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Tradičný úvod Výkonného...
Výkonného...

Za priehrštie toho, čo ma straší
a toho z čoho mám radosť a možno aj ostatní...
Koniec roka 2006 prebehol v pohode, zúčastnili sme sa dôstojných a pekne
pripravených osláv 60. výročia vzniku SSK, všetkým organizátorom a tým, ktorí pomohli čo bolo treba, patrí vďaka. Aj koncoročné stretnutie našej krajskej pobočky v Mestskej
knižnici bolo fajn, také celkom normálne, civilné a zdá sa mi, že aj dosť úprimné, účasť
bola hojná, program bohatý - jeho ťažiskom boli decká z ĽŠU, ktoré hrali a spievali o
dušu a aj dosť dlho, ale nikomu to nevadilo, lebo všetci malí a mladí umelci boli fakt
výborní.
Počiatok nového roka 2007 prebehol v znamení rozborov, uzávierok a vypracovávaní žiadostí o granty, dotácie a príspevky. A tak som si sadol a napísal žiadosť na
Bratislavský samosprávny kraj priamo jeho predsedovi Ing. Vladimírovi Bajanovi.
Išlo o podporu vydávania nášho Občasníka, veď náklady na túto záležitosť sú nemalé a
čo viac, ide predsa o knihovníkov a knižnice Bratislavského kraja.
Veľmi ma potešilo, keď prišla kladná odpoveď a pán predseda prispel na
vydávania Občasníka sumou 4.000.- Sk, za čo mu patrí vďaka nás všetkých.
Týždeň slovenských knižníc ma zase akosi „postrašil“. Prečo sú už tradične
všetky podujatia v Týždni slovenských knižníc (26. 3. – 1. 4. 2007 – už 8. ročník)? Tie
pre verejnosť, to je v poriadku, ale tie odborné, napr. vynikajúce a potrebné podujatie –
seminár „Štandardy verejných knižníc“ (ináč neviem prečo sa v štandardoch nespomína
mzda pracovníkov verejných knižníc ako taká, a prípadne aj v porovnaní s inými okolitými krajinami a s krajinami Európskej únie (???), keď porovnania v ostatných ukazovateľoch tam uvedené sú, alebo som to prehliadol?) v Žiline, neviem prečo musel byť práve 29. 3., keď všetci (predpokladám, že väčšina) odborní pracovníci vo verejných knižniciach „fachčili“ nad prípravami pre Týždeň slovenských knižníc (smerom k verejnosti)
a nemali teda čas seriózne sa zaoberať úvahami a podkladmi na tento seminár.
Aspoň u nás v Knižnici Ružinov to tak bolo – pretože nemáme jednu zostavu
pracovníkov na prípravu podujatí pre verejnosť a druhú na prípravu podkladov a téz pre
odborné podujatia, sú to všetko len tí istí a jediní ľudia, nemôžu sa rozkrojiť na dve po-

lovičky..., takže neviem?
Odborné podujatia (už aj z toho dôvodu, že nie sú určené verejnosti) by vôbec, ale vôbec nemali byť v Týždni slovenských knižníc – potom
nech sa organizátori nečudujú, že sa ich nikto nezúčastňuje... resp., že sa niekto potom
spätne čuduje, prečo bolo niečo prerokované bez neho – pretože predpokladám, že každý
súhlasí s tým, že viac hláv, viac rozumu a nápadov a teda mohutnejšie
a reprezentatívnejšie stanovisko, alebo sa mýlim?...
Mne osobne je ľúto ešte jednej veci. Zameranie a zmysel celého Týždňa by som
privítal viac v rovine celospoločenského ohodnotenia, prezentácie a uznania práce všetkých slovenských knižníc a knihovníkov zo strany verejnosti (poslanci, politici, verejní
činitelia a pod.), ale najmä médií... Veď ide o akciu (Týždeň slovenských knižníc), ktorá
má už svoju tradíciu a teda sa mi zdá dosť jednostranné, keď knižnice organizujú, pripravujú a vymýšľajú, čím by verejnosti ulahodili, ale zo strany kompetentných sa mi
záujem zdá nie dosť dostatočný a intenzívny. Čítaná správa v rozhlase, či krátky šot v
televízii sa mi zdajú predsa len nedostatočné.
Nuž, je to súhrn faktorov, súvislostí, pohľadov, názorov, prístupov a čo ja viem
čoho všetkého ešte. Bavili sme sa o tom aj na výbore a v kuloároch... Nuž, všetci sme
nejakí, takí, onakí, makoví, slaní, neslaní... Ako to pečivo, čo nám naši pekári každý deň
pripravujú, a ktoré na druhý deň už nie je pečivom... Nemožno nikomu predpisovať čo
má robiť, ako sa má chovať a reagovať.
Radosť mi na druhej strane urobilo to, že som mal tú možnosť a česť stráviť
príjemné takmer dve hodiny v jedno marcové popoludnie v živom vysielaní rádia Devín
spolu s Dr. A. Doktorovou, riaditeľkou Ústrednej knižnice SAV, a to na pozvanie (áno,
predstavte si to) Slovenského rozhlasu, konkrétne redakcie rádia Devín. Hovorilo sa o
knižniciach, knihách a živote knižničnom, naostro a bez prípravy. A myslím, že to bolo
celkom fajn.
Radosť mi tiež spôsobila skutočnosť, že týždenník Slovo uverejnil príspevok
Janky Jelínkovej z čísla 2/2006 nášho Občasníka o utrpení mladého knihovníka...
Ďalšiu radosť mi spôsobil koncom marca článok o slovenských knižniciach v
Sme (28. 3.), v ktorom boli použité odpovede predsedníčky SSK S. Stasselovej a predsedníčky SAK D. Gondovej. Nechcel by som sa mýliť, ale bola to prvá spoločná mediálna prezentácia našich dvoch profesijných organizácií po dlhej dobe.
Tiež nám idú upraviť platy o 5 %... Od 1. júla tohto roka. Aj táto skutočnosť
človeka poteší.
Ešte všeličo iné mi spôsobilo radosť a všeličo iné ma postrašilo, ale to je na tom
to pekné, a pritom vôbec nie som vyznávačom adrenalínových športov...

Výkonný

Príhovor predsedníčky
Krajskej pobočky SSK
Bratislavského kraja...

Važené kolegyne, vážení kolegovia,
členovia Krajskej pobočky SSk v Bratislavskom kraji,
prihováram sa Vám, aby som Vám predstavila aktivity našej krajskej pobočky, ktoré
sme pre Vás pripravili v tomto roku. Množstvo podujatí sa nám, od začiatku roku pekne
rozbehlo vďaka Vašej aktívnej spolupráci a ochote. Hoci materiálne podmienky pre našu
činnosť sú naďalej viac než skromné, to nás neodradilo od toho, aby sme naďalej nehľadali možnosti a formy spolupráce v našich vlastných radoch, ale aj získavaním nových
partnerov z iných inštitúcií. Len vďaka entuziazmu zainteresovaných kolegov Vám môžem predstaviť niektoré vydarené podujatia, ktoré sme uskutočnili v prvom polroku
2007.
Hneď v januári sme v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pripravili zaujímavý seminár k téme elektronických služieb, ktoré zohrávajú vo všetkých typoch knižníc stále významnejšiu úlohu. Popri príspevku od kolegýň z Národnej knižnice
Českej republiky, ktoré predstavili nové služby a nové rozhranie Jednotnej informačnej
brány v Českej republike, sa v ďalšej časti predstavili kolegyne z Univerzitnej knižnice v
Bratislave. Išlo hlavne o nové typy elektronických služieb – elektronické dodávanie
dokumentov, elektronická kniha na objednávku, e-pramene v knižniciach. Táto nová
ponuka rozširuje už existujúcu paletu služieb súčasnej modernej knižnice.
S veľkým záujmom odborného publika sa stretla aj prednáška Jarmily Majerovej zo Slovenskej národnej knižnice na tému Katalogizácia v 21. storočí, ktorej základ
tvorili výsledky medzinárodnej konferencie o katalogizácii, ktorá sa uskutočnila v tomto
roku na Islande. Prednášateľka charakterizovala filozofiu úplne nového prístupu ku katalogizácii, ktorý v najbližších rokoch budú musieť aplikovať aj slovenské knižnice.
V apríli sme nadviazali na témy, ktorým sme sa venovali už v minulom roku,
a síce ako má vyzerať budova a interiér modernej knižnice súčasnosti. V súlade
s európskymi a svetovými trendmi majú aj naše knižnice snahu modernizovať svoje
budovy a vnútorné zariadenie. Tento proces je z pochopiteľných dôvodov u nás ešte
veľmi pomalý, pretože je náročný predovšetkým na finančné prostriedky. Dôležité je
nepodceňovať vysoko odbornú prácu architektov. Je chvályhodné, že aj architekti na

Slovensku sa začali zaujímať o knižnice, ako potenciálne objekty svojho profesionálneho záujmu, o čom svedčí veľký záujem architektov pri návrhoch projektov pre Štátnu
vedeckú knižnicu v Prešove.
Naša pobočka ponúkla knihovníkom a architektom jedinečnú výstavu Vízia:
knižnice, kde sa predstavilo vyše 20 najmodernejších knižničných budov z Nemecka,
európskych krajín a celého sveta. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v priebehu trvania výstavy sme ponúkli ako sprievodné podujatie seminár Nové nemecké a americké knižnice. Na tomto podujatí vystúpili so svojimi príspevkami Ing. S. Stasselová, predsedníčka SSK a Mgr. M. Lopušanová z Ministerstva
kultúry SR. Obe prednášajúce sa zúčastnili v januári tohto roku týždenného stretnutia
s nastupujúcou prezidentkou IFLA, dr. Claudiou Lux v priestoroch Ministerstva zahraničia Spolkovej republiky Nemecko a exkurzie do nových, príp. moderne zrekonštruovaných vedeckých a verejných knižníc v Nemecku. Obe kolegyne nám aj v bohatej obrazovej forme predstavili zaujímavé riešenia úplne nových veľkoryso riešených knižničných budov a interiérov, ale aj rekonštruovaných historických priestorov pre účely modernej informačnej knižnice a miesta stretávania sa a komunikácie. Túto výstavu si budú
môcť pozrieť aj záujemcovia z východného Slovenska, kde bude sprístupnená v Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach.
Jeden z najväčších úspechov, ktoré sme zaznamenali medzi našimi členmi
v minulom roku, bolo organizovanie vzdelávacích aktivít pre našich členov pod názvom
Knihovnícka poškola.
V minulom roku sme sa zamerali na moderné elektronické služby v knižniciach,
aby sme predovšetkým pracovníkom z verejných knižníc umožnili podrobnejšie sa
oboznámiť s najnovšími poznatkami. Kladný ohlas nás povzbudil a v tomto roku sme
záujemcom ponúkli cyklus školení pod názvom Knihovnícka poškola II. OfficeKancelária v počítači – e-kancelárske zručnosti. Veľká vďaka patrí našej členke výboru pani Mgr. Janke Jelínkovej, ktorá so svojím tímom pripravila scenár školení. Znovu
sa uskutočnia v 4. častiach. Cieľom tohtoročnej poškoly je prehĺbiť medzi účastníkmi
vedomosti a ponúknuť praktické rady pri písaní textových súborov vo Worde, vytváraní
tabuliek v Exceli, príprave prezentácií v Power Pointe, ako aj prezentáciu ďalších programov na vytváranie stránok, tvorbu zborníkov, článkov, pozvánok a pod. Všetci už
v dnešnej dobe pracujeme s týmito programami, no mnohí z nás len na základnej úrovni
a ani netušíme, ako by sme si mohli prácu skvalitniť a zrýchliť, keby sme ovládali viaceré funkcie, ktoré tieto programy ponúkajú vo svojej výbave. Počítačová gramotnosť je
pre nás knihovníkov nevyhnutnosťou. Veľmi nás potešili pozitívne ohlasy na prvú časť
tohtoročnej poškoly. To, že sa prihlásili knihovníci z oboch typov knižníc, nás usvedčuje
v tom, že tieto témy sú veľmi aktuálne pre našu každodennú praktickú prácu.
Chcela by som účastníkom poškoly zaželať pri nasledujúcich stretnutiach veľa radosti
a potešenia z nových poznatkov a školiteľom veľa trpezlivosti pri ich záslužnej práci.
Blíži sa letné obdobie, pri tejto príležitosti by som všetkým našim členom chcela
zaželať veľa oddychu cez dovolenky, veľa nových poznatkov a zaujímavých zážitkov
pre tých, ktorí budú objavovať nové miesta a krajiny. Teším sa na stretnutie s Vami pri
niektorom z našich podujatí po dovolenkách.

