tejto iniciatívy vzišlo tzv. Prievidzské 
hnutie a postupne sa k výzve pridali kniž-
nice takmer z celého Slovenska.

60. roky
Šesťdesiate roky začala Okresná knižnica 

v Prievidzi svoju činnosť ako príspevková 
organizácia ONV. V  roku 1960 sme mali 
14793 knižných jednotiek. O  rok neskôr 
vzniklo samostatné oddelenie pre deti 
a mládež, plus, vytvorilo sa aj úplne nové 
metodické oddelenie.
V 50. aj 60. rokoch boli zmeny na pozícii 

riaditeľa knižnice časté. Knižnica sa pre-
menovala na Okresnú knižnicu a  nastalo 
obdobie budovania katalógov všetkých 
kníh aj periodík. V tom čase sa uskutočni-
li besedy s autormi ako: Ladislav Mňačko, 
Zuzka Zguriška, Ľudo Zúbek, Rudolf Jašík, 
Krista Bendová. V  roku 1967 pracova-
lo v  Okresnej knižnici 13 zamestnancov, 
z toho dve metodičky – jedna sa venovala 
práci so školskými knižnicami.
Problém s  priestormi brzdil rozmach 

a  kontinuitu v  práci s  čitateľom. Pobočky 
na sídlisku, na ulici Janka Kráľa, či v Dome 
kultúry boli stále len provizóriom. V roku 
1969 mala knižnica 52 617 kníh a zaevido-
vala 4 505 čitateľov.

70. roky
Dôležitým pre našu knižnicu bol dátum 

1.8.1970. Riaditeľom sa stal pán Štefan 
Daňo. V tejto pozícii pracoval až do svojej 
smrti v roku 1989. Bývalí zamestnanci na 
neho dodnes spomínajú s  nepredstiera-
ným úžasom a nadšením. Ako neknihov-
ník bol hlavne človekom, prácu oddelení 
riadil s  ľahkosťou a  humorom, no nikdy 
nie na úkor čitateľa.
V  súlade s  dobovými politickými reália-

mi bol zriadený úsek politickej literatúry. 
Konali sa besedy so zaslúžilými členmi 
Komunistickej strany, s  milicionármi, 
partizánmi, politickými funkcionármi. 
V knižnici začali pôsobiť Brigády socialis-
tickej práce a  knihovníčky chodili zbierať 
zemiaky, vytrhávať repu, hrabať seno, alebo 
zbierať ovocie v ZOO Bojnice. Opäť sa vy-
raďovala nevhodná literatúra. V roku  1973 
sa knižnica musela vzdať viac ako tisícky 
politicky neprijateľných kníh.
Otvorili sa  ďalšie pobočky. V  roku 1977 

ich bolo už osem.V okrese Prievidza vtedy 
existovalo 60 ľudových knižníc. V  rámci 
knižnice v  tom čase existovali dva kluby: 

Pohľad do minulosti
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Divadielko poézie a  Klub mladých auto-
rov. Z  tvorby oboch subjektov vychádzali 
zborníky a literárne pásma. Ich aktivity už 
vtedy organizovali a podporovali Daniel 
Hevier, Ondrej Čiliak, či Jaroslav Schut.

V  roku 1979 obsahoval knižničný fond 
136 946 kníh a zaevidovaných bolo 11 070 
čitateľov.
Osemdesiate roky charakterizovala práca 

s detskými čitateľmi. Organizácia rôznych 
súťaží a  spolupráca so školami, autorské 
besedy so spisovateľmi, ktoré mali vždy 
množstvo detských návštevníkov.

80. roky
28.8. 1985 sa slávnostne otvorila nová 

budova knižnice na Záhradníckej ulici. 
Presťahovanie pobočky knižnice z  Domu 
osvety na iné miesto bolo nevyhnutné.  
Opäť nešlo o komplexné riešenie, ale kni-
hy v  Dome osvety neboli v  prostredí, aké 
si zaslúžia. Budova na Záhradníckej ulici 

problém čiastočne vyriešila, ale kapacita 
pre knihy postačila len na krátky čas. Plány 
na rozšírenie budovy prístavbami sa nikdy 
neuskutočnili.
Po roku 1989 aj naša knižnica prestala 

byť nástrojom komunistickej ideológie. 
Na konci roku 1989 mala knižnica 216 545 
kníh a zaevidovala 14 590 čitateľov. Odde-
lenie politickej literatúry  sa zmenilo na 
vysoko funkčné oddelenie spoločensko – 
vednej literatúry. V tom čase vládol v tom-
to segmente nedostatok kvalitných zdrojov, 
knihovníčky ich nahrádzali excerpciou 
článkov z odborných periodík.
Začala gradovať publikačná činnosť kniž-

nice, vychádzali personálne bibliografie aj 
ročenky.

Prelom
Od 1.1. 1991 sa naša Okresná knižnica 

stala štátnou príspevkovou organizáciou 
priamo podliehajúcou Ministerstvu kul-
túry SR. Od roku 1993 boli nové prírast-

Pohľad do minulosti
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ky spracovávané v  prvom knižnično-in-
formačnom systéme SMARTLIB. Všetky 
benefity, ktoré priniesla zmena pomerov 
sa však v  kontexte čitateľského záujmu 
premietli v  negatívnych číslach. Záujem 
o čítanie klesal. Knižnica nadväzovala spo-
luprácu so školami aj s organizáciami. 
Búrlivé deväťdesiate roky boli typické 

aj transformačnými zákonmi, novelami 
a  nariadeniami. Pre knižnicu to zname-
nalo nečakanú zmenu zriaďovateľa, stal 
sa ním Krajský úrad v  Trenčíne. Strati-
li sme právnu subjektivitu a  stali sme sa 
súčasťou Hornonitrianskeho kultúrneho 
centra. Vtedy sa knižnica premenovala 
z  Okresnej na Hornonitriansku knižnicu 
v  Prievidzi. V  roku  1997 sme začali pra-
covať v  knižnično-informačnom systéme 
Libris. Rok 1999 patril medzi najťažšie 
v histórii knižnice. Zásadný nedostatok fi-
nancií sa odrazil nielen na nákupe kníh, ale 
aj na zabezpečovaní miezd zamestnancov 
a platieb za nájmy a energie. Napokon bolo 

HKC zrušené a  knižnica sa opäť dostala 
pod zriaďovateľskú pôsobnosť Krajského 
úradu v  Trenčíne. V  roku 1999 sme mali 
vo fonde 173  073 kníh a  zaevidovali sme 
12 251 čitateľov.
Najstabilnejším a  paradoxne najzložitej-

ším bolo obdobie na začiatku nového mi-
lénia. Hornonitrianska knižnica prišla o tri 
pobočky a tie začali fungovať ako Mestská 
knižnica Mikuláša Mišíka. 
Od roku 2002 až dodnes je knižnica 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. Knižnica po celý 
čas zápasila a  zápasí s  priestormi. Keď sa 
v roku 2017 realizovalo posledné sťahova-
nie (riaditeľstvo knižnice sa premiestnilo 
do priestorov Obchodnej akadémie), išlo v 
poradí o 39. sťahovanie.

Storočnica
Oslava stého výročia vzniku prievidzskej 

verejnej knižnice sa uskutočnila v objekte 
Regionálneho a kultúrneho centra v Prie-

Oslava stého výročia vzniku prievidzskej verejnej knižnice
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vidzi. Slávnosť, ktorú dramaturgicky pri-
pravil spisovateľ a knihovník Marek Mittaš, 
bola mimoriadne dôstojná. Programom 
sprevádzal moderátor Dalibor Bíro. Reci-
tátor, pán Ľudovít Košík excelentne pred-
niesol básnickú skladbu Proglas. So silným 
odkazom vystúpila Ing. Iveta Stanková, po-
verená riadením knižnice, príhovory mali 
aj prednosta MsÚ v Prievidzi, MVDr. Nor-
bert Turanovič a  poslanec za Trenčiansky 
samosprávny kraj JUDr. Ing. Jozef Stopka, 
PhD. V programe vystúpili Barbora Piešo-
vá a tanečná skupina Mimikry. Dvadsaťpäť 
bývalých zamestnancov dostalo ďakovné 
listy a ich odovzdávanie priamo na pódiu 
patrilo k vrcholom večera.

Hornonitrianska knižnica v  Prievidzi si 
v októbri 2022 pripomenula sto rokov. Za 
celý ten čas knižnica stála a  mohla exis-
tovať vďaka ľuďom, ktorí boli, takmer bez 
výnimky bytostne prikovaní ku knihe. 
Z  pozície knihovníka sa tomu hovorilo 
rôzne: práca s  knihou, práca s  čitateľom, 
zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, z  po-
zície všedného človeka však jednoducho 
milovali čítanie.

Literatúra: Kolektív pracovníkov 
Hornonitrianskej knižnice: Storočnica 
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 
1922 – 2022.

Od začiatku roka realizovali pracovníci 
knižnice sériu aktivít a  podujatí, ktorými 
chceli kultúrnej verejnosti toto okrúhle vý-
ročie pripomenúť.
Jednou z  noviniek je PRÁCA DOBRO-

VOĽNÍKOV, ktorú knižnica využíva od 
januára 2022. Mladí aktivisti, ktorí sa pri-

hlásili v rámci kampane z jesene 2021, za-
čali v  knižnici pomáhať pri organizovaní 
podujatí knižnice, dobrovoľníčka Ukra-
jinka čítala odídencom – utečencom pred 
vojnou – rozprávky v ukrajinskom jazyku, 
ďalšia aktivistka pomáhala pri inovácii in-
stagramového účtu.

NOVÉ SLUŽBY V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE ALEBO 95 
ROKOV SME TU PRE VÁS / NEW SERVICES AT THE LIBRARY OF JURAJ FÁNDLY 
IN TRNAVA OR „WE HAVE BEEN HERE FOR YOU FOR 95 YEARS“

PhDr. Ľubica Malá, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
lubica.mala@kniznicatrnava.sk

Abstract: The motto “we have been here for you for 95 years” - accompanied the whole year of 
activities prepared by the Library of Juraj Fándly in Trnava in 2022 to celebrate its important 
jubilee. 95 years ago - on February 14, 1927 - the Public Library of the city of Trnava began 
its activity, which was followed up by the Juraj Fándly Library in Trnava, at the same time 
the library also commemorated the 70th anniversary of the founding of the District People’s 
Library in Trnava (April 30, 1952).
Keywords: Library, jubilee, public library, anniversary, Trnava
Kľúčové slová: knižnica, jubileum, verejná knižnica, výročie, Trnava
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Pod názvom KNIHY AŽ K  VÁM DO-
MOV priniesla knižnica ďalšiu novú služ-
bu, prostredníctvom ktorej začali pracov-
níci knižnice doručovať knihy imobilným 
používateľom a seniorom až do ich domác-
ností. Jedinou podmienkou je, že žiadateľ 
musí mať trvalé bydlisko v Trnave a musí 
byť registrovaným používateľom. Služba sa 
v priebehu roka stretla s pozitívnym prija-
tím a priniesla knižnici jednak ďalšie výpo-
žičky, ale  predovšetkým sa stala význam-
ným príspevkom k  zvyšovaniu komfortu 
hendikepovaných používateľov.
K  zámeru pracovníkov knižnice perma-

nentne skvalitňovať služby prispelo i zave-
denie platby za knižničné poplatky aj pros-
tredníctvom platobného terminálu.

Prezenčne študujúcim návštevníkom od 
januára 2022 začala slúžiť nová študovňa 
odbornej literatúry zrekonštruovaná z ve-
rejných zdrojov prostredníctvom Fondu na 
podporu umenia. Je pokračovaním úsilia 
vedenia knižnice dať jednotný dizajn Útva-
ru referenčných služieb a  zmodernizovať 
už zastaralý mobiliár spolu s  nainštalova-
ním moderných technológií.
Každomesačným darčekom pre návštev-

níkov a návštevníčky knižnice bola v roku 
jubilea knižnice každomesačná bezplatná 
registrácia pre záujemcov, respektíve bez-
platné predĺženie členstva. Knižnica tak 
akcentovala vo verejnosti dátum vzniku 
knižnice (14. február 1927), keďže vždy 
ŠTRNÁSTEHO V  MESIACI poskytovala 
zápisné ZDARMA. Počas uplynulých de-
siatich mesiacov tak knižnica získala  1086 
používateľov, z  toho 340 detí (úplne no-
vých bolo 462 používateľov).
Pracovníci knižnice pripravili tiež množ-

stvo nových podujatí cyklického charak-
teru, ktorých cieľom bolo získať pravidel-
ných používateľov z  rôznych vekových 
skupín. V  oddelení pre deti to bol pra-
videlný MAMA KLUB, ktorý priniesol 
nielen podujatia pre deti, ale aj programy 
pre ich mamičky či oteckov – rady z  ob-
lasti výživy, detského lekárstva, ekológie 
či psychológie. Pre dospievajúcich čitateľ-
ských fanúšikov   pokračovalo pravidelné 
Tínedžerské stretko, pre tých skôr narode-
ných získal obľubu nový cyklus O knihe pri 
káve – čitateľský klub slúžiaci na výmenu 
názorov a  formovanie čitateľského vkusu. 
Oddelenie odbornej literatúry pripravilo 
cyklus komunitných stretnutí s  bylinkár-
kou, jazykovedcom, historikom a tiež ces-
tovateľom. Pokračovali stretnutia nadšen-
cov Trnavskej poetiky a milovníkov poézie 
a  trnavských lokálpatriotov potešila kniž-
nica podujatím Narodení v  jednom roku, 
venované Miroslavovi Válkovi, ktorého 95. 
narodeniny sme si tiež v roku 2022 pripo-
menuli. S  Martinom Jurčom, redaktorom 
RTVS pokračovali Rozhovory z  knižnice 
– na rôzne zaujímavé témy. Osvedčené for-
máty Ako na tablet či mobilný telefón – pre 
seniorov, Tréningy pamäti, tvorivé dielne, 
besedy, burzy kníh, školenia pre študentov, 
ale aj posedenia pri scrabble pokračovali 
naďalej.
V  spolupráci s  Jednotou dôchodcov Slo-

venska sa v  knižnici pravidelne stretávali 
seniori, aby v rámci projektu Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informa-
tizácie SR nadobúdali a  rozširovali svoje 
digitálne zručnosti.
Novým formátom bol aj cyklus vzdeláva-

cích stretnutí mladých čitateľov v  oblasti 
nových technológií, ktorý začal fungo-
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vať po vstupe Knižnice Juraja Fándlyho 
do konzorcia Knižnice pre Slovensko a po 
vzniku partnerskej spolupráce s  Centrom 
vedecko-technických informácií. Po úvod-
ných kurzoch, ktoré realizovali pracovníci 
centra, už priamo pracovníci knižnice or-
ganizujú kurzy pod názvom Tvorlab, kde 
sa deti, ale i dospelí a seniori učia progra-
movať, programovať s  micro.bitom, 3D 
modelovať a kde si môžu aj vďaka Nadač-
nému fondu Telekom vytlačiť svoje projek-
ty na 3D tlačiarni.
V  jubilejnom roku pripravila knižnica 

pre mladých literátov literárnu súťaž pod 
názvom Literárny salón a  pre mladých 
kreatívnych čitateľov súťaž Vytvor vlastný 
komiks. Aj keď sa do literárnej súťaže pri-
hlásilo menej účastníkov ako po minulé 
roky, prácu s talentovanými literátmi pova-
žujeme za dôležitú a  určite v  nej budeme 
pokračovať.
Jubileum knižnice pripomínalo aj webové 

sídlo knižnice, kde si návštevníci mohli po-
čas roka pravidelne čítať príspevky v rámci 
seriálu Z histórie knižnice.

V  roku 2022 sa rozvinuli aj iniciatívy 
v  oblasti propagácie knižnice. Po rokova-
niach s  mestom Trnava získala knižnica 
v centre mesta dve výlepné miesta pre svoj 
programový plagát, plagáty s  mesačným 
programom sa umiestňujú na Mestskej 
poliklinike a  v  TINSe, aj  na trnavských 
univerzitách. Nadviazala sa obojstranne 
výhodná spolupráca s  Trnavským rádiom 
a s novinami (elektronickými aj printový-
mi), ktoré začali s  pravidelnou propagá-
ciou podujatí knižnice.

Hlavná oslava jubilea pod názvom „95 
ruží pre knižnicu“ sa konala 12. októbra 
2022 v  zrekonštruovanej Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika v Trnave. Moderá-
torka Bibiana Ondrejková v  rámci sláv-
nostného programu previedla prítomných 
históriou knižnice a postupne vyzývala vá-
žených hostí z radov politických reprezen-
tantov regionálnej a miestnej samosprávy, 
zástupcov profesijných organizácií, spiso-
vateľov, básnikov a priateľov knižnice, aby 
do pomyselnej kytice želaní pripojili svo-

S vinšom pre knižnicu prišiel i spisovateľ a prekladateľ Ľubomír Feldek
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je prianie pre knižnicu. Tak vznikol jeden 
veľký zväzok ruží, a najmä želaní. Veríme, 
že keď sa tieto úprimne mienené priania aj 
zrealizujú, prinesú používateľom Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave ďalšie skvalitne-
nie služieb, o čo knihovníkom v trnavskej 
knižnici ide v prvom rade.

