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My sme už bilancovali... 
 
 Už je po voľbách. Tých našich knihovníckych, samozrejme. Absol-
vovali sme voľby nového výboru našej krajskej pobočky a tiež celoslo-
venské valné zhromaždenie SSK. Tieto riadky píšem už v očakávaní vo-
lieb parlamentných v roku 2010. Preto v očakávaní, lebo si myslím, že 
kultúre a teda aj stavu knihovníckemu, by mala byť venovaná väčšia po-
zornosť. Spoločenské ocenenie práce pamäťových inštitúcií (knižnice, 
múzeá a galérie) sa mi zdá nenáležité, a mám dojem, že už ide o jav per-
manentný, čo ma desí. Aj preto, že dôsledky a dosah tohto stavu môžu byť 
katastrofálne. Veď sme súčasťou „magického“ trojuholníka rodina - škola 
- knižnica. 
 Prvou lastovičkou, ktorá zvestuje, že sa treba mať na pozore, sú vý-
sledky výskumu „Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji (Interpretácia vý-
sledkov výskumu)“. „Až 46% mládeže v pracovných dňoch nikdy nečíta 
knihy, 54% nenavštevuje žiadnu knižnicu a len 17% prečítalo v minulom 
školskom roku tri alebo viac kníh povinného čítania... Výsledky výskumu 
potvrdzujú význam rodinného prostredia pre rozvoj čítania dieťaťa, no zá-
roveň jednoznačne ukazujú, že na základných a stredných školách absen-
tuje koncepčná práca s knihou a informáciami vo vyučovacom procese...“ 
 To je len citát z tlačovej správy vydanej organizátormi a autormi vý-
skumu. Tu treba pripomenúť, že 14. októbra 2009 sa konala v Mestskej 
knižnici tlačová konferencia (ináč pripravená dôstojne a na úrovni), kde sa 
informovalo aj o výskume čítania mládeže v Bratislavskom kraji, a hoci 
organizátori „tlačovky“ a aj samotní autori záverečnej správy spolu  s ďal-
šími spoluzúčastnenými z verejných knižníc Bratislavského kraja v okru-
hu svojej pôsobnosti „lobovali“ a šírili dôležitosť a význam vykonaného 
prieskumu, účasť zo strany printových (o elektronických ani nehovoriac) 
médií bola viac než poskromná a symbolická. Obávam sa, že problém 
vzťahu médií (najmä tých mienkotvorných) ku knižničnému svetu a sub-
jektom, ktoré ho tvoria, je beh na dlhé trate. Rád by som sa mýlil. 

    

Tradičný prológ VýkonnéhoTradičný prológ VýkonnéhoTradičný prológ VýkonnéhoTradičný prológ Výkonného    
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 Podrobne sa s interpretáciou výsledkov výskumu môžete oboz-
námiť na portáli Infolib (http://www.infolib.sk/index/
podstranka.php?id=51&idm=1&prm1=1&prm2=1&prm3=2812, tre-
ba kliknúť na „výskumná správa“) alebo na webovej stránke Mest-
skej knižnice v Bratislave (http://www.mestskakniznica.sk/oznamy/
vyskumcitania.pdf).  
 Ak som teda nazval môj úvod „My sme už bilancovali“, chcem tým 
len naznačiť, že som zvedavý (už koľkýkrát), aká bude bilancia stavu na 
poli kultúrnom v celospoločenskom zmysle vo volebnom roku 2010 „z 
druhej strany“ a najmä, aká bude „ponuka“  politického spektra  na ďalšie 
obdobie, čo sa týka knižníc ako významného piliera a opory verejných 
služieb.  
 Ale vráťme sa ku konferencii Krajskej pobočky SSK Bratislav-
ského kraja, ktorá sa konala 24. novembra 2009 v Klube slovenských 
spisovateľov. Zaujalo ma veľa vecí a všetky tu nemožno okomentovať. 
Tak skúsim stručne.  
 Po prvé. Účasť ma prekvapila. Ani nie tak kvantita, ako kvalita. 
Popri súčasnej generácii členov v aktívnom veku bolo vidno i seniorov, 
ale i niekoľko nových mladých tvárí. Žeby to predsa len nebolo až tak tra-
gické s tou generačnou výmenou v stave knihovníckom? Chystá sa alebo 
možno očakávať nástup „mladých“ do popredných pozícií? Veď každému 
musí byť jasné, že „starečkovia“ to nebudú ťahať ešte ďalších dvadsať ro-
kov. V tomto smere ma milo prekvapila aj kandidátka za členov nového 
výboru krajskej pobočky a aj výsledky hlasovania. 
 Po druhé. Skutočnosť, že naša bratislavská pobočka je, čo sa tý-
ka činnosti, aktivít, počtu členov a vydávania vlastného občasníka, 
jedna z najlepších zo všetkých krajov na Slovensku. Pri všetkej skrom-
nosti, takto nejako som to pochopil. Je to dobrý pocit, ale aj isté zadosť-
učinenie pre všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom zapájali a zapájajú do 
spoločného diela a to úplne nezištne, veď nič za to nemajú. Napríklad to, 
že teraz držíte v rukách už devätnáste číslo nášho Občasníka, je úžasná 
vec. My v Ružinove sme ho síce vymysleli, ale tím autorov, z ktorých 
mnohí sú už pravidelnými prispievateľmi, píše príspevky 9 rokov a ani je-
den z nich za to neprevzal ani cent. To len ako jeden príklad za všetky.  
 Po tretie. Mám pocit (občas ho človek máva), že to všetko, čo sa 
za posledné 4 roky - a samozrejme v nadväznosti na priekopnícke a 
úspešné roky výboru predchádzajúceho - urobilo, malo zmysel a výz-
nam. Určite to, čo bratislavská pobočka dosiahla, pomohlo aj celému 
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Spolku slovenských knihovníkov pri upevnení jeho postavenia a pozície v 
spoločenskom systéme kultúry. Že to znie ako fráza a že nič také prevrat-
né sa nedosiahlo a ani nestalo? No, to je možné, ale jedno sa dosiahlo ur-
čite. Namiesto zbytočného behania,  modlikania a lamentovania - veď nie 
sú prostriedky, tak nemôže byť ani žiadna činnosť a aktivity - sme sa po-
kúsili vybojovať si pre seba aspoň kúsok životného priestoru, a myslím si, 
že ten určitý východiskový a povzbudzujúci kúsok sme vybojovali.  
 Teraz je dôležité udržať kontinuitu a vieru v prospech spoločnej ve-
ci.  Tým nechcem povedať, a bolo by naivné sa domnievať, že bez celo-
spoločenského uznania a podpory kompetentných, sa to všetko dá zatiah-
nuť „na kolene“ ešte ďalších dvadsať rokov. 
 Teraz niekoľko poznámok k celoslovenskému valnému zhromaž-
deniu SSK za obdobie 2005 - 2009, ktoré sa konalo 9. decembra 2009 
v hoteli Kyjev v Bratislave. Keď čítate tieto riadky, valné zhromaždenie 
už bude predstavovať históriu, určite históriu, ktorá povzbudí a poteší. 
Ako naznačím v ďalších riadkoch, je k tomu celý rad dôvodov. 
 Vít Richter z Národní knihovny ČR, ako pozvaný hosť aj za part-
nerský SKIP ČR, vo svojom vystúpení poskytol prehľadný a informujúci 
pohľad na stav súčasného českého knihovníctva, doplnený grafmi a tabuľ-
kami. Len zopár myšlienok, ktoré ma zaujali. Ospravedlňujem sa, ak som 
niečo nesprávne pochopil alebo si poznačil zlé čísla.  
 

- Digitalizácia je podľa V. Richtera dobrá vec, ale... Ak aj raz bude všetko 
digitalizované, kto bude platiť celú digitalizáciu v ďalšej etape už ako 
proces služieb, prostredníctvom ktorých bude možné produkty digitali-
zácie využívať? Pretože je jasné, že ide o nákladnú záležitosť a to tak po 
stránke materiálno-technickej ako aj z hľadiska autorského práva. 

- Verejné knihovníctvo a knižnice sú zanedbané zo všetkých typov kniž-
níc najviac a to najmä po stránke priestorovej a čo sa týka budov, v kto-
rých sídlia. 

- V českých knižniciach celé zapojenie internetu hradí štát a internet je pre 
verejnosť zadarmo. 

- Verejné knižnice môžu plniť funkciu školskej knižnice, ak sú na to vy-
tvorené podmienky a je zabezpečené financovanie takejto funkcie. 

- On-line katalóg z takmer 6.000 knižníc má len 800 knižníc (!) a české 
knižnice majú tiež problémy so súborným (generálnym) katalógom. 

- Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) využíva len zlomok knižníc, 
aj keď je to podľa zákona povinné. 



 
8 

 Predsedníčka SSK Silvia Stasselová vo svojom vystúpení zhodno-
tila obdobie rokov 2005 až 2009 a myslím si, že povedala všetko podstat-
né , čo bolo treba povedať a čo malo byť povedané. 
 Správa o hospodárení, ktorú predniesla Marta Weissová, tajomníč-
ka SSK, bola pre mňa milým prekvapením. A to čo sa týka stavu financií 
- ani nie tak vďaka ich výške - ale uvážlivým a proporčným rozdelením 
toho mála s čím SSK disponuje. Tiež stav členskej základne - aj čo sa týka 
jednotlivých krajských pobočiek i celkove - už nie je taký beznádejný. 
Spolok má takmer 1.000 členov. 
 Po všetkých potrebných formalitách a protokoloch sme pristúpili k 
volebnej urne a zvolili sme novú predsedníčku SSK a nový výbor SSK na 
obdobie 2010 až 2013. Predsedníčkou - v podstate jednohlasne - sa sta-
la opäť Silvia Stasselová, a myslím si, že naprosto zaslúžene a bez 
akýchkoľvek pochýb. Čo sa týka výboru, došlo k istému „omladeniu“ a 
posunom. 
 Čo povedať na záver? Myslím si, že atmosféra na valnom zhromaž-
dení bola príjemná, bezprostredná, nepociťoval som žiadne náznaky for-
malizmu alebo pokusy typu: „len rýchlo, rýchlo, nech to už máme za se-
bou...“ Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR Ján Molnár 
a Monika Lopušanová. Celé rokovanie bravúrne a aj s patričnou dávkou 
vtipu viedla podpredsedníčka SSK Judita Kopáčiková. Bolo cítiť spolu-
patričnosť, familiárnosť a solidaritu, ktorá sa aj behom zasadnutia veľmi 
jednoznačne a nekompromisne prejavila - jednoducho všetko to, čo robí 
každý správny spolok takým správnym spolkovým, aj s tou náležitou 
spolkovou atmosférou. Čo viac si možno priať do ďalších rokov?  
 Predsa mi len ešte niečo napadá. Na rokovaní bola prítomná aj nová 
predsedníčka SAK Daniela Džuganová. Niekoľkokrát bolo počas roko-
vania spomenuté, že SSK a SAK musia ťahať za jeden koniec (stratégia 
ďalšieho rozvoja  a postupu SSK) a potom budú aj výsledky. Jednoducho 
treba pokračovať vo všetkom pozitívnom, čo začalo už v predchádzajú-
com období, keď bola predsedníčkou SAK Daniela Gondová. Ako pove-
dal ktosi veľmi známy ešte veľmi dávno, ale zase nie až tak veľmi... Niet 
inej cesty. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.   
      