Na záver by som chcela všetkým členom, ktorí sa podieľajú na organizovaní
podujatí a akejkoľvek pomoci našej pobočke veľmi pekne poďakovať. Tak, ako
v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sú naše finančné prostriedky na činnosť
veľmi skromné a naše podujatia financujeme prevažne len z externých zdrojov. Tých,
ktorí v tomto roku ešte nezaplatili náš symbolický poplatok, by som chcela požiadať,
aby tak urobili čo najskôr.

Mestská knižnica v Bratislave
informuje o činnosti a stave verejných knižníc
knižníc
v meste Bratislava

Eva Šulajová
Bratislavské verejné knižnice v roku 2006
Sieť bratislavských verejných knižníc (BVK)

Vydavateľ a redakčná rada 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
prispieť tak k dotvoreniu a ozvláštneniu
jeho obsahu.

Sieť bratislavských verejných knižníc sa v roku 2006 nezmenila, v každej mestskej časti poskytuje služby jedna verejná knižnica.
V štatistickom vykazovaní rozlišujeme 5 veľkých mestských knižníc (Staromestská knižnica so štyrmi pobočkami, Knižnica Ružinov s jednou ústrednou knižnicou
a so štyrmi pobočkami, Knižnica Bratislava Nové Mesto s tromi pobočkami, Miestna
knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka s desiatimi pobočkami), 7 obecných
knižníc s profesionálnymi zamestnancami (MK Vrakuňa, MK Podunajské Biskupice
s jednou pobočkou , MK Rača s jednou pobočkou, MK Vajnory, MK Karlova Ves, MK
Lamač, MK Devínska Nová Ves) a 5 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami (MK Devín, MK Záhorská Bystrica, MK Jarovce, MK Rusovce, MK Čunovo).
Funkciu metodickej starostlivosti o ne stále plní Mestská knižnica v Bratislave,
v štatistickom systéme vykazovaná ako regionálna knižnica.
Na území mesta Bratislavy teda poskytovalo služby verejnosti 18 verejných
knižníc a ich 23 pobočiek, spolu 41 knižničných pracovísk.
Zmeny v knižniciach
V roku 2006 sa trom knižniciam podarilo presťahovať do lepších priestorov:
MK Podunajské Biskupice sa v priebehu augusta až decembra 2006 presťahovala z Dudvážskej ulice na Latorickú ul. č. 4, MK Vrakuňa sa počas prvých dvoch
mesiacov roka 2006 presťahovala do svetlejších a kultúrnejších priestorov po bývalej
škôlke na Bodviansku ul. č. 4.
Koncom roka 2006 sa riaditeľstvo MK Petržalka presťahovalo z Ambroseho
ulice a ÚKIF z Beňadickej ulice do nových priestorov na Kutlíkovej ul. 17, kde svoju
činnosť obnovili od 1.12.2006.
Kvôli finančnému šetreniu alebo kvôli stavebným rekonštrukciám budov obmedzili činnosť tieto knižnice:
Knižnica Ružinov z dôvodu nedostatku mzdových prostriedkov musela pristúpiť k zrušeniu nielen sobotňajších služieb v Ústrednej knižnici na Miletičovej ul. 47, ale
aj dvojzmennej prevádzky na pobočke Bachova 7. Od 1.8.2006 bola z dôvodu rekon-

štrukcie a modernizácie zatvorená pobočka Knižnice Ružinov - Zimná 1, ktorú koncom
decembra 2006 otvorili ako Seniorské informačné centrum.
MK Záhorská Bystrica z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy, v ktorej sa
nachádza, poskytovala služby len do 30. júna 2006. Keďže mestská časť nemá náhradné
vyhovujúce priestory pre činnosť knižnice, do ukončenia prestavby nebude poskytovať
služby. Predpokladaný termín otvorenia knižnice je 1. 4. 2008
Personálne zmeny na poste riaditeľa knižnice sa dotkli:
Miestnej knižnice Petržalka - po odchode riaditeľa PaedDr. Jozefa Pavelku do
dôchodku bola od 1.9.2006 vedením knižnice poverená Jana Tóthová a Miestnej knižnice Dúbravka, ktorá - podľa neoficiálnych informácií - prešla pod riadenie Domu kultúry v Dúbravke. Knižnica neodovzdala vyplnený ročný výkaz o svojej činnosti, v online
štatistike Ministerstva kultúry SR je zaevidovaná ako stagnujúca knižnica a číselné ukazovatele sú uvádzané bez jej výkonov.
Spolupráca verejných knižníc
Mestská knižnica v Bratislave spolupracuje s verejnými knižnicami mestských
častí Bratislavy na základe metodickej funkcie zakotvenej v zriaďovacej listine MsK.
Spolupráca sa týka:
- štatistického sledovania a vykazovania činnosti knižníc;
- spracovávania analytických a hodnotiacich materiálov za knižnice;
- bibliografickej práce, spracovávania plánov a hodnotení pre Národný bibliografický
ústav SNK v Martine;
- budovania spoločného fondu regionálnych periodík na pôde Mestskej knižnice v Bratislave;
- spoločných aktivít v organizovaní podujatí (súťaže, Týždeň slovenských knižníc);
- prípravy spoločných odborných podujatí pre pracovníkov verejných knižníc;
- metodických návštev a konzultácií o knižničných problémoch.
Knižničný fond
2006
2005

Stav knižničného fondu
(KF) v kn. j.
Celkový prírastok KF
v kn. j.
kúpa
z
dar
toho
bezodpl.
prevod
Finančné prostriedky
na nákup KF v Sk

Knižničný fond BVK v roku 2006 tvorilo 1 279 504 kníh a špeciálnych dokumentov.
V priebehu roka do knižníc pribudlo 25 081 nových dokumentov, z toho
20 112 kúpou, 4 430 darom a 539 bezodplatným prevodom.
Do knižníc sa v porovnaní s rokom 2005 podarilo získať kúpou o 1 711 dokumentov viac najmä vďaka získaniu finančných prostriedkov na nákup literatúry z grantu
Ministerstva kultúry SR (získala ho Mestská knižnica, Staromestská knižnica a MK
Petržalka) a nákupu u tých kníhkupcov a vydavateľstiev, ktorí knižniciam ponúkajú
výhodné rabaty.

Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2006
v jednotlivých verejných knižniciach (v Sk)

Mestská
knižnica

Staromestská knižnica

Knižnica Ružinov

MK
Vrakuňa

MK
Pod.
Biskupice

Knižnica Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

809
557

929 186

468 410

177
293

20 030

750 000

60
980

19 990

131
324

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska N.
Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

-

89
914

2 126

70 604

3 153

1 122876

15 491

5 130

10 192

Rozdiel

1 279 504

1 315 292

- 35 788

25 081

25 708

- 627

20 112
4 430

18 401
7 243

+ 1 711
- 2 813

539

-

+ 539

4 686 256,-

4 085 000,-

+ 601 256

Na nákup knižničného fondu v roku 2006 bolo spolu určených
4 686 256,- Sk.
Najvyšší prírastok kúpou zaznamenala MK Petržalka (4 825 kn. j.),
nad 3000 kn. j. nakúpili knižnice: Knižnica Bratislava Nové Mesto (3 603 kn.
j.), Mestská knižnica (3 138 kn. j.), Staromestská knižnica (3 028 kn. j.). Nad
2 000 kn. j. nakúpila Knižnica Ružinov (2 328 kn. j.). Prírastky kúpou
v ostatných knižniciach sa pohybovali v rozmedzí 100 až 1 000 kn. j. Najnižšie prírastky kúpou mali opäť neprofesionálne knižnice, z nich najmenej nakúpila MK Devín (6 kn. j.)

Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2006 pripadajúce
na 1 čitateľa v jednotlivých verejných knižniciach (v Sk)
Mestská
knižnica
84,30

Staromestská knižnica
181,60

Knižnica
Ružinov
82,50

MK
Vrakuňa
172,30

MK
Pod.
Biskupice
15,00

Knižnica
Nové
Mesto
177,90

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

95,30

87,70

84,60

Sledované ukazovatele v porovnaní s minulým rokom poklesli, pričom najviac čitateľov
odbudlo v okrese Bratislava 1 (-1934) a Bratislava 3 (-1 175).
Počet výpožičiek najviac poklesol v okrese Bratislava 2 (- 47 662) a Bratislava 3
(-38 688).
Počet návštevníkov sa najviac znížil v okrese Bratislava 3 (-6 363) a Bratislava
1 (-5 526). Naopak, v okrese Bratislava 4 vzrástol o 2 973 a v okrese Bratislava 5
o 10 219.
Čitatelia

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska N.
Ves

-

199,80

12,10

113,00

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

42,60

141,40

387,30

48,40

196

Z finančných prostriedkov 4 686 256,- Sk, ktoré boli určené na nákup knižničného
fondu vo verejných knižniciach, pripadalo priemerne na 1 čitateľa 120,60 Sk (oproti
minulému roku o 27,60 Sk viac) a na 1 obyvateľa 11,- Sk (o 1,-Sk viac).
Voľný výber a automatizované spracovanie fondu
Bratislavské verejné knižnice majú v porovnaní s inými typmi knižníc výhodu
tzv. voľného prístupu k fondu. Knižničný fond je prístupný na regáloch a čitatelia majú
možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2006 nachádzalo
až 1 178 972 dokumentov, čo je 92% celkového knižničného fondu.
Z celkového knižničného fondu majú knižnice 873 657 dokumentov spracovaných automatizovane (68,3%).
Takmer celý knižničný fond má spracovaný Staromestská knižnica (99,7%),
MK Vrakuňa (99,5%), MK Petržalka (96,9%), Knižnica Ružinov (93,1%), a Knižnica
BA Nové Mesto (90,6%).
Mestská knižnica má spracovaných 56% knižničného fondu, MK Lamač 55,3%
a MK Podunajské Biskupice 18,5%.
Ostatné knižnice fond automatizovane nespracovávajú.