ZO ŽIVOTA NEČLENSKÝCH KNIŽNÍC

Leopoldov,  malé mestečko ležiace v  po-
vodí rieky Váh, evokujúce vo väčšine ľudí 
spojenie s  najstaršou väznicou na Sloven-
sku. Tá bola postavená v  17. storočí ako 
protiturecká pevnosť, ktorá je dnes záro-
veň dominantou erbu mesta. Okrem nej sa 
však môžeme popýšiť architektonicky oce-
neným a špecificky dizajnovým parkom, 
zrekonštruovaným námestím, novým 

MESTSKÁ KNIŽNICA LEOPOLDOV/ CITY LIBRARY IN LEOPOLDOV

a moderným mestským úradom i krásnou 
a nadčasovou knižnicou.
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Prvé zmienky o  knižnici sa datujú okolo 
roku 1965. Svoje sídlo postupne mala vo 
viacerých budovách mesta, avšak ten pra-

Pohľad do knižničného fondu
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vý a veríme, že i stály domov našla až v júli 
roku 2022. Budova starého mestského úra-
du prešla kompletnou rekonštrukciou, čím 
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poskytla výnimočný priestor pre vybudo-
vanie modernej, prehľadnej, klimatizova-
nej a voňavej knižnice. Na jej sťahovaní sa 
podieľali nielen zamestnanci mesta, ale aj 
dobrovoľníci z radu obyvateľov i čitateľov. 

Naši čitatelia boli zvyknutí na orientáciu 
podľa jednotlivých miestností, ktoré boli 
venované konkrétnemu typu literatúry. 
Časť tohto, pre niekoho svojského rozlo-
ženia sme ponechali aj v  novej knižnici, 
a  preto u  nás nájdete moduly, v  ktorých 
je abecedne zoradená beletria, detská li-
teratúra a  literatúra pre mládež. Rovnako 
aj sekcie ako „slovenské autorky“, „histo-
rické romány“ či „severské krimi“. Keďže 
sa pri výbere zariadenia dbalo na využitie 
všetkých kapacitných možnosti, pozdĺž lí-
nie celej knižnice sa tiahne čelný modul, 
ktorého vrchné police sú určené práve 
pre tituly z náučnej literatúry. Bez rebríka 
sa totiž v  našej knižnici nezaobídete. Prí-
jemnú atmosféru a pocit domova dopĺňajú 
kvety od čitateliek a detský kútik, ktorý je 
obľúbeným miestom  našich najmenších 
návštevníkov.

Vďaka novému priestoru sme dostali prí-
ležitosť na realizovanie viacerých podujatí 
v klubovni knižnice, ktorá je súčasťou bu-
dovy.  V uplynulých mesiacoch v nej bola 
situovaná výstava k 140. výročiu hasičské-
ho zboru. Onedlho sa v  nej budú konať 
vianočné dielničky a veríme, že budúci rok 
poskytne aj dôstojné prostredie pre mnohé 
besedy so zaujímavými autormi. Okrem 
týchto podujatí pravidelne organizujeme 
informačné výchovy pre žiakov materskej 
a  základnej školy v Leopoldove. Veríme, 
že sa nám podarí zaviesť viacgeneračné 

čítanie, častejšie organizovanie dielničiek 
i besied a v neposlednom rade sa tešíme aj 
z nápadov občanov mesta a ich participácie 
na podujatiach. 
Naša knižnica mala priemerne asi 200 

čitateľov ročne, ktorí nás podržali aj v ťaž-
kom období pandémie koronavírusu, vďa-
ka čomu máme stabilné štatistické výsled-
ky. Nová knižnica prilákala aj množstvo 
nových čitateľov a  veríme, že rokmi ich 
bude stále viac. 
Vo fonde knižnice je približne 15 000 ti-

tulov, ktoré pravidelne dopĺňame. Aj vďaka 
každoročne úspešným žiadostiam o grant 
na akvizíciu fondu môžeme povedať, že 
u  nás nájdete nielen starú klasiku, ale aj 
horúce novinky zo sveta kníh.  Momentál-
ne pribudlo do fondu 250 nových titulov 
zakúpených z úspešného projektu podpo-
reného Fondom na podporu umenia.

Okrem toho poskytujeme aj medzikniž-
ničnú výpožičnú službu a v súčasnosti pra-
cujeme aj na zrealizovaní a spustení online 
katalógu, ktorý výrazne zjednoduší výpo-
žičný proces a  pridá plynulosť pri obehu 
kníh medzi čitateľmi.
Snažíme sa o  vytvorenie miesta, ktoré 

nebude len „domčekom pre knihy“, ale 
miestom, kam sa radi vracajú nielen čita-
telia, ale aj obyvatelia nášho mestečka. Te-
šíme sa na vás. 

Mgr. Nadežda Masárová, Mestská 
knižnica Leopoldov

kniznica@leopoldov.sk 
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Mgr. Lenka Frankovičová, PhD. vyštudo-
vala knihovníctvo na Katedre knižničnej 
a  informačnej vedy FiF UK v  Bratislave, 
popri doktorandskom štúdiu sa zamest-
nala v  CVTI SR na Oddelení pre hodno-
tenie publikačnej činnosti, kde pracuje už 
viac ako desať rokov. Ako sama hovorí, ku 
štúdiu a  vôbec k  tejto profesii sa dostala 
len náhodou, ale pravdepodobne zasia-
hol osud. Bez kníh si totiž nevie svoj život 
predstaviť, obdobia útlmu strieda s fázami, 
kedy vie prečítať aj 20 kníh za mesiac.

• Aký vzťah máte ku knihám a ku kniž-
niciam?

Momentálne sa nachádzam vo fáze, kedy 
veľkú časť svojho voľného času trávim prá-
ve čítaním kníh. Nikdy som nebola veľký 
filmový, či seriálový nadšenec, o  to viac 
milujem knižky, najmä romantické. Kým 
vo filme vie romantika vyznieť trápne, fa-
lošne, čí gýčovo, v knihách majú slová veľ-
kú moc a aj romantické klišé vie vzbudiť v 
čitateľovi emócie. Milujem vôňu tlačených 
kníh a  obdivujem každého, kto vie spojiť 
slová do nádherných myšlienok a  príbe-
hov. Čítam naozaj veľa, a keďže nechcem 
zbankrotovať, knihy si požičiavam najmä 
v  knižnici. Mojou obľúbenou je Mestská 
knižnica v Bratislave, kam chodím viackrát 
za mesiac, je to pre mňa zároveň príležitosť 
prejsť sa Starým mestom. Kým som ešte 
študovala, rada som navštevovala Univer-
zitnú knižnicu, okrem fondu starých tlačí 

NAŠA ANKETA: POHĽAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

disponuje aj krásnymi priestormi a má prí-
jemnú atmosféru. Som teda veľký fanúšik 
knižníc, čoraz viac si uvedomujem ich vý-
znam a som rada, že žijem v dobe, kedy je 
knižníc ešte stále dosť.

• V dnešnej dobe je profesia knihovníka 
vnímaná zvonku ako niečo zastarané. 
Knihovník je často vnímaný ako ten, kto 
„podáva knihy“ čitateľom. Je to však len 
vrchol ľadovca. Čo všetko „obsahuje“ 
profesia knihovník?

Žiaľ, akceptácia tejto profesie nie je u nás 
taká, ako by si zaslúžila. Na Slovensku sa 
tradícia knihovníctva začala rodiť veľmi ne-
skoro, najmä keď si uvedomíme, že už sta-
roveké civilizácie budovali svoje knižnice. 
Zbierky kníh síce boli spočiatku výsadou 
bohatých a vplyvných ľudí, ale rýchlo pre-
razili aj do kláštorov či stredovekých uni-
verzít a ich význam narastal. U nás sa až do 
roku 1919, kedy bol prijatý prvý knižničný 
zákon, zakladali knižnice neorganizovane 
a svojpomocne prostredníctvom učencov, 
spisovateľov či kňazov. Formálne vzdelá-
vanie knihovníkov na slovenských školách 
začalo až v 50. rokoch 20. storočia, a  toto 
všetko sa stále premieta do nedostatočné-
ho spoločenského či finančného ohodno-
tenia. Ja sa našťastie pohybujem v prostre-
dí, ktoré si uvedomuje, že knihovník nie je 
iba človek za pultom s úlohou podať čitate-
ľovi knižku. V súčasnosti tento pojem totiž 
zahŕňa množstvo funkcií. Knihovníkovi 

KĽÚČOVOU KOMPETENCIOU KNIHOVNÍKA JE VIZIONÁRSTVO – 
ROZHOVOR S LENKOU FRANKOVIČOVOU / THE KEY COMPETENCE OF A 
LIBRARIAN IS TO BE A VISIONARY – INTERVIEW WITH LENKA FRANKOVIČOVÁ
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nestačí byť iba znalcom literatúry, rešeršé-
rom, poradcom, či organizátorom poduja-
tí, ale musí byť aj lektorom, psychológom, 
PR špecialistom, marketingovým guru, 
redaktorom, informačným, digitalizačným 
či webovým špecialistom. V prípade men-
ších knižníc vedia byť tieto profesie naozaj 
nakumulované v jednej osobe. Navyše pro-
stredie, v ktorom knižnice pôsobia, sa veľ-
mi rýchlo mení, a knihovníci sa mu musia 
prispôsobovať. S neustálym rozvojom IKT, 
online prostredia a  digitalizácie strácajú 
knižnice výsostné postavenie v  zverejňo-
vaní informácií, v budúcnosti sa preto ich 
funkcie a  náplň práce budú musieť ďalej 
prispôsobovať, a  toto si možno vonkajšie 
okolie príliš neuvedomuje.

• Ako by ste charakterizovali profesiu 
knihovníka dneška z pohľadu štúdia? 
Čo je pre knihovníka v jeho profesii 
kľúčové? Aké kompetencie či zručnosti 
by mal mať?

Už aj z  predchádzajúcej odpovede je 
zrejmé, čo všetko obnáša práca knihovní-
ka a nie je toho málo, takže aj tých zruč-
ností je pomerne dosť. Ak sa rozprávame 
o  klasickom knihovníkovi, ktorý pracuje 
aj s používateľom, tak kľúčové podľa mňa 
je, aby bol ľudský, mal rád ľudí, aby ho táto 
profesia bavila a aby bol vzdelaný. Len tak 
pre zaujímavosť, tieto vlastnosti zdôraznil 
aj Matej Holko ml. v  prvých knižničných 
stanovách z roku 1808 používaných v Uče-
nej spoločnosti malohontskej. V prípade 
transformácie, ktorá prebieha aj v  kni-
hovníckom prostredí, treba jednoznačne 
zdôrazniť neustále rozvíjanie zručností 
knihovníkov a  ich celoživotné vzdeláva-
nie. Slovensko je, žiaľ, jedinou krajinou 

EÚ, ktorá nemá zatiaľ vypracovanú straté-
giu celoživotného vzdelávania, ale napriek 
tomu je potrebné sa tejto oblasti venovať. 
Zo štatistík vyplýva, že len necelých 40% 
zamestnancov knižníc má v  súčasnosti 
knihovnícke vzdelanie, k  tomu treba pri-
počítať vyšší priemerný vek a  je zrejmé, 
že zvyšovanie kvalifikácie či dopĺňanie 
vzdelávania je žiaduce. A ak mám povedať 
kľúčovú kompetenciu, ktorou by mal pod-
ľa mňa správny knihovník disponovať, tak 
je to vizionárstvo. Knihovníctvo je oblasť, 
ktorá sa mení naozaj rýchlo, a jedine vizi-
onár vie oceniť tieto zmeny, predpovedať 
ich, pripraviť sa na ne a využiť ich vo svoj 
prospech.

• Pracujete v Centre vedecko-technických 
informácií v odbore hodnotenia vedy. 
V čom spočíva vaša práca?

Pracujem na Oddelení pre hodnotenie 
publikačnej činnosti, kde je mojou úlo-
hou a  úlohou mojich kolegov spravovať 
Centrálny register evidencie publikačnej 
činnosti vysokých škôl. Ani nás neobišiel 
rozvoj IKT a cca. pred 4 rokmi sme prešli 
na online spôsob evidencie publikačnej 
činnosti, voči ktorému som dokonca aj ja 
vedela byť mierne skeptická, čo teraz pri-
znávam (nie som teda veľmi vizionárska 
), ale zároveň sa nebojím priznať, že som 
sa mýlila. Online systém CREPČ neustále 
zlepšuje svoje funkcionality a mňa fascinu-
je, ako sú v databáze rôzne údaje prepojené 
a aké výstupy je možné pár klikmi zo systé-
mu získať. Už teraz sa teším a zároveň som 
zvedavá, čo všetko CREPČ ponúkne o pár 
rokov. Ale aby som zodpovedala otázku, 
kontrolujeme najmä záznamy publikačnej 
činnosti, ktoré vytvárajú spracovatelia aka-
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demických knižníc, podieľame sa na tvor-
be legislatívnych dokumentov, manuálov, 
pripravujeme podklady pre ministerstvo 
atď. Práca vie byť naozaj rôznorodá a  ja 
som vďačná za super kolektív, ktorý sme 
na odbore vytvorili.

• Keď sa spomenie slovo veda, evokuje to 
výskum, tímovosť a najmä chuť posúvať 
svet vpred. Je samozrejmé, že knižnice 
ako inštitúcie sú vo svete vedy neroz-
lučným sprievodcom vedcov, bádateľov 
i študentov. V čom môže byť nápomocný 
knihovník?

Knihovník môže byť nápomocný v každej 
fáze bádania, výskumu či štúdia. V súčas-
nosti hrajú prím elektronické informačné 
zdroje, je preto našou úlohou databázy s 
e-zdrojmi nielen propagovať a sprístupňo-
vať, ale najmä poskytovať školenia a  ma-
nuály na ich efektívne využívanie. Ďalšou 
oblasťou je informačné vzdelávanie, ktoré-
mu sa venujú najmä školské a akademické 
knižnice. 

• CVTI SR ponúka množstvo webinárov 
a rôznych školení. Ktoré by ste knihov-
níkom odporúčali?

CVTI SR je pomerne veľká inštitúcia 
s  rôznorodými sekciami, takže určite ne-
obsiahnem všetky, ale z  môjho pohľadu 
sú zaujímavé napr. webináre Odboru pod-
pory otvorenej vedy a výskumu alebo ich 
kurz Modul Open Acces, rovnako tiež ak-
tivity pre rozvoj digitálnej gramotnosti cez 
konzorcium Knižnice pre Slovensko, rôz-
ne workshopy v  kreatívnej dielni FabLab, 
a  v  neposlednom rade musím spomenúť 
kurz Knihovnícke odborné minimum, 
ktorého som aj ja malou súčasťou. Garant-

kou kurzu je Dr. Jana Kasáková, pričom 
rekvalifikačný kurz akreditovaný minis-
terstvom školstva je určený pre neknihov-
níkov pracujúcich v knižniciach, prípadne 
pre záujemcov o túto profesiu. O vzdelaní 
zamestnancov knižníc som sa už zmienila, 
a  toto je spôsob, ako knižnice viac spro-
fesionalizovať. Kurz trvá dva týždne, jeho 
náplňou je stredoškolské a mierne aj vyso-
koškolské knihovnícke učivo. Je možné ho 
absolvovať iba prezenčne a to z dôvodu, že 
je orientovaný prevažne prakticky. O kurz 
je pomerne veľký záujem, a to aj vzhľadom 
na jeho pozastavenie počas pandémie, na-
priek tomu by som ho určite odporúčala 
každému, kto pracuje v  knižnici a  nemá 
knihovnícke vzdelanie. Absolventi nado-
budnú veľa nových informácií a poznatkov, 
navzájom si povymieňajú skúsenosti z pra-
xe, získajú cenné kontakty do budúcnosti, 
prípadne tiež nadviažu nové priateľstvá, 
čoho sme svedkom na každom termíne 
kurzu. 

Mgr. Lenke Frankovičovej, PhD.  
za rozhovor ďakuje 

PaedDr. Darina Obušeková, PhD.