         Výkonný 
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Vážené kolegyne a kolegovia! 
 
 Výbor KP SSK BK bol zvolený 23.11.2005 a pracoval v zložení 
Mgr. Anna Gašparovičová, PhDr. Daniela Birová, PhDr. Anna Faklová, 
Mgr. Eva Cíferská, Mgr. Beatrix Gundelová, Mgr. Jana Jelínková, Mgr. 
Peter Kuzma, Mgr. Katarína Marušiaková, PhDr. Sylvia Kováčová - až na 
jednu výnimku - počas celého volebného obdobia. Mgr. Marušiaková po 
odchode z Univerzitnej knižnice požiadala o uvoľnenie z funkcie členky 
výboru. Celkovo sa výbor stretol za roky 2006 - 2009 12 krát na zasadnu-
tiach, ktoré sa konali v rôznych knižniciach nášho kraja na pracoviskách 
členov nášho výboru. Na zasadnutiach sme sa zaoberali prípravou plánu 
podujatí a podujatí samotných, diskutovali sme o metódach ako rozšíriť 
našu členskú základňu, predovšetkým ako ju omladiť, hľadali sme cesty, 
ako by sme podporili naše členské knižnice pri zabezpečovaní podujatí, 
diskutovali sme o formách oceňovania našich aktívnych členov.  
 V neposlednom rade sme veľmi starostlivo a so zanietením pripra-
vovali naše každoročné koncoročné predvianočné stretnutie, kde sme nie-
len bilancovali uplynutý rok a oceňovali najlepších, ale aj predstavovali 
kreativitu knihovníkov, predovšetkým našich členov. Prezentovali sa naši 
členovia z Univerzitnej knižnice, z Knižnice Ružinov, z Mestskej knižnice 
v Bratislave, z Malokarpatskej knižnice v Pezinku, z Miestnej knižnice 
v Petržalke, z Mestskej knižnice v Senci, z Knižnice Bratislava – Nové 
mesto a mnohí iní. 
 
Vzdelávanie 2006 - 2009 
 

 Výbor KP SSK Bratislavského kraja zaradil medzi priority svojej 

    

Správa oSpráva oSpráva oSpráva o    činnosti Krajskej pobočky SSK BK činnosti Krajskej pobočky SSK BK činnosti Krajskej pobočky SSK BK činnosti Krajskej pobočky SSK BK     
od 24.11.2005 do 24.11.2009 tak, od 24.11.2005 do 24.11.2009 tak, od 24.11.2005 do 24.11.2009 tak, od 24.11.2005 do 24.11.2009 tak,     

ako ju na krajskej konferencii predniesla ako ju na krajskej konferencii predniesla ako ju na krajskej konferencii predniesla ako ju na krajskej konferencii predniesla     
predsedníčka krajskej pobočky Sylvia Kováčovápredsedníčka krajskej pobočky Sylvia Kováčovápredsedníčka krajskej pobočky Sylvia Kováčovápredsedníčka krajskej pobočky Sylvia Kováčová    
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činnosti aj vzdelávanie pracovníkov knižníc. Každý rok pripravil niekoľko 
seminárov k aktuálnym témam a problémom knižničnej práce, zabezpečil 
odborných lektorov. Priestorové a technické podmienky poskytova-
li jednotlivé knižnice v kraji. Celkovo sme zorganizovali alebo sme sa vo 
veľkej miere podieľali na 27 podujatiach počas štyroch rokov. Je to hrdé 
číslo, keď si uvedomíme, že sme na činnosť v prevažnej miere využívali 
externé finančné prostriedky. 
 Pod názvom „Knihovnícka poškola SSK“ sme pripravili 2 vzdelá-
vacie cykly zamerané na zvyšovanie počítačových zručností a prácu s e-
zdrojmi, ktoré sme zrealizovali v r. 2006 - 2007. V r. 2008 – 2009 sme sa 
zamerali na prácu s čitateľom a jej špecifiká. Nasleduje prehľad podujatí 
za jednotlivé roky. 
 

2006 
 

1. Digitalizácia je dnes "in 
KP SSK a Univerzitná knižnica v Bratislave 
Lektor: Mgr. Jana Jelínková   Termín: február 2006 
 

2. Hodnotenie pôvodnej slovenskej tvorby literatúry pre deti a mládež       
 Bibiana v spolupráci s KP SSK BK v Slovenskom rozhlase.                                         
       Termín: marec 2006 
 

3. Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 platný od 1.2.2006  
(jeho aplikácia v knižničnej práci)  

KP SSK  v spolupráci s MsK v Bratislave 
 Lektor: JUDr. Anna Karasová, Úrad pre VO  T.: marec 2006 
 

4. Ako hľadať informácie v e-zdrojoch  
  (Knihovnícka poškola SSK - cyklus štyroch školení v UK)  
 Univerzitná knižnica v spolupráci s KP SSK BK                                                                   
 Lektor: Mgr. Jana Jelínková         Termín: apríl - december 2006   
 

5. Bibliothekseinrichtung Lenk 
(prezentácia produkcie nemeckej firmy na zariaďovanie knižníc)  

 v spolupráci s UK a Goetheho inštitútom v BA 
       Termín: november 2006 
 

 V priestoroch Univerzitnej knižnice sa paralelne uskutočnila aj vý-
stava knižničného nábytku firmy Bibliothekseinrichtung Lenk. 
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Bibiana v spolupráci s KP SSK BK v Slovenskom rozhlase.                                          

Univerzitná knižnica v spolupráci s KP SSK BK                                                                    

6. Výročné zasadnutie Krajskej pobočky SSK BK v Artotéke Mest-
skej knižnice v Bratislave                                                                                                     

        Termín: december 2006 
 

2007 
 

1. Nové vlny v knižničných službách – e-služby 
  Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s KP SSK BK  
         Lektor: Mgr. Jana Jelínková  Termín.: január 2007 
2. Nové nemecké a americké knižnice  
(poznatky zo zasadnutia IFLA v Berlíne  a z pracovnej cesty po nemec-
kých knižniciach)  

  Referovali účastníčky: Ing. S. Stasselová a Mgr. M. Lopušanová 
             Termín: apríl 2007 
 

3. Katalogizácia v 21. storočí  
(informácia z medzinárodnej konferencie o katalogizácii v Reykjaviku) 

  KP SSK s Univerzitnou knižnicou v Bratislave                                                                     
        Termín: apríl 2007 
 

4. Vízia knižnice 
(nová architektúra pre knižnice – výstava a prednáška)  

  UK v Bratislave v spolupráci s KP SSK BK a Goetheho inštitútom 
             Termín: máj 2007 
  
2. Kancelária v počítači (e - kancelárske zručnosti) 

(Knihovnícka poškola SSK - cyklus školení v UK)  
 1. časť: Práca v textovom editore Word (Termín: marec 2007) 
  2. časť: Tabuľkový procesor Excel (Termín: jún 2007) 

 

 Semináre v rámci Knihovníckej poškoly pripravili a viedli členky 
Výboru KP SSK BK Mgr. Katarína Marušiaková, Mgr. Jana Jelínková a 
pracovníčka UK v Bratislave Veronika Gyalogová.  
 Priestory, t.j. počítačové učebne s potrebným počítačovým vyba-
vením, bezplatne poskytla UK v Bratislave, za čo výbor vyslovuje aj 
touto cestou poďakovanie jej vedeniu. 
 

3. Výročné zasadnutie Krajskej pobočky SSK BK v priestoroch Mi-
nisterstva kultúry na Bielej ulici v Bratislave 

       Termín: 12. december 2007 
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2008  
 

1. Tvorba webových stránok knižníc  
 Pripravila KP SSK v spolupráci s UK v Bratislave  
 Lektor: Mgr. Norbert Végh  Termín: marec 2008 
2. Nácvik komunikačných zručností v konfliktných situáciách - 1. 

časť cyklu 
 Lektor: Mgr. Jana Vozníková  Termín: apríl 2008 
 

3. Zvládanie stresových situácií (odbúravanie stresu) vo výpožičnej 
službe v knižnici - 2. časť cyklu            

 Lektor: Mgr. Jana Vozníková  Termín: október 2008 
 

 Vzdelávací cyklus zameraný na prácu s čitateľom a jej špecifiká 
viedla  Mgr. Jana Vozníková, pracovníčka Knižnice Bratislava Nové Mes-
to. Knižnica zároveň poskytla priestory a potrebné technické vybavenie na 
realizáciu seminárov.  
 Naše úprimné  poďakovanie patrí p. riaditeľke PhDr. Irene Ga-
látovej.  
 

 Na súčasnú veľmi aktuálnu tému bola zameraná nasledujúca medzi-
národná konferencia. 
 

4. Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach 
(medzinárodná konferencia za účasti prednášateľov z Nemecka, Česka, 
Poľska, Maďarska a Slovenska) 

  Spoluorganizátori: SNK, KP SSK BK, Slovenská asociácia knižníc, 
Goethe-Institut Bratislava a CVTI SR 

       Termín: september 2008 
 

 Okrem týchto vzdelávacích podujatí sa KP SSK BK podieľala na 
príprave a organizovaní výstav v Bibiane – domu umenia pre deti 
a mládež 
 

5. Literárna a ilustračná tvorba pre deti a mládež 2007 
       Termín: marec 2008 
 

6. Najkrajšie knihy Slovenska  
(slávnostné odovzdávanie ocenení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-
láca a otvorenie rovnomennej výstavy v BIBIANE) 

       Termín: apríl 2008 
 

7. Výročné zasadnutie Krajskej pobočky SSK BK v priestoroch Mi-
nisterstva kultúry na Bielej ulici v Bratislave 
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       Termín: 11. december 2008 
 

2009 
 

1. Tvorba webových stránok 
        KP SSK BK v spolupráci s Centrom VTI SR  
              Termín: marec 2009 
 

2. Verbálna a neverbálna komunikácia – 3. časť cyklu. 
       Lektor: Mgr. Jana Vozníková  

       Termín: máj 2009 
 

 KP SSK BK finančne podporila sumou 50 € členské knižnice, 
ktoré organizovali Noc s Andersenom 3. – 4. apríla 2009. Tieto knižni-
ce dostali aj knižný dar, ktorý pobočka získala sponzorsky 
z vydavateľstva IKAR.  
 Dňa 24. septembra 2009 Výbor KP SSK zorganizoval poznávací 
zájazd do Mestskej knižnice Ervína Szaboa v Budapešti s odborným 
výkladom a vynikajúcim pretlmočením našou členkou pani Margit Polá-
kovou zo Senca, za čo jej patrí obrovská vďaka.  I napriek tomu, že každý 
účastník si cestu hradil sám, záujem bol veľký a zážitok z knižnice neopa-
kovateľný. Odporúčame budúcemu Výboru v podobných návštevách 
knižníc ako aj vo vzdelávacích aktivitách pokračovať. 
 

3. Konferencia KP SSK BK  sa konala 24. novembra 2009 v priestoroch 
Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. v Bratislave. 

 

 Informácie o vzdelávacích podujatiach sme zverejňovali na portáli 
INFOLIB, tiež priamo do e-mailovej schránky a členom bez e-mailovej 
adresy sme ich posielali poštou.. 
 