Čitatelia, výpožičky a návštevníci
2006

2005

Rozdiel

Čitatelia

38 862

44 034

- 5 172

Výpožičky

1 903 572

2 201 282

- 297 710

Návštevníci

467 293

484 816

- 17 523

V roku 2006 bolo v bratislavských verejných knižniciach zaregistrovaných
38 862 čitateľov (o 5 172 menej ako v minulom roku), z nich bolo 10 428 detí do 15
rokov (26,8%), o 1 083 menej ako v roku 2005. Počet čitateľov aj v roku 2006 ovplyvňovali rôzne iné informačné technológie a rýchle získavanie informácií z internetu,
u niektorých knižníc znížili počet čitateľov zatvorené pracoviská (revízie fondu, dovolenky, zatvorenie pracovísk z dôvodu sťahovania, rekonštrukcie a pod.)
Percento detí do 15 rokov z celkového počtu registrovaných používateľov v BVK
v roku 2006
Mestská
knižnica
12,4%

Staromestská knižnica
29,7%

Knižnica
Ružinov
28,6%

MK
Vrakuňa
36,4%

MK
Pod.
Biskupice
40,5%

Knižnica
Nové
Mesto
25,6%

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

36,9%

52,6%

46,7%

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska N.
Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

-

30,9%

49,7%

35,8%

52,7%

30,4%

35,0%

66,0%

57,7%

Výpožičky
V roku 2006 si čitatelia a návštevníci z bratislavských verejných knižníc vypožičali 1 903 572 dokumentov (o 297 710 dokumentov menej ako v minulom roku).
Najviac dokumentov si požičiavali z týchto knižníc: Mestská knižnica (406 580), MK
Petržalka (389 938), Knižnica Ružinov (364 932), Staromestská knižnica (361 496)
a Knižnica Bratislava Nové Mesto (181 389).
Ďalšie knižnice registrovali výpožičky v rozmedzí od 51 900 (MK Karlova Ves)
po 370 (MK Jarovce).
Za rok sa spolu požičalo 1 049 357 kn. j. krásnej literatúry (55,1%) a 345 965
kn. j. odbornej literatúry (18,2%). 508 250 výpožičiek periodík predstavovalo 26,7%

všetkých výpožičiek.
Z celkového počtu výpožičiek bolo 79,3% absenčných domov a 20,7% prezenčných v knižniciach.
Počet výpožičiek v jednotlivých bratislavských verejných knižniciach pripadajúcich
na 1 čitateľa v roku 2006

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska N.
Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

-

8,2

1,5

14,8

6,1

13,0

5,4

6,6

5,2

Mestská
knižnica

Staromestská knižnica

Knižnica Ružinov

MK
Vrakuňa

MK
Pod.
Biskupice

Knižnica Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

Na 1 čitateľa BVK pripadalo priemerne 12 návštev. Najvyššiu návštevnosť na 1 čitateľa
vykazuje Staromestská knižnica (takmer 15 návštev), najnižšiu MK Devín (1,5).

42,4

70,6

64,3

30,1

35,2

43,0

29,7

35,7

33,4

Počet výpožičiek pripadajúcich na 1 návštevníka BVK v roku 2006

MK
Dúbravka
-

MK
Lamač
38,5

MK
Devín
6,4

MK
Devínska N.
Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

32,4

21,4

49,1

MK
Jarovce

MK
Rusovce

9,3

MK
Čunovo

9,9

Mestská
knižnica

Staromestská knižnica

Knižnica Ružinov

MK
Vrakuňa

MK
Pod.
Biskupice

Knižnica Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

3,4

4,7

5,4

3,4

3,4

4,4

4,0

4,4

3,4

9,6

Na 1 čitateľa bratislavských verejných knižníc pripadalo priemerne 49 výpožičiek (o 1
výpožičku menej ako v roku 2005). Najviac výpožičiek na 1 čitateľa mala v roku 2006
Staromestská knižnica (70,6), najmenej MK Devín (6,4).

MK Dúbravka

Návštevníci

-

V roku 2006 navštívili čitatelia knižnice 467 293-krát (o 17 523-krát menej ako
v roku 2005). Medzi najviac navštevované knižnice patrila Mestská knižnica (120 037
návštevníkov) a MK Petržalka (103 196 návštevníkov). Staromestská knižnica evidovala
76 440 návštevníkov, Knižnica Ružinov 67 129, Knižnica BA Nové Mesto 41 078, MK
Karlova Ves 15 174 a MK Podunajské Biskupice 13 649 návštevníkov. Ostatné knižnice
registrovali návštevníkov v rozmedzí od 10 000 – do 200.

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska N.
Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

4,7

4,4

2,2

3,5

3,8

1,7

1,5

1,8

Na 1 návštevníka BVK pripadali priemerne 4 výpožičky. Najviac výpožičiek na 1 návštevníka pripadalo v Knižnici Ružinov (5,4), najmenej v MK Rusovce (1,5).
Informačné technológie

Počet návštev pripadajúcich na 1 čitateľa BVK v roku 2006
Mestská
knižnica
12,5

Staromestská
knižnica
14,9

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

MK
Pod.
Biskupice

Knižnica
Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

11,8

8,9

10,2

9,7

7,4

8,2

9,8

V roku 2006 vlastnili bratislavské verejné knižnice 13 serverov (pribudol 1),
178 osobných počítačov (pribudlo 30 PC), z ktorých bolo 142 pripojených na internet
(79,8%). Čitateľom bolo prístupných 62 PC, z toho 38 s pripojením na internet.
V roku 2006 poskytovalo internetové služby verejnosti 8 knižníc na 38 PC
(Mestská knižnica na 16 PC, Staromestská knižnica na 8 PC, Knižnica Ružinov na 5 PC,
Knižnica Bratislava Nové Mesto na 2 PC, MK Rača na 1 PC, MK Karlova Ves na 3 PC,
MK Lamač na 2 PC a MK Petržalka na 1 PC). Napr. v Staromestskej knižnici využilo
tieto služby 371 používateľov, v Mestskej knižnici 8 399, v MK Lamač 710.
50% bratislavských verejných knižníc má webovú stránku – či už vlastnú alebo

v rámci svojho zriaďovateľa:
Mestská knižnica v Bratislave: www.mestskakniznica.sk
Staromestská knižnica: www.starlib.sk
Knižnica Ružinov: www.kniznica-ruzinov.biz
MK Podunajské Biskupice:http://www.ceit.sk/webisnt/kniznica.htm
Knižnica Bratislava Nové Mesto: www.kbnm.sk
MK Karlova Ves: http://www.karlovaves.sk/index.php?secID=10f
MK Lamač: http://www.lamac.sk/kultura/kniznica.asp
MK Devínska Nová Ves:
http://www.devinskanovaves.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1398
MK Petržalka: http://www.petrzalka.sk/buxus/generate_page.php?page_id=515
Knižnično – informačné systémy používané vo verejných knižniciach v Bratislave
v roku 2006
Mestská knižnica v Bratislave: DAWINCI (firma Svop), aut. spracovávanie KF
Staromestská knižnica: LIBRIS, od 18. decembra 2006 DAIMON (firma Sefira), aut.
spracovávanie KF a automatizované výpožičky na Blumentálskej 10/a a pobočkách Panenská 1, Záhrebská 8
Knižnica Ružinov (spracováva KF aj pre MK Vrakuňa): RAPID LIBRARY (firma
Cosmotron Systems), aut. spracovávanie KF, v 2. polroku 2006 skúšobná a postupne
i rutinná prevádzka automatizovaných výpožičiek na Tomášikovej 25
MK Podunajské Biskupice: PROFLIB (firma CEIT), aut. spracovávanie KF
Knižnica BA Nové Mesto: DAWINCI (firma Svop), aut. spracovávanie KF a automatizované výpožičky na Pionierskej 12 i na pobočke Stromová 18
MK Lamač: CLAVIUS (firma LANius), aut. spracovávanie KF
MK Petržalka: CLAVIUS (firma LANius), aut. spracovávanie KF a automatizované
výpožičky na všetkých pobočkách
Zamestnanci bratislavských verejných knižníc
V roku 2006 pracovalo v BVK 173,570 zamestnancov (prepočítaný stav),
z nich bolo 159, 570 žien (91,9% všetkých zamestnancov) a 14 mužov (8,1%).
Knihovnícke činnosti vykonávalo 135,370 zamestnancov, z toho 128,370 žien.
V knižniciach pracovalo 26 pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním (15%
všetkých zamestnancov), z nich 23 žien.
V službách pracovalo 100,15 zamestnancov, z toho 35 v Mestskej knižnici, 49
v štyroch mestských knižniciach, 15 v obecných knižniciach s profesionálnymi zamestnancami (PZ) a 1,15 v obecných knižniciach s neprofesionálnymi zamestnancami (NZ).
Ročne pripadalo na jedného pracovníka v službách mestských knižníc 469 čitateľov, takmer 6 000 návštevníkov a 26 485 výpožičiek.

Na jedného pracovníka v službách obecných knižníc s PZ pripadalo 391 čitateľov, 3 835 návštevníkov a 12 975 výpožičiek.
Na jedného pracovníka v službách obecných knižníc s NZ pripadalo 389 čitateľov, 1 647 návštevníkov a 4 010 výpožičiek.
Hospodárenie bratislavských verejných knižníc
V roku 2006 získali knižnice od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 57 290 491,Sk, čo je o 1 985 509,-Sk menej ako v roku 2005.
Vlastné tržby knižníc predstavovali 4 609 063,- Sk (o 46 937,- Sk menej ako
v minulom roku), z nich poplatky za knižničné činnosti tvorili 3 156 797,-Sk.
Prostredníctvom grantov, darov a sponzoringu knižnice získali 761 176,- Sk,
z toho zo štátneho rozpočtu pochádzalo 613 841,- Sk.
Náklady na hlavnú činnosť predstavovali 62 291 805,-Sk (o 2 050 195,- Sk
nižšie ako v minulom roku).
O 273 975,-Sk poklesli aj náklady na mzdy pracovníkov, celkovo tvorili 29 980
025,-Sk, z toho mzdy pre ženy predstavovali 27 765 128,-Sk. Okrem MK Dúbravka
chýbajú mzdy za MK Čunovo a MK Jarovce, kde sú pracovníčky vyplácané
z prostriedkov miestnej samosprávy a mzdy neuvádzajú.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v BVK sa v roku 2006 pohybovala vo
výške 14 394,- Sk (v porovnaní s minulým rokom sa zvýšila o 738,-Sk). Priemerná mesačná mzda žien bola 14 500,- (vyššia o 1 050,-Sk) Sk, priemerná mesačná mzda mužov
sa pohybovala vo výške 13 184,-Sk.
Namiesto záveru
Aj bratislavské verejné knižnice pociťujú vplyv modernej doby, ktorá knihám
a čítaniu veľmi nepraje. Vývoj naznačuje, že do popredia sa dostávajú moderné informačné zdroje, ktoré budú používatelia hľadať aj v klasických verejných knižniciach.
Bratislavské verejné knižnice sa v rámci svojich možností snažia o začlenenie sa do
informačného systému spoločnosti - okrem prvých náznakov automatizácie lákajú čitateľov rôznymi službami (aj bezplatnými), akciami, zľavami, výhodami. Azda najvýraznejšie sa o všetkých knižniciach na Slovensku hovorí v rámci Týždňa slovenských knižníc.
Potrebovali by sme, aby tento týždeň trval počas celého roka. A aby trval, o to sa musí
snažiť každá jedna knižnica.

Doplňovanie knižničných fondov

Malokarpatská knižnica v Pezinku
informuje o činnosti a stave verejných knižníc
v Bratislavskom kraji

Anna Šavarová
Ako pracovali knižnice
okresov Pezinok, Malacky a Senec v roku 2006
Malokarpatská knižnica v Pezinku, ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou, metodicky pôsobí v knižniciach okresov Pezinok, Malacky a Senec.
V obciach uvedených okresov v roku 2006 pracovalo 63 knižníc a 2 pobočky. 6
knižníc bolo zakonzervovaných väčšinou z priestorových dôvodov. Z tohto počtu knižníc je 1 knižnica regionálna s krajskou pôsobnosťou, 5 mestských knižníc, 9 obecných
s profesionálnymi zamestnancami a 54 neprofesionálnych knižníc.
Knižnice svoju činnosť zamerali na získavanie nových používateľov, poskytovanie knižnično-informačných služieb, na doplňovanie knižničných fondov a časť knižníc sa zamerala na automatizáciu knižničných činností.