Bulletin SAK, ročník 30, číslo 4/2022 63

INFORMÁCIE / INFORMATION

Priestory Technickej univerzity vo Zvo-
lene patrili dňa 8. novembra 2022 nielen 
študentom, ale aj knihovníkom z  celého 
Slovenska. V  akademických priestoroch 
sa nevenovali ďalšiemu vzdelávaniu, ale 
ich hlavným cieľom bola účasť na Valnom 
zhromaždení Spolku slovenských knihov-
níkov a  knižníc (SSKK). Partnerskými 
knižnicami pri realizácii zasadnutia naj-
vyššieho orgánu združenia boli Krajská 
knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Slo-
venská lesnícka a  drevárska knižnica TU 
vo Zvolene. Aj im preto patrí veľká vďa-
ka za to, že sa nemalou mierou pričinili 

o úspešný priebeh Valného zhromaždenia.    
Po registrácii účastníkov a privítaní 

predsedníčkou Mgr. Helenou Mlejovou 
sa okrem iných k  delegátom prihovoril aj 
tajomník SKIPu PhDr. Vít Richter. Okrem 
rutinných záležitostí, ktoré sú neodmysli-
teľnou súčasťou každého stretnutia, kto-
rého hlavným cieľom sú voľby do vrcho-
lových orgánov združenia, sa na tomto 
zhromaždení zhodnotilo predchádzajúce 
volebné obdobie.  Posledné štyri roky boli 
v slovenskom knihovníctve poznačené naj-
mä pandémiou, ktorá okrem činnosti kniž-
níc zasiahla aj do nášho spolkového života. 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A 
KNIŽNÍC/ GENERAL ASSEMBLY OF THE SLOVAK LIBRARIANS AND LIBRARIES 
ASSOCIATION

Novo zvolený výbor SSKK – zdroj FB SSKK
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Aj napriek nepriaznivým okolnostiam však 
musíme skonštatovať, že či už na celoslo-
venskej alebo regionálnej úrovni sa SSKK 
podarilo obhájiť svoju životaschopnosť. 
O  činnosti, kontrolách a  odporúčaniach 
delegátov a  delegátky informovala aj 
predsedníčka Kontrolnej a revíznej komi-
sie PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. K  prí-
jemnejšej a menej formálnej časti nášho 
stretnutia patrilo odovzdávanie ocenení za 
prínos pre slovenské knihovníctvo a SSKK. 
Za všetkých ocenených si dovolím spome-
núť aspoň dlhoročnú predsedníčku spol-
ku Ing. Silviu Stasselovú (UK Bratislava), 
PhDr. Blanku Snopkovú, PhD. (ŠVK Ban-
ská Bystrica), Mgr. Moniku Naštickú (Pod-
tatranská knižnica Poprad), či dušu nášho 
seniorklubu PhDr. Annu Kucianovú, PhD. 
Pred samotnou realizáciou volieb boli 

predstavení kandidáti na predsedu SSKK, 
členov výboru a  členov kontrolnej a  re-
víznej komisie.  Svojou aktívnou prácou 
v  orgánoch SSKK chcelo prispieť celkovo 
až 17 kandidátov, z ktorých nakoniec dô-
veru uznášaniaschopného zhromaždenia 
získali:  Mgr. Ján Šimko, PhD.  (Knižni-
ca pre mládež mesta Košice) – predseda 
SSKK;  členky a  člen výboru SSKK: Mgr. 
Lenka Malovcová (Krajská knižnica Ľu-
dovíta Štúra vo Zvolene), Mgr. Lenka 
Čechvalová (Staromestská knižnica Bra-
tislava), Mgr. Miriam Danková (Knižni-

ca Juraja Fándlyho v  Trnave), Ing. Silvia 
Sameková (Záhorská knižnica v  Senici), 
PhDr. Anna Kucianová, PhD., Mgr. Nor-
bert Végh (Slovenská knižnica pre nevidia-
cich Mateja Hrebendu v Levoči). Členkami 
Kontrolnej a revíznej komisie sa stali doc. 
Mgr. Marcela Domenová, PhD. (Štátna 
vedecká knižnica v Prešove), Mgr. Angela 
Kurucová (Štátna vedecká knižnica v Ko-
šiciach) a Mgr. Lívia Koleková (Galantská 
knižnica Galanta).
Posledným bodom oficiálneho programu 

bol venovaný schváleniu zmien v  Stano-
vách SSKK, ktorého pripomienkovanie 
prebiehalo aj na regionálnych úrovniach. 
Zmeny a  návrhy jednoznačne podporili 
všetci prítomní delegáti, čím sa stali právo-
platnými.
Záver valného zhromaždenia sa neobišiel 

bez poďakovania za aktívnu činnosť člen-
kám a členom výboru SSKK pod vedením 
predsedníčky Mgr. Heleny Mlejovej v  ro-
koch 2019 – 2022. Veríme, že novozvole-
ný výbor v  spolupráci s  predsedníčkami 
krajských pobočiek a predsedom vytvoria 
tím, ktorému sa podarí prepojiť pevné is-
toty knihovníckej tradície s  modernými 
výzvami. Držme im (sebe) v tom prsty.

Mgr. Ján Šimko, PhD. 
Knižnica pre mládež mesta Košice

jan.simko@kosicekmk.sk
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Týždeň vedy a  techniky na Slovensku 
(TVT) je každoročná aktivita zameraná 
na popularizáciu vedy. Je realizovaná pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a  športu Slovenskej republiky v spo-
lupráci s Centrom vedecko-technických 
informácií SR a  Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techniky v  spoloč-
nosti. A nie je neznáma ani našej knižnici, 
hoci sa do nej nezapájame každý rok. No 
tento devätnásty ročník, ktorý sa konal 7. 
– 13. novembra 2022, bol výnimočný, bol 
naozaj zážitkový a inšpirujúci.
Po prvý raz sme mali u nás výstavu vedec-

kých hračiek pod názvom Vedecká hračka 
– Technika. Výstava, kde sa nemusia vysta-
vené predmety len obzerať z  dostatočnej 
vzdialenosti, ale je možné, ba dokonca žia-

dúce, sa s nimi aj hrať, a môžu tak urobiť 
deti ako aj dospelí. Ing.  Beata Puobišová, 
ktorá tieto hračky v rámci svojho občian-
skeho združenia asi 30 rokov nakupuje, 
zbiera a chodí s nimi po výstavách, je nad-
šenec, aký sa len tak nenájde. Zmyslom tej-
to nevšednej výstavy je priblížiť prírodné 
a fyzikálne zákonitosti všetkým, ktorí o to 
prejavia záujem, najmä však deťom. To sa 
nám podarilo, lebo záujem zo strany škôl aj 
jednotlivcov bol veľký. Deti aj učiteľky svo-
ju vďaku za možnosť výstavu vidieť a vyu-
žiť vyjadrili aj zápisom do našej kroniky.
Kúzelná fyzika je už naším tradičným 

podujatím aj mimo TVT, ale vzhľadom 
na obsah, ktorý popularizuje fyziku, za-
radili sme ju ako samozrejmú súčasť tejto 
celoslovenskej aktivity. Preto snáď Michala 
Figuru ani nemusíme zvlášť predstavovať. 
On sám počas TVT vyrozprával príbeh 
svojej cesty od vedeckej hračky ku kúzelnej 
fyzike, cez svoje experimenty predstavil, 
čo ho ako dieťa bavilo, s  akými hračkami 
sa stretával a vysvetľoval ich princíp z  fy-
zikálneho hľadiska. Dokonca  premiérovo 
odprezentoval niektoré nové experimenty.
Na našej ceste za popularizáciou vedy sme 

predstavili druhú novinku – program Vir-
tuálny vesmír, ktorý k  nám prinieslo OZ 
Astronómia pre všetkých. Neuveriteľný 
cestovateľský zážitok im priniesli virtuál-
ne okuliare a  odborný sprievodný výklad 
lektora – astronóma. Bol určený zatiaľ len 
školám, pretože sme nevedeli odhadnúť zá-
ujem verejnosti. Po zverejnení informácie 
o  tomto podujatí sa roztrhlo vrece so zá-
ujemcami zo škôl, ktoré sa mohli prihlásiť 
na konkrétnu hodinu. Záujem bol taký veľ-

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2022 V KNIŽNICI/ SCIENCE AND TECHNOLOGY 
WEEK 2022 IN THE LIBRARY

Plagát TVT 2022
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ký (z Prešova a okolia), že sme pridali ešte 
jeden deň, aby sme uspokojili všetkých.

No a v neposlednom rade online výstavou 
Vek rozumu – vek racionalizmu: 17. storo-
čie v starých tlačiach, ktorá bude trvať celý 
rok, chceme ukázať, že o vede sa hovorilo 
už pred štyrmi storočiami a  dôkazom sú 
historické knihy. Výstava je však privátna 
a možnosť do nej nahliadnuť je iba pre re-
gistrovaných používateľov.

Mgr. Závadská Valéria 
Štátna vedecká knižnica v Prešove

 riaditelka@svkpo.gov.sk 

Virtuálny vesmír

Ing. Beata Puobišová medzi deťmi

Michal Figura a jeho Kúzelná fyzika
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Verejná knižnica Mikuláša Kováča reali-
zovala 30. septembra 2022 projekt: O od-
hodenej plastovej fľaši. Projekt podporila 
Slovenská asociácia knižníc v  programe: 
Partnerstva alebo Spojme sily.
Autorkou projektu  Mgr. Zuzana Kuba-

šáková je  autorkou detských kníh a  kni-
hovníčka, ktorá projekt pre žiakov prvého 
stupňa základných škôl realizovala v po-
bočka Sásová (Rudohorská 23 A, Banská 
Bystrica), kde pracuje. 
Celé podujatie nieslo v sebe tému roz-

právky z jej detskej knižky Škriatok, Víla a 
Hviezdička, s ekologickým rozmerom „O 
odhodenej platovej fľaši“. 
Podujatie bolo realizované v  rámci celo-

denných aktivít, ktoré boli zastrešené pod 
spoločným názvom: Noc v knižnici a rea-
lizovali sa vo všetkých regionálnych kniž-
niciach pod záštitou Banskobystrického 
samosprávneho kraja.
Hosťom podujatia bola výtvarníčka, ilu-

strátorka a učiteľka Jana Luptáková, ktorá si 
pripravila pre deti z 3.D zo ZŠ Ďumbierska, 
Banská Bystrica farebné výtvarné dielne na 
tému podmorského sveta. No ešte skôr, než 
sa deti pustili do práce, hostka porozpráva-
la deťom informácie zo svojho umeleckého 
života a tvorby kníh. Potom si príbeh spo-
ločne s deťmi aj s  autorkou Zuzanou Kuba-
šákovou prečítali a zdramatizovali.

Svet rýb a mušlí neskôr ožil pod rukami 
detí a pripomenul im vodnú tému rozpráv-
ky, pretože fľaša cestovala aj riekou, oceá-
nom a bola vyplavená práve na pláži. Deti 
pripravili spoločnú kompozíciu rybiek v 
mori. Na výrobu potrebovali ohybný drô-
tik, farebný papier (rôznych farieb a štruk-
túr, koráliky a kúsky postrihaných plasto-
vých slamiek). 
Spoločne vytvorili celoplošnú kompozíciu 

mora na atramentovo modrej deke s prida-
ním reálnych mušlí a fľaše cestovateľky.

O ODHODENEJ PLASTOVEJ FĽAŠI/ ABOUT A DISCARDED PLASTIC BOOTLE
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Deti odchádzali z knižnice s vlastným 
krásnym výrobkom, ale aj vlastnou plasto-
vou fľašou, ktorú určite, zahodia tam kam 
patrí, aby dostala novú šancu na život a 
bola naďalej užitočná a nebola len odpa-
dom plaviacim sa v oceáne, či váľajúcim 
sa na ceste, čoho sa rozprávková hrdinka 
v danom príbehu veľmi hrozila.
Projekt splnil svoje poslanie, mal vzde-

lávací, zážitkový, kreatívny a  ekologický 
rozmer. Verejná knižnica Mikuláša Kováča 
ďakuje za finančnú podporu uvedeného 
projektu  Slovenskej asociácii knižníc.

Mgr. Soňa Šóky, PhD.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča

manazer@vkmk.sk

V  mladých ľuďoch sa ukrýva potenciál, 
ktorý je potrebné využiť a správne nasme-
rovať. Keď sa pre niečo nadchnú, vedia 
sa tomu venovať s  plným entuziazmom. 
Človek vie rešpektovať pravidlá ochrany 
životného prostredia, zákazy v národných 
parkoch a chránených oblastiach a dlhodo-
bo uplatňovať napríklad princípy separácie 
a recyklácie odpadu, ale aj robiť každoden-
né rozhodnutia v bežnom živote pri náku-
pe produktov a  spotrebiteľskom správaní, 

len ak má pre to vnútornú motiváciu. To 
platí hlavne pre dospievajúcich mladých 
ľudí, ktorí sa na hranici detstva a dospelos-
ti prestávajú zodpovedať rodičom a  robia 
rozhodnutia sami za seba a učia sa brať za 
ne zodpovednosť. Na základe vnútornej 
motivácie sa vie človek zachovať správne, 
aj keď ho takpovediac nikto nevidí. 
Preto sme v  Spišskom kultúrnom centre 

a  knižnici v  Spišskej Novej Vsi pripravili 
projekt, zameraný na environmentálnu vý-

BUDÚCNOSŤ PLANÉTY JE V NAŠICH RUKÁCH/ THE FUTURE OF THE PLANET 
IS IN OUR HANDS

Spoločná kompozícia rýb v mori
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chovu študentov stredných škôl, prostred-
níctvom ktorého sme chceli priblížiť krásu 
a  hodnotu prírody,  oboznámiť mladých 
ľudí s vplyvmi ľudskej činnosti na ňu, pre-
svedčiť ich o dôležitosti ochrany životného 
prostredia, o zodpovednosti každého z nás 
a  vyvolať tak potrebnú vnútornú motivá-
ciu, ale aj  prakticky naučiť, ako môžeme 
prispieť k ochrane prírody my – jednotliv-
ci. 
Náš projekt finančne podporila Slovenská 

asociácia knižníc, v rámci programu Part-
nerstvo alebo Spojme svoje sily 2022. Do 
projektu sa zapojili študenti zo Strednej 
odbornej školy ekonomickej a Strednej od-
bornej školy techniky a služieb.
Na prvom zo série štyroch stretnutí, kto-

ré sa konalo v  apríli, študenti s pomocou 
odborného lektora zo Správy Národného 
parku Slovenský raj, Ing. Mateja Pisarčíka, 
spoznávali krásy Národného parku Sloven-
ský raj. Študentom bol objasnený účel ná-
rodných parkov, oboznámili sa s históriou 
Národného parku Slovenský raj, spoznali 
bohatstvo zo sveta rastlín, živočíchov, kto-
ré sa v parku nachádzajú, ale aj jedinečnosť 
krasových území a lesov. Študenti si vy-
počuli nahrávku vtáčieho „spevu“ a mali 
možnosť pozrieť si autentické zábery oby-
vateľov lesa, získané z fotopascí.

Na druhom stretnutí v  máji sa študen-
ti hlbšie oboznámili s účelom a funkciou 
národných parkov a potrebou ich ochrany 
pred ľudskými zásahmi. Prednáška s prak-
tickými príkladmi toho, ako ľudia dokážu 
narušiť rovnováhu prírody národného 
parku študentov zaujala. Na záberoch z fo-
topascí videli reakcie prirodzene plachých 
zvierat, ktoré aj po mnohých hodinách 

zachytili pachové stopy turistov, pohybu-
júcich sa mimo turistických chodníkov. 
Dozvedeli sa zaujímavosti o živote dra-
vých vtákov, o nekonečnej vynaliezavosti 
ľudí, pri narúšaní harmónie Slovenského 
raja, o tom, koľko odpadu ochranári kaž-
doročne vytiahnu z Hornádu, o inváznych 
rastlinách, ale aj o svetovo unikátnej biod-
iverzite ručne kosených Kopaneckých lúk. 
Prostredníctvom interaktívnych úloh si 
študenti overili a upevnili svoje vedomosti 
z oblasti životného prostredia a nakladania 
s odpadom.

V  jednu júnovú nedeľu sme spojili prí-
jemné s užitočným a so študentkami zo 
Strednej odbornej školy ekonomickej sme 
vyrazili na poznávací výlet do Slovenského 
raja. Náš sprievodca zo Správy Národného 
parku Slovenský raj nás previedol z Hra-
bušíc popri meandroch Hornádu k Hrdlu 
Hornádu, po žltej turistickej trase na Ze-
lenú horu, kde sa kedysi nachádzal Marce-
lov hrad a ku ekovčelnici Včely raja, odkiaľ 
sme sa vrátili späť do Hrabušíc. Vypočuli 
sme si zaujímavosti o národnom parku a 
svojou trochou prispeli aj k odstraňova-
niu inváznej rastliny, Netýkavky žliazkatej, 
ktorá vytláča pôvodné druhy rastlín z ná-
rodného parku.
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Úspešne sme otestovali funkčnosť mo-
bilnej aplikácie na rozpoznávanie rastlín, 
ktorá prináša radosť zo spoznávania fló-
ry aj úplným laikom. Zoznámili sme sa s 
niektorými druhmi rastlín a hmyzu a na 
záver strávili príjemný čas pri ekovčelnici. 
Tu sme mali možnosť vidieť hmyzí hotel, 
okúsiť čarovnú atmosféru a liečivé účinky 
pobytu v apidomčeku (včeľom domčeku) 
a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo ži-

vota včiel. Nášmu sprievodcovi patrí veľká 
vďaka, že nás teoreticky, ale aj prakticky učí 
zamilovať si prírodu a vážiť si ju a študent-
kám, že sa výletu zúčastnili. 
V októbri pán Pisarčík študentov voviedol 

do sveta vtáctva a ozrejmil im zázrak vtá-
čej migrácie. Študenti sa dozvedeli, prečo 
sa vtáky každoročne vydávajú na dlhú a 
nebezpečnú cestu, ako je možné, že neza-
blúdia, čo ich môže ohroziť, ako „cestujú“, 
ako sa na výpravu pripravujú a ešte všeličo 
zaujímavé. Študenti mali možnosť, okrem 
iného, vidieť aj dych berúce zábery mno-
hopočetných migrujúcich kŕdľov žeriavov, 
sprevádzané hlasnými zvukmi, ale aj úryv-
ky z dokumentu o vtáčej migrácii. Študenti 
sa dozvedeli o činnosti záchrannej stanice, 
v  ktorej sa pracovníci Správy Národného 
parku Slovenský raj starajú o  zranené ži-
vočíchy. Prostredníctvom kvízu a aktivít 
si študenti rozšírili svoje vedomosti, učili 
sa rozpoznávať rôzne druhy vtákov, ale aj 
hmyzu a naučili sa, čím je vhodné v zime 
prikrmovať nesťahovavé vtáky. Študenti 
tentoraz predviedli nielen svoje vedomosti, 
ale aj technické zručnosti, keď spoločnými 
silami vyrobili hniezdnu búdku pre vtáky, 
ktorú umiestnia na svojom školskom dvo-
re.