Náš Občasník... Ako na tom je po uplynulom volebnom období? 
 

 Naše spolkové periodikum, „Občasník knihovníkov Bratislavského 
kraja“, vychádza od roku 2000. Doteraz uzrelo svetlo sveta 18 čísiel. Fi-
nančné náklady spojené s vydávaním Občasníka (t. j. materiálové náklady 
a redakčné a polygrafické práce) v plnej výške hradí a zabezpečuje Kniž-
nica Ružinov zo svojho rozpočtu, Univerzitná knižnica zabezpečuje distri-
búciu Občasníka členskej základni a zo svojho rozpočtu uhrádza poštov-
né. 
 Od roku 2006 (v období pôsobenia súčasného výboru krajskej po-
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bočky) vyšiel Občasník 7 x. Uverejnených bolo 69 príspevkov alebo re-
dakčne zoskupených a utriedených tematických blokov (vrátane redakč-
ných oznamov, informácií o jubileách, oceneniach, udalostiach, poduja-
tiach a pod.), z toho 57 príspevkov bolo od konkrétnych 18 autorov. Boli 
to: 
− predsedníčka krajskej pobočky PhDr. Sylvia Kováčová, PhD. 

z Goetheho inštitútu v Bratislave 9x (bilancia činnosti pobočky za 
uplynulé obdobie + informácie z odborných podujatí), 

− výkonný redaktor Mgr. Peter Kuzma z Knižnice Ružinov 8x 
(tradičné úvodné príhovory + jeden rozhovor), 

− 4 autorky (Mgr. Eva Šulajová, Mgr. Milada Šudíková, PhDr. Eva 
Ďurišová a Mgr. Zuzana Liptáková) z Mestskej knižnice 
v Bratislave 11x (informácie o činnosti bratislavských verejných 
knižníc - prehľady, štatistiky a rozbory, o Mestskej knižnici a jej ak-
tivitách), 

− 3 autorky (Mgr. Anna Gašparovičová, Bc. Katarína Benciová 
a Anna Šavarová) z Malokarpatskej knižnice v Pezinku 8x 
(informácie o činnosti a aktivitách mimobratislavských verejných 
knižníc - štatistiky, rozbory), 

− 2 autorky (Marta Weissová a Mgr. Beatrix Gundelová) zo Sloven-
skej lekárskej knižnice 7x (informácie o stave členskej základne 
v porovnaní s inými krajmi + jedno blahoželanie), 

− 1 autorka (Mgr. Eva Cíferská) z Bibiany - medzinárodného domu 
umenia pre deti 6x (pravidelné informácie o ocenených knihách 
a autoroch za daný rok), 

− 2 autorky (Mgr. Jana Jelínková a Mgr. Jana Vozníková) z Univerzit-
nej knižnice v Bratislave 4x (informácie z odborných podujatí, úva-
hy o zmysle a ocenení knihovníckej profesie, jedna reportáž), 

− 1 autorka (PhDr. Daniela Birová) z CVTI SR 1x (informácia 
z odborného podujatia), 

− 1 autor (Ing. Ernest Huska) z Miestnej knižnice Petržalka 1x (o lite-
rárnej súťaži), 

− 1 autorka (PhDr. Anna Faklová) zo Slovenského centra dizajnu 
v Bratislave 1x (odborná informácia o štatistickom vykazovaní) a 

− 1 autorka (PhDr. Vlasta Kalinová) z radov seniorov 1x (spomienky 
na činnosť SSK v prvých desaťročiach jeho existencie). 

 

 Z 18 autorov, ktorí dodali príspevky, 8 autorov boli členovia výboru 
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krajskej pobočky a dodali 32 príspevkov, čiže zvyšných 25 príspevkov 
bolo od nečlenov výboru. 
 Vidno teda, že ťažisko bolo na  členoch výboru, ktorí svojimi prí-
spevkami zapĺňali stránky Občasníka. Nebolo to však na škodu veci, ak si 
uvedomíme, že výbor bol zložený zo zástupcov ako verejných, tak 
i vedeckých knižníc a tiež knižníc iných typov, ba dokonca jeden autor - 
člen výboru zastupoval neknižničnú inštitúciu. 
 Všetkým autorom, ktorí poskytli svoje texty do Občasníka, patrí 
vďaka, treba si uvedomiť, že konali nezištne, pretože príspevky nie sú ho-
norované. 
 Na záver treba ešte podotknúť, že náš Občasník je jediným periodi-
kom, ktoré vychádza pre členov krajskej pobočky v rámci všetkých krajov 
na Slovensku. 
 
Členská základňa KP SSK Bratislavského  kraja 
 
 V zmysle stanov Spolku slovenských knihovníkov (SSK) oddielu II. 
bodu 8, písmena c), schválených na Valnom zhromaždení SSK dňa 8. 12. 
2005 v Nitre, je povinnosťou každého individuálneho člena SSK riadne 
a včas platiť členské príspevky. Včasné platenie členských príspevkov je 
nielen prvoradou povinnosťou členov, ale hlavne výraznou pomocou ku 
kvalite aktivít nášho profesijného združenia. 
 Čo sa týka členskej základne, naša pobočka je najväčšou krajskou 
pobočkou na Slovensku, máme k dnešnému dňu zaregistrovaných 191 čle-
nov, od minulého roku narástol počet členov o 24, čo nás veľmi teší, na-
koľko je medzi nimi aj mnoho mladých knihovníkov, absolventov ŠKIS 
a KKIV. Pevne veríme, že sa aj do budúcnosti podarí udržať tento trend 
a že sa naša stavovská organizácia takýmto spôsobom omladí. 
 Vážime si aktivity našich kolegýň a kolegov, ktorí sa aj po odchode 
do dôchodku živo zaujímajú o našu prácu a aktívne sa zúčastňujú na pod-
ujatiach, ktoré organizujeme. Našim jubilantom pravidelne písomne gratu-
lujeme. 
 Žiaľ, viac ako štvrtina našich členov si stále neplní povinnosť zapla-
tiť členské príspevky, z toho dôvodu sme v roku 2008 vyradili z evidencie 
31 po niekoľko rokov neplatiacich členov.  
 Z celkovej sumy vyplatených členských príspevkov v bežnom ka-
lendárnom roku  sa 50 % poskytne ako dotácia na činnosť krajským po-
bočkám SSK v nasledovnom roku.  
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Prehľad o platení členských príspevkov v KP SSK Bratislava:  
  

 
     
 Do dnešného dňa činia platby za členské príspevky 2009 celkom 
659,60 €, Z tejto sumy ( a dúfame, že do konca roka ešte navýšenej za prí-
spevky od doteraz neplatiacich členov) zostáva 50 % na činnosť Krajskej 
pobočky SSK v roku 2010. 
 Situácia v KP SSK Bratislava, je snáď oproti iným krajom, kde re-
gionálne knižnice hromadne vyberajú členské od členov SSK viac sťaže-
ná. Je veľa pracovísk, veľa inštitúcií, kde sú členovia roztrúsení. 
V súčasnej dobe je však pre každého knižničného pracovníka prístup na 
portál Infolib (www.infolib.sk), kde sú uvedené pokyny k platbe člen-
ských príspevkov, ich výška, spôsoby úhrady a pod. Nemal by byť preto 
problém každoročne, raz v roku splniť si svoju členskú povinnosť. Je to 
vlastne v prospech celej členskej základne. 
 V ďalšej časti sa dozviete, ako sme hospodárili. Dovoľte mi, ale 
predtým ešte jednu osobnú poznámku. Tieto štyri roky, ktoré sme spolu 
vo výbore pobočky a pri podujatiach s Vami spoločne prežili, ma veľmi 
povzbudili, až pri písaní tejto bilancujúcej štvorročnej správy o našej do-
slova „dobrovoľníckej“ činnosti som si uvedomila, čo všetko sme spoloč-
ne vlastne dokázali.  
 Chcem sa poďakovať všetkým členom Výboru za výbornú spoluprá-
cu, ochotu, perfektnú komunikáciu bez šumov, neformálnosť  a ľudský 
prístup. Vďaka tomu sme zvládli všetku prácu navyše popri našich pra-
covných povinnostiach. Teším sa, že nám do nového výboru kandiduje 
okrem skúsených kolegov aj veľa mladých knihovníkov, osobne Vám 

Počet členov SSK       

          
2005 2006 2007 2008 2009 
177 190 198 167 191 

          
          

Platby členských príspevkov v %     

          
2005 2006 2007 2008 2009 
85,32 65,27 78,78 79,04 73,29 
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všetkým držím palce a prajem novému výboru, ktorý vzíde z dnešných 
volieb, lepšie podmienky na prácu a veľa dobrých nápadov. 
 
        Sylvia Kováčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa o hospodárení v KP SSK BK za obdobie 2006-2009 
(na krajskej konferencii ju predniesla Eva Cíferská) 
 
 KP SSK BK hospodári každoročne s finančnými prostriedkami, kto-
ré predstavujú 50% podiel individuálnych členských príspevkov uhrade-
ných v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 
Vývoj členskej základne podľa jednotlivých rokov: 
    Rok  Počet členov    
    2006         190      
    2007         198      
    2008         167      
    2009         191      
       
V roku 2006 pobočka hospodárila so sumou 8 320 Sk. 
 

Výdavky  
 

Prevádzkové náklady: 
  - prenájom miestnosti  (27.3.)                  1 200.- 
  - vianočné posedenie   (6.12.)  1 359,50 
  Pohostenie (6.12.)                                     4 025,50 
  Presun na rok 2007    1 735.- 
 
V roku 2007 pobočka hospodárila so sumou 8 952 Sk. 
 

    

Ako sme hospodárili Ako sme hospodárili Ako sme hospodárili Ako sme hospodárili     
v uplynulom období...v uplynulom období...v uplynulom období...v uplynulom období...    
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Výdavky  
Prevádzkové náklady: 
  - kvety, diplomy                               1 898,50 
  - prenájom miestnosti                      1 148.- 
  Pohostenie  (21.12.)    6 500.- 
V roku 2008 mala KP na činnosť 11 218,50 Sk. 
 

Výdavky  
Prevádzkové náklady: 
 - prednáška a pracovná cesta (7.3. p. Végh)             632,50 
 - prednáška (28.10. p. Vozníková)                           2 468.- 
 - občerstvenie na seminároch (7.3., 23.4. a 28.10.)  1 216 
 Pohostenie  (21.12.)                     7 212.- 
 
Celková čiastka na činnosť v roku 2009 pre KP predstavuje sumu 264 €/7 
953 Sk. 
 

Výdavky  
Prevádzkové náklady: 
 - Noc s Andersenom (5 knižníc po 33 €)                 165 € 
 
V Bratislave, 24.11.2009     
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajská konferencia  
Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja  

24. novembra 2009 sa niesla aj v znamení udeľovania  
ocenení a odmien členom KP SSK BK  

za vykonanú prácu a aktivity v uplynulom období 
(v nasledujúcich riadkoch je prehľad vyznamenaní a ocenení)  

Boli udelené tieto vyznamenania a ocenenia: 
 

Blahoželáme všetkým vyznamenaným Blahoželáme všetkým vyznamenaným Blahoželáme všetkým vyznamenaným Blahoželáme všetkým vyznamenaným 
a oceneným za rok 2009 a oceneným za rok 2009 a oceneným za rok 2009 a oceneným za rok 2009     
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Knihovník Bratislavského kraja 2009 
 

Pavlovi RANKOVOVI 
 

za viacročné aktivity v spolupráci s Literárnym informačným centrom v 
oblasti výskumu a prieskumov čítania a za výchovu a vzdelávanie mla-
dých knihovníkov na Katedre knižničnej a informačnej vedy v Bratislave. 