V roku 2006 poklesol knižničný fond v knižniciach okresov Pezinok, Malacky
a Senec celkom o 14 355 knižničných jednotiek. Ročný prírastok knižničného fondu bol
12 727 kn. j., z toho kúpou bolo získaných 6189 kn. j. , darom 4969 kn. j., povinným
výtlačkom 156 kn. j., výmenou 21 kn. j. a bezodplatným prevodom 1392 kn. j.
Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec tvorilo 543 141 kn.
j. Z toho náučnú literatúru tvorilo 115 956 kn.j.( 21,34%), krásnu literatúru 255 277
kn.j.(47%), náučnú literatúru pre deti 23 219 kn.j. (4,27%) a krásnu literatúru pre deti
148 670 kn.j. (27,37%) Náklady na nákup knižničného fondu tvorili 1 505 690.- Sk, čo
je oproti roku 2005 menej o 408 610.- Sk. V priemere na obyvateľa to činí 8,84 Sk, čo je
o 2,57 Sk menej ako v roku 2005, na 1 používateľa je to 112,07 Sk, čo je o 36,72 Sk
menej ako v roku 2005.
13 knižníc nedostalo na nákup knižničného fondu od svojho zriaďovateľa ani
korunu.
Knižničný fond

2005

2006

Rozdiel

Prírastok KF

16 678

12 727

-3949

Úbytok KF

9 197

27 649

-18 452

Čistý prírastok KF

7 481

- 15 163

-7 682

Knižničný fond
Knižničný fond
Knižničný fond
celkom
Počet zväzkov na
obyvateľa
Počet zväzkov
na čitateľa

Prírastok knižničného fondu

2005

2006

Rozdiel

558 086

543 141

-14 945

3,27

3,18

-0,09

43,38

40,40

-2,98

Knižničný fond

2005

2006

Rozdiel

Okres Pezinok

202 302

187 947

-14 355

Okres Malacky

178 798

177 410

-1388

Okres Senec

176 986

177 784

+798

Knižničný fond

2005

2006

Rozdiel

Okres Pezinok

6 393

5 628

- 764

Okres Senec

4 813

3 293

- 1 520

Okres Malacky

5 472

3 805

- 1 667

Z vyše uvedenej tabuľky vyplýva, že vo všetkých okresoch ročný prírastok
knižničného fondu poklesol celkom o 3951 knižničných jednotiek oproti roku 2005.
V roku 2006 ubudlo vo všetkých knižniciach regiónu celkom 27 649 knižničných jednotiek, čo je o 18 452 knižničných jednotiek viac ako v predchádzajúcom roku.
Celkom bolo ku koncu roka 2006 automatizovane spracovaných 141 305 knižničných jednotiek
Na základe Zákona č. 183/2000 Z. z. uskutočnilo 14 knižníc revíziu knižničných
fondov.

Priestorové vybavenie knižníc
Výpožičky a služby
2

Výpožičky

Celková plocha knižníc regiónu je 4884,4 m2, z toho používateľom slúži 4154,7

m.

2005

2006

Rozdiel

467 622

444 021

-23 601

Počet výpožičiek na obyvateľa

2,78

2,60

-0,18

V roku 2006 sa rozšírili priestory MsK Malacky o 850 m2. Z utiesnenej Popolušky sa stala veľmi pekná moderná knižnica vybavená počítačmi s prepojením na internet pre verejnosť a s novým programom, v ktorom sa automatizovane spracováva
knižničný fond.

Počet výpožičiek na používateľa

36,34

33,03

-3,31

Používatelia

Počet výpožičiek celkom

Výpožičky pre deti
% výpožičiek pre deti z výp.
Celkom

Výpožičky

131 187

125 262

-5 925

Knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zapísali v roku 2006 13 442 používateľov čo je oproti roku 2005 viac o 577.

28,05

28,2

+0,15

Používatelia

2005

2006

Rozdiel

Okres Pezinok

235 109

232 814

-2 295

Okres Malacky

102 178

84 458

-17 720

Okres Senec

130 335

126 749

-3 586

V roku 2006 poklesli výpožičky oproti predchádzajúcemu roku vo všetkých okresoch celkom o 23 601 knižničných jednotiek. Najviac poklesli výpožičky v okrese
Malacky o 17 720 knižničných jednotiek.
Z celkového počtu výpožičiek bolo v knižniciach regiónu zapožičaných:
Náučná literatúra pre dospelých
90 122 kn.j. čo je 20,29%
Krásna literatúra pre dospelých
164 541 kn.j. čo je 37,05%
Náučná literatúra pre deti
37 555 kn.j. čo je 8,45%
Krásna literatúra pre deti
87 707 kn.j. čo je 19,75%
Výpožičky periodík
64 096 kn.j. čo je 14,43%
Najväčší pokles oproti roku 2005 nastal u výpožičiek krásnej literatúry pre
dospelých o 10 258 kn.j. Prezenčné výpožičky oproti roku 2005 stúpli o 3912 kn.j.

2005

2006

Rozdiel

Používatelia celkom

12 865

13 442

+577

Z toho deti do 15 rokov

5 123

6 298

+1 175

% používateľov z počtu obyvateľov

7,67

7,89

+0,22

% používateľov z počtu obyvateľov

2005

2006

Rozdiel

Okres Pezinok

10,28

10,55

+0,27

Okres Malacky

6,2

7,00

+0,80

Okres Senec

7,02

6,52

-0,50

V roku 2006 poklesol počet používateľov iba v okrese Senec. V tomto okrese
klesá počet používateľov už niekoľko rokov. Počet detských používateľov vzrástol vo
všetkých okresoch, najviac v okrese Malacky.
Počet návštevníkov v knižniciach regiónu bol 96 807, čo je oproti roku 2005
menej o 27 437.
Ďalšie činnosti

Informačná činnosť
Knižnice poskytli v roku 2006 34 924 bibliografických a faktografických informácií. Oproti predchádzajúcemu roku nastal nárast o 7 587 poskytnutých informácií.

Podujatia

2005

2006

Rozdiel

Podujatia celkom

592

616

+24

V roku 2006 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zorganizovali 616
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezinok bolo zorganizovaných 331, v okrese Malacky 158 a v okrese Senec 127 podujatí. Počet podujatí informačnej výchovy bol 156.
Ostatné podujatia boli zamerané najmä na besedy o knihách, kvízy, rozprávkové
popoludnia súťaže, výtvarné i literárne, ale i besedy so spisovateľmi, výtvarníkmi, hercami, atď. Bola to napríklad beseda so spisovateľkou E. Siegelovou, J. Rezníkom, T.
Janovicom, M. Vadasom, A. Beňkovou, J. Turanom, E. Fordinálovou, J. Mihalkovičom,
G. Futovou, V. Ryšavou, D. Dušekom, M. Grznárovou, J. Uličianskym. Boli to
i besedy s výtvarníkom A. Ilečkom, M. Cipárom, hercom J. Sarvašom, beseda
s veštkyňou Ginou, Radkom Hanykovičom z Čiech, autor bol dlhé roky zatvorený
v Thajsku za pašovanie drog. Navštívili nás i zahraniční poeti Christl Grellová
z Rakúska, Dimiter Stefanov z Bulharska, A. Koltzová z Luxemburska, ktorí sa zúčastnili na Medzinárodnom literárnom festivale Jána Smreka spolu so slovenskými autormi
Jurajom Kuniakom, Vierou Prokešovou, Pavlom Stanislavom, Milanom Richterom.
Ako netradičné podujatie bol organizovaný čitateľský maratón „Pocta Vincentovi Šikulovi“z príležitosti nedožitých 70-tych narodenín, na ktorom čítali osobnosti kultúrneho
a spoločenského života a členovia rodiny.
Zamestnanci knižníc
V roku 2006 pracovalo v knižniciach (prepočítaný stav) celkom 37,95 zamestnancov. Oproti roku 2005 klesol počet zamestnancov o 0,85. V MK v Pezinku pracovalo 16,75 zamestnancov, čo je pokles o 1,75 zamestnancov.
Činnosť Malokarpatskej knižnice v Pezinku v roku 2006
Malokarpatská knižnica v Pezinku sa v roku 2006 zamerala na získanie prostriedkov na nákup knižničných jednotiek, na zabezpečenie ochranného systému fondu
knižnice a aj na jeho realizáciu.
Knižnica zabezpečovala knižnično-informačné služby používateľom knižnice,
ako aj odbornú metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam v Bratislavskom
kraji.
Knižničný fond
Knižničný fond

Knižnično-informačný fond obsahuje 85 366 knižničných jednotiek, okrem klasických
tlačených kníh ho tvoria aj špeciálne typy dokumentov – audiovizuálne a elektronické
dokumenty (encyklopédie, jazykové slovníky a databázy na CD ROM-och). Čitatelia
mali k dispozícii 105 titulov periodík, z toho 10 zahraničných a 32 regionálnych periodík.
Prírastok fondu v roku 2006 bol 2747 kn. j. v hodnote 448 700.- Sk. V priemere
pri nákupe knižničného fondu tvoril rabat 20%. Knižnica vzhľadom na svoje zameranie
a štruktúru čitateľov buduje univerzálny knižničný fond.
V rámci aktualizácie knižničného fondu bola vyradená zastaraná, duplicitná
a opotrebovaná skladová literatúra celkom 9470 knižničných jednotiek v hodnote
331 883,55 Sk. Sk. Týmto bola zavŕšená generálna očista knižničného fondu.
Prírastky knižničného fondu boli spracované elektronicky v databáze kníh.
Z celkového fondu 85 366 bolo automatizovane spracovaných ku koncu roku 2006 79
307 knižničných jednotiek. Čitateľom pre orientáciu vo fonde slúži elektronický on-line
katalóg.
Výpožičky
V roku 2006 Malokarpatská knižnica poskytovala svoje služby používateľom 47
hodín v týždni. K základným knižničným službám patria prezenčné a absenčné výpožičky, doplnkové služby – medziknižničná výpožičná služby, rezervácia kníh, prolongácia
kníh, reprografické služby, t. j. vyhotovenia fotokópií z dokumentov knižnice pri dodržiavaní autorského zákona, bibliograficko-informačné služby pre čitateľov aj pre verejnosť.
V roku 2006 knižnica zapožičala 183 765 knižničných jednotiek, čo je oproti
roku 2005 o 1149 knižničných jednotiek viac.
Výpožičky – porovnávacia tabuľka

Výpožičky celkom
Počet výpožičiek na čitateľa

2005

2006

Knižničný fond celkom

92 089

85 366

Počet zväzkov na čitateľa

27,72

24,76

Počet zväzkov na obyvateľa

4,33

4,00

Počet výpožičiek na obyvateľa

2005

2006

182 616

183 765

54,98

53,31

8,6

8,61

Informačná činnosť bola zameraná na poskytovanie ústnych a písomných informácií a vypracovanie rešerší, spolu bolo poskytnutých 31 305 informácií. V rámci
rešeršnej činnosti na vyžiadanie používateľov bolo vypracovaných 26 rešerší s počtom
záznamov 3 116.

Používatelia

Elektronická ochrana KF

Služby Malokarpatskej knižnice využívalo v roku 2006 3447 registrovaných
používateľov, z toho 1223 detí do 15 rokov. Skladbu dospelých používateľov tvorili
študenti stredných a vysokých škôl, ľudia v produktívnom veku zo všetkých profesií
a vedných odborov a dôchodcovia. Z celkového počtu obyvateľov je 16,15 % používateľov.
Počet používateľov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 126. Je to po
dlhšom období poklesu čitateľov po prvý krát čo počet používateľov vzrástol.
V priebehu roka 2006 navštívilo Malokarpatskú knižnicu 33 831 návštevníkov.