Na poslednom stretnutí v novembri sme 
sa so študentmi vybrali po stopách zvierat. 
S pomocou nášho lektora sme sa učili roz-
poznávať stopy zvierat, ale aj rôzne značky 
a  známky ich aktivity, na ktoré môžeme 
pri potulkách lesom naraziť. Vypočuli sme 
si rôzne zvukové nahrávky a  usilovali sa 
uhádnuť, aký živočích je pôvodcom zvu-
kov. Rôznymi aktivitami si študenti opäť 
overili svoje vedomosti, ale sa aj dozvedeli 
niečo nové. Na záver sme vyžrebovaných 
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študentov odmenili užitočnými darčekmi. 
Na každom stretnutí mali študenti mož-

nosť zoznámiť sa aj s ponukou kníh s en-
vironmentálnou tematikou našej knižnice, 
a  teda aj v  budúcnosti sa  môžu s  našou 
pomocou tejto téme naďalej venovať, ke-
ďže budúcnosť planéty je naozaj v  našich 
rukách. 
Cieľom nášho projektu bolo, aby študenti 

nielen nadobudli poznatky o prírode a o 

ochrane životného prostredia, aby sa upev-
nilo a prehĺbilo ich povedomie o ekológii, 
ale aby vedeli vnímať aj hodnotu a  krásu 
prírody, zamilovali si ju a prirodzene ju tak 
chceli chrániť. Dúfame, že sa nám to v pria-
teľskej atmosfére a s nadšením odborného 
lektora aj nás – knihovníčok podarilo.

Mgr. Anna Tarajčáková
Spišské kultúrne centrum a knižnica

info@skcak.sk

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Pre-
šove sa tento rok už po druhýkrát stala 
dejiskom konania projektu Štvornožky ku 
knihám. Predchádzajúce podujatia, usku-
točnené od decembra roku 2018, s rovno-

menným názvom mali veľký úspech, a tak 
sa podujatie prostredníctvom pomoci Fon-
du na podporu umenia rozrástlo do podo-
by projektu. Projekt je zameraný na budo-
vanie vzťahu ku knihám, čítaniu, ale aj ku 

ŠTVORNOŽKY KU KNIHÁM / CRAWLING TOWARDS BOOKS

Prednáška pre rodičov s lektorom 
Pavlom Izraelom
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Prednáška pre rodičov s lektorom Tiborom Hujdičom

knižnici a  jeho cieľovou skupinou sa stali 
deti vo veku od 1 do 4 rokov a ich rodičia. 
Od apríla tohto roku až do novembra sa 
uskutočnila realizácia tohto projektu a kaž-
dý mesiac prebiehali dva bloky projektu. 
Prvý blok tvorili prednášky pre rodičov 
uskutočnené v  Detskej knižnici Slniečko, 

Čítanie rozprávky herec Michal Kristián Hnát, Babadlo Prešov

na ktoré boli pozvaní rôzni odborníci tvo-
riaci obsahovú stránku svojich príspevkov 
tak, aby rodičov zaujali odbornými radami, 
skúsenosťami i reálnymi výsledkami a vý-
stupmi v oblasti svojej práce s deťmi a kni-
hami. Lektormi týchto prednášok sa tento 
rok stali napr. Tibor Hujdič, Pavel Izrael, 
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Tvorivé dielne

Monika Freml, Alena Černá, Lucia Miklo-
šová, Stanislava Girová a i.

Pavel Izrael hovoril na tému Ako z dieťaťa 
nevychovať „závisláka“ a  Tibor Hujdič na 
tému Radosť z čítania. 
Druhý blok projektu tvorilo čítanie knihy 

hercom Michalom Kristiánom Hnátom, 
ktorý pôsobí v divadle Babadlo v Prešove. 
Čítanie hercom prinieslo mnoho radosti 
nielen zo strany detí, ale i rodičov. Na síd-
liskových pobočkách knižnice knihu čítali 
knihovníčky pripravujúce zároveň tvorivé 
dielne na aktuálnu tému daného mesia-
ca. Tieto tvorivé dielne sa uskutočňovali 
vždy po prečítaní rozprávky a pozostávali 
z dvoch aktivít zameraných na nácvik jem-
nej motoriky prehlbujúcich zručnosti die-
ťaťa, vizuálne vnemy a reálnu prácu dieťaťa 
v  kolektíve s  rôznymi druhmi materiálov 
za pomoci rodičov a nás knihovníkov. Deti 
si svoje rozvíjajúce zručnosti mohli uplat-
ňovať aj na rôznych omaľovánkach a spojo-

vačkách. V neposlednom rade bol ponúk-
nutý rodičom každý mesiac aj výber kníh 
a leporel so zreteľom na ich vek a predsta-
venie noviniek zo sveta detských kníh. 

Projekt Štvornožky ku knihám sa stal 
synonymom radostných stretnutí sa detí 
a ich rodičov za účelom budovania pozitív-
neho vzťahu ku knihám, a to na pôde tomu 
najviac vyhovujúcej, v  knižnici. Kým de-
ťom otvára bránu do sveta kníh, rodičom 
obohacuje a  rozširuje obzory nielen vo 
výbere kníh, ale i v oblasti tém úzko súvi-
siacich s čítaním, jeho technikami, radami 
v oblasti logopédie a vývinu reči dieťaťa, so 
zdravým emocionálnym vývinom dieťaťa 
a pod.

Monika Ferková, 
Krajská knižnica  

P. O. Hviezdoslava v Prešove, 
Detská knižnica Slniečko,
slniecko@kniznica-poh.sk
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Tribečská knižnica v Topoľčanoch v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja bola úspešná a v rámci 
programu Partnerstvo alebo spojme svoje 
sily – zelené knižnice a predložený projekt 
O  včelách sa učíme, aj si o  nich čítame, 

bol Slovenskou asociáciou knižníc podpo-
rený.
Tento ekologicky zameraný projekt bol 

určený žiakom 2. ročníka ZŠ a jeho nosnou 
témou boli včely a  ich význam v  prírode. 
Realizovaný bol v dvoch fázach. Prvá časť 

O VČELÁCH SA UČÍME, AJ SI O NICH ČÍTAME/ WE LEARN ABOUT BEES AND 
WE ALSO READ ABOUT THEM

Chovateľka včiel p. Daniela Blahová beseduje so žiakmi
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projektu bola realizovaná v  komunitnej 
miestnosti, kde sa dňa 9. júna 2022 stretli 
dve triedy žiakov druhého ročníka Zák-
ladnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch 
s  chovateľkou včiel pani Danielou Blaho-
vou.

Porozprávala žiakom o chove včiel, o  ich 
prínose v prírodnom prostredí a pre zdra-
vie človeka. Deti mali možnosť zblízka si 
obzrieť rôzne včelárske pomôcky, ochran-

nú včelársku kombinézu, prenosný úľ. Za 
trpezlivé vypočutie výkladu a  prejavenú 
aktivitu dostali deti odmenu – akúže inú, 
keď nie na oblátku natretý med, ktorý pani 
Blahová so sebou priniesla. Keďže knižnica 
má v pláne na svojom dvore postupne vy-
budovať medonosnú záhradu, deti na záver 
vlastnoručne uskutočnili výsev semiačok 
práve medonosných rastlín. Táto aktivita 
ich nesmierne zaujala, s nadšením vysýpali 
z  dlaní do trávy semiačka s  vedomím, že 
kedykoľvek do knižnice prídu, môžu si po-
vedať – „tieto kvietky tu rastú preto, lebo 
my sme ich zasiali...”

Téma včielky sa knižnicou opäť niesla 18. 
októbra 2022. Tentokrát patrila scéna prá-
ve žiakom – tým istým, ktorí boli v júni na 
prednáške a však s  malým rozdielom. Už 
nie sú druháci, stali sa z nich tretiaci. Ich 
spätnou väzbou na júnové stretnutie s cho-
vateľkou včiel bolo výtvarné vyjadrenie 
vzťahu ku včelám.

Vysiate kvety

Výtvarné stvárnenie zážitkov z besedy s chovateľkou včiel
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Do knižnice priniesli množstvo výkresov 
a iných výtvarných vyobrazení svojich zá-
žitkov a poznatkov z júnovej besedy s cho-
vateľkou včiel. V úvode žiaci prezentovali, 
čo všetko si zapamätali. S potešením mož-
no konštatovať, že júnové stretnutie ich 
skutočne zaujalo, pretože ich vedomosti sú 

Knihy s tematikou včiel

Spoločné hlasné čítanie z kníh, ktoré o včelách pojednávajú

skutočne bohaté. Po príjemnom úvode sa 
žiaci s odhodlaním pustili do čítania kníh 
o včelách  - rozprávkové príbehy, encyklo-
pédie a iné tituly, ktorých obsah je zamera-
ný na včielky.

Aby si projekt Tribečskej knižnice v  To-
poľčanoch zachoval prvky udržateľnosti 
a  dianie v  bezprostrednom okolí budovy 
malo tzv. „zelený” charakter, postaráme sa 
i  o  hmyz. Svoje útočisko nájde v  domče-
koch, ktoré knižnica zakúpila. Sme pote-
šení, že sme v našej knižnici tento osožný 
projekt vďaka podpore SAK mohli realizo-
vať.

Mgr. Oľga Bujnová
riaditeľka Tribečskej knižnice  

v Topoľčanoch
riaditelka@kniznicatopolcany.sk
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Výstava Jakuba Kršku

Ak niečo robíte srdcom, je to poznať. Je 
skvelý pocit mať po takmer dvoch pan-
demických rokoch knižnicu opäť plnú 
detských topánok. Malí čitatelia tvoria 
podstatnú časť návštevníkov našej knižni-
ce, avšak práve počas obdobia, kedy boli 
naše aktivity výrazne okresané, sme sa 
rozhodli pristúpiť k  zmene. Pri plánova-
ní sprievodných knižničných aktivít sme 
sa trochu odklonili od tradičných foriem 
prezentácií prostredníctvom besied a  tvo-
rivých výtvarných dielní a  snažili sme sa 
posunúť tam, kde výraznejšie využijeme 
silný potenciál našej knižnice. Sme predsa 
miestom, kde možno zmysluplne a  účelne 
prepájať všetky formy: literatúru, edukáciu, 
kreativitu či vizuálne umenie. Na podklade 
ťažko spájateľných tém, foriem či žánrov 
sa teraz už takmer rok snažíme vytvoriť 
koncept, kde všetko so všetkým súvisí. Tak, 
aby sme nenásilne, ale efektívne motivova-
li k záujmu o  multikultúrne formy, ktoré 
v sebe spájajú viaceré problematiky, vráta-
ne výrazných enviromentálnych tém.
Od januára 2022 sme sa pustili do dvoch 

na prvý pohľad rôznych projektov: Mú-
zovanie a Lebo na nich záleží. Keď sme 

vymýšľali celoročný projekt o zvieratách 
Lebo na nich záleží, od začiatku bolo 
v  hre niekoľko tém a ľudí, ktorých sme 
chceli verejnosti predstaviť. Formou otvo-
rených  stretnutí s  odborníkmi, autormi, 
ale tiež cez zážitkové čítania, tvorivé diel-
ne a  výstavy v  jednotlivých tematických 
blokoch sa snažíme interaktívnou formou 
zvýšiť povedomie v  oblasti starostlivosti 
o zvieratá, poukázať na ich dôležitosť v na-
šom živote, naučiť ľudí nebyť ľahostajnými. 
Spoločným znamením osobností zapo-

jených do projektu je oddanosť svojmu 
poslaniu. Jednou z  osobností bol naprí-
klad Metod Macek, ktorý so svojou rodi-
nou viac ako dvadsať rokov prevádzkuje 
Záchrannú stanicu pre zranené živočíchy 
Zázrivá. Po jeho návšteve už návštevníci 
vedia, čo môžeme spôsobiť, ak sa dotkne-
me roztomilého mláďaťa a prečo je dôležité 
poradiť sa s odborníkom... Kus záchrannej 
stanice zostal i v podobe výstavy umelec-
kých fotografií Jakuba Kršku v  priestore 
knižnice. Dôležitým oporným titulom pri 
príprave záchranárskych tém nám bola 
predovšetkým Vlčica Luna od autorky 
Zuzany Štelbaskej, pomohli i   knihy od P. 
Wohllebena Vieš, kde bývajú zvieratká?, 
Počuješ rozprávať stromy?), či Na kraji lesa 
od Ľ. Schmarcovej.
V  knižnici sa nám počas roka podarilo 

nasimulovať situácie, kedy je nevyhnutné 
zveriť domáce zvieratko priamo do rúk od-
borníka. S  mladou zanietenou veterinár-
kou Petrou Fabovou a jej psíkom Daisy sa 
počas viacerých stretnutí deti a ich rodičia 
dozvedeli, ako zareagovať pri dehydratá-
cii zvieratka, pri poštípaní hadom či ako 

INOVATÍVNE PROJEKTY MESTSKEJ KNIŽNICE V RUŽOMBERKU/ 
INNOVATIVE PROJECTS OF THE CITY LIBRARY IN RUŽOMBEROK
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ošetriť zvieracie labky popálené od horú-
ceho asfaltu. Dôležitou témou boli mýty, 
s ktorými sa často stretávame aj v detskej 
literatúre. Veterinárku Petru mohla širšia 
verejnosť stretnúť i mimo knižnice, na ru-
žomberskom jarmoku či burze kníh. A to 
všetko samozrejme, za asistencie knižných 
pomôcok priamo z našich políc. Série čí-
taní sme realizovali na základe podkladov 
a  motívy kníh o  Magdaléne a  psíkovi (L. 
Papp – Magdaléna a psík z knižnice, Mag-
daléna a  zvieratká z  útulku, Magdaléna 
a psík terapeut), výrazne nám pomohli ti-
tuly Krutá Marta (M. Vadas a D. Olejníko-
vá), Zverolekárka Katka a jej zázračný kuf-
rík (D. Allwright a M. Moss) a Práca snov/
Bavia ma zvieratá (S. Martin).
Podobný charakter mali stretnutia s  mi-

lovníkmi vtáctva. Hlasné a zážitkové číta-
nia boli spojené s  tvorivými dielňami na 
motívy kníh ornitológa M. Sanigu, použili 

sme Mačkovtáky od P. Siažikovej, či zvu-
kovú knihu CD Kurz vtáčieho spevu. Nad-
šená enviromentalistka Ivana Rouseková 
a  ornitológ Radovan Jambor prednášali 
o sídliskovom vtáctve a jeho ochrane, s cie-
ľom naučiť ľudí adekvátne reagovať, ak sú 
svedkami rôznych ľudských zásahov v čase 
hniezdenia a motivovať k  zachovaniu 
hniezd. Poskytli nám i námet na tematickú 
dielňu, počas ktorej si účastníci vyrábajú 
makety vtáčikov na okná zabraňujúce ne-
čakaným úderom na zrkadliacu okennú ta-
buľu. Osobitnou témou podujatí boli včely 
a  ich ochrana. Skúsení včelári Mihokovci 
rozprávali o  stavbe včelieho tela, vysvet-
ľovali dôležitosť nepoužívania pesticídov, 
či naopak vysádzania rastlín bohatých na 
nektár. Prepojenie včelárstva s  knižnou 
tvorbou pre deti viedlo k použitiu ilustrá-
cií Simony Čechovej z knihy Včelár Jožko, 
aplikovali sme texty z titulov Včely (P. So-

Lebo záleží na domácich zvieratách

Lebo záleží na včelách
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cha), Jeden rok v živote včely (D. Gerstme-
ier), Lumír včelaří (A. F. Holasová), Poviem 
Ti: Kde sa berie med (K. Brykczinski, M. 
Bajerowiczová). Je dôležité chrániť včely, 
lebo na nich záleží. A ak účastníci besied 
splnili domácu výzvu, ktorú im uložil náš 
včelár Marcel – zasadiť aspoň jeden kvet – 
malo by v najbližšom čase v meste pribud-
núť a rozkvitnúť takmer 80 kvetov.
Asi najvýraznejší pokrok zaznamenali 

naši návštevníci v spolupráci s canisterape-
utkou Akironkou Veronikou Kubáňovou. 
Keď sa spojí prítomnosť psích spoloční-
kov Eliška a Happy so silou čítania príbe-
hu, vznikne niečo nesmierne upokojujúce 
a liečivé. Na príklade správania a  reakcií 
zvieraťa naša terapeutka rozprávala i o ľud-
ských prejavoch. Detskí účastníci, ktorí 
mali pred začiatkom našej série čitateľ-
ských stretnutí pred psami rešpekt, boli 
hanbliví a nesmelí, v priebehu pár týždňov 
zmenili svoj prejav a do knižnice vstupova-
li sebavedomo a s nadšením. Nikto nemal 
zábrany čítať zo svojej obľúbenej knihy, 
počúvajúci boli trpezliví a ohľaduplní, a to 
aj v prípade ťažkých slovných kombinácií. 
Len a len vďaka dobrej vôli a vzájomnej 
ochote sme dokonca absolvovali špeciálne 
vydanie canisterapie v žičlivej dvojjazyčnej 
ukrajinsko-slovenskej atmosfére, a  verte, 
že toto stretnutie bolo v ťažkej situácii vy-
volanej vojnou na Ukrajine nadmieru uži-
točné. Psia reč našťastie nepozná jazykové 
bariéry a dorozumieť sa dá aj úsmevom.
Neoddeliteľnou súčasťou našich záchra-

nársko-terapeutických stretnutí bolo vy-
pracovanie užívateľsky príjemnej edukač-
nej brožúrky, v ktorej sme sa snažili zhrnúť 
všetky dôležité poznatky, rady a kontakty 
od participujúcich odborníkov – zviera-
cieho záchranára, veterinára, ornitológa, 
včelára a  canisterapeuta. Tým sme získali 
výstup, ktorý aj z dlhodobého hľadiska má 
čo povedať našim návštevníkom a stáva sa 
východiskom pre ďalšie spoločné aktivity. 
A  ešte radi zdôrazníme, že pri všetkých 
tvorivých aktivitách sme dávali dôraz na 
základné princípy recyklácie. Opätovne 
sme používali nepotrebné odpadové mate-
riály z domácností (podložky z vajíčok, pa-Canisterapia
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pierové rolky, kartóny a kartónové obaly), 
prípadne i dostupné prírodniny. 
Projekt Múzovanie prebiehal paralel-

ne s  prvým projektom, takže jeho časový 
rámec bol podobný. Cieľovou skupinou 
v  tomto prípade pre nás ale neboli deti 
a  ich rodičia, ale mladí ľudia - mladí ve-
kom aj duchom. Hľadali sme skupinu 
osôb, ktoré veľa čítajú a  zároveň sa zaují-
majú o tvorivé písanie a majú chuť písať. 
Často sa stáva, že nádejný autor si nie je 
istý, ako začať. My sme sa spolu s  našimi 
sprievodcami - lektormi tvorivého písania 
pokúsili ísť v ústrety záujemcom, múze 
a novým nápadom. Účastníkmi literárnych 
workshopov boli pôvodne študenti, časom 
sme vzhľadom na záujem ponuku rozšírili. 
Účasť bola limitovaná na maximálny počet 
10 osôb, aby  interakcia medzi lektorom a 
účastníkmi bola čo najživšia a  čo najbez-
prostrednejšia. Vstup na workshop bol 
realizovaný na základe prvotnej registrácie 
a následnej prihlášky na našu mailovú ad-
resu. Pre účastníkov bol bezplatný, keďže 
honoráre lektorov boli financované z verej-
ných zdrojov z Fondu na podporu umenia. 
Pri koncipovaní štruktúry našich Písačiek 