 

Čin roka 2009 
 

Kolektívu autorov  
(Anna GAŠPAROVIČOVÁ, Ľudmila HRDINÁKOVÁ, 

Judita KOPÁČIKOVÁ, Pavol RANKOV)  
 

za realizáciu a interpretáciu výsledkov výskumu  
„Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji“. 

 

Osobnosť slovenského knihovníctva 
 

Dagmar KLEINOVEJ 
 

 z Univerzitnej knižnice v Bratislave za  dlhoročnú obetavú prácu v slo-
venskom knihovníctve a v Spolku slovenských knihovníkov, najmä vyso-

ké odborné kvality a ľudský prístup ku kolegom i čitateľom. 
 

Judite KOPÁČIKOVEJ 
 

zo Staromestskej knižnice v Bratislave za  celoživotný prínos pre sloven-
ské knihovníctvo, mimoriadne profesionálne kvality a  dlhoročnú obetavú 

prácu v Spolku slovenských knihovníkov. 
 

Zdenke ÁRVAYOVEJ 
 

Z Miestnej knižnice v Petržalke za celoživotnú obetavú prácu v knižnici, 
kde sa nebála zmien a významne sa podieľala na skvalitňovaní a rozvoji 

knižnično-informačných služieb. 
 

Emese DUKA-ZÓLYOMI 
 

za mimoriadny celoživotný prínos pre slovenské hudobné knihovníctvo 
ako hudobnej knihovníčke „par excellence“. 

 

Lýdii ČELKOVEJ 
z Ústrednej knižnice SAV za dlhoročnú obetavú prácu v slovenskom kni-
hovníctve, vysoké osobnostné a profesionálne kvality. Za neúnavnú pro-
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pagáciu úspešných aktivít slovenských knižníc a knihovníckych inštitúcií 
v odbornej tlači a v médiách. 

 

Ďakovný list 
 

Margit POLÁKOVEJ 
 

za neúnavné organizovanie kultúrnych podujatí s deťmi a mládežou v 
Mestskej knižnici v Senci, s dôrazom na aktívnu spoluprácu s maďarský-
mi knižnicami a mimoriadna vďaka patrí za vynikajúce pretlmočenie od-

borného výkladu počas tohtoročnej exkurzie v Mestskej knižnici 
v Budapešti 

Poďakovanie 
 

Sylvii KOVÁČOVEJ 
 

za úspešné a ľudské vedenie KP SSK BK v období 2006 – 2009. 
 

Silvii STASSELOVEJ 
 

za úspešné vedenie Spolku slovenských knihovníkov, mimoriadnu obeta-
vú prácu na domácej i zahraničnej pôde v dvoch funkčných obdobiach 

2003 – 2009. 
 
 
 
 
 

 

Eva Šulajová 
 
Ján Nepomuk Batka (1845 – 1917) 
 
 Mestská knižnica v Bratislave pri príležitosti 109. výročia svojho 
založenia a Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009 pripravila v Úseku 
krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ul. č. 5 výstavu 

Spomienka na patróna Mestskej knižnice Spomienka na patróna Mestskej knižnice Spomienka na patróna Mestskej knižnice Spomienka na patróna Mestskej knižnice 
vvvv    Bratislave, dlhoročného archivára mesta Bratislave, dlhoročného archivára mesta Bratislave, dlhoročného archivára mesta Bratislave, dlhoročného archivára mesta     
Bratislavy aBratislavy aBratislavy aBratislavy a    významného človeka vvýznamného človeka vvýznamného človeka vvýznamného človeka v    oblasti oblasti oblasti oblasti     

umenia aumenia aumenia aumenia a    hudby mesta Bratislavyhudby mesta Bratislavyhudby mesta Bratislavyhudby mesta Bratislavy 
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z pozostalosti Jána Nepomuka Batku, aby ňou vzdala hold hudobnému 
kritikovi, spisovateľovi, novinárovi a publicistovi, zanietenému pracovní-
kovi a organizátorovi na poli kultúry mesta Bratislavy, mestskému archi-
várovi a v neposlednom rade patrónovi Mestskej knižnice v Bratislave. 
V spomienke Vám ponúkame pár informácií o človeku, ktorý už v 19. sto-
ročí dokázal svojou prácou v prospech hudby a umenia pozdvihnúť Brati-
slavu na piedestál kultúrneho a umeleckého centra v Európe. 
 
Zo života Jána Nepomuka Batku 
 
 Rodina Batkovcov bola už v 18. storočí známa vďaka Johannovi 
Nepomukovi Batkovi staršiemu (1795 – 
1874), ktorý patril k významným hudobní-
kom pôsobiacim v Prahe a Sliezsku. Už po-
čas pôsobenia v Čechách si J. N. Batka starší 
vyhliadol v Bratislave zvláštny dom obopí-
najúci Michalskú bránu, kam sa aj s rodinou 
presťahoval a v ktorom sa mu 4. októbra 
1845 narodil syn - Ján Nepomuk Batka. Ten 
v ňom prežil celé svoje detstvo a mladosť. 
 Ján Nepomuk Batka (ďalej aj Ján Bat-
ka) absolvoval stredoškolské štúdiá na ma-
ďarskom Kráľovskom katolíckom hlavnom 
gymnáziu, ktoré v rokoch 1786 až 1908 sídlilo v kláštore rádu klarisiek. 
Úspešne zložil maturitné skúšky z latinčiny, maďarčiny, gréčtiny, nemči-
ny, matematiky, fyziky, svetových a národných dejín a z náboženstva. Už 
ako študent gymnázia vstúpil do hudobného života Bratislavy príspevkami 
a referátmi o kultúrnych podujatiach v novinách Pressburger Zeitung. Od 
roku 1869 pôsobil v nich oficiálne ako hudobný kritik. V štúdiách 
a príspevkoch, ktoré v nich publikoval, sa zaoberal umeleckou históriou 
a hudbou. Obdobnými prácami prispieval aj do viedenských 
a budapeštianskych časopisov. 

Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa prihlásil na Právnickú akadé-
miu. Ako poslucháč práva pracoval na Mestskom súde. Pridelili ho 
k richtárovi mesta, kde zotrval 10 rokov. Od roku 1871 bol pisárom na 
mestskom kapitanáte – vyššom správnom úrade v Uhorsku a v roku 1879 
ho vymenovali za mestského archivára – Ján Nepomuk Batka sa stal pr-
vým menovaným archivárom mesta Bratislavy, ktorým bol až do roku 
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1917. V tejto funkcii si vyslúžil veľmi dobré meno, ale keďže sa popri nej 
neustále venoval hudbe a umeniu, občas mu predstavitelia mesta vyčítali 
jeho priveľký záujem o hudbu. Okrem tohto dôležitého postu zastával 
v rokoch 1884 – 1900 aj funkciu zástupcu mestského kapitána. 

Funkcií, ktoré Ján Batka zastával v službách mesta, bolo nemálo. 
Napriek tomu ich dopĺňal obsiahlou činnosťou v oblasti kultúrno-
spoločenského diania. Bol členom mestskej reprezentácie, 38 rokov pra-
coval vo výbore divadla, bol zakladajúcim členom Umeleckého spolku 
v Bratislave, členom slobodomurárskej lóže Mlčanlivosť aj sekretárom 
Cirkevného hudobného spolku. Živo sa zaujímal nielen o hudbu a umenie 
ako také, ale jeho prácu pocítila Bratislava v rôznych, často nesúvisiacich 
oblastiach – zaujímal sa o lesníctvo a vinohrady mesta Bratislavy, do ne-
mčiny prekladal knihy o prístavnom  práve Veľkého Dunaja či dejinách 
liečenia.  
 
Ján Nepomuk Batka stredobodom umenia  
a európskej hudby v Bratislave 
 

Bratislava sa počas života Jána Batku stala európskym centrom hu-
dobného a umeleckého života vďaka tomu, že mala človeka - vynikajúce-
ho organizátora, ktorý dokázal pripravovať a realizovať výstavy, vedecké 
sympóziá, oslavy, akcie na podporu umenia a v neposlednom rade koncer-
ty svetových hudobných skladateľov. 

Vďaka Jánovi Batkovi v Bratislave koncertovali vynikajúci hudob-
níci - Johann Strausz, Johaness Brahms, Franz Liszt, Anton Rubinstein, 
Hans von Bülow, čím ju v tom období priblížil k úrovni popredných eu-
rópskych kultúrnych centier. 
 Pevnú súčasť Batkovho života tvorili celoživotné priateľstvá s Gé-
zom Zichym, Hansom Richterom, Franzom Lisztom, rodinou Johanna Ne-
pomuka Hummela, Jánom Fadruszom, Viktorom Tilgnerom, Štefániou 
Vrabélyiovou, grófkou Wittgensteinovou, Fany Kovátsovou, Batkovcami 
– rodinou svetoznámych operných spevákov. 

Ján Batka sa zaujímal aj o výtvarné umenie, na štúdiách napríklad 
hmotne podporoval Jána Fadruzsa, Tilgnerovho žiaka, tvorcu pomníka 
Márie Terézie v Bratislave. Keď sa predstavenstvo slobodomurárskej lóže 
Mlčanlivosť rozhodlo postaviť v Bratislave pomník J. N. Hummelovi pri 
príležitosti 50. výročia jeho úmrtia, Ján Batka ako člen lóže sa zaviazal 
získať naň potrebné financie. V prospech postavenia pomníka J. N. Hum-
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melovi v rokoch 1879 – 1887 v Bratislave vystúpili husľový virtuóz Josef 
Joachim, klaviristi Géza Zichy a Caroline de Serres, Camille Saint-Saëns, 
Franz Liszt, Hans von Bülow a Anton Rubinstein. V pozadí všetkých kon-
certov stál Ján Batka. Z toho istého dôvodu pripravil v roku 1883 výstavu 
z výtvarných diel umelcov, ktorí sa v Bratislave narodili alebo v nej pôso-
bili. K výstave zostavil aj katalóg s krátkymi životopismi tvorcov vystavo-
vaných diel. Výstava mala veľký úspech, a tak mohol Ján Batka sprostred-
kovať jednanie s Viktorom Tilgnerom, ktorý ponuku na vyhotovenie po-
mníka prijal. Pomník slávnostne odhalili 16. 10. 1887. 

S Batkovou osobnosťou sú späté aj viaceré kontakty Bratislavy 
s Wagnerovou hudbou. V roku 1913 Ján Batka uverejnil v Pressburger 
Zeitung podrobný prehľad uvádzania Wagnerovej hudby v Bratislave za 
50 rokov. Vďaka priateľskému vzťahu k dirigentovi Hansovi Richterovi 
sa dostal aj do Ruska, kde ho sprevádzal na koncertných turné. Tam nad-
viazal ďalšie kontakty s predstaviteľmi ruskej hudobnej kultúry a umenia: 
Nikolajom Rimským-Korsakovom, Alexandrom Glazunovom, Safono-
vom, s vydavateľom Jurgensonom či s Modestom – bratom P. I. Čajkov-
ského. Prostredníctvom nich mohol spropagovať ruskú hudbu v bratislav-
ských hudobných kruhoch. V roku 1896 dokonca v Bratislave zabezpečil 
koncertovanie Synodálneho zboru z Moskvy. Bolo to posunutie k novým 
hudobným sféram - vystúpenia vokálneho súboru z Moskvy mali pre Bra-
tislavčanov nádych exotizmu. 

Ján Batka bol človekom, ktorý počas svojho života dokázal brati-
slavské umenie a hudbu podporiť aj rozvinúť. Jeho zásluhou bol bratislav-
ský hudobný život živý a pestrý. Za množstvom umeleckých a hudobných 
aktivít stál človek, na ktorého dodnes spomíname s obdivom. Ocenenia sa 
mu dostalo aj v dobe, v ktorej žil. Pre obyvateľov Bratislavy sa počas ži-
vota stal takmer legendou. Noviny Pressburger Zeitung 6. 10. 1905 publi-
kovali článok, ktorým vzdali úctu Batkovmu tvorivému životu. Píše sa v 
ňom. „Skromný pracovník na poli kultúry, ktorý má v sebe schopnosť byť 
čímsi ako apoštolom. Dokáže neúnavne stimulovať iných, prebúdzať 
v nich energiu ako málokto, pričom sám, ak je to len trochu možné, ostáva 
bezmenný, v pozadí.... Takýchto ľudí zväčša nevyznamenávajú radmi ani 
medailami, neudeľujú im nijaké honosné tituly, mávajú zväčša skromné 
platy... sú jednoducho „naším Batkom“... niekým, kto nikdy nezlyhá, ani 
nás nikdy nesklame.... Šťastné je mesto, ktoré má takéhoto svojho 
„verného Eckardta“, neplateného a nezaplatiteľného strážcu svojej origi-
nality a solídnosti. Poznáme nejedno skutočné veľkomesto, ktoré by veľmi 
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súrne potrebovalo takéhoto Batku“ (Tauberová, A., 1995, s. 42). 
 
Ján Nepomuk Batka patrónom Mestskej knižnice v Bratislave 

 
Niet sa čo čudovať, že Ján Batka sa zaujímal aj o mestskú knižni-

cu, dejiny ktorej sa začali písať 1. októbra 1900, keď mešťanosta Tivadar 
Brolly slávnostne otvoril v priestoroch bývalej stavovskej snemovne 
(dnešná Univerzitná knižnica) Mestskú knižnicu slobodného kráľovské-
ho mesta Bratislavy (A Pozsony szabad király Városi Közkönyvtár). Ma-
la 4 345 zväzkov kníh tiesniacich sa v troch malých, vlhkých miestnos-
tiach a troch zamestnancov. Ján Batka, vtedy 55-ročný, ako správny mest-
ský archivár so živým a osobným záujmom sledoval jej osudy. V prvých 
rokoch existencie jej pomáhal riešiť priestorové problémy. Neskôr jej da-
roval vlastné súkromné zbierky: v roku 1908 to bolo 666 zväzkov, v roku 
1910 817 zväzkov a v roku 1911 ďalších 1 741 zväzkov kníh a časopisov. 
Keď v roku 1914 vznikla nová knižnica Alžbetínskej univerzity a mesto 
jej chcelo odovzdať celý fond mestskej knižnice, Ján Batka sa voči tomu 
ostro ohradil a nesúhlasil s presunutím svojej zbierky do novovytvorenej 
knižnice. Svojím postojom zachránil Mestskej knižnici asi 5 000 zväzkov. 
Vďaka tomuto činu knižnica nezanikla. Počas svojej existencie potom 
prekonala ešte veľa prekážok - štyrikrát sa sťahovala, prežila dve svetové 
vojny, absolvovala boje o priestory aj financie, osemkrát zmenila názov, 
v jej vedení sa vystriedali 13 riaditelia. V očiach Bratislavčanov stále fun-
govala ako univerzálna verejná knižnica prístupná všetkým vrstvám oby-
vateľstva. V nej sa dodnes archivuje pozostalosť po Jánovi Nepomukovi 
Batkovi - knihy z jeho daru sú uložené v Úseku krásnej a cudzojazyčnej 
literatúry na Laurinskej ul. č. 5 a noty spolu s listami Batkových priateľov 
majú čestné miesto v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry na Kapu-
cínskej ul. č. 1. Nie vždy sa s týmito materiálmi zaobchádzalo vhodne, 
v 80. rokoch minulého storočia knihy tvorili dokonca živý fond knižnice 
a požičiavali sa verejnosti. Tak sa nenávratne vytratili viaceré exempláre 
Batkovho daru. Tie, ktoré zostali v Mestskej knižnici a veríme, že i tie, 
ktoré sú v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy, v Matici slovenskej 
v Martine, v Mestskom múzeu v Bratislave alebo v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave sú dnes už opatrené a venuje sa im náležitá pozornosť. 

Človek, ktorému vždy záležalo na svojom rodnom meste a jeho 
rozvoji, ukončil svoju životnú púť 2. 12. 1917. Pochovaný je na Ondrej-
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skom cintoríne v Bratislave, ale stále žije v odkaze, ktorý nám zanechal vo 
svojej pozostalosti.  
 
Príloha 

Výber zo záznamov hudobnín nachádzajúcich sa v Úseku hudobnej 
a umenovednej literatúry na Kapucínskej ul. č. 1, ktorých autorom je Ján 
Nepomuk Batka a ktoré tvoria súčasť pozostalosti po tomto výnimočnom 
človeku. 
 

1.   Concertantes Rondo über ungarische national Thema für Aeolodicon 
u. Piano=Forte mit Begleitung eines Violon´s und 2 Pauken / Batka, J. 
N. - B.v. - B.m.v : B.v., B.r.v. - 23 s., 2 ks party, rukopisy. 

 

2.   Graduale, Basso Solo mit Begl. von 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola, 
2 Oboen, 2 Hörner, Violon und Orgel / Batka, J. N. : [ Goldammer ]. - 
12 ks party, rukopis. 

 

3.   Grosse Sonate in Es für Piano=Forte auf 4 Hande / Batka, J. N. - B.v. - 
B.m.v : B.v, B.r.v. - 26 s. nečísl., rukopis.  

 

4.  Libera me Domine, op. 30 : Für 1 oder 4 Singstimmen mit willkőhrli-
cher Begleitung der Orgel / Batka, J. N. - B.v. - Wien : Ant. Diabelli u. 
Co., B.r.v. - 3 s., 4 party. 

 

5.   Missa in B : Partitur original / Batka, J. N. - 65 s., rukopis.  
 

6.  Missa Solennis in D : Partitur / Batka, J. N. - 79 s. nečíslované, ruko-
pis. 

 

7.   Missa Solennis, Op. 14 : et 4 Vocibus, 2 Violin: 2 Clarinette: 2 Corni: 
Flauto, 2 Fagotti, 2 Clarini, Tympany, Violoncello, Violone con Orga-
no / Batka, J. N. - 59 s., rukopis. 

 

8.   Rondo Hongrois pour le Piano Forte a quartre Mains : Composé et dé-
dié a Monsieur de Baron Laurs Orczy de Orcz / Batka, J. N. - B.v. - 
B.m.v : B.v, B.r.v. - 15 s. nečísl., rukopis. 

 

9.   Tantum ergo / Batka, J. N. - 13 s. nečísl., 8 partov, rukopis. 
 

10. Vocal Messe in F : Organo - Physharmonica / Batka, J. N. - 14 s., ne-
čísl., opis. 
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Helena Mlejová 
 
Podujatia Bratislavského kultúrneho leta 2009  
v letnej čitárni U červeného raka 
 
 Letná čitáreň U červeného raka je miesto, ktoré tradične ponúka 

Jeden postreh za všetky...Jeden postreh za všetky...Jeden postreh za všetky...Jeden postreh za všetky...     
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obyvateľom a návštevníkom Bratislavy možnosť bezplatného kultúrneho 
vyžitia počas letných mesiacov. Inak to nebolo ani tento rok, čitáreň po-
skytovala svoje služby a príjemné prostredie od 13. mája do 27. septembra 
denne (okrem štátnych sviatkov) od 9. do 19. hodiny. V tomto čase bolo 
návštevníkom okrem zaujímavých kultúrnych podujatí prístupných 9 titu-
lov denníkov a 26 titulov časopisov.  
 Podujatia v čitárni začali už 
v apríli počas dní otvorených dverí 
v organizáciách mestskej samo-
správy „Bratislava pre všetkých“. 
Prvými lastovičkami boli 25. 4. di-
vadelné predstavenie z dielne di-
vadla PIKI o Deviatich mesiači-
koch so známou a populárnou Ka-
tarínou Aulitisovou a Ukážka vý-
cviku vodiacich psov, ktorú  orga-
nizuje Mestská knižnica spolu s Výcvikovou školou vodiacich psov 
pri Únii nevidiacich a slabo-zrakých Slovenska.  
 Po kratšej prestávke sa brány letnej čitárne otvorili pre verejnosť 
oficiálne 13. mája. Návštevníkov vítalo posedenie so slnečníkmi, ale aj 
skryté zákutia pod starými múrmi priekopy. Na osvieženie slúžil auto-
mat na kávu a čaj, pre deti bol pripravený kútik s knihami, pastelkami a 
kriedami.   
 Hneď v prvý deň otvorenia bola čitáreň svedkom večerného literár-
neho podujatia. Stala sa jedným zo siedmich bratislavských miest, na kto-
rých sa paralelne odohrávali pätnásťminútové čítania z kníh českých auto-
rov. Počas „Noci literatúry“ čítal Roman Pomajbo román Stanice tajga 
od Petry Hůlovej.  
 Originálne a nevšedné bolo divadelné predstavenie „Spevy z Kale-
valy“, ktoré si pripravili deti z divadelného súboru Lano pri ZUŠ J. Kre-
sánka.   
 Prvý júnový týždeň letnú čitáreň skrášlila výstava bonsajov 
a suiseki, ktorú spoluorganizovali Bonsaj centrum Bratislava a Veľvysla-
nectvo Japonska v SR. Bonsaje mali rôzne tvary a formy, krásne pôsobil 
miniatúrny strom s kvetmi pripomínajúcimi oleander. Suiseki je japonské 
umenie kameňov, ktoré vyjadruje vzťah človeka k prírode. Kamene sú 
prirodzene obrúsené a vyformované prírodou, ľudia ich zbierajú, ošetrujú 
a vystavujú ako umelecké artefakty. Na výstave boli zaujímavé kúsky pri-

Detské predstavenie divadla Piki 
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pomínajúce rôzne prírodné a architektonické  objekty. Atmosféru začína-
júceho leta doplnili svojimi dvoma koncertmi aj žiaci Základnej umelec-
kej školy na Exnárovej ul. v Bratislave.  
 Už tradičnou súčasťou hudobného programu bol cyklus „Bluesové 
pondelky“, ktorý spoluorganizovala Slovenská bluesová spoločnosť. Me-
dzi množstvom vystupujúcich interpretov boli napr. Krokoband, Strempek 
Band, S.R.O., Bonzo and The Resonators, Maco Csonka and Dr. Schlos-
ser Band, Nedbalec Bluesband, Transylvánske obedy, Martina Javor 
Band. Okrem nich sa na pódiu prezentovali aj iné hudobné žánre – world-
music, indie-rock, klasické a operetné melódie.  
 Významnou súčasťou letného programu boli literárne podujatia. Prí-
jemné podvečery s tvorbou slovenských a českých autorov potešili azda 
všetkých priaznivcov písaného slova. Mali šancu stretnúť mnohé výz-
namné osobnosti. Koncom mája účinkovali N. Vokusová, O. Feldeková, 
Ľ. Feldek, V. Skalsky v podujatí „Slovenské knihy z Prahy“, ktoré spo-
luorganizoval Slovenský literárny klub v ČR.  
 V polovici júna sa hlavnými protagonistkami literárneho podvečera 
stali Jana Beňová a Uršula Kowalyk za moderovania Juraja Šebestu 
a hudobného sprievodu Miloša Zeleňáka.  

Tvorbu básnika Vlastimila 
Kovalčíka prezentovali Ra-
doslav Matejov, Teodor 
Križka, Ján Litvák  v pro-
grame „Vstupovanie do er-
bu“, ktorý spoluorganizovalo 
Literárne informačné cen-
trum. 
 Združenie literárnych 
klubov Slovenska sa po-
dieľalo na organizácii podu-

jatí prezentujúcich literárne kluby v programoch „Ľaľa ho, Mädokýš“ (z 
Martina), „Čas na dobrú literárnu čítačku“, ktorým sa prezentoval lite-
rárny klub Generácia a Prezentácia literárneho klubu pri Liptovskej kniž-
nici G. F. – Belopotockého z Liptovského Mikuláša. Ten prispel do ponu-
ky programom „Krjela – takmer nevyhnutné spojenie“, ktorý bol zaují-
mavou kombináciou poézie, prózy, hudby, filmu a fotografie.  Projekt za-
meraný na propagáciu literárnych klubov Slovenska bol podporený Minis-
terstvom kultúry SR v grantovom programe 2009.  

Čas na dobrú literárnu čítačku 
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 Rovnako zaujímavé a atraktívne boli prezentácie nových kníh od 
Erika Ondrejičku, Juraja Šeba, ako aj stretnutie so známym britským spi-
sovateľom Seanom Gabbom. 
 Výnimočné podujatie zorganizo-
vali Femina – klub slovenských spiso-
vateliek a Knižnica Bratislava – Nové 
Mesto. Konalo sa 20. 8. a pripomínalo 
100. výročie narodenie významnej slo-
venskej spisovateľky Margity Figuli. 
Rozprávanie o živote literátky 
a ukážky z jej tvorby sa príjemne strie-
dali s hudobnými vstupmi operetných 
spevákov.  
 Začiatok septembra sa niesol v znamení slušnosti a úcty k ľuďom. 
Letná čitáreň sa opäť stala miestom vyhlasovania najslušnejšieho občana 
Bratislavy a zároveň sa odštartovania štafety projektu Slovensko bez ba-
riér, ktorého cieľom je dosiahnuť bezbariérový prístup pre ľudí s telesným 
postihnutím. Podujatie „Schöne Náci opäť s nami“ spoluorganizovali 
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga a 
Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko. Program hudobne vypĺňal 
Dámsky komorný orchester a pesnič-
kou sa pripojila aj Katka Feldeková. 
 Priestory múrov počas leta dopĺ-
ňala takmer mesiac výstava študentov 
Oddelenia keramického dizajnu Školy 
úžitkového výtvarníctva J. Vydru 
v Bratislave s názvom „Keramika v 
letnej čitárni“. Po nej nasledovala výstava zorganizovaná so Stredoeu-
rópskym domom fotografie  „Človek v objektíve“, ktorá zachytávala jed-
noduchých ľudí v ich prirodzenom prostredí. 
 Letná čitáreň je skutočne atraktívne miesto - svedčí o tom aj výber 
dvoch mladých ľudí, ktorí sa rozhodli, že dňa 6. 8. 2009 sa stane svedkom 
ich manželského sľubu.   
 Tohoročný program letnej čitárne U červeného raka bol skutočne 
bohatý a obsahoval podujatie takmer z každej oblasti kultúry. S krátením 
dní a predlžovaním nocí nadišiel čas, keď sa naša čitáreň uložila na zimný 
spánok a nám zostáva už len zrekapitulovať tohoročnú sezónu.   

Večer Margity Figuli 

Podujatie Schöne Náci opäť s nami 
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 Za účelom čítania a oddychu prišlo do čitárne za celú sezónu 9 
511 návštevníkov, ktorí spolu zrealizovali 19 594 prezenčných výpoži-
čiek z aktuálnej ponuky periodík a uskutočnilo sa rekordných 45 pod-
ujatí venovaných hudbe, literatúre a umeniu. Podujatia videlo až 6 
570 návštevníkov. 
 Všetkým organizátorom, účastníkom a návštevníkom ďakujeme za 
prejavenú priazeň a tešíme sa na podujatia v roku 2010! 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Weissová 
 
Členská základňa Spolku slovenských knihovníkov  
k 9. 12. 2009 
 
 Dňa 9. decembra 2009 v Bratislave sa konalo Valné zhromaždenie 
Spolku slovenských knihovníkov (VZ SSK) za roky 2006 – 2009, na kto-
rom sa zúčastnilo 97 delegátov zvolených na krajských konferenciách 
SSK, 39 delegátov za kolektívnych členov SSK a zástupcovia Minister-
stva kultúry, Slovenskej národnej knižnice a inštitúcií. V rámci programu 
VZ SSK odznela prednáška PhDr. Víta Richtera z Národní knihovny ČR 
na tému Súčasné trendy v českom knihovníctve a celoštátny projekt vzde-
lávania knihovníkov v ČR od roku 2010. Sponzormi VZ SSK boli firmy 
3M HERBIE a LSE Integration. 
 Účastníci Valného zhromaždenia SSK schválili Správu o činnosti 
a hospodárení SSK za roky 2006 – 2009, Stratégiu rozvoja SSK pre ďalšie 
obdobie ako aj výsledky volieb na funkciu predsedu SSK, výboru SSK 
a kontrolnej a revíznej komisie SSK. 
 Do funkcie predsedníčky SSK bola opätovne zvolená Ing. Silvia 
Stasselová. 
 Do výboru SSK podľa počtu mandátov boli zvolení nasledovní 
členovia SSK navrhnutí na krajských konferenciách KP SSK: 
 

   1. PhDr. Judita Kopáčiková 

    

Ako sme na tom s členstvom Ako sme na tom s členstvom Ako sme na tom s členstvom Ako sme na tom s členstvom     
v Spolku slovenských knihovníkov ?v Spolku slovenských knihovníkov ?v Spolku slovenských knihovníkov ?v Spolku slovenských knihovníkov ?    
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   2. Mgr. Norbert Végh 
   3. PhDr. Peter Klinec 
   4. PhDr. Anna Kucianová 
   5. Mgr. Gabriela Futová 
   6. Mgr. Emília Antolíková 
 
 Náhradníci: 

 

   7. PhDr. Marta Žilová 
   8. Mgr. Tomáš Fiala 
   9. PhDr. Darina Horáková 
 
 Do kontrolnej a revíznej komisie podľa počtu mandátov boli zvole-
ní: 
 

   1. PhDr. Viera Mrázová 
   2. Ing. Ivana Poláková 
   3. Ing. Eva Matušovičová 
 
 Náhradníci: 
 

   4. Anna Tabaková 
            
 V zmysle stanov Spolku slovenských knihovníkov (SSK) oddielu 
II. bodu 8, písmena c), schválených na Valnom zhromaždení SSK dňa 
8. 12. 2005 v Nitre, je povinnosťou každého individuálneho člena SSK 
riadne a včas platiť členské príspevky.  
 Včasné platenie členských príspevkov je nielen prvoradou po-
vinnosťou členov, ale hlavne výraznou pomocou ku kvalite aktivít 
nášho profesijného združenia. 
 
 Správa na Valnom zhromaždení SSK obsahovala údaje aj o vývoji 
členskej základne a platení členských príspevkov členov SSK. 
  
   Členovia SSK      Platby členského v % 
 
 2006   895   88,68 % 
 
 2007   932   88,51 % 
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 2008   881    90,57 % 
 
 2009   954   87,03 % 
 

 

KP SSK   2006  2007  2008  2009 
 

Banská Bystrica 87,29  95,74      97,82  93,10 % 
Bratislava                  65,27         78,78         79,04   82,65 % 
Košice                        89,29          92,80         94,89  82,51 % 
Nitra                           78,16          93,38         91,59  87,93 % 
Prešov                       81,90         84,03         84,21  83,33 % 
Trenčín                      83,88          81,66        100,00 87,03 % 
Trnava                       99,82        96,49        98,46  97,26 % 
Žilina                          82,42         90,42         90,32  88,78 % 

  
KP SSK v SR          88,68 %    88,51 %     90,57 % 87,03 % 

 
 Najlepší priemer v platení členských príspevkov KP SSK 
(spriemerované roky 2006 – 2008): 
 

  Trnava        98,25 %        
  Banská Bystrica                 93,61 %       
  Košice           92,32 %       
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Trenčín         88,51 % 
  Žilina     87,72 % 
  Nitra             87,71 % 
  Prešov            83,38 % 
  Bratislava            74,86 % 
 
 K 9. 12. 2009 bol stav členskej základne Spolku slovenských kni-
hovníkov v Slovenskej republike (individuálni členovia)  954  členov, 
z toho:           
   Bratislavský kraj   196    
   Banskobystrický kraj  145    
   Košický kraj   143       
   Nitriansky kraj   116         
   Prešovský kraj   120       
   Trenčiansky kraj     54       
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   Trnavský kraj     73       
   Žilinský kraj   107 
   ––––––––––––––––––––––––––– 

 Spolu    954 členov  
  
 V rámci 8 krajských pobočiek SSK sa k  9. 12. 2009 vykázala platba 
členských príspevkov vo výške 3571,00 € (107 579,00 Sk), z ktorej sumy 
sa v roku 2010  50 % poskytne ako dotácia na činnosť pre krajské poboč-
ky SSK. 
 K 9. 12. 2009 mal Spolok slovenských knihovníkov registrovaných 
celkom 63 kolektívnych členov. Členské príspevky kolektívnych členov  
činili 3720,00 € (112 068,- Sk). 
 Berúc do úvahy skutočnosť, že činnosť a aktivity SSK a 8 kraj-
ských pobočiek SSK sú hradené z členských príspevkov individuál-
nych a kolektívnych členov SSK, včasné platenie členských príspev-
kov  by malo byť prvoradou povinnosťou členov SSK. Finančné pro-
striedky získané z členských príspevkov individuálnych členov sa kaž-
dý rok vo výške 50 %  využívajú na aktivity organizované krajskými 
pobočkami SSK. Závisí to teda vlastne od členov, do akej výšky si mô-
žu krajské pobočky čerpať finančné prostriedky na organizované 
podujatia. 
 Spolok slovenských knihovníkov aj touto cestou chce vysloviť po-
ďakovanie všetkým predsedníčkam krajských pobočiek SSK za aktívnu 
a svedomitú prácu, za organizovanie podujatí pre členov SSK, rozvoj 
členskej základne. Poďakovanie patrí i všetkým členom, ktorí si riadne pl-
nili svoje členské povinnosti, včasné platenie členských príspevkov. 
 
 
 
 
 
 

Eva Cíferská 
 
Dve výstavy z Bibiany  
 
 V talianskej Bologni v knižnici Biblioteca Sala Borsa Ragazzi bola 
23. septembra 2009 slávnostne otvorená výstava BIBIANY, medzinárod-

O dvoch výstavách z dielne Bibiany.O dvoch výstavách z dielne Bibiany.O dvoch výstavách z dielne Bibiany.O dvoch výstavách z dielne Bibiany.     
Kurátorkou prvej z nich bola autorka príspevkuKurátorkou prvej z nich bola autorka príspevkuKurátorkou prvej z nich bola autorka príspevkuKurátorkou prvej z nich bola autorka príspevku    
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ného domu umenia pre deti, pod názvom Najkrajšie slovenské detské 
knihy.  
 Výstava bola výberovou prehliadkou tvorby slovenských ilustráto-
rov od najstaršej generácie, ktorá vytvorila základy ilustrovanej detskej 
knihy na Slovensku, až po predstaviteľov najmladšej  generácie, ktorí 
svojským prístupom rozvíjajú vizuálnu stránku slovenských kníh pre deti. 
Predstavenú kolekciu tvorili najmä tituly, ktoré za svoje výtvarné hodnoty 
získali ocenenia na Slovensku i v zahraničí. Expozíciu predstavovalo 150 
kníh od 57 ilustrátorov. 
 Knihy pochádzali zo špecializovaného fondu knižnice BIBIANY. 
Súčasťou výstavy boli plagáty, tvorcami ktorých sú známi slovenskí ilu-
strátori. Výstavu dopĺňal výber kníh preložených z taliančiny do slovenči-
ny. Pre odborných záujemcov bol pripravený informačný materiál s por-
trétmi tvorcov, ktorých knihy boli prezentované na výstave.  
 Výstavu v prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Talian-
skej republike Stanislava Valla otvoril riaditeľ BIBIANY Peter Tvrdoň 
spolu s generálnou riaditeľkou Knižnice Sala Borsa Fabrizia Benedetti. 
Prítomná bola aj riaditeľka Knižnice Sala Borsa pre deti a mládež Tiziana 
Nanni a kurátorka vystav Tiziana Roversi. Medzi hosťami na vernisáži 
bol expremiér Talianskej republiky Romano Prodi, primátor Bologne An-
gelo Tranfaglia, zástupkyňa primátora mesta Bologna Milena Naldi, zá-
stupca pre šport, kultúru a turismus Luciano Sita, kurátorka MAMBO 
Uliana Zanetti, prezidentka Giannino Stoppani Grazia Gotti, riaditeľka 
Medzinárodného knižného veľtrhu Roberta Chinni, predstavitelia konzu-
látu SR z Padovy a ďalší hostia. 
 Výstava bola prvým zo série podujatí pripravovaných v rámci účasti 
Slovenskej republiky na budúcoročnom Medzinárodnom veľtrhu detskej 
knihy v Bologni, kde bude Slovensko prezentované v pozícii čestného 
hosťa. Výstava v Bologni trvala do 24. októbra, od 13. novembra do 8. de-
cembra 2009 bola  predstavená v múzeu pre deti Explora v Ríme. 
 Druhú výstavu sme otvorili v BIBIANE vo štvrtok 29. októbra 2009 
o 16.00 hod. pod názvom Vitaj v mojom svete. Výstava bola pokračova-
ním 20-ročného cyklu, v ktorom predstavujeme domácu i zahraničnú 
knižnú tvorbu a pomôcky pre deti so zvláštnymi potrebami, práce hendi-
kepovaných detí, ale aj veľké interaktívne výstavy približujúce verejnosti 
problémy detí s jednotlivými postihmi a ich život medzi nami.  
 Tentoraz sme ponúkli výstavu, ktorá bola výnimočná tým, že náv-
števníkom dovolila poodhaliť stále ešte málo známy svet autorov – špe-
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ciálnych pedagógov, umelcov, či technikov, všetkých tých, ktorí vytvárajú 
podmienky pre začlenenie sa postihnutých do bežného života. Okrem kníh 
a pomôcok, ako je napr. čítacia lupa, príbor pre telesne postihnutých, ho-
voriaca váha alebo hovoriaca peňaženka pre nevidiacich, sme predstavili 
nový medzinárodný projekt Dokumentačného centra IBBY pre postihnu-
tých, ktoré sídli v meste Sandvika v Nórsku.  
 Návštevníci si mohli pozrieť 50 unikátnych titulov z celého sveta, 
medzi nimi napr. knihy s ilustráciami v znakovej reči, knihy písa-
né Braillovým písmom a s hmatovými ilustráciami, či špeciálne „ľahko či-
tateľné“ knihy, ktoré vznikli v 21 krajinách sveta - USA, Kanade, Peru, 
Mexiku, Kolumbii, Veľkej Británii, Rakúsku, Slovinsku, Poľsku, Talian-
sku, Španielsku, Francúzsku, Holandsku, Švédsku, Nórsku, Fínsku, Egyp-
te, Iráne, Indii, Indonézii a Japonsku. Expozíciu dopĺňala kolekcia výtvar-
ných prác postihnutých detí zo Slovenska. Ako napísala komisárka výsta-
vy dr. Gabriela Škorvanková: „Uvidíme malé zázraky veľkej pomoci pre 
tých, ktorí to potrebujú, aj pre tých, ktorí s nimi žijú.“ 
 Výstava v BIBIANE bola do konca novembra a v decembri bola 
prístupná pre verejnosť v Mestskej knižnici v Piešťanoch. 
 
 
 
 

 

Eva Cíferská 
 
Najkrajšie a najlepšie detské knihy 
 
 Súťaž o najkrajšie detské knihy vznikla v roku 1990 v záujme pod-
pory vydávania výtvarne hodnotných kníh pre deti a mládež. 
 V roku 1991 sa rozšírila o hodnotenie literárnej zložky - súťaž o naj-
lepšie detské knihy.  
 Na návrh poroty udeľuje ocenenia BIBIANA a Slovenská sekcia IB-
BY. 

Opäť si pripomíname ocenenia, ktoré boli udele-Opäť si pripomíname ocenenia, ktoré boli udele-Opäť si pripomíname ocenenia, ktoré boli udele-Opäť si pripomíname ocenenia, ktoré boli udele-
né tvorcom kníh a knihám samotným za rok 2008 né tvorcom kníh a knihám samotným za rok 2008 né tvorcom kníh a knihám samotným za rok 2008 né tvorcom kníh a knihám samotným za rok 2008 

a už aj za rok 2009a už aj za rok 2009a už aj za rok 2009a už aj za rok 2009 
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 Knihy prihlásené do súťaže hodnotili traja členovia výtvarnej a traja 
členovia literárnej poroty. Výtvarná porota tento ročník súťaže pracovala 
v zložení: Mgr. Barbara Brathová, Mgr. Viera Anoškinová a Mgr. art. Ľu-
boslav Paľo. V literárnej porote  pracovali: Mgr. Mária Gálová, PhDr. Ľu-
bica Kepštová a Mgr. Miloš Ondráš, PhD..  
 

Najkrajšie a najlepšie detské knihy 
jari, leta, jesene a zimy 2008 na Slovensku 

 
Najkrajšie detské knihy  

 

Jar 
Ján Uličiansky: Veveričky,  
ilustrácie Peter Čisárik 

Perfekt 
 

Leto 
Jonathan Swift: Gulliverove cesty,  

ilustrácie Peter Uchnár 
Reader´s Digest Výber Slovensko 

 

Jeseň 
Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku,  

ilustrácie Jana Kiselová-Sitelová 
Buvik 

 

Zima 
Ján Milčák: Rozprávkový vláčik,  
ilustrácie Renáta Milčáková 

Modrý Peter 
 

Alojz Nociar: Rozprávky od Adamka,  
ilustrácie Svetozár Mydlo 

SPN – Mladé letá 
 

Najlepšie detské knihy  
 

Jar 
Ondrej Sliacky: Hovoriaci vtáčik  
Vydavateľstvo Matice slovenskej 
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Leto 
Gwyneth Reesová: Tajomstvo Thornton Hallu,  

preklad Oľga Kralovičová 
SPN - Mladé letá 

 

Jeseň 
Gabriela Futová - Roman Brat: Zmätené dvojičky zo slepej uličky 

Forza Music 
 

Zima 
Juraj Šebesta: Keď sa pes smeje 

Juga a Edition Ryba    
 
  

CENA  ĽUDOVÍTA  FULLU 2009 
 

je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou  
mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia  

pre deti a mládež. 
 

Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY  
a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  

udeľujú   
 

CENU  ĽUDOVÍTA  FULLU  2009 
 

MILOŠOVI  KOPTÁKOVI 
 

za dekoratívne štylizované ilustrácie expresívneho výrazu  
v knižkách pre deti.  

 

Cenu odovzdali: Ing. Viliam Kühn (riaditeľ FVU), Ing. Peter Tvrdoň 
(riaditeľ BIBANY) a PhDr. Ľubica Kepštová (viceprezidentka Slovenskej 
sekcie IBBY a predsedníčka poroty). 
 

CENA  TROJRUŽA 2009 
 

     oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu 
tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry 

pre deti a mládež. 
 

Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY  
a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  
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udeľujú  
 

CENU  TROJRUŽA  2009 
 

PETROVI  HOLKOVI 
 

za umelecky presvedčivý prienik do autentického sveta problémov 
a pocitov niekoľkých generačných vrstiev detí a mladých ľudí. 

 

     Cenu odovzdali: JUDr. Ladislav Serdahély (riaditeľ LF), Ing. Peter 
Tvrdoň (riaditeľ BIBIANY) a PhDr. Ľubica Kepštová (viceprezidentka 

Slovenskej sekcie IBBY a predsedníčka poroty). 
 

Slávnostné odovzdávanie cien bolo 2. 12. 2009 o 10. h  
v Klube spisovateľov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Až 46% mládeže v pracovných dňoch nikdy nečíta knihy, 54% ne-
navštevuje žiadnu knižnicu a len 17% prečítalo v minulom školskom roku 
tri alebo viac kníh povinného čítania. Uvádza sa to v podrobnej správe 
o výskume čítania, vzťahu ku knihám, knižniciam a k informáciám, 
ktorú v týchto dňoch sprístupnilo 6 verejných knižníc Bratislavského sa-
mosprávneho kraja – Mestská knižnica v Bratislave, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Brati-
slava - Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Katedrou 
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK. Výskumu sa zú-
častnilo 1515 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zo 16 základných škôl, 
ako aj prvého a druhého ročníka z 22 stredných škôl v Bratislave, Pezin-
ku, Senci, Malackách, Modre, Zohore a Kráľovej pri Senci. Výsledky vý-
skumu potvrdzujú význam rodinného prostredia pre rozvoj čítania dieťa-
ťa, no zároveň jednoznačne ukazujú, že na základných a stredných ško-

    

Informácie, Informácie, Informácie, Informácie,     
   poznámky,    poznámky,    poznámky,    poznámky,     
      udalosti,      udalosti,      udalosti,      udalosti,    
         jubileá...         jubileá...         jubileá...         jubileá...    
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lách absentuje koncepčná práca s knihou a informáciami vo vyučovacom 
procese.     

     (tlačová správa vydaná v septembri 2009) 
 

 Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá je vďaka podpore a po-
chopeniu zo strany generálneho riaditeľa a aj celého vedenia knižnice jed-
ným z pilierov (členská základňa, odborná a organizačno-technická po-
moc, distribúcia nášho Občasníka atď.) Krajskej pobočky SSK Bratislav-
ského kraja, oslavovala v dňoch 5. - 12. októbra 2009 už 90 rokov svojej 
existencie. Do ďalších rokov jej prajeme veľa úspechov a čo najvyššie 
spoločenské uznanie a ocenenie.        

           (V) 
 

 Na Valnom zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc v Sloven-
skej národnej knižnici v Martine dňa 11.11.2009 bola zvolená do funkcie 
predsedníčky SAK - PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka Univerzit-
nej knižnice UPJŠ v Košiciach. Blahoželáme jej ku zvoleniu za predsed-
níčku SAK a prajeme jej v tejto neľahkej a zodpovednej funkcii veľa ús-
pechov pri ďalšom zveľaďovaní slovenských knižníc a pri upevňovaní ich 
postavenia a významu v celospoločenskom systéme!   

           (V) 
 

 Čitateľské tábory krajanskej mládeže majú v tomto roku 20. 
výročie. Prvý bol v roku 1990. Myšlienka čitateľských táborov (vtedy len 
učňovskej mládeže) vznikla ešte v osemdesiatych rokoch minulého storo-
čia na pôde vtedy KKVI FFUK. Ich zakladateľom a nestorom bol doc. E. 
Mešša. Od roku 1999 záštitu nad podujatím prebral Dom zahraničných 
Slovákov, od roku 2006 je plným gestorom podujatia Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. 
 

           (V) 
 

 Jubilejný 20. ročník autorskej literárnej súťaže Petržalské sú-
zvuky Ferka Urbánka, ktorej hlavným organizátorom je Miestna knižni-
ca Petržalka, sa uskutočnil 23. septembra 2009 v Dome kultúry Zrkadlový 
háj v Petržalke. Podujatie bolo mimoriadne dobre pripravené, malo švih, 
eleganciu i patričnú dôstojnosť. Knižnica vydala pri príležitosti výročia aj 
personálnu bibliografiu venovanú Ferkovi Urbánkovi. Jubilejný ročník sa 
niesol v znamení národného a vlasteneckého ducha - veď taký bol a aj ta-
ký odkaz zanechal ďalším generáciám Ferko Urbánek (1858 - 1934). Do 
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takejto atmosféry výborne zapadli bezprostredné vystúpenia starostu Petr-
žalky (Doc. RNDr. M. Ftáčnik, CSc.) a riaditeľa Miestnej knižnice Petr-
žalka (Ing. Ernest Huska). Zatiaľ najlepší ročník „súzvukov“ - čo sa týka 
organizácie, scenára a dramaturgie. Prítomný bol aj zakladateľ a iniciátor 
celého podujatia, predchádzajúci riaditeľ knižnice, dr. J. Pavelka. 
 

           (V) 
 

 Do nového výboru Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja na 
obdobie 2010 - 2013 boli na krajskej konferencii dňa 24. novembra 2009 
zvolení títo kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov (v abecednom 
poradí): 
 
1. Faklová Anna - Slovenské centrum dizajnu 
2. Fiala Tomáš - Univerzitná knižnica v Bratislave 
3. Gašparovičová Anna - Malokarpatská knižnica v Pezinku 
4. Kuzma Peter - Knižnica Ružinov 
5. Kyselová Katarína - Centrum VTI SR 
6. Longa Martin - Slovenské centrum dizajnu 
7. Mlejová Helena - Mestská knižnica v Bratislave 
8. Sliacky Michal - Centrum VTI SR 
9. Tóthová Daniela - Univerzitná knižnica v Bratislave 
10. Vozníková Jana - Knižnica Bratislava - Nové Mesto 
           (V) 
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Všetkým, Všetkým, Všetkým, Všetkým,     
ktorým sa nedostalo niektoré číslo ktorým sa nedostalo niektoré číslo ktorým sa nedostalo niektoré číslo ktorým sa nedostalo niektoré číslo     
Občasníka v tlačenej podobe do rúk, Občasníka v tlačenej podobe do rúk, Občasníka v tlačenej podobe do rúk, Občasníka v tlačenej podobe do rúk,     
oznamujeme, že si môžu všetky čísla, oznamujeme, že si môžu všetky čísla, oznamujeme, že si môžu všetky čísla, oznamujeme, že si môžu všetky čísla,     
ktoré vyšli od roku 2000, prezrieť ktoré vyšli od roku 2000, prezrieť ktoré vyšli od roku 2000, prezrieť ktoré vyšli od roku 2000, prezrieť     
v elektronickej podobe na adrese:v elektronickej podobe na adrese:v elektronickej podobe na adrese:v elektronickej podobe na adrese:    

    

http://www.kniznicahttp://www.kniznicahttp://www.kniznicahttp://www.kniznica----ruzinov.biz/?ruzinov.biz/?ruzinov.biz/?ruzinov.biz/?
obcasnikobcasnikobcasnikobcasnik----knihovnikovknihovnikovknihovnikovknihovnikov----bratislavskehobratislavskehobratislavskehobratislavskeho----

krajakrajakrajakraja    

Vydavateľ a redakčná rada opäť  
(už devätnástykrát)  

ďakujú všetkým fyzickým a právnickým  
osobám za pomoc, vďaka ktorej uzrelo 

svetlo sveta a mohlo byť všetkým členom 
Krajskej pobočky SSK BK doručené  

toto číslo Občasníka.  
Ďakujeme tiež všetkým autorom  

príspevkov, ktoré sú v ňom uverejnené, za 
to, že neváhali vziať do ruky „pero“ a pri-
spieť tak k dotvoreniu a ozvláštneniu jeho 

obsahu. 
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Čas síce rýchlo beží, Čas síce rýchlo beží, Čas síce rýchlo beží, Čas síce rýchlo beží,     
ale ešte nie je neskoro! ale ešte nie je neskoro! ale ešte nie je neskoro! ale ešte nie je neskoro!     

Prosíme všetkých, Prosíme všetkých, Prosíme všetkých, Prosíme všetkých,     
ktorí chcú zaplatiť ktorí chcú zaplatiť ktorí chcú zaplatiť ktorí chcú zaplatiť     

členské na rok 2010, členské na rok 2010, členské na rok 2010, členské na rok 2010,     
aby tak urobili čo najskôr a podporili aby tak urobili čo najskôr a podporili aby tak urobili čo najskôr a podporili aby tak urobili čo najskôr a podporili     
aj týmto spôsobom činnosť a aktivity aj týmto spôsobom činnosť a aktivity aj týmto spôsobom činnosť a aktivity aj týmto spôsobom činnosť a aktivity     
Spolku slovenských knihovníkov, Spolku slovenských knihovníkov, Spolku slovenských knihovníkov, Spolku slovenských knihovníkov,     

ktorý s Vašou pomocou bude môcť ktorý s Vašou pomocou bude môcť ktorý s Vašou pomocou bude môcť ktorý s Vašou pomocou bude môcť     
lepšie presadzovať a obhajovať lepšie presadzovať a obhajovať lepšie presadzovať a obhajovať lepšie presadzovať a obhajovať     

záujmy nášho stavu knihovníckeho záujmy nášho stavu knihovníckeho záujmy nášho stavu knihovníckeho záujmy nášho stavu knihovníckeho     
a jeho postavenie v spoločnosti!a jeho postavenie v spoločnosti!a jeho postavenie v spoločnosti!a jeho postavenie v spoločnosti!    

    
ĎAKUJEME!ĎAKUJEME!ĎAKUJEME!ĎAKUJEME!    
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Knižnica Ružinov Knižnica Ružinov Knižnica Ružinov Knižnica Ružinov     

    

Vám ponúka publikácie, ktoré vydala v rámci edície 
 

VŠELIČOVŠELIČOVŠELIČOVŠELIČO ! ! ! !    
    

Sú to tri zväzky z pera Šaňa HomôľkuSú to tri zväzky z pera Šaňa HomôľkuSú to tri zväzky z pera Šaňa HomôľkuSú to tri zväzky z pera Šaňa Homôľku    
    

OŽIVENÉ ČASOM,OŽIVENÉ ČASOM,OŽIVENÉ ČASOM,OŽIVENÉ ČASOM,    
    

ZÁPISKY Z DOLINY a PO ROKOCH,ZÁPISKY Z DOLINY a PO ROKOCH,ZÁPISKY Z DOLINY a PO ROKOCH,ZÁPISKY Z DOLINY a PO ROKOCH,    
    

v ktorých písomne zachytil veselé i vážne životné príbehy a v ktorých písomne zachytil veselé i vážne životné príbehy a v ktorých písomne zachytil veselé i vážne životné príbehy a v ktorých písomne zachytil veselé i vážne životné príbehy a 
dobrodružstvá, ktoré sa skutočne stali a sú nefalšovaným dobrodružstvá, ktoré sa skutočne stali a sú nefalšovaným dobrodružstvá, ktoré sa skutočne stali a sú nefalšovaným dobrodružstvá, ktoré sa skutočne stali a sú nefalšovaným 
svedectvom obdobia dvadsiatych, tridsiatych a i neskorších svedectvom obdobia dvadsiatych, tridsiatych a i neskorších svedectvom obdobia dvadsiatych, tridsiatych a i neskorších svedectvom obdobia dvadsiatych, tridsiatych a i neskorších 

rokov minulého storočia.rokov minulého storočia.rokov minulého storočia.rokov minulého storočia.    
    

����    � � � �     

Pavol FükPavol FükPavol FükPavol Fükö, televízny režisér a hudobník, je autorom knihy    
 

OBJEKTÍVOM SPOMIENOKOBJEKTÍVOM SPOMIENOKOBJEKTÍVOM SPOMIENOKOBJEKTÍVOM SPOMIENOK    
alebo malé televízne arpeggio.alebo malé televízne arpeggio.alebo malé televízne arpeggio.alebo malé televízne arpeggio.    

    

Zaznamenal v nej príbehy a udalosti, ktorých bol svedkom Zaznamenal v nej príbehy a udalosti, ktorých bol svedkom Zaznamenal v nej príbehy a udalosti, ktorých bol svedkom Zaznamenal v nej príbehy a udalosti, ktorých bol svedkom 
počas svojho takmer štyridsaťročného pôsobenia počas svojho takmer štyridsaťročného pôsobenia počas svojho takmer štyridsaťročného pôsobenia počas svojho takmer štyridsaťročného pôsobenia     

v Slovenskej televízii.v Slovenskej televízii.v Slovenskej televízii.v Slovenskej televízii.    
 

Publikácie si môžete zakúpiť na všetkých poboč-
kách Knižnice Ružinov vo výpožičnom čase!  

 

Bližšie informácie: 
http://www.kniznica-ruzinov.biz 

 

alebo na tel. čísle: 02/44 45 47 04 
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