Koncom roka bol v knižnici nainštalovaný elektronický systém - brány na
ochranu knižničných fondov.

Ďalšie činnosti
V roku 2006 uskutočnila Malokarpatská knižnica v Pezinku 268 vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí pre používateľov. Pre deti bolo uskutočnených 203
kolektívnych podujatí, z toho v rámci informačnej výchovy 26. Knižnica popri už tradičných podujatiach – besedy, lit. kvízy... organizuje aj netradičné, ako napr. čitateľský
maratón a spoluorganizuje Medzinárodný literárny festival Jána Smreka s účasťou zahraničných autorov.

Čo pripravila Mestská knižnica v Bratislave
Bratislave
v stošiestom roku svojej existencie...

Zuzana Liptáková

Metodická, koordinačná a edičná činnosť
Útvar metodiky uskutočnil v roku 2006 72 metodických návštev v knižniciach
regiónu, a poskytol celkom 204 konzultácií. Knižnica zabezpečovala vzdelávanie pre
profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov formou školení, odborných konzultácií pre knihovníkov, primátorov, starostov miest a obcí, poradenskú činnosť v otázkach
základnej knižničnej techniky a evidencie, revízií knižničných fondov a automatizácie
knižničných činností.
V rámci edičnej činnosti vyšli nasledovné publikácie:
Knihovnícky časopis OČK(o) č.1/2006
Kalendárium výročí 2006
Vincent Šikula – personálna bibliografia
Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec za rok 2006
Odborné kurzy , porady a semináre
Odborný seminár: Sociálno-psychologický výcvik pre knižničných pracovníkov
Porada profesionálnych knihovníkov okresov PE, MA, SE, konala sa po odbornom seminári
Pracovné stretnutie k automatizácii knižnično-informačných činností vo verejných knižniciach BSK,
Individuálne zaškolenie pracovníkov MsK v Senci na prácu v programe ARL- spracovanie dokumentov( zdieľanie spoločného servera na budovanie databázy kníh) 8 školení

Aktivity pre deti a mládež
v Mestskej knižnici v Bratislave v roku 2006
Aktivity Mestskej knižnice sa v práci s deťmi a mládežou orientujú tromi hlavnými smermi:
- základ tvorí poskytovanie knižničných služieb a individuálnych odborných konzultácií deťom a mládeži;
- organizovanie podujatí pre vzdelávanie, resp. vhodné využívanie voľného času
detí a mládeže;
- propagácia služieb Mestskej knižnice na bratislavských materských, základných,
stredných a vysokých školách.
Mestská knižnica cieľavedome pracuje s mládežou, celoročne sa usiluje pritiahnuť túto kategóriu používateľov do knižnice, aby ju naučila využívať svoje služby nielen
kvôli štúdiu, ale aj kvôli zmysluplnému vyplneniu voľného času.
Mládeži, študujúcej v Škole knihovníckych a informačných štúdií, umožnila
Mestská knižnica na svojich pracoviskách vykonávať prax. Ich mesačný pracovný pobyt
v knižnici bol obohatený o zorganizovanie informačného dňa slúžiaceho na oboznámenie študentov s pracoviskami knižnice, organizáciou ich práce i služieb pre čitateľov.
Knižnica sa takisto venovala všetkým študentom (najmä z Katedry knižničnej
a informačnej vedy FF UK), ktorí písali referáty, seminárne, diplomové práce
a potrebovali k nim študijnú literatúru z oblasti knihovníctva alebo z histórie, či súčasnosti Mestskej knižnice. Poskytovala im bibliografické informácie i odborné výklady
o Mestskej knižnici, resp. pre študijné účely im sprístupnila interné a metodické materiály z archívu knižnice.

Okrem klasických knižničných služieb, ktoré poskytuje Mestská knižnica
v Bratislave mladým čitateľom, organizujeme aj množstvo aktivít podporujúcich vzťah
k čítaniu a literatúre formou besied, stretnutí so spisovateľmi, prezentácie nových publikácií či autorov, exkurzií i grantových programov.
V roku 2006 knižnica usporiadala pre deti a mládež viac než 60 kultúrnych
podujatí.
Prehľad podujatí pre deti a mládež v roku 2006
Úsek koordinácie a metodiky
BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 2006, 22.4. 2006
Ukážka výcviku vodiacich psov, p. Prok: SVETLÁ MESTA – výstava fotografií zo
života vodiaceho psa
HRA NA FĽAŠKY (interaktívne vystúpenie divadla Aha pre deti)
Bratislava – mesto, ktoré číta (vyhodnotenie čitateľskej súťaže, detský kvíz) Do súťaže
sa zapojilo 571 súťažiacich, z toho bolo až 459 detí nielen z mnohých mestských častí
Bratislavy, ale i zo Slovenska (v hojnom počte súťažili napr. i zdravotne postihnuté deti
zo ZŠI pre nehovoriacich v Brezolupoch)
Cyklus ČÍTAJME SPOLU (grantový projekt)
Pravidelné integrované stretnutia slabozrakej mládeže s vidiacimi rovesníkmi
organizované v spolupráci s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých. Súťažnoliterárne podujatia sú zamerané na rôzne témy s prizvanými odborníkmi, obohatené literárnymi ukážkami. V r. 2006 sa konalo 5 stretnutí:
Popoludnie s Andersenovými rozprávkami, 5.4.2006
Čítajme spolu 2: Letné dobrodružstvo v knižnici, 7. 6. 2006
S Katkou Brychtovou o láske, 27.9. 2006
Zločin a detektívka, 25.10. 2006
Čaro a kúzla zimných dní, 22.11. 2006
Femina: Slovenské spisovateľky deťom, 31.5. 2006
Pri príležitosti MDD sa uskutočnilo autorské čítanie spisovateliek klubu Femina z tvorby
pre deti a mládež
Ravena: Z police do ulice, 26.6. 2006
Otvorenie festivalu Ravena, prezentácia mladých literárnych talentov

Poézia – tanec, 17.10. 2006
Poézia – vernisáž – hudba, 14.12. 2006

Úsek literatúry pre mládež
V priebehu roku 2006 sa v tomto úseku realizovalo 25 exkurzií pre mládež rôznych základných a stredných škôl. Často boli spojené s besedami venovanými významným výročiam slovenských autorov (dve besedy boli spestrené sprievodnými bibliografickými letákmi o živote a tvorbe autorov):
Rozprávkar (85. výročie narodenia R. Morica)
Slovenské povesti (110. výročie narodenia J. Hronského)
Farebný svet rozprávok (70. výročie narodenia Ľ. Feldeka)
Prázdnin sa nebojím (60. výročie narodenia P. Glocka)
Knižky pod stromček (novinky pre deti v knižnom fonde 1.12. 2006 pre ZŠ Karloveská)
V spolupráci s Centrom voľného času na Gessayovej ul.6 sa vo výkladoch úseku
celoročne konali výstavky detských prác na rôzne témy.
Detskí čitatelia tohto úseku sa zapojili i do celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom,
ktorú organizuje nezisková organizácia Osmijanko.
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Popoludnie s povesťami, 1.3. 2006, 14.15 - 15.30 hod.
Literárne popoludnie pre zrakovo postihnuté deti
Hory a mesto 26. 4. o 14.00
Beseda o horách a horolezcoch pri príležitosti festivalu horských filmov. Cieľom akcie
bolo prebudiť vzťah k prírode a názorne ukázať horolezecké pomôcky a výstroj
Žijú medzi nami
Informačné prednášky pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl
zamerané na oboznámenie sa so špecifikami potrieb zrakovo znevýhodnených, pravidlami komunikácie so zrakovo postihnutým človekom, s bibliograficko-informačným
aparátom oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých i s kompenzačnými pomôckami,
ktoré používajú zdravotne postihnutí čitatelia.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry (UHUL)

Anita Tešovičová: Bola Mica u holiča, 19. 9. 2006
Prezentácia detskej knihy pre deti MŠ Timravina

Tento úsek pravidelne usporadúva koncerty mladých talentov v spolupráci
s mnohými školami. V r. 2006 sa uskutočnilo 10 koncertov:

Cyklus PRIESTOR PRE MLADÝCH (grantový projekt)
Pravidelné prezentácie mladých talentov rôznych umeleckých oblastí v Mestskej
knižnici v Bratislave, na ktorých sa predstavilo cca 30 mladých umelcov:

Koncert mladých talentov, 23. 3. 2006 (VŠMU Bratislava)
Koncert mladých talentov, 30. 3. 2006 (Štátne konzervatórium)
Diplomový koncert, 31. 3. 2006 (PdF UK)
Komorný koncert, 5.4. 2006 (Štátne konzervatórium)
Komorný koncert: Barokové sonáty, 27.4. 2006 (Štátne konzervatórium)

Próza - vernisáž- koncert, 20.9. 2006

Koncert mladých talentov, 24.5. 2006 (VŠMU Bratislava)
Komorný koncert, 25.5. 2006 (Katedra hudobnej výchovy PdF UK)
Flautový koncert, 8.6. 2006 (Štátne konzervatórium Bratislava)
Predvianočný koncert, 30. 11. 2006
Vianočný koncert, 13.12. 2006
Podujatia Mestskej knižnice v Bratislave pre deti, mládež i dospelých sú zverejňované i archivované na webovej stránke:
http://www.mestskakniznica.sk/podujatia.html.

Seniori spomínajú...

Vlasta Kalinová
Ako je to s našou históriou?
Priznám sa, že sa už dlho zapodievam otázkou: ako sa vlastne meria vek určitých spoločenstiev, ako napr. Spolku slovenských knihovníkov, a vychádza mi, že šesťdesiatka Spolku neznamená, že by sme mali hovoriť o jeho starobe, ale práve naopak.
Tieto úvahy ma nakoniec priviedli k tomu, že som sa napokon zaradila medzi „pamätníkov“, a tak píšem týchto pár spomienok, aby som splnila svoj sľub, dávno daný Petrovi
Kuzmovi.
Takže téma znie „60 rokov SSK“. Neabsolvovala som všetky roky, preto sa
vyjadrujem len k tomu, čo viem.
Na slávnostnom zasadnutí k šesťdesiatinám SSK odznelo veľa prácne spracovaných faktov, najmä zásluhou Marty Weissovej, čo som úprimne obdivovala, ale nazdávam sa, že holé fakty sú stále len holé – napriek tomu, že sa za nimi skrýva veľa neskutočných bojov, statočných a profesionálnych postojov, hľadania stratégie na prežitie,
a napokon aj aktivít.
Začnime však od začiatku. Patrí sa pripomenúť, že zakladatelia nášho Spolku
patrili v roku 1946 medzi významné osobnosti spoločenského, ale aj politického života,
ako Dr. Anton Baník (jeden z prvých absolventov Slovenskej univerzity – t. č. UK), Dr.
Jindra Hušková, Jozef Repčák (vtedy absolvent Mahenovho knihovníckeho kurzu
v Brne), Dr. Dušan Čaplovič a ďalší. Napriek tomu, že robili čo mohli, aj činnosť Spolku
bola determinovaná vtedajšou politickou situáciou, a tak po počiatočnom sľubnom rozle-

te bola jeho činnosť po februári 1948, teda v roku 1951 zastavená, ako napokon všetko,
čo zaváňalo spolčovaním. Nastala prestávka, ktorú sa usiloval preklenúť najmä Ing.
Jozef Hajdušek, vtedajší vedúci oddelenia knižníc na Povereníctve školstva a kultúry
tým, že inicioval vytvorenie Slovenskej knižničnej rady (SKR), ktorá bola na začiatku
poradným orgánom povereníka. Neskôr jej bola prisúdená aj funkcia iniciatívna, a tak
sa stalo, že mohla, aj keď len obmedzene, ale predsa z časti nahradiť absenciu Spolku.
Zástupcovia SKR sa napríklad pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach IFLA, organizovali mnohé podujatia, najmä konferencie, ktoré boli vtedy v móde, a je preto len prirodzené, že sa nemohli vyhnúť ideologickému vplyvu vtedajších čias. Rovnako vznikli
Krajské knižničné rady, ktoré pomáhali organizovať knižničnú činnosť na regionálnej
úrovni. Dovolím si tvrdiť, že napriek všetkým politickým negatívam boli 50. roky pre
rozvoj knižníc veľmi priaznivé. Vznikli viaceré vedecké, ďalej krajské a okresné knižnice a nedostatok kvalifikovaných knihovníkov podnietil vznik a rozvoj knihovníckeho
školstva. Tomuto rozvoju iste významne napomohol aj prijatý československý Zákon č.
53/1959 o jednotnej sústave knižníc, napriek jeho negatívam z dnešného pohľadu.
Všetky tieto skutočnosti vyvolávali aj potrebu nového založenia, či presnejšie
oživotvorenia spolkovej činnosti, čiže vzniku platformy, na ktorej by sa mohli knihovníci stretávať a riešiť svoje problémy bez ohľadu na to, či boli z vedeckej, ľudovej, školskej alebo inej knižnice, čiže vznikala potreba demokratickej profesionálnej platformy.
Mimochodom, keď už spomínam ten demokratický princíp, ktorý sa vždy rešpektoval, napadá mi prečo nie je v súčasnom organizačnom poriadku SSK jeho najvyšším orgánom valné zhromaždenie?
Vďaka obrodnému procesu a následne politickému uvoľneniu sa mohol v dňoch
3. – 4. decembra 1968 konať I. zjazd slovenských knihovníkov a informatikov
v Bratislave. Bezprostredne po ňom sa uskutočnilo valné zhromaždenie novo vytvoreného Spolku. jeho prijatý program bol zacielený na rozvoj mnohých knižničných, ale už aj
informatických činností, na vznik komisií a pod. Bol veľmi ambiciózny, čo možno dokumentovať aj tým, že si vytýčil za prvoradú úlohu pripraviť národný knižničný zákon
pre Slovensko. Bola vytvorená komisia v zložení: Dr. Vlasta Kalinová, Dr. Štefan Ďurovčík a právnik Dr. Pavol Pohánka (brat známeho hudobníka). Podarilo sa pripraviť
prvé návrhy, avšak ďaleko sme sa nedostali, pretože všetko zastavila nastupujúca normalizácia na začiatku 70. rokov. Dovolím si tvrdiť, že neustálym udržiavaním myšlienky za
prijatie tohto zákona sa to napokon podarilo v ústretovejšom období 90. rokov.
Vráťme sa však k spolkovej činnosti. Predsedom vtedajšieho Zväzu slovenských
knihovníkov a informatikov sa stal v roku 1968 Dr. Jozef Boldiš, riaditeľom Ústrednej
knižnice SAV a jeho pravou rukou – tajomníkom Dr. Dominik Manca. Aj keď sa títo
dvaja občas nepohodli, patrí im ku cti, že robili v daných podmienkach čo sa dalo. ZSKI
bol prijatý za člena IFLA, a dnes už asi málokto vie, že práve Dr. Boldiš inicioval na jej
zasadnutí vytvorenie komisie pre teóriu knižničnej vedy. Škoda však - i pre slovenské
knihovníctvo, že neprijal aj funkciu predsedu uvedenej komisie, do ktorej ho nominovali. Aj keď som mu to veľmi zazlievala, neskôr som pochopila, že to nebolo z jeho strany
zľaknutie sa zo zodpovednosti, ale najmä obava, že potrebné cesty do zahraničia na zasadnutia by mu mohli priniesť vzhľadom na vývoj politickej situácie mnohé nepríjem-

nosti (aj keď mal Spolok neskôr v tejto komisii zástupkyňu bez publikovaných teoretických prác).
Z hľadiska historickej objektivity treba poznamenať, že uvedeným, ako aj ďalším aktivitám bola priaznivo naklonená aj skutočnosť, že povereníctvo bolo ako prvé
povýšené na Ministerstvo kultúry s právomocou priameho riadenia národnej
a národnostných kultúr na Slovensku, a to vďaka jej vtedajšiemu ministrovi Vasiľovi
Biľakovi. Život však šiel ďalej, a to napriek veľkému úsiliu o zavedenie čs. federácie –
zostali tieto myšlienky, aj keď potvrdené zákonom, v praxi nerealizované.
Nastúpili 70. roky a s nimi obdobie tvrdej normalizácie. Veľa schopných knižničných pracovníkov – od ústredia až po regióny – muselo odísť zo svojich pracovných
postov. Žiaľ, nepoznám ani jediný prípad, že by sa ich bol niekto zastal, hoci Spolok je
predovšetkým profesijným združením. Tieto slová píšem najmä preto, lebo aj keď je
všetko už „za nami“, žije ešte veľa mojich rovesníkov, ktorí by si mali spytovať svoje
svedomie.
V tomto období Spolok prešiel do stratégie tichej pasivity. Priznám sa, že som
za to Dr. Boldiša z pozície mojej vtedajšej funkcie na Ministerstve kultúry často kritizovala za „nič nerobenie“. On mi vždy odvetil, že keď budeme „pracovať v tichosti“, tak
Spolok prežije. Vývoj potvrdil, že mali aj s Dr. Mancom pravdu. Často som sa zaoberala
myšlienkou, prečo teda náš Spolok „prežil“ – v porovnaní so situáciou v Čechách, kde
Spolok zanikol, vlastne nezanikol, ale bol z iniciatívy Jaroslava Lipovského, vtedajšieho
vedúceho oddelenia knižníc na českom Ministerstve kultúry zrušený. Veľa našich českých kolegov a blízkych spolupracovníkov, ako Dr. Jiří Cejpek, Dr. Jarmila Burgetová,
Dr. Láďo Kůrka, Dr. Rudolf Málek a mnoho - mnoho ďalších bolo označených za nepriateľov, aj s patričnými dôsledkami. Udržanie nášho Spolku teda nebolo ľahké aj preto, že vplyv českého ministerstva bol u nás ešte stále veľmi veľký.
Patrí sa teda zdôrazniť, že vďaka občianskej statočnosti a múdrosti vtedajších
funkcionárov Spolku, ako aj priaznivému postoju nášho ministerstva vďačíme dnes za
to, že môžeme oslavovať šesťdesiatku Spolku. Azda je vhodné i pripomenúť, najmä
súčasnému knihovníckemu školstvu, Slovenskej národnej knižnici, ale aj celému knižničnému spoločenstvu, že by si mali všimnúť konečne toto obdobie a pravdivo zhodnotiť
aj jeho predstaviteľov. Ing. Vincent Kútik, riaditeľ Univerzitnej knižnice často pripomínal, že bez poznania vlastnej histórie nemožno správne napredovať.
Na záver poznamenávam, že aj keď mal Spolok v minulosti sekretariát (čo sa teraz často pripomína), ťažisko jeho činnosti vždy spočívalo na dobrovoľnej, individuálnej
a kolektívnej práci jeho členov a preto nielen tým 60, ktorí boli ocenení, ale možno 600
alebo aj ďalším patrí vďaka a uznanie, pretože konali a vykonávajú každodennú mravenčiu prácu na vzdelanosti národa, pretože si túto prácu osvojili nie ako zamestnanie, ale
ako povolanie – ako nám často zdôrazňoval nestor slovenského knihovníctva Dr. Jozef
Repčák. Je teda zjavné, že v tých uplynulých rokoch bola v knihovníckom spoločenstve
oveľa viac pestovaná kolektívna zodpovednosť k našej vlastnej profesii a preto sa prihováram za jej oživotvorenie.

Autorka nasledujúceho príspevku je aj
komisárkou spomínanej výstavy...

Eva Cíferská
Pozývame Vás na Stretnutie s Klárou Jarunkovou
Spisovateľka Klára Jarunková je osobnosť literatúry, ktorej diela zanechali nezmazateľnú stopu na mnohých generáciách čitateľov jej kníh. Nedožité 85. narodeniny
autorky si práve pripomíname výstavou v Mestskej knižnici mesta Piešťany. V úvode
scenára výstavy si prečítame: „Výstava má priblížiť celoživotnú tvorbu, ktorá vychádzala z reality doby a zároveň bola nadčasová. Hrdinovia v jej tvorbe sú živé bytosti, akoby
vystupujúce z obrazov každodenného života a predsa sú plnokrvnými predstaviteľmi
toho zvláštneho myšlienkového sveta, ktorý nás učí spoznávať samých seba a pochopiť
okolitý svet. Vo svete plnom nástrah a nepochopenia nachádzajú jej hrdinovia ten prameň čistej vody, po ktorom bytostne túžia, aby sa z neho napili ako zo studnice poznania
pri vstupovaní do sveta dospelých.“
V porovnaní s predchádzajúcimi táto expozícia poskytuje doteraz najkomplexnejší obraz o tvorbe i osobnosti spisovateľky.
Vstupná časť výstavy je venovaná osobnému životu Kláry Jarunkovej. Prostredníctvom početného fotografického materiálu sa s ňou stretneme v mnohých podobách
v rôznych časových obdobiach. Je tu napríklad svadobná fotografia a viaceré zábery
s dcérou Danielou. Iste zaujímavá je kópia vysokoškolského indexu či maturitného tabla.
Súčasťou tejto časti výstavy je pracovný kútik so stolom a autentickou lampou z bytu
spisovateľky. V poličke sú vystavené pôvodné knihy autorky. Do tohto celku organicky
patrí predstavenie knihy Horehronský talizman, ktoré obklopujú vzácne historické snímky jej rodičov, súrodencov a ďalšej rodiny. Autorka približuje čitateľom spomienky
svojho otca s nasledovným úvodom: „Pamäti, ktoré tu predkladáme, zavedú čitateľa
časove na začiatok nášho storočia a geograficky do jedného z najchudobnejších kútov
Slovenska – na Horehronie. Ba až na sám Vrchhron, kde bol život tvrdší ako tá horehronská skala a svojou tvrdosťou vyháňal ľudí za živobytím do sveta bližšieho i veľmi
ďalekého. Ako v tom svete žili, ako sa v ňom držali, ako sa domov vracali i nevracali –
o tom veľa nevieme. Nasledujúce riadky zachytávajú jeden z tých dávnych ľudských
osudov. Sú autentickým, vlastnoručne napísaným záznamom červenoskalského rodáka
Júliusa Chudíka. Na vydanie ich pripravila Klára Jarunková“
Výstava pokračuje prehľadom pôvodnej tvorby (s uvedením rokov všetkých vydaní). Pri pôvodných tituloch sú uvedené jazyky, do ktorých bola kniha preložená spolu
s rokom vydania prekladu. Bibliografia tvorby autorky predstavuje 22 pôvodných titulov

preložených do 32 jazykov. Spolu je to 160 kníh vydaných v zahraničí. Komplexný
prehľad tvorby je obohatený o kópie vybraných najvýznamnejších článkov a recenzií zo
zahraničných periodík.
Pestrú mozaiku tvoria kópie obálok prekladov Kláry Jarunkovej, ktoré nie sú
súčasťou expozície, pretože sú uchované len v jednom archívnom výtlačku.
Nasledujúci blok výstavy predstavuje prvú časť literárnu tvorby – knihy Jediná,
Hrdinský zápisník, Brat mlčanlivého Vlka, Tulák, Pomstiteľ a Tiché búrky. Vo vitrínach
sú cudzojazyčné vydania titulov. Ku každej knihe pripravila autorka scenára niekoľko
vhodne vybraných úryvkov, ktoré môžu dať podnet vnímavému návštevníkovi výstavy,
aby siahol po knihe a prečítal si ju celú. Celok dotvárajú ilustrácie Miroslava Cipára ku
knihe Hrdinský zápisník a ilustrácie spisovateľkinej dcéry Daniely Zacharovej ku knihám Tulák, Jediná, Pomstiteľ a Tiché búrky. Zahraničné vydania najprekladanejších
titulov autorky – kníh Jediná a Brat mlčanlivého Vlka – sa nachádzajú vo vitrínach
v centre výstavného priestoru.
Čelná stena je venovaná výberu najvýznamnejších domácich i zahraničných
ocenení a pozdravných listov. Nájdeme tu napr. Cenu vydavateľstva Mladé letá, Pribinov kríž, zo zahraničných Deutsche Jugendbuchpreis, Čestnú listiny Ceny H. Ch. Andersena, či Premio Europeo „Cittá di Caorle“. Kompletnému zoznamu cien je venovaná
osobitná plocha.
Ďalší celok expozície je venovaný početným spoločenským aktivitám autorky.
Bola prezidentkou Československej a neskôr Slovenskej sekcie IBBY, zakladateľkou
AOSS, pôsobila v PEN klube. Nemožno opomenúť jej pôsobenie ako redaktorky humoristického časopisu Roháč, či prispievateľky do novín a časopisov. Niektorých jej priateľov a spolupracov-níkov, zábery z ciest a preberaní cien uvidíme na vybraných fotografiách.
Výstava pokračuj predstavením ďalších tituly – opäť preklady vo vitrínach
a výber textov a ilustrácie na stenách. Ide o knihy Čierny slnovrat, Nízka oblačnosť,
vydania rozprávok a cestopisov. Plochu dopĺňajú ilustrácie Daniely Zacharovej ku knihám Dedko a vlk, O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku a Obrázky z ostrova.
Predpokladám, že prehliadka výstavy vám poskytne nové podnety a poznatky.
Nás, čo sme ju pripravovali, potešili vyjadrenia dlhoročných priateľov Kláry Jarunkovej.
Po vernisáži sme sa dozvedeli, že aj ich výstava v mnohom obohatila, čo pre nás veľa
znamená.
Výstava „Stretnutie s Klárou Jarunkovou“, ktorú pripravila Mestská knižnica
v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave potrvá
do 18. mája 2007.
Obsahovú a vizuálnu podobu výstavy pripravili: dr. Gabriela Škorvanková – autorka scenára a akademická maliarka Daniela Zacharová – autorka výtvarného riešenia.
Naša vďaka patrí i spolupracovníčke knižnice - pani Eve Dvorskej, ktorá sa veľkou
mierou pričinila o celkovú podobu expozície.
V Bratislave si budeme môcť výstavu pozrieť v júli v Univerzitnej knižnici
a na september je dohodnutá jej reinštalácia v Knižnici Jiřího Mahena v Brne.

Svet pod lupou...

Rozhovor o jednej knižnici v Afrike
pripravila Jana Jelínková...

Lepšie je dať človeku udicu, aby sa naučil loviť ryby...
(Rozhovor s Katarínou Pišútovou o projekte pre obyvateľov okolo jazera
Bunyonyi v africkej Ugande, v rámci ktorého bola vybudovaná aj komunitná knižnica)
V zmysle tohto hesla funguje na malom jazernom ostrove Itambira v Afrike v
štáte Uganda komunitný projekt, resp. organizácia, ktorá sa snaží robiť také programy a
činnosti, ktoré by mohli pomôcť miestnej komunite. Najdôležitejšie pre ľudí v tejto oblasti je práve vzdelanie.
Ľudia na jazere Bunyonyi si dobre uvedomujú, že jedinou cestou, ako sa dostať
z chudoby, v ktorej sa nachádzajú, sú lepšie schopnosti, alebo niečo, čo by im pomohlo
získať nejakú prácu. Nezamestnanosť je príliš vysoká a nekvalifikovaných pracovných
síl je veľmi veľa. Iba málo ľudí z miestnej komunity dokončí strednú školu, hlavne preto, že za strednú školu treba platiť školné a pre rodiny, ktoré majú okolo desať detí to nie
je mysliteľné, čiže na to vlastne nemajú žiadne prostriedky.
Významné miesto vo vzdelávaní na tomto ostrove teda patrí knižnici. Začala s
300 knihami, ktoré museli byť roztriedené a skatalogizované. Hlavnými atrakciami, ako
sa môžte dočítať nielen v rozhovore, ale aj na Katkinej webstránke, boli – podobne ako v
slovenských knižniciach – počítače a dataprojektor. Počítače bez internetu? To teda nie...
Knižnica ide s dobou aj v Afrike. Ďalšou zaujímavosťou je kino v knižnici, v ktorom sa
prvýkrát premietalo hneď v deň otvorenia knižnice. Prvý film, ktorý mal tú česť byť
premietnutý, bol Čarodejník z krajiny Oz.
Vďaka Internetu mohol vzniknúť aj tento rozhovor, ktorý je plný zaujímavých
informácií... ...preto neodkladajte jeho čítanie, poďte si ho prečítať :-)
Jana: Kedy vznikla knižnica a z akých zdrojov je financovaná?
Katka: Knižnica sa začala budovať roku 2005 a to s finančnou podporou pani Arlene
Gerber z mesta Greenlawn, N. Y., USA a miestneho Rotary klubu v meste Huntington,
N. Y., USA.
Jana: Na ktoré miesto na mape sa máme pozrieť, aby sme vedeli, kde sa knižnica na-

chádza?
Katka: Treba sa pozrieť do juhozápadného rohu Ugandy – pri hraniciach s Rwandou a
Kongom. Sme na ostrove Itambira, ktorý sa nachádza v jazere Bunyonyi – jazero a jeho
ostrovy sa dajú pekne nájsť na satelitných fotografiách cez Google Earth.
Jana: Ako vlastne vznikol nápad založiť knižnicu, a koľko kníh tam v súčasnosti máte?
Katka: V krajine, ako je Uganda, kde sa platí školné aj na stredných školách, sa vzdelanie veľmi cení, lebo vzdelanie znamená pre týchto ľudí asi jedinú cestu z chudoby, v
ktorej sa nachádzajú. Potreba vzdelávania je tu teda obrovská, ľudia majú záujem, chcú
robiť kurzy, chcú získať nejaké schopnosti a zručnosti, ktoré by im pomohli nájsť si
nejakú prácu. Nezamestnanosť sa tu pohybuje okolo 80%, o sociálnych dávkach nikdy
nepočuli, každý sa teda snaží získať nejakú kvalifikáciu, aby vôbec mohol mať šancu sa
zamestnať – veľká väčšina ľudí je tu bez vzdelania – rodičia nemali na to, aby deťom
platili strednú školu, takže končili základnou.
Kníh máme momentálne niečo vyše 800, čakáme ešte jednu zásielku z Európy,
takže snáď sa dostaneme čoskoro k číslu 900.
Jana: Ako máte tematicky zameraný fond?
Katka: Zameriavame sa najmä na detské knihy a knihy o Afrike, ďalej na knihy od
afrických autorov alebo so vzťahom k Afrike. Tiež na stredoškolské učebnice a odborné
knihy na stredoškolskej úrovni. Spolupracujeme so strednou školou na susednom ostrove
Bwama. Učitelia a študenti si k nám chodia požičiavať knihy, plánujeme rozbehnúť ešte
aj detské literárne projekty (literacy project) v spolupráci so základnou školou, a potom
asi aj nejaké literárne programy pre dospelých (adult literacy programme).
Jana: Aké ďalšie zaujímavé možnosti knižnica svojím čitateľom ponúka?
Katka: V druhej časti knižnice je počítačová učebňa, v ktorej sa nachádza šesť počítačov na solárnu energiu. Bohužiaľ však počet panelov, ktoré máme k dispozícií, nám
umožňuje mať počítače zapnuté iba približne dve hodiny denne. Panely a batérie sú asi
trikrát drahšie ako samotné počítače. Ďalej robíme kurzy pre učiteľov a študentov zo
strednej školy a kurzy pre dospelých, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s počítačom.
Koncom tohto roka by sme mali dostať rýchlejšie pripojenie na Internet, ktoré nám
umožní pripojiť celú učebňu, a budeme tak môcť vyučovať aj prácu s Internetom, na čo
sa tu všetci naozaj veľmi tešia. Zatiaľ máme iba úbohý a veľmi drahý dial-up na jeden
počítač, s čím sa nejaké masové využitie Internetu nedá realizovať.
Máme tiež zbierku filmov a dataprojektor, s ktorým robíme filmové predstavenia. V našom fonde sa nachádza veľa dokumentárnych filmov najmä o Afrike, čo Afričanov zaujíma ďaleko viac ako nejaká Európa alebo Amerika.
Okrem knižnice robíme v rámci nášho komunitného projektu aj ďalšie aktivity, medzi
ktoré patrí poskytovanie štipendií, čiže vlastne školného pre študentov strednej školy,
poskytujeme aj „školské autobusy“ pre základnú školu, ktorá je tiež na ostrove Bwama –
je to denná škola a deti z okolitých dedín na pevnine majú problém dostať sa do a zo
školy. Poskytujeme im preto niekoľko veľkých kanoí vydlabaných z kmeňa stromu,
ktoré tu patria medzi najčastejší dopravný prostriedok, čiže tie kanoe sú „autobusy“, a

tiež zabezpečujeme „šoférov“, ktorí vozia deti ráno do školy a poobede zasa zo školy.
Robíme aj zdravotnícke kurzy a vzdelávanie pre farmárov, keďže tu väčšina ľudí žije z
toho, čo si dopestuje.
Jana: Koľko stálych pracovníkov knižnica má? Prípadne, kto môže byť knihovníkom vo
vašej knižnici?
Katka: Knižnica nemá stáleho pracovníka, na to nemáme financie. Knihovníka robí
popri inej práci jeden z našich manažérov, databázu a registráciu kníh som ako dobrovoľník robila ja. Knižnica je normálne vo dne otvorená a k dispozícii pre prezenčné
štúdium komukoľvek, kto príde, plus sa v nej robia počítačové kurzy a filmové predstavenia.
Kto môže byť knihovníkom? Ak nájdeme niekoho, kto to bude robiť zadarmo,
tak sa veľmi potešíme, inak na plný úväzok knihovníka asi tak skoro nebudeme mať. V
princípe ho, ale asi na takú malú knižnicu, ani nie je treba.
Jana: Čo záujem o počítače, je veľký?
Katka: Záujem je veľký, kurzy je však možné robiť iba koľko dovolí kapacita solárnych
panelov, ako som už spomínala.
Jana: A na záver posledná otázka. Ako si sa vlastne dostala k tejto práci a čo Ťa stále
motivuje?
Katka: Projekt rozbehol môj manžel, ja som si teda spolu s ním vzala aj projekt ;-)
Stránky projektu s obrázkami a popismi toho, čo robíme si môžte prečítať na
http://susnow.org/amagara. Je to práca, ktorá má podľa mňa zmysel a význam, pretože
umožňuje získať nejaké vzdelanie ľuďom, ktorí si uvedomujú jeho hodnotu a fakt, že im
to môže výrazne zlepšiť život. Až moje deti budú musieť do školy, tak tu zrejme prestaneme tráviť tak veľa času, ale vždy sa sem budeme vracať, dnes už to je tak akosi druhý
domov.
Jana: Môžeš ešte prezradiť nejaký veselý zážitok?
Katka: Biela je pre nich krajšia. Je to komické a zároveň smutné – ale je to fakt: Čím
svetlejšia pokožka a rovnejšie vlasy, tým je podľa ugandských kritérií človek krajší. Keď
sa tu niekomu narodí dieťa, ktorého pokožka má svetlejší odtieň, všetci čo prídu na návštevu, to nezabudnú spomenúť a šťastným rodičom zablahoželať. Rovnako, keď je dieťa
veľmi čierne, je často terčom rôznych vtipov. Keď sa mi naši manažéri občas snažia
vysvetliť, že o kom sa práve rozprávajú, popisujú dotyčného človeka ako „ten čierny“,
respektíve „ten hnedý“. Chvíľu mi trvalo si uvedomiť, že hovoria o odtieni pokožky.
Vlani sa oženil Sila, jeden z našich externých zamestnancov. Na svadbe sme sa
zoznámili s nevestou (mimochodom, rozprávať sa s nevestou je na ugandskej svadbe
netypické, ale o svadbách napíšem niekedy inokedy, môžte si prečítať na mojej stránke).
O niekoľko dní neskôr som sa stretla so Silom a pýtal sa ma, ako sa mi páči jeho manželka. Potom, čo som mu zložila primeraný kompliment dodal: „A všimla si si, ako je
krásne svetlá?“ Vravím: „všimla, je krásna, ale je to dôležité?“ Pozrel sa na mňa začudovane a odpovedal: „Samozrejme že je, čiernu by som si predsa nevzal...“

Keď sme v Kampale navštívili obchod s počítačmi, bol tam práve zákazník,
ktorý si kupoval počítač a keď mu ho balili zrazu začal kričať, že nechce myš, ktorú mu
balia, že chce tú vo výklade. Predavači mu vysvetľovali, že myš vo výklade je optická a
musel by si na ňu doplatiť, čo on nechcel ale stále kričal, že nechce myš, čo mu dávajú.
Po pár minútach dohadovania vyšlo najavo, že pribalená myš je čierna a tým pádom
škaredá a že on chce bielu „muzungu“ myš. Tak mu našli bielu myš, ktorá nebola optická a nemusel na ňu doplácať a on bol spokojný. Môj manžel neodolal a spýtal sa ho,
prečo je tak hlboko presvedčený o tom, že biela myš musí byť nevyhnutne krajšia ako
čierna. Chlapík sa nedal zmiasť a okamžite reagoval, že to predsa vie každý, že Muzunguovia sú krajší, pretože sú bieli a manžel sa zjavne podľa toho predsa musí riadiť tiež,
však aha, tu má so sebou bielu manželku.... Tak na to ťažko hľadať argument...
Katka, ďakujem za skvelý rozhovor a prajem ďalšie krásne zážitky a nielen v Afrike
a veľa úspechov so súčasnými i ďalšími projektami J
Veľmi veľa zaujímavo napísaných informácií nájdete:
http://www.susnow.org/amagara (stránka projektu - v angličtine)
http://pisutova.blog.sme.sk/ (Katkin osobný blog – v slovenčine)
http://www.susnow.org/afrika/ (Katkin rozsiahlejší popis pozadia projektu a zážitkov
– v slovenčine)

Ako to vyzeralo s členstvom
v Spolku slovenských knihovníkov
v uplynulom
uplynulom roku...

Marta Weissová
Členská základňa Spolku slovenských knihovníkov
v roku 2006
K 1. 1. 2007 bol stav členskej základne v Slovenskej republike (individuálni
členovia) 895 členov, z toho:
Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

190
118
140
119
116
62
53
97

Spolu

895 členov

Počet členov v roku 2006 sa zvýšil o 87 nových členov.
V rámci 8 krajských pobočiek SSK sa k 31. 12. 2006 vykázala platba členských príspevkov vo výške 73 445,- Sk, z ktorej sumy sa v roku 2007 50 % - 36 722,- Sk poskytne
ako dotácia na činnosť krajským pobočkám SSK.
Počítače v knižnici

Prehľad o platení členských príspevkov v jednotlivých krajských pobočkách SSK:

% platenia
Vchod do knižnice

Trnavský kraj
Košický kraj
Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj

99,82 %
89,29 %
87,29 %
83,88 %
82,42 %
81,90 %
78,16 %

počet neplatičov
1
15
15
10
19
21
26

Bratislavský kraj

65,27 %

Krajské pobočky SSK v SR

80,68 %

66

V porovnaní s rokom 2005 sa zvýšil počet neplatiacich členov SSK o 63, %
platenia bolo vykázané vo výške 86,39 %.
Z toho dôvodu je potrebné zo strany predsedov krajských pobočiek SSK zistiť
u dlhodobo neplatiacich členov aktuálnosť ich členstva a v prípade ich nezáujmu
o ďalšie členstvo navrhnúť ústrediu SSK vyradenie z registrácie.
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 individuálneho člena SSK riadne a včas platiť členské príspevky.
Berúc do úvahy skutočnosť, že činnosť a aktivity SSK a 8 krajských pobočiek
SSK sú hradené z členských príspevkov individuálnych a kolektívnych členov SSK,
včasné platenie členských príspevkov by malo byť prvoradou povinnosťou členov SSK.
Finančné prostriedky získané z členských príspevkov individuálnych členov sa každý
rok vo výške 50 % využívajú na aktivity organizované krajskými pobočkami SSK. Závisí to teda vlastne od členov, do akej výšky si môžu krajské pobočky čerpať finančné
prostriedky na organizované podujatia.
V súčasnom období prebieha inštalácia informácie na portáli INFOLIB
www.infolib.sk, o možnosti platby členských príspevkov cez internetbanking. V prípade
úhrady členského na číslo účtu SSK VUB Bratislava č. účtu 69037012/0200 je potrebné
uviesť celé meno platiteľa a miesto bydliska (pri zhode rovnakých priezvisk sa nedá
identifikovať platiteľ, čím nastáva problém v zaevidovaní platieb členského do príslušnej
KP SSK).
K 31. 12. 2006 mal Spolok slovenských knihovníkov registrovaných celkom 63
kolektívnych členov. Členské príspevky, až na dve uhradili všetky členské knižnice.
Členské príspevky kolektívnych členov činia 111 000,- Sk.
Všetkým členom Spolku slovenských knihovníkov, ktorí si v roku 2006 splnili
svoju základnú povinnosť, srdečne ďakujeme.

Prosíme všetkých, ktorí ešte nezaplatili členské na
rok 2007, aby tak urobili čo najskôr a podporili aj
týmto spôsobom činnosť a aktivity Spolku slovenských knihovníkov, ktorý s Vašou pomocou bude
môcť lepšie presadzovať a obhajovať záujmy nášho
stavu knihovníckeho a jeho postavenie v spoločnosti!

ĎAKUJEME!

Blahoželáme všetkým
vyznamenaným a oceneným
v roku 2006 a za rok 2006...

173 / 19,32 %

Pamätné listy
k 60. výročiu knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku
odovzdané na slávnostnom podujatí SSK
dňa 4.12.2006 v Bratislave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PhDr. Jana Amrichová
Ing. Alojz Androvič, PhD.
Mgr. Mária Balkóciová
Mgr. Beáta Bellérová
PhDr. Ľudmila Benetinová
PhDr. Daniela Birová
Božena Blahušiaková
Mgr. Ľubica Červená
PhDr. Emília Díteová
Mgr. Mária Dorčáková
Alžbeta Dudášová
PhDr. Emese Duka-Zólyomi
Scarlett Ďurná
Mgr. Daniela Džuganová
PhDr. Marta Ehnová
PhDr. Anna Faklová
PhDr. Eva Frimmová
Mgr. Anna Gašparovičová
PhDr. Milan Gonda
Anna Gratzerová
PhDr. Ľudmila Homolová
PhDr. Darina Horáková
Benjamína Jakubáčová
Mgr. Slavomíra Jakubcová
Viera Kadnárová
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
PhDr. Klára Kernerová
Prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD.
PhDr. Dagmar Kleinová
Mgr. Peter Klinec

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Eva Kochanová
PhDr. Judita Kopáčiková
Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.
PhDr. Sylvia Kováčová
PhDr. Alexandra Kršková
PhDr. Anna Kucianová
PhDr. Ľubomír Kucka
Anna Lieskovská
PhDr. Táňa Mikitová
PhDr. Viera Mrázová
Janka Némethyová
PhDr. Štefánia Petercová
Mgr. Mária Petrů
Ing. Ivana Poláková
Mgr. Ľuboslava Rusnáková
PhDr. Elena Sakálová
Zuzana Sejková
Mgr. Marta Skalková
Ing. Daniela Slížová
Ing. Silvia Stasselová
Mgr. Ľudmila Strohnerová
Mgr. Monika Šleisová
PhDr. Tibor Trgiňa
PhDr. Pavol Urbančok
Mgr. Norbert Végh
PhDr. Hana Vydrová
Marta Weissová
Lýdia Žáčiková
Ing. Elena Žihlavníková
PhDr. Marta Žilová

Ďakovné listy
k 60. výročiu knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku
odovzdané na slávnostnom podujatí SSK
dňa 4.12.2006 v Bratislave
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Andrea Doktorová
PhDr. Daniela Gondová
PhDr. Mária Kadnárová
PhDr. Vlasta Kalinová
Mgr. Eva Kundrátová

6.
7.
8.
9.
10.

Mgr. Monika Lopušanová
Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
PhDr. Ján Molnár
PhDr. Vít Richter (SKIP ČR)
PhDr. Jarmila Burgetová (SKIP ČR)

A na záver udalosť,
ktorá nás všetkých potešila,
a ktorá určite prispeje k upevneniu
dobrého mena a postavenia
slovenského knihovníctva
v medzinárodnom meradle...

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov
Bratislavského kraja
udelila za rok 2006 tieto ocenenia

Občasník v mene všetkých knihovníkov
a členov Krajskej pobočky
SSK Bratislavského kraja, vrátane výboru krajskej pobočky
a členov redakčnej rady blahoželá

Knihovník Bratislavského kraja 2006

Ing. Silvii Stasselovej,

Bývalý riaditeľ petržalskej knižnice PaedDr. Jozef Pavelka,
za dlhoročnú prácu v knižnici a za zrealizovanie súťaže
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

predsedníčke Spolku slovenských knihovníkov
k zvoleniu do komisie IFLA
pre menežment knižničných združení
na budúce funkčné obdobie,
a praje jej v tomto medzinárodnom pôsobení veľa úspechov
pri prezentácii a presadzovaní hodnôt a tradícií,
ktoré predstavuje Spolok slovenských knihovníkov so svojou bohatou históriou a kultúrnymi i odbornými aktivitami!

Čin roka 2006
PhDr. Marta Fórišová, profesorka zo SKIŠ so svojimi študentami
za zorganizovanie študentskej konferencie INFOŠKIŠ 2006

Pochvalné uznania
Mgr. Andrea Doktorová z UK SAV
za rekonštrukciu knižnice a manažérske schopnosti
Oľga Harvánková zo služieb a ochrany KF zo SLLK
Mgr. Nataša Rajterová z UKB
za aplikáciu knižničného systému VIRTUA v UK
Mária Pesselová z Malokarpatskej knižnice v Pezinku
za 40 ročnú prácu v oblasti katalogizácie

O živote knižníc v Bratislavskom kraji
a o slovenskom knihovníctve vôbec
sa dozviete určite
určite viac,
keď budete pravidelne sledovať

náš

INFOLIB
knižničný portál
http://www.infolib.sk/index/index.php
INFOLIB JE O NÁS PRE NÁS,
ALE AJ PRE VŠETKÝCH,
KTORÝCH ZAUJÍMA
SVET KNIŽNÍC
A JEHO ZÁKUTIA!