(tak sa táto časť projektu volala) sme sa 
snažili, aby každé zo stretnutí bolo tematic-
ky  iné. Chceli sme opäť podchytiť viaceré 
žánre, aby sme pokryli čo najširšiu plejádu 
literárnej a kultúrnej ponuky. Predmetom 
stretnutí boli teda rôzne literárne a  vý-
tvarné formy, vrátane novších a menej 
známych (napr. v poézii haiku, cinquain, 
v  próze drabble). Lektori ukázali, ako sa 
dajú vylepšiť pisateľské zručnosti pochope-
ním  fungovania textu a dodržaním pravi-
diel. Po teoretickej príprave prebehol vždy 
nácvik tvorby textu za vopred zadaných 

podmienok, s  následným vyhodnotením. 
Riešili sa pointy a námety podľa ich jedi-
nečnosti. A čo je dôležité, jedným zo zák-
ladných cieľov bolo poukázanie   na časté 
chyby, literárne klišé, vrátane konkrétnych 
ukážok „zlého“ textu. 
Miestom stretnutí boli inšpiratívne inte-

riérové priestory knižnice, niekedy letná 
čitáreň. Stretnutia viedli skúsení lektori, 
ktorí majú rozsiahle znalosti z tvorby a re-
alizácie podobných podujatí. Každý z nich 
sa zameral na formu, ktorá mu je najbližšie. 
Frontmankou celého projektu bola pre nás 
Silvia Kaščáková, poetka, textárka moder-
nej aj gospelovej hudby, prekladateľka z 
poľštiny, ktorá pôsobí ako vysokoškolská 
pedagogička a okrem tvorivého písania sa 
zameriava sa najmä na didaktiku literatú-
ry pre deti. Aj piesňový text je poézia. Ak 
počúvate Komajotu, K. Knechtovú alebo 
K. Koščovú, určite ste sa už so Silviinými 
textami stretli. Ako sa píše text na hotovú 
demonahrávku? Dá sa vyvarovať častých 
chýb pri frázovaní? Nádejným skladate-
ľom modernej hudby hneď počas prvého 
stretnutia ukázala, čo je gramatický rým, 

Silvia Kaščáková
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ako sa dá využiť inverzia v texte, ako si vy-
tvoriť vlastnú mapu slov, či ako dodržať sla-
bikovanie a využiť potenciál jednoslabič-
ného slova. Silvia okrem toho, že je úžasne 
muzikálna, má aj výborný pedagogický ta-
lent. Pochopili sme, aká dôležitá je auten-
ticita a intimita v piesni. A keď sa k tomu 
pridal zvuk gitary dobro, na ktorú zahral 
jej hudobný hosť Dušan Havrilla, výsledok 
bol zaručený...
Ďalšie stretnutie so Silviou nieslo názov 

Báseň na tričko. Patrilo anagramom, slov-
ným hračkám, prešmyčkám a  najmä vý-
tvarnej kreativite. Obnosené jednofarebné 
tričká, ktoré návštevníci ozdobili literatú-
rou, dostali svoju druhú šancu. Krok po 
kroku sa účastníci zoznámili s nespočetný-
mi variáciami hry so slovom a jeho kreati-
vitou. A verte, že poézia naozaj dokáže byť 
aj vtipná. Umením je, keď dokážeme kom-
plikovaný príbeh ukryť do jediného sloga-
nu, jednou vetou, stručne a presne.
Nasledujúci hosť Dávid Dziak realizo-

val svoj workshop na príbehoch pre deti 
a  mládež. Viete, že medzi súčasnými 
úspešnými autormi pre dospelých je veľa 

takých, ktorí píšu aj pre deti? Naším cieľom 
bolo upozorniť na rovnocennosť literatúry 
pre deti a dospelých, veď oba druhy použí-
vajú rovnaké formy aj prostriedky. V det-
ských knihách dnes už nie sú len dobrí a zlí 
hrdinovia. Nie je jednoduché uplatniť zá-
kladnú formatívnu funkciu literatúry, veľa 
je na samotnom mladom čitateľovi. Dávid 
praktickou formou ukázal, ako sa s tým 
popasovať. Predviedol techniky, ako pri pí-
saní príbehu využiť zmeny rozprávačských 
perspektív, ako sa dá zmenou žánrov zvýšiť 
atraktívnosť textu, ale i to, že do súčasných 
textov je možné nevtieravo zahrnúť pál-
čivé aktuálne témy. Dávid pôsobí ako od-
borný asistent na Katedre komunikačnej a 
literárnej výchovy na PF PU v  Prešove, v 
roku 2021 mu vyšla zbierka úžasných inte-
raktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do 
rozprávky (vyd. FACE).
Malými žánrami poézie s dôrazom na 

tajomný akrostich, obrazný kaligram, hu-
morný limerik či meditatívno pozorova-
cie haiku teoreticky aj prakticky previedla 
ďalšia lektorka, Jana Juhásová. Janka sa 
profesijne venuje problematike literárnej 

Dávid Dziak Iveta Kloptová
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vedy, s  dôrazom na slovenskú poéziu 20. 
storočia. Na katedre slovenského jazyka 
a literatúry FF KU v  Ružomberku vedie 
kurzy z teórie literatúry, z dejín slovenskej 
medzivojnovej literatúry, z dejín slovenskej 
poézie po 2. svetovej vojne po súčasnosť a 
z literárnej kritiky. Ako sama povedala, vý-
znam prikladá najmä diskusii. Rozprávala 
o moderných postupoch písania, niektoré 
z nich spolu s účastníkmi  priamo zakom-
ponovali do tvorivého procesu.  Ďakujeme 
za neuveriteľnú cestu žánrami, ale aj časom 
a  kultúrami, takýto výklad a prednášku 
by sme dopriali každému, komu je poézia 
blízka. Prehľad, zrozumiteľnosť podania a 
osobný vzťah k poézii tejto lektorky urči-
te výrazne poodhalil krásu a zaujímavosť 
tvorby písanej vo veršoch.
Prozaik, lektor tvorivých literárnych diel-

ní na Slovensku i v Čechách (Literárny 
Campus, Medziriadky) Mathej Thomka 
svoju tvorivú dielňu nazval Stavebné ka-
mene príbehu. Ako je už z názvu zrejmé, 
táto dielňa bola zameraná výlučnej na pro-
zaické texty a umelecké príbehové postupy. 
Dôraz počas lektorovania dáva Mathej 

predovšetkým na vzájomnú interakciu 
s  účastníkmi. Rád ukazuje, ako prebieha 
tvorba príbehu konkrétnej formy (naprí-
klad krátke slovné formy, mikropoviedky 
s  použitím vopred určených fráz a pod.), 
s následným vyhodnotením. Je kritický, ale 
spravodlivý, aj na príkladoch nepodarkov 
v  tvorbe dokáže posunúť účastníka tam, 
kam je to správne. Mathej publikuje v li-
terárnych printových aj online časopisoch 
na Slovensku i v Čechách. Získal ocenenia 
na literárnych súťažiach Literárny Zvolen, 
Jašíkove Kysuce, Gorazdov Prešov, a sám aj 
funguje ako porotca mnohých literárnych 
súťaží. V roku 2013 debutoval zbierkou po-
viedok Pod orechom tma, je tiež autorom 
projektu a následnej zbierky poviedok Po-
viedky na želanie.
Lektorkou v  poradí posledného tvorivé-

ho stretnutia bola Iveta Kloptová, poetka, 
herečka a recitátorka. Reprezentantka kul-
túrno-umeleckých občianskych združení 
RosArt a Plejády je držiteľkou viacerých li-
terárnych ocenení, stala sa víťazkou autor-
skej súťaže Literárny Zvolen, Gorazdov li-
terárny Prešov alebo Krídla Ivana Laučíka. 
Jej tvorivá dielňa bola opäť výsostne ženská 
a poetická. Ukázala cvičenia, ktorými sa dá 
nakopnúť tvorivosť. „Možno by bolo fajn 
trošku potiahnuť mladých ľudí, ukázať, ako 
sa to dá, ako nerobiť niektoré chyby,“ pove-
dala nám Ivet. Takže do Písačiek zasiahla 
múza a predviedla v plnom šate svoje Mú-
zovanie... Spolupráca s  Ivetou Kloptovou 
však nekončí. Spolu so Silviou Kaščákovou 
nám obe veľmi pomohli radami  pri organi-
zácii záverečnej aktivity našich literárnych 
stretnutí.
Predlohou záverečného literárneho podu-

jatia projektu Múzovanie, ktoré sme nazva-Iveta Kloptová
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Cafe Bistro diskusia

osobnosti späté s literatúrou a jazykom. 
Verejné čítania prebehli na atraktívnych 
a nie vždy dostupných miestach mesta. 
Poradie čítaní nebolo presne stanovené, 
nechali sme našich návštevníkov, nech si 

Geigerova vila

Záhrada Burjanovej vily

li Knižnica v meste, je každoročné jesenné 
celoeurópske podujatie Noc literatúry. Vo 
štvrtok 25. augusta podvečer sa knižnica 
presunula do mesta, aby sme v ružomber-
ských zákutiach mohli stretnúť svet. Čítali 

sami naplánujú svoju literárnu trasu.
Mali sme možnosť vypočuť si nadčaso-

vú poéziu Leonarda Cohena, prednášanú 
v sieni ružomberskej Synagógy v podaní 
hudobníka Dušana Havrillu a básnika Jána 
Gavuru. V Knižnej záhrade v átriu knižni-
ce sme zamierili na Ďaleký východ, kde si-
nologička a blogerka Dominika Sakmáro-
vá prečítala jej recept na Kórejské halušky.
Na námestí na lavičkách vedľa Burjanovej 
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vily mali návštevníci možnosť ochutnať 
slané verše poľskej laureátky Nobelovej 
ceny Wislawy Szymborskej v podaní poet-
ky Silvie Kaščákovej.
Hneď vedľa v obradnej sále ružomberskej 

radnice sa započúvali pri šálke silného 
gruzínskeho čaju do príbehu spisovateľky 
Nino Haratischwilli v podaní preklada-
teľky Pavlíny Šedíkovej Čuhovej. Málokto 
obišiel Geigerovu vilu na Zarevúcej ulici. 
Tam sa vďaka retrovýstave zberateľa Luba 
Malika dalo preniesť v čase a vypočuť si 
texty spoza veľkej mláky o pominuteľnos-
ti života v podaní prekladateľky Marianny 
Bachledovej.
O 18.30 začal v miestnej kaviarni Café Bis-

tro gitarový recitál z novej hudobnej kni-
hy Dušana Havrillu a o 19.00 nasledovala 
spoločná diskusia s účinkujúcimi. Hovorili 
sme o cestovaní, o živote v inojazyčnom 
prostredí, o rozdieloch v jazykoch a kultú-
rach, o prekladateľských nuansách, o prob-
lémoch malých vydavateľstiev... Sprevádza-
la autorka a scenáristka Alena Sabuchová.
Chceli sme priniesť dobré čítanie do ne-

všedných zákutí mesta. Teraz už vieme, 
že v Ružomberku majú knihy, príbehy a 

čítanie svoje miesto a vnímavé publikum. 
A vďaka skvelej odozve i nádej na budú-
coročné pokračovanie. Stretnutia s lektor-
mi tvorivého písania zasa priviedli našich 
účastníkov k dôležitému poznaniu: Pokiaľ 
nebudeme čítať, nebudeme vedieť ani písať. 
Preto chceme aktivity tvorivých Písačiek v 
budúcom roku rozšíriť i na stretnutia čita-
teľského diskusného klubu. A posúvame sa 
ďalej. Príkladom je stretnutie s dievčatami 
z  ružomberského Ateliéru vo Vile, s  kto-
rými sme už absolvovali prvé ukážkové 
hodiny arteterapie. Plánov je mnoho a 
veríme, že nájdeme prostriedky na ich re-
alizáciu. O našich projektoch, ktorými sa v 
knižnici snažíme ponúknuť tvorivé dianie 
širokým spektrám účastníkov, sa dočítate 
aj na našom webe https://kniznicark.sk/
sk/. Podujatia v rámci projektov Lebo na 
nich záleží a  Múzovanie podporil  Fond 
na podporu umenia, hlavný partner pro-
jektu.

Ing. Tatiana Babincová
Mestská knižnica Ružomberok

info@kniznicark.sk 
Zdroj: Fb archív knižnice,  

web kniznicark.sk
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V dňoch 12. a  13. októbra 2022 sa 
v  priestoroch Štátnej vedeckej knižnice 
(ŠVK) v  Banskej Bystrici konala vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou Di-
gital humanities – nástroje sprístupňova-
nia historického dedičstva.
Konferencia bola výstupom projektu 

SKRIPTOR (APVV-19-0456), ktorý pre-
bieha od r. 2020 do r. 2024 s názvom Ino-
vatívne sprístupnenie písomného dedičstva 
Slovenska prostredníctvom systému automa-
tickej transkripcie historických rukopisov.

Riešiteľské organizácie projektu sú:
 - Univerzita Mateja Bela (UMB) v B. 

Bystrici (zodp. riešiteľ doc. Mgr. Imrich 
Nagy, PhD.)

Z NAŠICH VYDANÍ

 - ŠVK v B. Bystrici – partner (garant prof. 
PhDr. Dušan Katuščák, PhD.).

Uvedení páni boli zároveň aj odbornými 
garantmi konferencie.
Všeobecný kontextový rámec projektu 

SKRIPTOR a výskumu transkripcie histo-
rických dokumentov s použitím umelej in-
teligencie tvorí oblasť vedeckej a praktickej 
činnosti nazývanej Digital humanities.
Digital humanities (digitálnu humanisti-

ku) možno považovať za spoločné pomeno-
vanie a prierezovú metodológiu pre všetky 
aplikácie informačných a  komunikačných 
technológií (IKT) v spoločenských a huma-
nitných vedách, odboroch a disciplínach a v 
im zodpovedajúcej praxi. Táto metodológia 
sa komplexne uplatnila v  projekte READ, 
ktorý sa realizoval v rámci programu Hori-
zon 2020 a prebiehal v r. 2016 – 2019. Au-
torom a koordinátorom projektu bol prof. 
G. Mühlberger z Univerzity v Innsbrucku.
Udržateľnosť projektu READ je zabezpe-

čená v združení READ-COOP (A Europe-
an Cooperative Society). Združenie má v r. 
2022 vyše 100 členov z 24 krajín.
Jedinou členskou krajinou zo strednej a vý-

chodnej Európy je zatiaľ Slovensko, hoci 
v  oblasti transkripcie sú, samozrejme, ak-
tívne aj ďalšie krajiny.
Kľúčový inovatívny nástroj na transkrip-

ciu historických rukopisných dokumentov 
je Transkribus. Je to komplexná platforma 
na:
 - digitalizáciu,

DIGITAL HUMANITIES – NÁSTROJ SPRÍSTUPŇOVANIA HISTORICKÉHO 
DEDIČSTVA/ DIGITAL HUMANITIES – TOOLS FOR MAKING HISTORICAL 
HERITAGE ACCESSIBLE

Stojaci - garant prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. – úvodné slovo, sediaci - zodp. riešiteľ 
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
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 - rozpoznávanie textu podporované 
umelou inteligenciou, ako aj 

 - prepis a vyhľadávanie historických 
dokumentov – z akéhokoľvek miesta, 
kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku.

S Transkribus Lite je možné použiť Tran-
skribus v  prehliadači osobných počítačov 
a  smartfónov. Mnohé z  funkcií klienta 
Transkribus Expert môžu byť použité aj 
v Transkribus Lite.
Platforma Transkribus integruje nástroje 

vyvinuté výskumnými skupinami v  celej 
Európe vrátane:
 - Skupiny pre rozpoznávanie vzorov 

a technológie ľudského jazyka Technickej 
univerzity vo Valencii a

 - skupiny CITlab University v Rostocku.

V súčasnosti s platformou pracujú tisíce 
historikov, archivárov, knihovníkov...
Platforma bola vytvorená v  kontexte 

dvoch predchádzajúcich projektov EÚ 
tranScriptorium (2013 – 2015) a  READ 
(2016 – 2019).

Na Slovensku sme začali pracovať s  plat-
formou Transkribus v r. 2017 a informovali 
sme verejnosť o  našich prvých modeloch 
transkripcie rukopisov. Spočiatku išlo o in-
dividuálnu iniciatívu, ktorá vďaka osvie-
tenej ústretovosti ľudí z  UMB prerástla 
do inštitucionálneho výskumu v  projekte 
SKRIPTOR. V  platforme Transkribus po-
užívame stroj umelej inteligencie HTR+ 
(Handwritten Text Recognition) a  PyLaia. 
Tieto stroje zatiaľ nemôžu okamžite auto-
maticky transkribovať rôzne historické ru-
kopisy. Najprv musí byť stroj vyškolený na 
konkrétny typ písma a rukopisu.
Hlavným cieľom praktických experimen-

tov v  projekte SKRIPTOR v  súčasnosti je 
tvorba modelov transkripcie. Spoločnou 
víziou vedcov, expertov a  iných používa-
teľov z oblasti písomného dedičstva je, aby 
sa verejne dostupné modely transkripcie po-
stupne stali užitočným spoločným nástrojom 
pre automatickú transkripciu historických 
dokumentov.
Je potrebné dosiahnuť takú úroveň, aby 

už nebolo potrebné tvoriť pre každú zbier-

Prednáška Zoltána  Szatucsek z Maďarského národného archívu , vľavo stojaci tlmočník z 
maďarského jazyka
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ku rukopisov a  tlačí samostatné modely. 
K  tomuto cieľu však vedie dlhá cesta a  je 
nevyhnutné vytvoriť množstvo parciálnych 
modelov.
Predstavitelia Digital humanities na Slo-

vensku majú k tejto iniciatíve ako k podo-
zrivej novote rozličné postoje.
Od nadšených prejavov súhlasu a obdivu 

po veľmi rezervované až odmietavé posto-
je (typu „to nie je nič pre nás“, „máme iné 
starosti“, „umelá inteligencia nenahradí nás 
expertov“).
Často ide o reakcie, ktoré na jednej strane 

síce verbálne deklarujú záujem o „digitali-
záciu“ a „umelú inteligenciu“, no na druhej 
strane svedčia o nedostatočných vedomos-
tiach o problematike a možnostiach digita-
lizácie a využitia umelej inteligencie.
Problémom je zrejme aj fakt, že Transkri-

bus nie je hotový nástroj, „policový softvér“ 
hotový na „klikanie“, ale nástroj, ktorý sa 
kolektívne stále tvorí a zdokonaľuje.
Postoje niektorých svedčia skôr o  upred-

nostnení tradičných paradigiem práce a vý-
skumu ako o reálnej snahe hľadať inovatív-
ne nástroje sprístupnenia a  interpretácie 
nášho obrovského historického písomného 
dedičstva ako súčasti európskeho kultúrne-
ho dedičstva.
Našou úlohou je tvoriť modely, ktoré 

umožnia transkripciu písomného dedič-
stva z  našej kultúrnej a  jazykovej oblasti, 
pre ktorú sú charakteristické určité druhy 
písma, jazyky, znaky, štýly, diakritika a pod.
Pre náš projekt SKRIPTOR sú veľmi 

cenné pracovné kontakty s výskumníkmi 
z  akademických pracovísk, knižníc a  ar-
chívov. Preto sme boli veľmi radi, že po vý-
zve sa nám prihlásilo veľa prednášajúcich 
z rôznych inštitúcii.

V prvý deň konferencie odznelo 6 pred-
nášok, z  toho jedna „priletela spoza oceá-
nu“ a jednu sme si vypočuli v maďarskom 
jazyku, samozrejme aj s perfektným prekla-
dom k tomu.
Išlo o nasledovné príspevky v bloku Digi-

tal humanities:
Globálny pohľad na digitalizáciu a  mo-

dernizáciu elektronických služieb štátnych 
archívov v  európskom kontexte poskytol 
príspevok autorov M. Pékovej a D. Ryšku.
O masovej digitalizácii v  Slovenskej ná-

rodnej knižnici v Martine mal informovať 
J. Kováčik, žiaľ, nezúčastnil sa konferencie 
z pracovných dôvodov.
O skúsenostiach a výsledkoch digitalizácie 

zbierok v UK SAV informovala I. Kolláro-
vá.
M.  Mikušková a  L.  Nižníková opísali 

prístup k transkripcii historickej tlače, do-
konca spoza oceánu, kde boli na služobnej 
ceste.
O digitalizácii fondu komorskogrófske-

ho úradu v  Banskej Štiavnici porozprával 
J. Michelík.
J.  Šedivý poskytol svoje poznatky a  skú-

senosti o digitalizácii prameňov k dejinám 
Bratislavy. 
Veľmi cenná je tiež iniciatíva a  projekt 

P. Labanca zameraný na Digital humanities 
v historických vedách v Trnave.
V bloku Transkribus našu konferenciu 

významne obohatil Z. Szatucsek z Maďar-
ského národného archívu, ktorý dokázal, 
že transkripciou sa môžu a majú zaoberať 
hlavné národné pamäťové inštitúcie a  sú-
časne prezentuje skúsenosti s  platformou 
Transkribus.
Prvý deň rokovania skončil búrlivou dis-

kusiou a následne spoločenským večerom.



Bulletin SAK, ročník 30, číslo 4/202288

a  tvorbe modelov pre zvolené archívne 
zbierky.
P.  Maliniak vysvetlil postup a  skúsenosti 

s  transkripciou rukopisných kázní Izáka 
Abrahamidesa.
Študentka K.  Kováčová opísala možnosti 

transkripcie nemeckej rukopisnej kuchár-
skej knihy z roku 1667.
P.  Kunec a  absolvent štúdia histórie 

M.  Katreniak priniesli poznatky o  tran-
skripcii kanonických vizitácií.
O.  Tomeček opísal prístup a  výsledky 

transkripcie novolatinského rukopisu re-
ambulačného protokolu.
M. Bôbová predstavila možnosti využitia 

digitalizácie vo výskume dejín knižnej kul-
túry.
A. Kurhajcová vysvetlila postupy a skúse-

nosti s  transkripciou rukopisu J. M. Hur-
bana.
Poslednou bola prednáška I. Nagyho, zod-

povedného riešiteľa celého projektu, ktorý 
Garant prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Pohľad na účastníkov konferencie, zľava - sediaci zodp. riešiteľ doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., stojaci  
garant prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

V druhý deň odznelo 7 prednášok.
Úvodné slovo patrilo garantovi projektu - 

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Následne jednotliví výskumníci projektu 

SKRIPTOR informovali o  stave výskumu 
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predstavil postup a  výsledky transkripcie 
Csákósovho katalógu korešpondencie Ko-
háryovcov.
Počas obidvoch dní prebiehali búrlivé dis-

kusie či už priamo v  prednáškovej miest-
nosti, alebo aj mimo nej. Konferencie sa 
zúčastnilo prvý deň 55 a  druhý deň 49 
účastníkov, z  rôznych inštitúcií: z  archí-
vov, múzeií, galérií, pamiatkových úradov, 
univerzít, knižníc dokonca aj mincovne 
z Kremnice...
Na záver konferencie si vopred zahlásení 

účastníci konferencie prezreli Digitalizač-
né centrum Slovenskej národnej galérie 
v Banskej Bystrici za asistencie Ing. J. Šper-
ku. Odniesli si zborník abstraktov i odbor-
nú literatúru, či ponukové zoznamy.

Obálka zborníka Scriptor

Čo dodať záverom? Prof. D.  Katuščák 
v priebehu záverečnej diskusie povedal:
„Som rád, že všetci oslovení, po prvej nedô-

vere sa zapojili to tohto projektu. Majú skvelé 
až nadštandardné výsledky a hlavne sa za-
pojili študenti, ktorých téma oslovila. Veď je 
to ich budúcnosť, je to pre nich!.“
Na záver konferencie zaznelo poďakovanie 

účastníčky a zároveň prednášajúcej doc. I. 
Kollárovej: „ Gratulujem vám milí kolego-
via. Nečakala som, že to bude také zaujíma-
vé, obohacujúce. Je to geniálna vec..!“
Želáme si, aby čo najskôr vyšla tlačou mo-

nografia, pripravovaná riešiteľmi projektu!
Ing. Ivana Poláková, PhD.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
svkbb@svkbb.eu

Foto: archív autorky
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

Filozofická fakulta Univerzity Komenské-
ho je jediné akademické pracovisko na Slo-
vensku, ktoré poskytuje štúdium japono-
lógie, sinológie a koreanistiky v študijnom 
programe východoázijské štúdiá1. Nevy-
hnutnou súčasťou podpory štúdia týchto 
jazykov je kvalitné informačné zabezpeče-
nie printovými dokumentmi a  prístupom 
do elektronických informačných zdrojov. 
Knižničný fond pokrývajúci všetky jazy-
kové skupiny študijného programu výcho-
doázijské štúdiá2 síce už bol a  je súčasťou 
knižničného fondu Ústrednej knižnice Fi-
1  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/ 
2  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/
ciastkove-kniznice/ 

lozofickej fakulty Univerzity Komenského, 
ale bol určený predovšetkým študentom 
uvedeného študijného programu. V  roku 
2022 sa však  rozšírila možnosť využívať 
knižničný fond v kórejskom a čínskom ja-
zyku pre všetkých používateľov. 

Súčasťou Ústrednej knižnice FiF UK sa 
od 8. júna 2022 stal Kórejský kútik (Korea 
corner) a od 17. 10. 2022 Taiwanské infor-
mačné centrum pre čínske štúdia (Taiwan 
Resource Center for Chinese Studies). Obe 
centrá vznikli ako výstupy bilaterálnej 
spolupráce medzi vedením fakulty, ústred-
nej knižnice a  zahraničnými partnermi 
a  ich cieľom je priblížiť kultúru, písomné 
a kultúrne dedičstvo  týchto krajín nielen 

NOVÉ INFORMAČNÉ CENTRÁ V ÚSTREDNEJ KNIŽNICI FIF UK NA 
PODPORU ŠTÚDIA KÓREJČINY A ČÍNŠTINY/ NEW INFORMATION CENTRES 
IN THE CENTRAL LIBRARY OF THE FACULTY OF ARTS AT COMENIUS 
UNIVERSITY IN BRATISLAVA TO SUPPORT THE STUDY OF KOREAN AND 
CHINESE

Mgr. Monika Lopušanová 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
monika.lopusanova@uniba.sk

Abstract: Two centres to support the teaching of Korean and Chinese have become part of the 
library and information services of the Central Library of the Faculty of Arts at Comenius 
University. Both offer rare works produced by major publishing houses of both countries, 
which in exceptional cases can also be provided to the interlibrary loan service and access to 
unique databases. The centres offer the opportunity to get to know the realities of both coun-
tries and are accessible to all library users, not just faculty students.
Keywords: Information centre, library and information services, Korea Corner, Taiwan in-
formation Centre for Chinese Studies
Kľúčové slová: informačné centrum, knižnično-informačné služby, Korejský kútik, Taiwan-
ské informačné centrum pre čínske štúdia
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študentom týchto jazykov, ale všetkým 
záujemcom o kórejské a  taiwanské reálie 
a jazyk. 

Kórejský kútik ponúka výberový knižnič-
ný fond z produkcie kórejských vydavateľ-
stiev z rôznych spoločenských oblasti, kto-
rý bude priebežne rozširovaný a dopĺňaný 
o nové tituly. Viaceré z titulov sú dostupné 
aj v anglickom jazyku a knižnica umožňuje 
ich absenčné vypožičanie, vrátane medzik-
nižničnej výpožičnej služby. V priestoroch 
kútika je možné využívať prístup do kórej-
ského akademického informačného portá-
lu DBpia, ktorý na jednom mieste umož-
ňuje prístup k  akademickému obsahu z  
kórejských akademických platforiem. Pre 
fanúšikov kórejského filmového priemyslu 

je k dispozícií multimediálna databáza po-
núkajúca možnosť sledovať kórejské filmy.
Súčasťou Kórejského kútika je aj výstavná 

časť, ktorá prezentuje predmety kultúrne-
ho dedičstva Južnej Kórey dokumentu-
júcimi tradičný kórejský odev, predmety 
z oblasti keramiky, tradičného kórejského 
nábytku, predmetov na kaligrafiu a  pod. 
Táto prezentačná časť kútika bude priebež-
ne obmieňaná.

Taiwanské informačné centrum pre čín-
ske štúdiá (Taiwan Resource Center For 
Chinese Studies) bolo pri knižnici vytvo-
rené ako 41. na svete a prvé na Slovensku. 
Jeho cieľom je sprístupniť sinologickú lite-
ratúru študentom a študentkám sinológie, 
pedagógom a  ďalším vedeckým pracov-

Pohlad do Korejskeho kutika
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níkom a všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť 
s knižnou kultúrou Taiwanu. V súčasnosti 
obsahuje 160 dokumentov, v  mnohých 
prípadoch unikátnych diel z produkcie 
taiwanských vydavateľstiev. Národná cen-
trálna knižnica Taiwanu bude každý druhý 
rok dodávať knižnici výber zameraný 
predovšetkým na dejiny Tajwanu, kultú-
ru a spoločnosť, tradície, zvyky a obyčaje, 
geografiu, turizmus a národné parky, kul-
túrne a  historické pamiatky, náboženstvo, 
chrámy, literatúru a umenie a pod.
Medzi darovanými dokumentmi sú vzác-

ne diela písomného kultúrneho dedičstva 
Taiwanu, ako napr. Diamantová sútra 
a  kópia viac ako 800 rokov starého vyda-
nia zbierky poézie významného čínskeho 
vzdelanca a literáta Su Dongpo.
Súčasťou daru je aj prístup do šiestich 

databáz Národnej centrálnej knižnice 
Taiwanu3, a  to do databázy taiwanských 
periodických publikácií, vzácnych kníh 
a špeciálnych zbierok, digitálneho archívu 
vzácnych kníh, knižných a  periodických 
publikácie naviazaných na tzv. Japonské 
obdobie, fulltextovej platformy Taiwan-
skej akadémie vied (Academica Sinica), 
a  tiež do databázy „Journal of National 
Essence“ ako dôležitej súčasti pre štúdium 
akademickej histórie a  poznatkov starých 
a moderných akademikov. Prístup je však 
viazaný na IP adresu Univerzity Komen-
ského alebo je iba študentom umožnený 
cez vzdialený prístup. Preto pre používa-
teľov mimo fakulty je prístup možný iba 
z  priestorov knižnice. Vďaka tejto spolu-
práci sa aj používatelia knižnično-infor-
mačných služieb knižnice FiF UK dostanú 
k  najkvalitnejším dielam čínskej knižnej 
produkcie vydávanej na Taiwane. Kniž-
ničné dokumenty sú veľkým prínosom pre 
výskumníkov fakulty, ako aj pre lektorov 
a študentov v oblasti čínskej literatúry, ta-
iwanských štúdií a  medzikultúrneho vý-
skumu a výučby.

Zoznam použitých zdrojov:
1 https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odbor-
ne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-
-studii/ 

2 https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odbor-
ne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-
-studii/ciastkove-kniznice/ 

3 https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odbor-
ne-pracoviska/ustredna-kniznica/taiwan-
ske-informacne-zdroje/ 

3  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
-pracoviska/ustredna-kniznica/taiwanske-infor-
macne-zdroje/ Taiwanske informacne centrum
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Ciele projektu
Cieľmi projektu boli: zlepšenie vzdelá-

vania v  knižnici, realizácia vzdelávacích 
aktivít na profesionálnejšej úrovni, zefek-
tívnenie marketingu, účinnejšia propa-
gácia náučnej literatúry pre informálne 
vzdelávanie, skvalitnenie sprístupnenia 
informačných zdrojov, lepšie využívanie 
sociálnych sietí, ako aj rozšírenie možností 
financovania vzdelávania. To všetko pro-
stredníctvom získania nových zručností, 
poznatkov a  zlepšenia profesijných kom-
petencií, čo pomôže pri zavádzaní inova-
tívnych prvkov vo vzdelávacích procesoch. 
S týmto zámerom sa zamestnanci knižnice 
zúčastnili mobilít v  partnerskej knižnici. 
Použitou metódou bolo pozorovanie pri 
práci.

Realizácia projektu
Prvou aktivitou bola 21. – 22. októbra 

2021 prípravná návšteva u českého part-
nera. Jej výsledkom bola dohoda o rozsa-
hu aktivít a rámcových termínoch konania 
mobilít v roku 2022.
25. apríla 2022 sa začala prvá mobilita 

v Městskej knihovně v Prahe. Na individu-
álne mobility vycestovala skupina pracov-
níkov VKJB. Projekt im umožnil obozná-
miť sa s  pražskou knižnicou a  prácou ich 
českých kolegov. Úvod patril procesom 

DOBRÁ PRAX INŠPIRUJE/ GOOD PRACTICE INSPIRES

PhDr. Soňa Kostrábová
kostrabova@vkjb.sk
Útvar regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti
Verejná knižnica Jána Bocatia

Abstract: The Ján Bocatius Public Library in Košice carried out a project called Good practice 
inspires between September 7, 2021 and September 6, 2022. The main goal of the project was 
to improve the professional competences of mobility participants. This means that through 
the education of workers providing educational activities, the processes and quality of adult 
education should be improved. The Municipal Library of Prague, with which they had alrea-
dy collaborated, became a project partner. The project was supported by EU resources in the 
Erasmus+ program, Key action 1: Learning mobility of individuals.
Keywords: Public library, good practice, professional competences, education of workers, 
learning mobility, Erasmus+
Kľúčové slová: Verejná knižnica, dobrá prax, profesijné kompetencie, vzdelávanie pracovní-
kov, vzdelávacia mobilita, Erazmus+
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v  ústrednej knižnici. Ústredná knižnica 
a  44 pobočiek s  automatizovaným poži-
čiavaním a vracaním kníh a časopisov, po-
núka aj požičiavanie spoločenských hier, 
hudobných nosičov, obrazov a e-kníh. Do-
zvedeli sa tiež veľa o možnostiach a nových 
príležitostiach poskytovania služieb počas 
COVID-u.

V oblasti vzdelávania ich zaujímalo inter-
né vzdelávanie, e-vzdelávanie a  projekty 
mediálneho vzdelávania. V marketingu 
a propagácii sa venovali výhodám a mož-

Digitalizácia

Ateliér
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nostiam klasických aj elektronických mé-
dií, či spolupráci s  kultúrnymi organizá-
ciami a  akademickou obcou. Oboznámili 
sa s  marketingom a  propagáciou e-kníh, 
pretože pražská knižnica je ich vydava-
teľom. Spoznali knižnicu ako priestor, 
ktorý slúži okrem výpožičných služieb, 
na stretávanie a  tvorivú činnosť, ako kul-
túrne, vzdelávacie a spoločenské centrum. 
Pracovník VKJB sa zúčastnil workshopu 
orientovaného na prehĺbenie mediálnej 
gramotnosti stredoškolákov a  diskusie 
o  projektoch mediálneho vzdelávania, 
kde dostal šancu konfrontovať skúsenosti 
vzdelávacích aktivít našej knižnice a MKP. 
Návštevou pobočky Černý most – samo-
obslužnej knižnice bez knihovníka – Kio-
sek, získali vlastnú skúsenosť s otváraním 
dverí čiarovým kódom čitateľského pre-
ukazu, so samoobslužnou výpožičkou 
a vrátením. Vyskúšali si aj pomoc knihov-
níka cez videohovor.

V  posledný májový týždeň sa uskutoč-
nili ďalšie mobility. Zamerali sa na formy 
spolupráce s malými knižnicami a dobro-
voľníkmi, ako aj s  prácou s  komunitami 
a  špecializáciou jednotlivých pobočiek vo 
vzdelávaní. Napríklad navštívili netradičnú 
pobočku „DOK 16“, neformálne nazývanú 
„susedská dielňa“, ktorá sa nachádza na 
Smíchovské náplavce. Pobočka je ideálnym 
miestom na realizáciu workshopov, kurzov 
a prednášok zameraných na remeslá, ako aj 
komunitné a kultúrne akcie.

Určitý čas venovali aj personálnym otáz-
kam a skúsenostiam s prijímaním nových 
zamestnancov a  motivovaním pracov-
níkov. Zaujímavý bol náhľad do práce 

Kultúrneho a  vzdelávacieho centra, ktoré 
spolupracuje s inými kultúrnymi a vzdelá-
vacími inštitúciami na príprave a realizácii 
projektov, festivalov, prehliadok či konfe-
rencií. Prínosným bolo sledovanie práce 
zamestnancov, ktorí spravujú sociálne siete 
a  komunikáciu akcií a  služieb na poboč-
kách knižnice. Pozornosť bola zameraná 
aj na možnosti vzdelávania zamestnancov 
a existujúce formy odborného vzdelávania. 
Časť mobility sa týkala koordinácie a pro-
jektov. Pracovníci našej a pražskej knižnice 
si vymenili skúsenosti z realizácie projek-
tov a prípravy komunitných akcií. V Prahe 
venujú pozornosť dôležitosti nastavenia 
stratégie knižnice, potrebe neustále ko-
munikovať s pobočkami a rozvoju kultúr-
nospoločenského potenciálu.
Posledný júlový týždeň prišla na mobili-

tu tretia skupina z VKJB. Pobyt v pražskej 
knižnici začala riaditeľka VKJB stretnutím 
s riaditeľom MKP Tomášom Řehákom a ve-
dúca Útvaru knižničných fondov a služieb 
oboznámením sa s  procesmi v  Ústrednej 
knižnici. V manažmente ľudských zdrojov 
sa sústredili na personálne zabezpečovanie 
odborných činností a komunitných aktivít, 
zapájanie dobrovoľníkov do činnosti kniž-
nice a  právny rámec pre dobrovoľníctvo. 
Oboznámili sa s internými normami upra-
vujúcimi činnosti na pracoviskách, vráta-
ne pracovných podmienok. Témou bolo 
posilňovanie vzťahov na pracovisku a voči 
organizácii, ale aj personálne zabezpečova-
nie odborných činností, možnosti vzdelá-
vania a  rozvíjania odborných vedomostí, 
či skúsenosti s medzigeneračnými vzťahmi 
na pracovisku a riešenie nedostatku odbor-
ných pracovníkov. Oblasť ľudských zdrojov 
zahŕňala tiež kreditné interné vzdeláva-
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Mediálna výchova

nie zamestnancov a  možnosti organizácie 
v motivácii a odmeňovaní, či vplyv aktuál-
nej ekonomickej krízy na rozpočet a perso-
nálnu agendu.

V riadiacich procesoch dominovali opti-
malizácia služieb, modernizácia knižnič-
no-informačného systému, aktuálne po-

treby knižnice vo vzťahu k nastupujúcim 
trendom, špecializácia pobočiek a  reakcia 
na rastúci dopyt po e-knihách. Na úseku 
marketingu a  propagácie sa oboznámili 
s marketingovými a PR aktivitami, skúse-
nosťami s mediálnymi výstupmi a prácou 
v  online prostredí, ako aj víziou rozvoja 
oddelenia komunikácie. Program mobility 
bol doplnený o účasť na slávnostnom polo-
žení základného kameňa pobočky na Petři-
nách a prehliadku Národní knihovny ČR.

Skúsenosti z pražskej knižnice pretavi-
li účastníci mobilít do návrhov, ktoré by 
bolo možné zaviesť do praxe VKJB. Okrem 
pracovného programu, vo voľnom čase, 
spoločne spoznávali Prahu. Rozhľadňu na 
Petříne, Hradčany, staromestský orloj, cen-
trum Prahy alebo Národné múzeum.

Diseminácia projektu
Interná porada s prezentáciou projektu 
pre zamestnancov knižnice
V rámci diseminácie projektu zamestnan-

ci, ktorí absolvovali mobility, sa 23. augus-
ta na porade podelili so svojimi kolegami 
o nové skúsenosti, poznatky či know-how, 

Prehliadka Celetnej ulice v Prahe
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ktoré počas pobytu v  Mestskej knižnici 
v Prahe získali. Pracovníci boli síce v Pra-
he na individuálnej mobilite, ale vycesto-
vali z Košíc viacerí súčasne ako skupina. 
Zástupca každej takejto skupiny formou 
powerpointovej prezentácie oboznámil 
ostatných kolegov so všetkými pracovný-
mi oblasťami, ktorým sa venovali. Cieľom 
projektu bolo predovšetkým zlepšenie pro-
fesijných kompetencií účastníkov mobility, 
čo v konečnom dôsledku napomôže zvýše-
niu kvality vzdelávacích aktivít, rozšíreniu 
ponuky, ako aj zabezpečeniu ich udržateľ-
nosti. Účastníci mobility, ktorí ju absolvo-
vali v  rovnakom čase, navyše vypracovali 
aj spoločný návrh príkladov dobrej praxe, 
ktoré by bolo možné zaviesť do činnosti 
VKJB. K návrhom sa mohli na porade vy-
jadriť všetci prítomní a  následne návrhy 
posúdilo vedenie knižnice a rozhodlo, kto-
ré z nich by sa dali v praxi uplatniť.

Prezentácia projektu pre knižnice
Pre odborných pracovníkov knižníc 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti Košické-
ho samosprávneho kraja sa 5. septembra 
uskutočnila prezentácia projektu. Boli 
oboznámení s cieľmi a zámermi projektu, 
ako aj s  jeho realizáciou a  výstupmi. Ria-
diteľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Ing. 
Soňa Jakešová sa zvlášť venovala príkla-
dom dobrej praxe, ktoré zamestnancov na 
mobilitách najviac oslovili. Niektoré z nich 
plánuje knižnica implementovať do svojej 
činnosti. Predovšetkým systém interného 
vzdelávania pracovníkov a  víziu knižnice 
aj ako kreatívneho centra (kreatívne diel-
ne) či šírenie informácií o aktivitách kniž-
nice prostredníctvom graficky príťažlivého 
newslettera.

Informácie o  projekte nájdete na webe 
VKJB: https://vkjb.sk/o-nas/projekty/

STOPY V ČASE/TRACES IN TIME

PERSONÁLIE

Veľmi sa stotožňujme s  myšlienkou písať 
o osobnostiach počas ich života. Nekrológ 
je už pre nich ničím. Po smrti buď už všet-
ko o sebe vieme, alebo nevieme nič. 
Preto som uvítala a cítila sa poctená úlo-

hou napísať niečo o  osobnostiach zo slo-
venského knihovníckeho sveta, čo zna-
menali a  vykonali pre SAK kus tvorivej, 
odbornej a hlavne mravenčej práce. 

Nemôžem si dovoliť písať životopis, na to 
sú iní, povolanejší, ani hodnotiť ich pra-
covný rast a vývin. Ale niečo – zo stretnutí 
s nimi, ktoré sa dotklo môjho profesionál-
neho i osobného života.
Mgr. Peter Klinec – Pôsobil v  správnej 

rade SAK v r. 1992 – 1994, 2000 – 2003 i 
ako vedúci v odbornej skupine pre zahra-
ničné styky SAK i pre verejné knižnice.

Významné osobnosti v odborných komisiách SAKu: (Mgr. Peter Klinec, Ing. Igor 
Prokop, doc. Miloš Kovačka)
Significant personalities in the professional committee of the Slovak Library Association: 
(Mgr. Peter Klinec, Ing. Igor Prokop, doc. Miloš Kovačka)
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Riaditeľ Verejnej knižnice Mikuláša Ko-
váča v Banskej Bystrici (VKMK) v rokoch 
1980 – 2017 sa 18. mája tohto roku dožil 
70 rokov. (Mimochodom, Mikuláš Kováč, 
básnik, ktorého meno nosí knižnica, sa 
narodil v ten istý deň, len o 28 rokov skôr 
a tento rok mu ŠVK v B. Bystrici venovala 
aspoň prednášku a výstavku s názvom Pí-
sanie do času pri 30. výročiu jeho úmrtia.)
Nášmu oslávencovi som chcela v  spolu-

práci s mojou bývalou dlhoročnou kolegy-
ňou, bibliografkou - Katkou Donovalovou 
pripraviť malý darček – personálnu bib-
liografiu, žiaľ, nestihli sme ju včas dokon-
čiť, ale dúfam, že sa tak stane v dohľadnej 
dobe... 
Čo o ňom napísať? Veď mnohí ho z nás ho 

poznajú ako iniciátora budovania systému 
verejných knižníc v  regióne. S knižnicou 
a  jej pracovníkmi prešiel kus cesty, ktorá 
mala i náročnejšie etapy. Riešenia vždy 
hľadal také, ktorých výsledkom bola spo-
kojnosť čitateľov a  zmysluplné začlenenie 
regionálnej knižnice do komplexu služieb 
poskytovaných inými knižnicami v meste. 
Nezabudnuteľné bolo pre mňa stretnutie 

s  Petrom Klincom, v  priestoroch Krajskej 
knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvo-
lene na jar v r. 2005. Zišli sa tu predstavi-
telia knižníc od obecných, školských, cez 
verejné ba špeciálne, aby si vypočuli od 
nás – pracovníkov vtedajšieho Národného 
bibliografického ústavu Slovenskej národ-
nej knižnice (NBÚ SNK) v Martine ( Ing. 
E. Rišiana, K. Farbykovej, PhDr. A. Kucia-
novej) novinky o knižnično-informačnom 
systéme pre malé a  stredné knižnice (KIS 
MaSK). Ponúkal sa knižniciam, ktoré ne-
mali možnosť využívať spoločný softvér 
Virtua v  združení knižnično-informač-

ný systém tretej generácie ( KIS3G). Po 
prieskume a rozsiahlej analýze sa skonšta-
tovalo, že verzia WINISIS, jeden z najpou-
žívanejších knižničných
systémov na Slovensku, kvôli dostupnosti 

a cenovej nenáročnosti, sa stal   základom 
aplikácie KIS MaSK-u. Vysvetľovali sme, 
prečo je KIS MaSK najvhodnejší, čo všetko 
umožní a  umožňuje. A  potom rázne vy-
stúpil riaditeľ KKMK – Peter Klinec. Jeho 
otázky na nás boli priame, jasné. Hneď sme 
pochopili, že sa rozprávame s rozhľadeným 
odborníkom v knižničnej teórií ale hlavne 
s človekom z praxe!
Svoje odborné knihovnícke a výborné ja-

zykové znalosti uplatňoval nielen v regió-
ne, ale na celom Slovensku i vo svete. V r. 
1998-2000 bol aktívnym členom komisie 
Ministerstva kultúry SR na prípravu kniž-

Peter Klinec
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ničného zákona a  v  r. 1999-2012 pôsobil 
ako člen Ústrednej knižničnej rady (ÚKR) 
pri MK SR. Viaceré funkčné obdobia bol 
činný v orgánoch SAK a  Spolku sloven-
ských knihovníkov (SSK). V domácej i za-
hraničnej odbornej tlači publikoval články 
a  štúdie z oblasti organizácie a  riadenia 
verejných knižníc, reformy verejnej správy 
a knižníc a o skúsenostiach a činnosti za-
hraničných verejných knižníc. V  r. 1991-
1999 sa aktívne zúčastňoval na konferenci-
ách a seminároch IFLA, UNESCO a Rady 
Európy vo viacerých európskych krajinách 
a v USA. V r. 1989-1997 bol členom Stále-
ho výboru Sekcie verejných knižníc IFLA, 
kde počas dvoch funkčných období zastu-
poval Slovensko. Podieľal sa na formulova-
ní Manifestu UNESCO / IFLA o verejných 
knižniciach a  jeho propagácii u nás, v r. 
1985 pripravil zasadnutie výboru sekcie 
IFLA v Bratislave 
Za významný prínos k rozvoju knihov-

níctva nielen v Banskobystrickom kraji, 
ale i v rámci celého Slovenska a za 30 ro-
kov aktívnej práce na poste riaditeľa regi-
onálnej knižnice mu bola v r. 2011 udele-
ná cena Kvet kultúry Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Pamätám si, že bola 
ocenená aj webová stránka KKMK v  sú-
ťaži TOPWebLib na INFOSe. Do zbierky 
ocenení knižnice patrí aj Cena SAK – 
SAKAČIK 2011 a ďalšia Cena Kvet kultúry 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
z  r. 2013. Nepochybne k  tomu prispeli aj 
viacdenné celoslovenské podujatia knižni-
ce - Snem kráľov detských čitateľov a Dni 
detskej knihy, ktoré sa čiastočne odohráva-
li aj v priestoroch historickej radnice v B. 
Bystrici a pripomenuli živo pulzujúce celo-
denné podujatie Banskočitariáda.
Následne sme sa stretávali s Petrom Klin-

com po poradách riaditeľov knižníc zo 
Slovenska, ktoré sa konali každoročne 
v  priestoroch SNK. Očarujúce bolo jeho 

Peter Klinec TSK 2016
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vystúpenie na jar v roku 2010 v ŠVK v B. 
Bystrici na odbornom seminári pre pracov-
níkov knižníc s názvom Význam osobností 
pre mestá a  regióny, kde prezentoval čin-
nosť svojej knižnice a povedal: „VKMK ako 
regionálna a  zároveň mestská knižnica, si 
podobne ako ŠVK v B. Bystrici všíma a pro-
paguje zaujímavé osobnosti spätá s mestom 
a  regiónom. Potvrdzujú to napríklad: ko-
munitné podujatia – prezentácie osobností, 
personálne bibliografie, personálne biblio-
graficko-informačné letáky, regionálna da-
tabáza Osobnosti...“1 Následne veľmi pod-
robne rozobral databázu Osobnosti. Žiaľ, 
momentálne už nie je dostupná2.
Takmer po desiatich rokoch od nášho 

1  KLINEC, Peter, 2010. Verejná knižnica 
Mikuláša Kováča v B. Bystrici. In: Význam 
osobností pre mestá a regióny. Banská Bystri-
ca: Štátna vedecká knižnica. ISBN 978-80-
89388-26-4. S. 154.
2  Pôvodne dostupné z adresy: https://www.
vkmk.sk/regionalne-osobnosti-0.

posledného stretnutia (2. 12. 2019) som sa 
stretla s  Petrom už ako pracovníčka ŠVK 
v Banskej Bystrici pri príležitosti 20. výro-
čia cyklu Osobnosti – Čím by bola Banská 
Bystrica bez nich ? II. časť. Oslovil ma so 
slovami: „Ivka, čo tu robíš?“ Sľúbili sme si 
stretnutie, ale karty nám zamiešala pandé-
mia koronovírusu. A čo osud nechcel? Dňa 
6. októbra 2021 sa vo VKMK v B. Bystrici 
sa uvádzala do života personálna bibliogra-
fia jubilantky, rodáčky z mesta pod Urpí-
nom, Blanky Poliakovej (nar. 1936). Celú 
milú slávnosť moderoval Goran Lenčo 
a bol pri tom aj Peter.
Nasledovalo pozvanie do Nemeckej, kde 

chodil do školy a teraz tam natrvalo býva, 
kde voľné chvíle trávi so svojim synom 
a vnúčikom. Je vášnivým turistom, vydáva 
sa na vychádzku či dlhšiu túru v bližšom aj 
vzdialenejšom okolí, má rád rieku Hron, 
ktorú splavuje. A  nemôžem zabudnúť na 
jogu! Má rád humor a poéziu, ktorá sa stala 

Klinec Goran Poliakova - uvádzanie personálnej bibliografie Blanka Poliaková - jubilantka, dňa 6. 
októbra 2021 vo VKMK v B. Bystrici
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súčasťou jeho života. Aktívne sa zapája do 
poeticko-hudobných popoludní Ars Poeti-
ca Neosoliensis, ktoré sa organizujú pod zá-
štitou mesta a pravidelne sa tam striedajú 
básnici, hudobníci, ilustrátori. Peter Klinec 
dodnes podporuje nové nápady a aktivity.

Na záver si dovolím zopár sentencií z pera 
Peťa Klinca:
Dilema ma občas tepe – vernosť iným, či 
vernosť sebe?
Čo zrodí sa v tichu, nenechá ťa v štichu.
Niekto sa na život urazí, iný urazí kus cesty. 
Ak pri starých fotkách vzdycháš, že dobre 
už bolo, strácaš silu na ďalšie kolo.
Nefňukaj, že neprajný je čas! – Záleží od 
teba, či ako slama cítiš sa, či ako klas.
Ako sme na tom? Viac než láskou, „očkuje/
me“ sa strachom..

Oslávencovi želám, aby zostal rovnako vy-
soko aktívny ako doteraz a v plnej činoro-
dosti ešte veľa rokov!

Ing. Igor Prokop – vedúci v  odbornej 
skupine pre automatizáciu a technologizá-
ciu SAK
Narodil sa 27. 3. 1954 v Banskej Štiavnici. 
V  r. 1977 nastúpil do Matice slovenskej 

(MS) v Martine (neskôr SNK) ako čerstvý 
absolvent Slovenskej vysokej školy tech-
nickej (SVŠT) v Bratislave – odboru počí-
tače, ako jeden z prvých inžinierov s touto 
kvalifikáciou. Nastúpil do oddelenia me-
chanizácie a automatizácie, ktoré sa v tých 
rokoch ako jedno z  prvých na Slovensku 
zameriavalo na vývoj a  realizáciu auto-
matizovaného spracovania knižničných Igor Prokop

údajov. Pracovisko riešilo jednu z  prvých 
štátnych výskumných úloh – projekt auto-
matizácie Slovenskej národnej bibliogra-
fie (SNB). V  druhej polovici 80. rokov sa 
významne podieľal na výskumnej úlohe, 
týkajúcej sa Integrovaného knižnično-
-informačného systému na báze elektro-
nizácie – Kooperačné združenie knižníc 
(IKIS-KZK). V  tom čase už bol vedúcim 
Aplikačno-konzultačného strediska pre 
automatizáciu knižníc. Zaoberal sa okrem 
projektovania i  expertnou činnosťou, im-
plementáciou systému CDS/ISIS (Počíta-
čový dokumentačný systém) a  štandardi-
záciou knižničných formátov. 
Začiatkom 90. rokov ako vedúci Odde-

lenia pre vývoj a  aplikácie informačných 
systémov Databázového centra SNK sa 
zaoberal implementáciou informačných 
technológií na báze PC, implementáciou 
CDS/ISIS do prevádzky SNK a  ďalších 
knižníc.
V r. 1994 – 1997 sa ako zástupca riadite-
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Oslava päťdesiatin Štefana Ďurovčíka v kruhu kolegov 13. 1. 1986 v Matici slovenskej  druhý rad – 
tretí zľava – Igor Prokop

ľa SNK pre oblasť automatizácie a súčasne 
ako manažér slovenskej časti medzinárod-
ného slovensko-českého projektu CASLIN 
významne zaslúžil o  to, že SNK úspešne 
implementovala nový knižnično-infor-
mačný systém ALEPH. 
V  týchto rokoch tiež zastupoval SNK na 

medzinárodných fórach, ako napr. CENL 
(Konferencia riaditeľov európskych národ-
ných knižníc) a IFLA. Postaral sa o zapo-
jenie SNK do projektu Gabriel, riadil a ko-
ordinoval ho. Bol spoluautorom Programu 
elektronizácie knižníc SR. 
Rozvojom projektu CASLIN sa zaoberal 

do r. 2000, či už ako systémový knihovník 
alebo systémový administrátor. Súčasne sa 
podieľal na riešení projektu Súborný kata-
lóg knižníc SR.
V r. 1998-2003 bol členom Rady pre infor-

matizáciu rezortu kultúry, v r. 1999 – 2003 
bol členom predstavenstva a výboru SSK. 
Publikovať začal už v r. 1980 v časopise In-

formácie a materiály článkom Audiovizu-
álne médiá v  knižničnom zákonodarstve, 

pokračoval článkami – Automatizovaný 
systém MVS, či Možnosti a perspektívy vy-
užívania počítačov v knižniciach.
V  r. 1985 spolu s  prof. Dušanom Ka-

tuščákom a  Dr. Štefanom Ďurovčíkom 
uverejňujú v  časopise Knižnice a  vedecké 
informácie štúdiu – Výskum a  realizácia 
integrovaného knižnično-informačného 
systému JSK v SSR.V tom istom roku vydá-
vajú metodickú príručku Integrovaný kniž-
nično-informačný systém na báze elektro-
nizácie spolu s  prof. D. Katuščákom, Dr. 
Š. Ďurovčíkom a  Ing. Danielou Slížovou. 
Nasledujú odborné články o medzinárod-
ných konferenciách IFLA, ABDOS i  na-
šom INFOSE v časopisoch Čitateľ, Bulletin 
SAK i Bibliografickom zborníku. V r. 1993 
spolu s kolegom Jaroslavom Dudíkom uve-
rejňujú článok v časopise Knižnice a infor-
mácie – ALEPH - software pre CASLIN. 
O programe CASLIN informuje v Hospo-
dárskych novinách i Slovenskej republike. 
Nezabúda ani na časopis Knižnica, kde mu 
vychádzajú preklady odborných článkov 
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– Národné knižnice v 21. storočí - od in-
formácií k znalostiam , Projekt Bibliotheca 
Universalis. V  r. 2000 približuje na strán-
kach Bibliografického zborníku Program 
elektronizácie knižníc ako súčasť rozvoja 
informačných sietí SR. Pri príležitosti 60. 
výročia založenia SNK (2001) spolu s Ing. 
D. Slížovou vydávajú v  časopise ITlib na 
pokračovanie (3. časti) históriu automati-
zácie v SNK v Martine. Spolu s publikač-
nou činnosťou I. Prokopa treba spomenúť 
aj jeho činnosť prekladateľskú, predovšet-
kým odborných textov z anglického jazyka, 
ale i ruského.
V  posledných rokoch svojho pôsobenia 

v  SNK pracoval v  rámci knižnično-infor-
mačného systému (KIS) Virtua pri správe 
softvérového systému, pri modifikácii sys-
témových parametrov, štandardných a ne-
štandardných výstupov.
Celoživotným hobby I. Prokopa bolo kra-

sokorčuľovanie. Bol medzinárodným roz-
hodcom ISU s  najvyššími možnými roz-
hodcovskými kvalifikáciami a  licenciami 
pre najvyššie majstrovské súťaže. Rozho-
doval na zimných olympijských hrách, na 
majstrovstvách sveta, Európy.
V  r. 2008 z  pracoviska, na ktorom pôso-

bil nepretržite vyše 30 rokov odchádza. 
Až časom som pochopila z akého dôvodu, 
zamestnáva sa v Univerzitnej knižnici Uni-
verzity Mateja Bela (UMB) v B. Bystrici ako 
administrátor knižničného systému. Pôso-
bí tu do r. 2013. V tom istom roku v lete sa 
stretávame na tomto pracovisku, ja so žia-
dosťou o  zamestnanie na odd. budovania 
fondov, on s výstupným listom v ruke...
V  živej spomienke mám ešte stretnutie 

v  rýchliku smerujúceho do Martina v  r. 
2008, keď sme sa vracali - skupinka jeho 

bývalých kolegov prevažne z odd. OIT z B. 
Bystrice z  preskúšania, aby sme sa mohli 
stať držiteľmi európskeho vodičského pre-
ukazu na počítače, verzie 4.0. 
Posledné stretnutie s  Igorom Prokopom? 

Pred železničnou stanicou, týždeň pred od-
chodom na večnosť. S veľkou ľútosťou nám 
dňa 15. 6. 2022 oznámili, že nás navždy 
opustil. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 
17. 6. 2022 Dome smútku v Martine. 
Česť jeho pamiatke!

Doc. PaedDr. Miloš Kovačka. CSc. - ve-
dúci v  odbornej skupine pre bibliografiu 
a katalogizáciu SAK
Nie všetkým ľuďom dopraje osud do-

končiť svoje rozpracované životné dielo 
v  takom rozsahu a obsahu, ale aj s  takým 

Miloš Kovačka na jubilejnom 20. ročníku 
kolokvia českých, moravských a slov. 
bibliografov dňa 9. 10. 2017 v Moravskej 
zemskej knihovne v Brne
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širokospektrálnym dosahom, ako význam-
nému vedcovi, pedagógovi, kulturológo-
vi, bibliografovi a  emeritnému riaditeľovi 
NBÚ SNK v  Martine doc. PaedDr. Milo-
šovi Kovačkovi, CSc. Smutná správa, že 
Miloš Kovačka zrazu ukončil svoju životnú 
púť sa nečakane zjavila v médiách v dobe, 
keď sme začali zhromažďovať materiál do 
publikácie o  jeho celoživotnom diele pri 
príležitosti jeho blížiacich sa osemdesiatín. 
Deň po augustových matičných slávnos-
tiach (6.8.2019) musel odložiť svoje usilov-
né pisateľské pero, lebo sa minul životný 
atrament.
O jeho živote a diele vyšli nekrológy, spo-

mienky i  rozsiahlejšie články, ktoré bolo 
treba bibliograficky zaevidovať. Na spra-
covanie sa podujal NBÚ SNK, kde vyšla 
v r. 2020 personálna bibliografia – Miloš 
Kovačka v autorskej príprave A. Maťovčíka 

a Ľ. Šimkovej a mojou. Bibliografia evidu-
je bohatú literárnu a  publikačnú aktivitu 
M. Kovačku z r. 1965 – 2019.
Dlhé roky som sa poznala s Milošom Ko-

vačkom, pôsobili sme na jednom pracovis-
ku, spolupracovali sme najmä posledných 
desať rokov pri príprave a vydávaní biblio-
grafických zborníkov a  diel týkajúcich sa 
duchovných dejín Slovenska a Slovákov.
S  oslovením „Drahí moji, milí moji“ 

a  s  úsmevom na tvári dennodenne vchá-
dzal do našej pracovne, ktorá priamo suse-
dila so sekretariátom. „Čo máte nové? Ako 
sa vám darí?“ – pozdravil nás. Po víkende 
vždy s  oduševnením a  novými nápadmi, 
víziami. Nenúteným spôsobom nás oslovil 
a  vtiahol do noviniek. Predovšetkým mal 
nás všetkých rád, dokázal nás viesť, vypo-
čuť a uvážlivo poradiť.
Okrem zostavovania bibliografických 

Miloš Kovačka so srdečným úsmevom vo svojej pracovni na druhom poschodí SNK v NBU,  
dňa 12. 12. 2006
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zborníkov sme sa postupne pustili do di-
gitalizácie časopisu Knižnica, do Hodžovej 
knižnice, do vydávania zborníkov z  kon-
ferencií aj s  medzinárodnou účasťou: Ján 
Jessenius, Zemianstvo na Slovensku v  no-
voveku, Rod Révai v  slovenských dejinách, 
Cithara sanctorum, Memorialis – historický 
spis slovenských stolíc na počesť martýrov 
Melchiora Rakovského a  Krištofa Okoličá-
niho, motivovaný 300-ročnou pamiatkou 
vzniku spisu. Na 150. výročie vyhlásenia 
Memoranda národa slovenského vznikla 
Elektronická knižnica slovenských memo-
ránd, prosbopisov a žiadostí. Akty a závery 
– Zákony a  ustanovenia Žilinskej synody
z roku 1610 – faksimilné vydanie originál-
nej listiny. Nemôžeme zabudnúť na úžasný 
vlastenecký projekt Dni Milana Hodžu.
V gescii M. Kovačku vychádzala jedna 

bibliografia za druhou, okrem už spomína-
ných bibliografických zborníkov i zborník 
Kniha. Všetky uvedené výstupy sme zverej-
ňovali na webovej stránke SNK, dokonca aj 
ohlasy na uvedenú činnosť v rubrike Napí-
sali a povedali o nás. Žiaľ, momentálne sa 
k týmto výstupom návštevník nedostane. 
Pod vedením M. Kovačku sa jeho srdcov-
ka – NBÚ posunul na európsky štandard. 
Roky 2000 – 2011 patria v  živote Miloša 
Kovačku medzi najplodnejšie, hlavne na 
bibliografickom poli.
Vždy sa úprimne tešil z  každého aj ma-

lého krôčiku vpred. Nikdy nás nezabudol 
pochváliť a povzbudiť do ďalšej bibliogra-
fickej, ale aj inej prospešnej práce. Vedel 
spájať neskutočným spôsobom aj kolegov 
z  rôznych oddelení. Pochopil význam tí-
movej práce, ktorá vyžaduje zladené po-
kračovanie riešení. Venoval sa takýmto 
spôsobom viacerým výskumným úlohám, 

najmä vzťahujúcim sa na čiastkové úlohy 
špeciálnych bibliografií, ako aj úlohy aký-
mi bol systém slovenskej národnej bib-
liografie. Pomáhal presadzovať slovenskú 
bibliografiu do kontextu nielen európskej, 
ale aj svetovej bibliografie.
Nestaral sa iba o svoje vzdelávanie, ale aj 

o vedomosti svojich spolupracovníkov. Vy-
sielal nás na odborné semináre, medziná-
rodné konferencie, ale vždy s určitým za-
daním i poslaním. Chcel, aby sme odborne 
rástli a šírili dobré meno MS (SNK). Za čo 
mu nesmierne ďakujeme!
Miloš Kovačka bol človekom, ktorý milo-

val svoju prácu. Robila mu potešenie a rád 
zdolával výzvy. Bol milovníkom kníh, dob-
rých príbehov, znalec umenia a poézie. Bol 
človekom múdrym, sčítaným.
Nepracoval pre zisk a slávu, ale pre radosť 

a pocit šťastia z osožnej práce. Jeho vzťah 
ku knihám nebol len vzťahom bibliofila, 
ale svedomitého milovníka knižnej kul-
túry, ktorý z  kníh vedel čerpať pre život. 
Všetky tieto kvality sa odrážali v jeho práci. 
V SNK a nielen tam zanechal nezmazateľ-
nú stopu.
Miloš Kovačka bol ako kus dobrého gaz-

dovského chleba. Môžete ho krájať a  ne-
bude z  neho ubúdať. Kedykoľvek zatúžite 
po radostnej chvíli, láskavosti, dobrosrdeč-
nosti, pravej priateľskej pomoci, otvorte 
si v  mysli obraz Miloša Kovačku. Alebo 
aj zborník Aristokrat ducha, ktorý vy-
dala ŠVK v  B. Bystrici v  r. 2021 pri jeho 
nedožitých 80. narodeninách. Chceli sme 
priblížiť osobnosť M. Kovačku širšej od-
bornej a kultúrnej verejnosti. Oslovili sme 
popredných bibliografov, knihovníkov, 
knihovedcov, kultúrnych historikov, spi-
sovateľov, publicistov či knižných grafikov 
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zo Slovenska i z Čiech, všetko dlhoročných 
blízkych spolupracovníkov a  priateľov 
Miloša Kovačku, aby zhodnotili jeho za-
kladateľské a mnohostranné dielo v česko-
-slovenských bibliograficko-knižničných 
a kultúrnohistorických súvislostiach.
Príspevky približujú túto výnimočnú 

osobnosť SNB, literárnej, kultúrnej a  cir-
kevnej histórie, jej organizačné, koncepčné 
a editorské aktivity. Dôverná znalosť tejto 
inšpiratívnej osobnosti umožnila autorom 
príspevkov sugestívne odkryť aj jej výni-
močné ľudské kvality ako kresťana, evan-
jelického intelektuála, propagátora ekume-

nizmu, slovenského vlastenca, matičiara 
a turčianskeho lokálpatriota, rétora a apo-
logetika, ktorý všetky svoje titanské tvorivé 
aktivity vyše celé dlhé polstoročie obetoval 
MS a SNK.
Ak by ste sa chceli dodatočne podeliť 

s  nami o  spomienky na Miloša Kovačku, 
budem rada, ak sa mi – nám ozvete. Pri-
pravujeme rozšírené vydanie.

Ing. Ivana Poláková, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici




