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Úvod mediálny
(tentoraz tak trochu aj o strachu
a časovanej bombe)
Tak, a máme tu ďalšie číslo. Čas uteká ako voda, ktorá nás všetkých síce
drží nad vodou (tiež odkaz z médií), ale len keď viete plávať. A veru treba sa poriadne obracať. S niečím sa vám zdôverím. Už dávnejšie (asi tak od detstva) mávam občas strach. Nehanbím sa za to, pretože si myslím, že strach je jeden z prirodzených ľudských pocitov, a nemajú alebo nemávajú ho len tí, čo nevedia alebo
nechcú vedieť, o čo ide.
Momentálne sa desím napríklad PC revue, keď ju čítam, pretože si uvedomujem, čo všetko sa na nás chystá – čo nás očakáva (aspoň dúfam). Karl Jetting
na opustenom ostrove, a ja s ním. Začalo to nevinne, postupne. Ešte dávnejšie
sme objednali PC revue, časopis je mesačník, začal pekne chodiť, pravidelne sa
objavil na mojom stole. Statočne som ho prelistoval, označil zaujímavé a dôležité.
Človek sa potom môže vrátiť k tomu, čo potrebuje, rozširuje si svoj duchovný obzor a tak podobne.
Potom sa to stalo. Nejako sa mi to začalo vymykať z rúk. Pokročilo to tak
ďaleko, že teraz sa už desím dňa, keď sa otvoria dvere na mojej kancelárii, a kolegyňa mi prinesie ďalšie, ešte tlačiarňou voňajúce nové číslo. Zadržte! Kričím v
duchu, no nepomáha to. Číslo nasleduje číslo s neúprosnou pravidelnosťou. Ďalšie novinky, vylepšenia, apgrejdy, technológie, hardvér, softvér, návody, ponuky,
testy, rady, odporúčania… Úplne normálna situácia v úplne normálnom civilizovanom svete?! Skúšam neutopiť sa v tom, byť nad vecou, vybrať ozaj len to najdôležitejšie. Kde na to všetko vziať? Márna snaha. Ešteže niečo také nehrozí vám zo
strany nášho Občasníka.
Skutočne, médiá vedia potešiť a povzbudiť. Ale veď aktuálne a fundované informovanie je ich poslaním, na to sa nemožno hnevať, vravím si v duchu. V tomto roku sa to všetko určite utrasie – upokojí, utešujem sa. Hneď v prvom čísle PC revue ma niekoľko vecí mierne vyľakalo. Najmä však tvrdenie štátneho tajomníka
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Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, že „vláda napriek tomu, že zaradila
informatizáciu spoločnosti medzi svoje priority, stále nemá jasno v tom, v koho
kompetencii sa bude riešiť táto problematika“ (PC revue, č.1/2003, s. 94).
Tiež niekoľko ďalších „strašidelných“ článkov v tlači stojí za povšimnutie.
Napríklad porovnanie amerických a slovenských knižníc v príspevku nešťastne nazvanom „Rozdielov je veľa, no nie sú len o peniazoch“ (Pravda, 4. 10. 2002), z čoho by sa dal vyvodiť aj záver, že v našich knižniciach sú rezervy, a všetko nezáleží
len na financiách, čo samozrejme nie je pravda. Tiež podnázov tohoto článku, ktorý autor použil a to „Americké knižnice sú výrazne orientované na služby, slovenské sa skôr uzatvárajú do seba“, je zavádzajúci, a v nezasvätenom čitateľovi môže vzbudiť dojem, že naše knižnice sa službám príliš nevenujú, čo tiež nie je pravda.
Ďalej takmer „hororový“ článok „Slovenské knižnice uviazli v minulom storočí“ (Trend, 27. 10. 2002), ktorý síce vyznieva snáď až príliš katastroficky, no je
pravdivý, a niektoré knižnično-informačné autority tu vyjadrujú svoje názory na
momentálnu situáciu v slovenskom knihovníctve.
Čerešničkou na torte hrôzy a napätia je zvýšenie DPH pre tlač a knihy z 10
% na 14 %, následkom čoho sa budú zvyšovať ceny (ktoré sú už aj tak neprimerane vysoké) – konštatujú to zástupcovia niektorých vydavateľstiev (Sme, 8. 1.
2003). Táto správa určite „potešila“ všetkých zainteresovaných.
Pokračovať už nebudem, aby sa slabšie nátury skutočne nevydesili, to by
som bol nerád.
Nie, nebojím sa! Ani úloh, ani doby, ani noviniek a ani budúcnosti… Len
mám strach.

P.S.
Vďaka všetkým za dodané príspevky, námety, podklady a rady
do tohoto čísla. Vošli ste naveky do siene slávy
Občasníka knihovníkov
Bratislavského kraja.
Vážne!
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Z histórie...
PhDr. Ľubica Segešová

Prehľad činnosti
Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja
Po úspešne zorganizovanej Krajskej konferencii KP SSK BK 29. 10. 2002,
na ktorej bol zvolený staronový výbor, ktorý po konferencii uskutočnil v CVTI SR aj
svoje prvé stretnutie, rozšíril sa jeho pracovný potenciál o ďalších nových členov,
a to: p. Máriu Follrichovú z Malokarpatskej knižnice v Pezinku, PhDr. Annu Faklovú zo Slovenského filmového ústavu v Bratislave a Mgr. Katarínu Marušiakovú z
Univerzitnej knižnice v Bratislave.
11- členný výbor (z toho 2 náhradníci) sa stretol po voľbách v plnom počte na svojom prvom zasadaní v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 19. 2. 2003.
Pri kontrole plnenia uznesení z posledného zasadnutia KP SSK BK bolo
možné konštatovať, že Krajská konferencia KP, na ktorej odznela správa o takmer 4-ročnej činnosti a hospodárení KP SSK BK za uplynulé volebné obdobie, dopadla dobre. Zástupcovia KP sa zúčastnili aj na Valnom zhromaždení SSK v Martine 13. 11. 2002. Do prvého riadneho zasadnutia nového výboru v roku 2003 bola vyhodnotená anketa “Knihovník roka 2002” a koncom roka 2002 bola podpísaná dvojstranná slovensko-chorvátska verzia Dohody o priateľstve a spolupráci s
Knižnicou a čitárňou Slovákov v Našiciach v Chorvátskej republike.
S plánom činnosti KP SSK BK oboznámila členov znovuzvolená predsedníčka PhDr. Darina Horáková s uvedením, že je bohatý na relatívne náročné odborné
podujatia. Z nich jedno - k legislatíve a výkladu Zákona č. 530/2002 Z. z. o verejnom obstarávaní - so zameraním na obstarávanie knižničných dokumentov - KP
už zrealizovala začiatkom februára. Väčšina členov výboru vyjadrila súhlas a potrebu organizovať niektoré podujatia i mimo plánu, ak si to vyžiada bežná prax a
potreba nášho odboru. Ako doplnenie plánu bol prijatý návrh predsedníčky KP zaradiť ako ťažiskové podujatie k Týždňu slovenských knižníc (TSK) školenie pod názvom „Pracovný imidž“. Mgr. Marušiaková ďalej navrhla v rámci TSK vyhlásiť

9
ťaž o najlepšiu esej, úvahu, písomnú formu témy “Ako si predstavujem knižnicu 3.
tisícročia”, pričom do súťaže by sa mohli zapojiť knihovníci aj široká čitateľská verejnosť.
S vyhodnotením ankety „Knihovník roka 2002”, ktorá bola už po tretíkrát
vyhlásená - tentokrát na jubilejnom 10. ročníku Bibliotéky v novembri 2002 - oboznámila dr. Horáková, predsedníčka KP. Uviedla, že vyhlásenie výsledkov ankety nebolo možné, vzhľadom na pomerne náročný pracovný rok (krajské konferencie, valné zhromaždenie SSK), stihnúť do konca roka 2002. Až 10. 1. 2003 sa zišla v Univerzitnej knižnici v Bratislave hodnotiaca komisia v zložení: dr. Horáková,
predsedníčka KP, dr. Kleinová, podpredsedníčka KP a dr. Segešová, tajomníčka
KP, aby spočítali vrátené hlasy. Zo 140 anketových lístkov sa vrátilo 67, z ktorých
bolo 65 platných a 2 neplatné. Zo 65 platných hlasov najviac - 26 hlasov (40 %)
dostala predsedníčka KP SSK BK PhDr. Darina Horáková, 9 hlasov (13,8 %) získala metodička z Ústrednej knižnice SAV PhDr. Lýdia Čelková, 7 hlasov (10,76 %)
obdržala vedúca Odboru súborných katalógov z Univerzitnej knižnice v Bratislave
dr. Lýdia Sedláčková a 4 hlasy (6,15 %) PhDr. Mária Kadnárová, pracovníčka Slovenskej lekárskej knižnice a predsedníčka SAK. Niektoré ďalšie mená získali u
respondentov po 1 - 2 hlasoch. Členovia výboru KP SSK BK predbežne na svojom
zasadnutí zablahoželali dr. Horákovej k jej novému titulu s ubezpečením, že si ho
zaslúži. Členka výboru dr. Žuffová navrhla namiesto tradičného stretnutia členskej
základne KP, ktoré sa po minulé roky robilo na Luciu, urobiť po prvýkrát jarné
stretnutie - knihovnícky majáles - a na ňom oficiálne vyhlásiť výsledky a slávnostne odovzdať diplom.
Informácie o termínoch a programe 2 významných odborných podujatí informatikov - o Infose 2003, ktorý sa uskutoční 7.-10. 4. 2003 už tradične v Starej
Lesnej v SR a Infóre 2003, ktoré sa bude konať 27.-29. 5. 2003 v aule VŠE v Prahe v ČR, sprístupnila predsedníčka KP dr. Horáková. O účasť na Infóre 2003 prejavili záujem 3 členky KP: dr. Žuffová, dr. Faklová a mgr. Marušiaková, ktoré sa o
podmienkach účasti budú informovať u usporiadateľa podujatia - Albertiny Icome,
Bratislava. V prípade absolvovania podujatia sa o poznatky z tejto vysoko hodnotenej odbornej akcie podelia v našom spolkovom bulletine č. 2/2003. Na Infos
2003 odporúčala dr. Horáková prihlásiť sa u tajomníčky SSK p. Weissovej, alebo
prostredníctvom svojich materských knižníc, ktoré budú znášať náklady za vyslaného pracovníka.
Pozdravný list k životnému jubileu tajomníčky SSK p. Marty Weissovej pripravila dr. Horáková. Ocenila v ňom dlhoročnú knihovnícku prácu jubilantky, ktorá
sa v mesiaci februári dožila 60 rokov. Pri tejto príležitosti upozornila, že na inter-
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netovej stránke SSK sa začali zverejňovať medailóny k jubileám, a to od 50-tich
rokov a potom každých 5 rokov nahor.
V rámci informácie z 1. zasadnutia výboru SSK v roku 2003 oboznámila dr.
Horáková členov výboru KP SSK BK so zložením nového výboru SSK, obsahom jeho rokovania, s plánovaným hospodárením KP, preddavkovým systémom financovania činnosti KP, prípravou TSK, náborom nových členov i výškou členských príspevkov. Ako priority v roku 2003 vyzdvihla Infos 2003 a 3. slovenský knihovnícky
kongres, ktorý by sa mal konať na jeseň 4. – 5. novembra 2003 v Bratislave - z
dôvodu bezproblémového komunikačného spojenia a možnosti zabezpečenia ubytovania a stravovania účastníkov z celého Slovenska. Bratislavskí záujemcovia
sa budú môcť zúčastniť na všetkých 3 dňoch rokovania podľa vlastného záujmu vstup bude voľný.
Obsahová náplň Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja č. 1/2003
bola doménou výkonného redaktora Mgr. Petra Kuzmu, vedúceho Útvaru marketingu z Knižnice Ružinov v Bratislave, ktorý býva kvôli pripravovanej obsahovej náplni periodika na zasadnutia pravidelne prizývaný. Na úvod mgr. Kuzma s hrdosťou uviedol, že všetky doterajšie čísla Občasníka majú už elektronickú podobu a
možno si ich prezerať na webovej stránke Knižnice Ružinov www.kniznica-ruzinov.
sk. Do prvého čísla Občasníka v roku 2003 okrem obvyklých rubrík napíše medailón k 60. výročiu narodenia p. Weissovej dr. Žuffová. Uverejnené budú propozície
súťaže o najlepšiu esej, vyhlásenej v rámci Týždňa slovenských knižníc. Do 2. čísla Občasníka v roku 2003 bolo navrhnuté zaradiť príspevok mgr. K. Hrklovej, zástupkyne riaditeľa Domu zahraničných Slovákov v Bratislave, ktorý by priblížil spoluprácu knižníc Bratislavského kraja s krajanmi v zahraničí. K redakčnej spolupráci a do redakčnej rady Občasníka bola navrhnutá nová členka výboru mgr. Marušiaková, čerstvá absolventka Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave, v súčasnosti pracovníčka Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Návrhy v rámci rôzneho sa týkali slovenských umelcov, ktorých by sme odporúčali našim krajanom ako hosťov na ich kultúrnych slávnostiach (J. Sarvaš, E.
M. Chalupvá, E. Kristínová, S. Očenášová). Problémom je aj súčasné vysoké poštovné pri zasielaní pozvánok na podujatia alebo nášho periodika. Preto bolo rozhodnuté pozvánky na podujatia KP SSK BK posielať e-mailom, a tento moderný
prostriedok viac využívať aj v rámci spolkovej komunikácie.
Výbor sa na základe návrhu dr. Horákovej dohodol osloviť listom bývalú
členku výboru KP SSK BK p. Annu Lieskovskú, vedúcu Mestskej knižnice v Senci,
a prizývať ju na svoje zasadnutia a k prípadnej spolupráci.
Na záver sa výbor zhodol, že svoje ďalšie stretnutie v 1. polroku 2003
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uskutoční v máji v Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave.

Čo nám vŕta v hlave...

12
k úhrade členských príspevkov za roky 2001 – 2002.
Po tejto aktualizácii členskej základne bol stav platiacich členov SSK
608 – pokles o 294 členov. Zlepšila sa však platobná schopnosť individuálnych
členov, kým za rok 2001 bol príjem od 902 členov 56 190,- Sk, k 31. 12. 2002
bol od 620 členov príjem 66 229,- Sk, nárast o 10 039,- Sk.
Stav členskej základne podľa krajov v SR k 31. 12. 2002:

Marta Weissová

knihovníkov
níkov
Byť či nebyť členom Spolku slovenských knihov
Spolok slovenských knihovníkov (SSK) je občianske združenie knihovníkov,
bibliografov a informačných pracovníkov, združuje knižničné, bibliografické
a informačné pracoviská v Slovenskej republike ako aj iných záujemcov.
Spolok slovenských knihovníkov vytvára podmienky členom spolku na aktívne spoločenské pôsobenie v súlade s profesnými záujmami a poslaním spolku.
Táto funkcia spolku je veľmi aktuálna najmä v oblasti pôsobenia a práce krajských pobočiek SSK, ktorých činnosť sa datuje od roku 1998. Zámer predchádzajúceho výboru SSK pod vedením vtedajšieho predsedu PhDr. Tibora Trgiňu, ustanoviť osem krajských pobočiek a priblížiť tak aktivity spolku bližšie k členskej základni, sa môže už dnes na základe reálnych výsledkov hodnotiť ako mimoriadne
pozitívny a aktuálny.
V období konania Mimoriadneho valného zhromaždenia SSK (MVZ SSK)
v roku 1999 bolo v rámci krajských pobočiek SSK v ôsmych krajoch SR registrovaných celkom 688 individuálnych členov, ktorých stav v rokoch 2000 – 2001
vzrástol o 214 členov. K 31. 12. 2001 bol vykázaný stav 902 individuálnych členov SSK. Nárast členov síce bol vykázaný, ale nie všetci členovia si plnili základné
povinnosti – platenie členských príspevkov, ktoré stanovujú Stanovy SSK v oddieli
II., v bode č. 8.
V rámci 8 krajských pobočiek SSK sa vykázala platba členských príspevkov
v priemere iba 61,08 %. Najvyššie percento v platení členských príspevkov –
77,58 % dosiahol Žilinský kraj, najnižšie percento – 18,92 % Trnavský kraj.
Z tohto dôvodu sa v priebehu roka 2002 prikročilo k aktualizácii členskej
základne. Listom predsedníčky SSK boli oslovení a vyzvaní neplatiaci členovia

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

67
138
103
97
62
54
19
80

Je potrebné konštatovať, že v uplynulom volebnom období sa zautomatizovala a spresnila evidencia individuálnych členov v rámci 8 krajských pobočiek
SSK. V roku 2000 sa začala viesť evidencia podľa jednotlivých krajov v PC
(program EXCEL). Za každý kraj sa vedie evidencia platenia členských príspevkov
a evidencia členov podľa pracoviska (celkom 16 evidencií). Zaviedli sa aj evidenčné karty kolektívnych členov SSK a súhrnná evidencia kolektívnych členov SSK.
Výhodou takto vedených evidencií je pohotová aktualizácia, presný finančný stav platenia členských príspevkov, ako aj podávanie pravidelných informácií predsedníčkam KP SSK o stave členskej základne a stave platenia členských príspevkov elektronickou poštou.
Berúc do úvahy skutočnosť, že činnosť SSK, jej odborných sekcií, komisií
a krajských pobočiek je realizovaná výlučne z členských príspevkov individuálnych
a kolektívnych členov, je otázka a problém platenia členských príspevkov viac ako
dôležitý.
Je samozrejmé, že v uplynulom období sa neustále hľadali možnosti získania ďalších finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, sponzorov, čo sa
v mnohých prípadoch aj úspešne podarilo (INFOS, 55 rokov knihovníckej spolkovej činnosti, nové členské preukazy, VZ SSK atď.), ale hlavným zdrojom finančných príjmov zostávajú iba členské príspevky individuálnych a kolektívnych členov SSK.
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Preto pre ďalšie volebné obdobie SSK (2003 – 2005) zostáva stabilizácia členskej základne jednou z prioritných úloh.

Pod lupou...

Mgr. Peter Kuzma

Knihovník roka 2002
Priznám sa vám aj bez mučenia, že nemám rád súťaže, ankety, rebríčky,
poradia a iné čudá, vyhlasovania najúspešnejších, najlepších, najmúdrejších, najbystrejších, najrýchlejších, najkrajších a ešte všelijakých iných naj… Táto averzia
nevyplýva z toho, že neviem alebo nechcem akceptovať ohodnotenie ľudí, ktorí
niečo dokázali, dosiahli a tak podobne. Neupieram im toto ocenenie, a ani im ho
nezávidím. Jednoducho sa nemôžem ubrániť dojmu, že tieto záležitosti ktosi kedysi vymyslel, aby si mal na čom prihriať svoju polievočku, aby si u niekoho šplhol.
Zažil som už (za tých dvadsaťpäť rokov v praktickom zamestnaní) všeličo, a domnievam sa, že vytvoriť také podmienky a hodnotiace kritériá, aby bola celá záležitosť čo najobjektívnejšia, je veľmi ťažké. Neskrývam tento svoj postoj, a myslím,
že v mojom okolí je to o mne všeobecne známe.
A teraz také čosi! Naša pani riaditeľka – PhDr. Darina Horáková – získala
ocenenie Knihovník roka 2002. Bolo jej udelené – ako je uvedené na diplome –
za oživenie spolkového života v Bratislavskom kraji, za profesionálnu úroveň
pri
pripravovaných podujatí a za ľudský prístup a diplomaciu pri riešení problémov.
problémov
No, výkonný, a teraz buď múdry a píš. Už vidím, ako si podaktorí mädlia ruky: „To som zvedavý ako sa z toho vykrúti, teraz nech ukáže, čo vie.“ Už ste niekedy písali niečo na svojho nadriadeného? Tak toto je presne o tom. Mnohí sa aj pokúsili, a mnohých to stálo stoličku. Že v tomto prípade ide skôr o oslavný príhovor,
zdravicu? Príležitosť ako si to u šéfa „vyžehliť“? Aj to tu už bolo, a veru, tiež to nemusí dobre dopadnúť. Akoby som to len… Aby bol aj vlk sýty a baran celý.
Asi takto... Ja som už v Knižnici Ružinov (vtedy Obvodná knižnica Bratislava
II) statočne „zarezával“ trinásť mesiacov ako vedúci oddelení pre dospelých čita-
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teľov (mal som tú česť skočiť z katedry priamo do praxe), keď 1. februára 1984
nastúpila naša pani riaditeľka na miesto vedúcej odboru služieb. To bolo miesto
podľa „pavúka“, ktoré bolo dovtedy neobsadené – hľadal sa naň človek s dlhoročnými skúsenosťami z praktického knihovníctva. Naša nová šéfka prišla z vtedajšej
Obvodnej knižnice Bratislava IV, kde pracovala ako vedúca ústrednej knižnice.
Čakalo sa, čo bude. Pani Rina, tak sme ju vtedy oslovovali, pôsobila na
mňa už hneď od začiatku pokojným a priateľským dojmom, a vôbec to s tým „
šéfovaním“ nepreháňala. Čiže žiadne také, že nová metla dobre metie alebo, že
nový vedúci začne hneď robiť na pracovisku poriadky a premieňať všetkých podriadených na svoj obraz, aby ukázal, kto je tam pánom, aby si upevnil autoritu a
vzbudil rešpekt. Pozor. Nechcem tým povedať, že sme len popíjali kávičku a debatovali o zmysle života. Poriadne sme kmitali, nadriadené orgány nás bombardovali
uzneseniami, neboli to ľahké roky, ale mali niečo do seba. Absolvovali sme more
podujatí, súťaží a neviem čoho ešte. Dvojka patrila vždy medzi „ťažiskové“ verejné
knižnice Bratislavy, tak sme si nemohli dovoliť spať na vavrínoch. Plány, koncepcie, scenáre, metodické pokyny, správy, vyhodnotenia, analýzy… Len tak to frčalo.
Pani Rina „neznásilňovala“ ľudí, nevnucovala im svoje postupy, metódy práce a
názory, a tak zákonite a automaticky si získavala úctu a prirodzený rešpekt.
Čas plynul, a pani Rina sa v roku 1989 stala riaditeľkou knižnice. Plným
právom, pretože svojou prácou, výsledkami, jednaním a správaním sa k ľuďom
dokázala, že táto funkcia je pre ňu ako stvorená a patrí jej. Školu diplomacie síce
možno vyštudovať, ale tá ešte nerobí dobrého diplomata. Tým sa človek stáva až
v kolotoči života, s jeho problémami, úskaliami, radosťami a sklamaniami, a najmä vo vzťahu k iným ľuďom. Pani Rinu sme začali všetci oslovovať pani riaditeľka
tak, ako sa patrí, ale asi navždy sa nám vrylo do srdca a nezabudneme na to prvé.
Je v tom možno kúsok nostalgie, či sentimentu, ak chcete. Aj napriek novej situácii, ktorú spôsobilo „riaditeľovanie“, ostala stále aktívnou scenáristkou, moderátorkou, recitátorkou a bábkoherečkou (tak ju nazvali v jednom článku a jeduje sa
na to). Ale hlavne človekom...
Bolo by vozením dreva do lesa, ak by som teraz začal vyratúvať, čo všetko
sa od toho roku 1989 až po súčasnosť v Knižnici Ružinov zmenilo pod vedením
našej „pani Riny“. Je to všeobecne známe, a kto chce, môže sa o tom presvedčiť.
Ja pokladám za najväčší prínos ovzdušie tolerantnosti a pochopenia, ktoré v knižnici vládne, a ktoré je predpokladom tvorivého a iniciatívneho myslenia. Aj Občasník, ktorý teraz držíte v rukách, vznikol len vďaka jej porozumeniu.
S našou pani riaditeľkou sa proste dá spolupracovať, riešiť nevyriešené, pomôcť tomu a tým, čo to potrebujú, zasmiať sa, a aj poplakať si, keď treba, a keď

15
je na čom. Že to nie je nič výnimočné a zaujímavé? To tvrdia tí, ktorí by z pani riaditeľky chceli urobiť svojho hovorcu, či vykonávateľa svojich predstáv. Ale riaditeľ
má mať svoj rozum a riadiť sa podľa neho. A tak si myslím, že keby sme našu pani
riaditeľku nemali, Knižnica Ružinov bude síce existovať aj ďalej, ale to by už zrejme bolo o niečom inom.
A ak sa ma po tom všetkom predsa len niekto opýta: „Tak aká je vlastne tá
vaša riaditeľka?“ Odpoveď znie jednoducho: „Naša. A nedáme ju nikomu.“
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dôslednosť z našej strany. Myslíme si totiž, že na danú tému by bolo možné zorganizovať niekoľkodenný celoslovenský seminár.
O čo teda vlastne ide?
1) Viac zapájať poslucháčov a vysokoškolských učiteľov do praxe a riešenia
problémov, ktoré v vznikajú v knižničných a informačných inštitúciách Bratislavského kraja.
2) Pravidelne a v súčinnosti s týmito inštitúciami profilovať a koordinovať ich odbornú prax (v rámci ročníka, pri príprave diplomovej práce), ktorú tu môžu vykonávať.

Spoločne v prospech
spoločnej veci

Ako môže pomôcť akademická pôda?
(výzva katedrám a vysokoškolským pracoviskám, ale aj knižni
knižniciam
spo
olupráa informačným inštitúciám s úmyslom zlepšiť a rozvinúť sp
luprácu v prospech spoločnej veci)
Pôvodne sme sa chceli obrátiť len na „našu“ profesijnú katedru, ktorú všetci veľmi dobre poznáte. Prečo však zužovať otázku informatizácie so všetkými jej
záhadami a zákutiami len na jeden subjekt. Veď jednoznačne ide o celospoločenskú záležitosť, v ktorej si každý (v prípade ochoty a porozumenia) môže nájsť ten
svoj dielik spoluzodpovednosti.
Samozrejme, že my v knižniciach sa nesmieme brániť spolupráci, ale mali
by sme sa snažiť vytvárať podmienky a priestor pre to, aby „priepasť“ medzi teóriou a praxou bola čo najmenšia. Prakticky to znamená, že treba sledovať situáciu
v okruhu svojej pôsobnosti (čitatelia a návštevníci knižnice), ponúkať dialóg, prichádzať s návrhmi, predkladať námety, riešenia.
Ak sme na niečo zabudli, ospravedlňujeme sa. Nie je to tragédia a ani ne-

3) Výskumy a prieskumy čitateľských potrieb a záujmov, ale aj iného druhu, realizované v týchto inštitúciách, sú vhodnou platformou na preverenie a otestovanie vedomostí získaných teoretickým štúdiom (môžu byť tiež vykonávané v
rámci praxe, ale aj ako samostatné tematické úlohy, projekty) a zdrojom inšpirácií, námetov a podnetov na zlepšenie knižnično-informačných a kultúrnych
aktivít vôbec.
4) Orientovať seminárne, ročníkové a diplomové práce viac na aktuálne otázky a
problémy týchto inštitúcií, alebo na témy, ktoré môžu rôznou mierou pomôcť
pri ich diagnostikovaní, a v konečnom dôsledku aj riešení a odstránení.
5) Okrem knižničných a informačných inštitúcií venovať pozornosť zo strany poslucháčov a vysokoškolských učiteľov aj občianskemu združeniu, t. j. Spolku
slovenských knihovníkov
knihovníkov, ktorý tieto inštitúcie a ich pracovníkov zastupuje.
Spolupráca je možná vo viacerých rovinách:
a/ aktívne členstvo,
b/ tematické zameranie seminárnych, ročníkových a diplomových prác na
históriu a dejiny SSK (významné udalosti a osobnosti),
c/ účasť na projektoch a úlohách, ktoré SSK rieši a pripravuje
atď.
6) Venovať pozornosť elektronizácii knižníc, a to formou aktívnej pomoci (týka sa
najmä katedier a pracovísk technického a počítačového zamerania), t. j.:
a/ aktivisti z radov technicky zdatných poslucháčov môžu pomáhať pri zapracovávaní, zaškoľovaní a následnom vzdelávaní pracovníkov knižníc s
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počítačovou technikou,
b/ môžu pôsobiť (ešte počas štúdia) ako externí správcovia sietí,
technici a konzultanti,
c/ môžu vytvoriť a spravovať webovú stránku knižnice atď.
7) Venovať pozornosť otázkam reklamy, propagácie, tvorby imidžu a mena in
inštištitúcie. Týka sa to najmä katedier mediálne a umelecky orientovaných, ktoré
môžu knižničným a informačným pracoviskám pomôcť a poradiť (logo knižnice,
jej orientačný systém, úprava tlačovín, exteriér a interiér knižnice, publikačná
činnosť o knižnici, predstavenie jej zaujímavých pracovníkov verejnosti, pomoc
pri príprave propagačných a iných akcií atď.).

Výbor
Krajskej pobočky
SSK BK

P. S.
Radi privítame názory, pripomienky, ohlasy a námety na túto tému.

Vstup do Európskej únie
klope na dvere...

PhDr. Mária Harachová

dokumentačného
ho a informačného
Služby Európskeho dokumentačné
strediska v Centre VTI SR
Európske dokumentačné a informačné stredisko sa na problematiku Európskej únie zameriava už od r. 1991, keď CVTI SR získalo štatút Európskeho referenčného centra, na základe ktorého dostávalo do fondu základné dokumenty
zamerané na túto oblasť.
V súčasnosti stredisko zastrešuje štyri druhy činnosti:
-

Depozitnú knižnicu EÚ
Elektronickú knižnicu EKES
E-periodikum EUROEURO-INFO
E-referenčnú službu Čo chcem
chcem vedieť o EÚ?

Depozitná knižnica EÚ
Európska komisia udelila Centru VTI SR v novembri 2001 štatút Depozitnej
knižnice Európskej únie (ďalej DK EÚ). Tá sa tak stala jedinou depozitnou knižnicou tohto druhu na Slovensku. Udelený štatút oprávňuje DK EÚ získavať 1 exemplár publikácií inštitúcií a orgánov EÚ, vydávaných a distribuovaných ich oficiálnym vydavateľstvom Publications Office (do mája 2002 názov EUR-OP)
v Luxemburgu. Publikácie sú v anglickom jazyku, a sú k dispozícii širokej verejnosti na prezenčné štúdium. Získaný štatút umožňuje DK EÚ bezplatný prístup do databázy CELEX, ktorá obsahuje úplné texty legislatívnych dokumentov.
Po slávnostnom otvorení 20. marca 2002 bola DK EÚ sprístupnená verejnosti. V prvých mesiacoch sa pozornosť venovala najmä knižničnému spracová-
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vaniu fondu v systéme WinISIS a zároveň aj jeho sprístupňovaniu verejnosti
v študovni DK EÚ.
Fond DK EÚ pozostáva z monografií, periodík a dokumentov inštitúcií EÚ
(dokumenty inštitúcií EÚ - navrhované právne predpisy a stanoviská jednotlivých
inštitúcií k navrhovaným predpisom), ktoré sú v tlačenej a elektronickej verzii (na
CD-ROM-och). Fond je tematicky členený do 17 skupín podľa klasifikačnej schémy
oficiálneho vydavateľstva EÚ. Od novembra 2001 sme do depozitného fondu získali 305 monografií, 62 periodík a 1541 dokumentov inštitúcií EÚ. Vzhľadom na
to, že DK EÚ nadviazala na činnosť Európskeho referenčného centra (štatút platný v r.1991 –2001) pôsobiaceho v Európskom dokumentačnom a informač-nom
stredisku (EDIS), ktoré sa sústreďuje aj na budovanie elektronickej knižnice, celkový fond publikácií zameraných na problematiku EÚ tvorí v súčasnosti 2978 k. j.,
82 periodík, elektronická knižnica má 537 dokumentov a katalóg obsahuje celkovo 3648 záznamov. Používatelia majú tak možnosť získať komplexné informácie
nielen zo širokého tematického zamerania, ale aj aktuálne informácie o procese
integrácie Slovenska do EÚ v tlačenej a elektronickej forme. DK EÚ v súčasnosti
zohráva dôležitú funkciu v informovanosti širokej verejnosti v uvedenej problematike.
Prístup k záznamom o dokumentoch majú používatelia prostredníctvom:
lokálneho elektronického katalógu publikácií v študovni DK EÚ
online katalógu publikácií EDIS, ktorý je sprístupnený na webovej stránke DK
EÚ (http://www.edis.sk/dkeu.htm) (prístup možný v študovni DK EÚ
a z verejných internetových pracovísk CVTI SR)
online verejného katalógu (OPAC) kníh a katalógu časopisov, ktoré sú
k dispozícii registrovaným používateľom vo verejne prístupných katalógoch.
Návštevníkom DK EÚ umožňujeme online prístup k databázam a informačným zdrojom dostupným v prostredí internetu, ktoré sa týkajú problematiky európskej integrácie, napr.: EUR-Lex, TED, EUDOR, CORDIS, IDEA, ECLAS, PE-DOC, SCAD
Plus atď. Poskytujeme konzultačno-poradenské a rešeršné služby
a vyhotovovanie kópií z materiálov, kde to umožňujú autorské práva. Podrobnejšie informácie o DK EÚ uvádzame na internetovej stránke: http://www.edis.sk/
dkeu.htm.
Po otvorení DK EÚ a jej ročnom pôsobení môžeme skonštatovať, že sa zvýšil počet používateľov zaujímajúcich sa o problematiku EÚ. Prevažnú časť používateľov (33 %) tvorili študenti stredných a vysokých škôl, ktorí požadovali informácie
na vypracovanie diplomových, ročníkových, prípadne seminárnych prác a iných
školských zadaní. Ich pozornosť sa zameriavala väčšinou na otázky rozširovania
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EÚ, súčasný stav ekonomiky v kandidátskych krajinách, inštitúcie EÚ a ich reformu a vzdelávacie programy (Socrates, Archimedes). Ďalšiu významnú skupinu používateľov tvorili podnikatelia (20 %) a zamestnanci verejnej správy (29 %). Ich záujem sa sústredil na otázky sociálnej a regionálnej politiky, zamestnanosti, hlavne
však na oblasť predvstupových fondov Phare, ISPA, SAPARD a na informácie
o štrukturálnych fondoch. Veľmi frekventované boli aj otázky o kritériách vstupu
Slovenska do európskych štruktúr, hospodárskej a menovej únii, ale predovšetkým dominoval záujem o rôzne programy a projekty z oblasti vedy a výskumu.
V štruktúre používateľov bola výraznejšie zastúpená aj štátna správa (16 %).
Informácie sa poskytovali z tlačených monografických a periodických informačných dokumentov, ale aj z elektronických médií, z ktorých treba spomenúť
hlavne Eurostat electronic library (CD-ROM). Významnú časť poskytnutých informácií tvoria faktografické informácie z oblasti práva, kde sme využívali predovšetkým bezplatný prístup do databázy CELEX, taktiež Eur-Lex a veľmi žiadaný informačný prameň bol aj Official Journal dostupný online a na CD-ROM-e.
Používatelia vyjadrili spokojnosť s poskytnutými informáciami a veľmi často
prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu, čo sme zaregistrovali v opakovanej návšteve
študovne DK EÚ.
Elektronická
Elektronická knižnica EKES
Poslaním elektronickej knižnice je sprístupňovať vybrané elektronické dokumenty a internetové informačné zdroje týkajúce sa Európskej únie. K potrebe
budovať elektronickú knižnicu nás viedla skutočnosť, že mnohé tlačené publikácie prechádzajú do elektronickej verzie, resp. súčasne vychádzajú v tlačenej
a elektronickej podobe a samozrejme aj rýchla a jednoduchá dostupnosť týchto
materiálov.
Elektronická knižnica pozostáva z dvoch častí:
Knižnica elektronických dokumentov
Obsahuje výber najdôležitejších dokumentov uchovávaných na serveri Centra VTI SR. Sú to plnotextové dokumenty v anglickom a slovenskom jazyku, ktoré
sa zameriavajú na problematiku európskej integrácie, vstupu Slovenska do EÚ, ako aj na aktuálne otázky z rôznych oblastí: veda, technika, ekonomika, školstvo
atď. Dokumenty sú tematicky usporiadané a katalogizované s možnosťou prístupu k textom dokumentov. Vyhľadávanie dokumentov umožňuje online katalóg:
http://www.cvtisr.sk/ked.htm. V súčasnosti knižnica obsahuje cca 550 dokumentov.
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Euronavigátor
Obsahuje tematicky a hierarchicky usporiadané hypertextové odkazy na
významné informačné zdroje so širokým tematickým zameraním. Pri navigovaných zdrojoch sú uvedené stručné charakteristiky. V súčasnosti euronavigátor obsahuje 430 odkazov.
Všetky dokumenty v elektronickej knižnici sú priebežne aktualizované
a doplňované.

22
tabázy EÚ a ďalšie internetové zdroje. Neodpovedáme na otázky, ktoré by vyžadovali našu mienku a názor. Odpovede budú stručné, v prípade potreby doplnené
navigovaním na ďalšie elektronické informačné zdroje.
Otázky posielajte elektronickou poštou na adresu eu@tbb5.cvtisr.sk alebo na webovej stránke http://www.edis.sk/formular-eu.htm vyplňte formulár.
Navštívte nás na internete
Euro:i:portál

E-periodikum EUROEURO-INFO
INFO

internetový
internetový portál umožňujúci integrovaný prístup k zdrojom a službám

Elektronické periodikum sa zameriava na aktuálne informácie o prebiehajúcich podujatiach, programoch a aktivitách realizovaných v Európskej únii.
Z tematického hľadiska periodikum pokrýva viaceré oblasti: veda, výskum, nové
technológie, školstvo, ekonomika, životné prostredie, zdravotníctvo, legislatíva
atď. Osobitnú pozornosť venuje problematike malých a stredných podnikov. Periodikum informuje aj o nových publikáciách vo fonde EDIS. EURO-INFO začalo vychádzať v r. 1993 a v tlačenej podobe vychádzalo do konca roka 2001. Od r.
2002 existuje len v elektronickej forme. V súčasnosti vychádza 12-krát ročne.

www.edis.sk

E-referenčná služba Čo chcem vedieť o EÚ?
Od februára 2003 ponúka Európske dokumentačné a informačné stredisko novú elektronickú referenčnú službu Čo chcem vedieť o Európskej únii. Používateľom internetu umožňuje klásť otázky a získavať na ne odpovede najneskôr do
2 pracovných dní.
Aké informácie možno požadovať?
požadovať?
- informácie faktografického charakteru,
- informácie o publikáciách dostupných v našom fonde, prípadne o spôsobe postupu pri ich vyhľadávaní,
- internetové adresy, kontakty k požadovaným témam.
Zameranie
otázok
nie
je
tematicky
obmedzené.
Pred zaslaním otázky odporúčame záujemcom prezrieť si archív otázok, resp. archív otázok a odpovedí.
Pri vypracovávaní odpovedí využívame fond nášho strediska, dostupné da-

EDIS
www.edis.sk/edis.htm
Depozitná knižnica EÚ
www.edis.sk/dkeu.htm
Elektronická knižnica EKES
www.edis.sk/ekes/ekes.htm
E-periodikum EUROEURO-INFO
www.edis.sk/euroinfo/einfo.htm
E-referenčná služba Čo chcem vedieť o EÚ?
www.edis.sk/sluzba-eu.htm
Elektronický katalóg EDIS
www.cvtisr.sk/online.htm
Kontakt
Centrum VTI SR
EDIS - Depozitná knižnica EÚ, elektronická knižnica (EKES)
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava
Mgr. M. Uhrínová (DK EÚ, edis@tbb1.cvtisr.sk))
Mgr. M. Izakovičová (EKES, edis1@tbb1.cvtisr.sk))
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pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod.
tel.: 02/54 43 18 05, 02/57 27 62 34
fax: 02/52 96 44 97
E-periodikum EUROEURO-INFO
Drieňová 36
PhDr. M. Harachová (ved. EDIS)
tel.: 02/43 33 55 25
fax: 02/43 42 04 54
e-mail: edis2@tbb5.cvtisr.sk
E-referenčná služba Čo ch
chcem
cem vedieť o EÚ?
Mgr. A. Lengyelová, Mgr. I. Molnárová
e-mail: eu@tbb5.cvtisr.sk

PhDr. Viera Mrázová

Depozitná knižnica OECD v Centre vedeckovedecko-technických
informácií Slovenskej republiky
Po prijatí Slovenskej republiky za člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (ďalej OECD) sa Centrum VTI SR (ďalej CVTI SR) uchádzalo o členstvo
v OECD programe Depozitných knižníc. V novembri 2001 CVTI SR získalo štatút
Depozitnej knižnice OECD (ďalej DK OECD) a v marci 2002 sa uskutočnilo jej slávnostné otvorenie.
DK OECD v zmysle štatútu slúži širokej odbornej verejnosti. Poslaním DK OECD je
získavanie, spracovávanie, uchovávanie a najmä sprístupňovanie oficiálnych dokumentov OECD a ďalších informačných zdrojov OECD používateľom.
Prostredníctvom DK OECD sa sprístupňujú dokumenty OECD, ktoré predstavujú
vysoko špecializované štúdie, analýzy a štatistiky odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických
vied. Informačné zdroje a pramene OECD sa považujú za jedny
z najspoľahlivejších porovnávajúcich údajov vôbec.
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Depozitný fond obsahuje základné dokumenty OECD, monografie, štatistické prehľady, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, periodiká v anglickom jazyku v tlačenej podobe / 1 exemplár z každého vydania/.
Knižničný fond CVTI SR ďalej obsahuje dokumenty OECD v anglickom
a francúzskom jazyku získavané z tzv. kvóty určenej pre Slovenskú republiku.
Podstatnú časť fondu, t.j. asi 1200 k.j. tvorí zbierka publikácií a vybraných periodík, ktoré CVTI SR prebralo z Ministerstva zahraničných vecí SR v roku 1998
a následne budovalo fond z vybraných publikácií získavaných priamo z OECD v
Paríži. Tieto publikácie OECD sú prístupné aj absenčne v požičovni OSP CVTI SR
(odbor služieb používateľom CVTI SR).
Fond dokumentov OECD je rozdelený do 33 tematických skupín a je prístupný
prostredníctvom voľného prístupu k fondom na prezenčné štúdium registrovaným
používateľom CVTI SR. Záznamy o dokumentoch sú prístupné cez:
- online verejný katalóg (OPAC), ktorý je k dispozícii používateľom počas otváracích
hodín vo verejne prístupných katalógoch
- prostredníctvom katalógu dokumentov OECD v lokálnej verzii počas konzultačných hodín v študovni DK OECD
- prostredníctvom e-katalógu dokumentov OECD, ktorý je sprístupnený na webovej
stránke DK OECD
V študovni DK OECD je používateľom, ktorí potrebujú najaktuálnejšie informácie
zabezpečený bezplatný prístup do online OECD knižnice pod názvom SourceOECD. Online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a OECD
štatistík, ktoré sú tematicky členené. DK OECD umožňuje tak svojim používateľom
získať plnotextové informácie o dokumentoch v predstihu minimálne 6 týždňov
pred ich tlačeným vydaním.
Pre tých používateľov CVTI SR, ktorí nemajú prístup na internet, umožňujeme prístup k oficiálnym stránkam OECD a k stránke DK OECD v priestoroch študovne.
DK OECD poskytuje svojim používateľom ďalšie služby :
- rešeršné ,konzultačné, referenčné a poradenské
- poskytovanie faktografických informácií
- reprografické služby
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Tematické členenie kompletného fondu je zamerané na nasledujúce oblasti :
01.
02.

Ageing Society
Agriculture, Food and Fisheries

03.
04.

Biotechnology
Competition and Regulatory
Reform
Corporate Sector Issues
Economics
Education and Skills

05.
06.
07.
08.
09.

15.
16.

Electronic Commerce
Emerging and Transition
Economies
Employment
Energy
Enterprise, Industry and
Services
Environment
Fighting Bribery and
Corruption
Finance and Investment
Food Safety

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Future Studies
Governance
Growth
Health
Information Society
Insurance and Pensions

23.
24.
25.
26.

International Development
International Migration
Money Laundering
Science and Innovation

10.
11.
12.
13.
14.

Starnutie spoločnosti
Poľnohospodárstvo, potraviny a
rybárstvo a
Biotechnológia
Hospodárska súťaž a reforma riadenia
Problémy podnikového sektora
Ekonómia
Výchova, vzdelávanie a kvalifikácia
Elektronické obchodovanie
Novovznikajúce a transformujúce
sa ekonomiky
Zamestnanosť
Energia
Podniky, priemysel a služby
Životné prostredie
Boj proti úplatkárstvu a korupcii
Financie a investície
Ochrana potravín. Potravinová
bezpečnosť
Výhľadové štúdie
Riadenie
Rast
Zdravie. Zdravotná starostlivosť
Informačná spoločnosť
Poistenie a dôchodkové zabezpečenie
Rozvoj medzinárodných vzťahov
Medzinárodná migrácia
Pranie peňazí
Veda a inovácie
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Social Issues
Statistics
Sustainable Development
Taxation
Territorial Economy
Trade
Transport

Sociálne otázky
Štatistika
Trvalo udržateľný rozvoj
Daňový systém
Teritoriálna ekonomika
Obchod
Doprava

Bližšie informácie o DK OECD môžete získať na internetovej adrese http://www.
cvtisr.sk/oecd.htm, ktorá informuje našich návštevníkov o poskytovaných službách, novinkách, súvisiacich linkách a pod.
Študovňa DK OECD je umiestnená na prízemí CVTI SR miestnosť č. 13.
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava
Konzultačné hodiny: pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod
Tel.: + 421 2 57 276 121
Fax.: + 421 2 54 431 201
E-mail : mrazova@tbb1.cvtir.sk
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Bilancujeme
a pripomíname si…

Čože je to šesť
šesťdesiatka...
V minulom čísle Občasníka parafrázoval text známej pesničky v medailónku jubilanta doc. PhDr. Eugena Meššu, CSc. výkonný redaktor nášho bulletinu,
v tomto čísle ju môžem, trošku inak parafrázovať ja, lebo momentálne ma nič
lepšie nenapadá.
Ale skutočne, čože je to šesťdesiatka, keď dnes už každá “sopľa” a najmä
pracujúca v našom odbore má minimálne päťdesiatku?
A naša jubilantka, tá už vôbec nevyzerá ani na tú päťdesiatku!
Tí, ktorí poznáte osobne Martušku Weissovú, mi určite dáte za pravdu. Vysoká, štíhla, elegantná a nestarnúca. Ako keby sa u nej roky, ešte pred tou
v pesničke spomínanou päťdesiatkou, zastavili a tie ďalšie, ktoré prišli neskôr,
nijako nepoznačili jej tvár, postavu, vyrovnanosť, ale najmä zmysel pre humor.
Od roku 1998 je pani Marta Weissová na dôchodku. Ale len papierovom.
Po rokoch knihovníckeho “remesla” sa nedá len tak odrazu praštiť s ním a prestať
zo dňa na deň chodiť do práce. A tak po odpracovaných rokoch v “produktívnom”
veku (z toho 30 rokov v novozámockej knižnici) si svoje produktívne roky predĺžila.
Už ako čerstvá dôchodkyňa začala pracovať v Univerzitnej knižnici v Bratislave
a od mája 2001 pracuje ako vedúca metodického oddelenia Slovenskej lekárskej
knižnice. Funkciu tajomníčky Spolku slovenských knihovníkov vykonáva od roku
1999 .
Keď som sa u nej ohlásila s otázkou, či môžem niečo, z príležitosti jej okrúhleho jubilea, napísať, súhlasila, a tak vznikol tento tak trochu netradičný mini
rozhovor.
Zastihla som ju v jej pracovni pri počítači, pri sumarizácii ročných štatistických výkazov lekárskych knižníc, teda pri činnosti, o ktorej sa zvykne hovoriť ako
o “presných súčtoch nepresných čísiel”.
O akej profesii si snívala ako dieťa? Čím si chcela byť?
Bola som dieťa ako každé iné, snívala som a to veľmi rada s hrdinami rozprávok a neskôr verneoviek, to znamená, že som veľmi rada čítala a chodila do
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novozámockej knižnice. Čo sa mi vtedy nesnívalo - že ja tam raz budem riaditeľkou knižnice.
Kedy Ťa prvýkrát napadlo, že chceš byť knihovníčkou a čo Ťa k tomu viedlo?
A kedy si sa ňou skutočne stala?
Knihovnícke vlohy a sklony k tejto činnosti som mala už v detstve, vo svojej malej knižnici som mala všetky knihy označené prírastkovými číslami (1/B, 2/
B), niekoľko z nich mám ešte doma.
No a “skutočnou” knihovníčkou som sa stala po absolvovaní nadstavbového knihovníckeho štúdia na SKŠ v Bratislave v roku 1962.
Kedy a kde si začínala Tvoju “knihovnícku kariéru ” a ako na tie časy spomíspomínaš?
Ak dobre počítam, tento rok to bude už 41 rokov. Moja “knihovnícka kariéra” sa nezačala v knižnici, ale v Okresnom archíve (v knižnici nemali voľné miesto), pokračovala funkciou inšpektorky kultúry ONV a až v roku 1969 som bola preradená do funkcie riaditeľky Okresnej knižnice v Nových Zámkoch, kde som pôsobila do 13. 2. 1998, kedy ma štátna intendantka odvolala z funkcie riaditeľky
knižnice.
Ako spomínam na tie časy? Prežila som v novozámockej knižnici takmer
30 rokov. Bol to čas, kedy sme ako kolektív knižnice dokázali veľa, pre prácu knižníc boli lepšie podmienky, nebolo potrebné bojovať o každú korunu, vyriešila sa
nevyhovujúca priestorová situácia knižnice, vznikli nové oddelenia (hudobné), pobočky, udržiavali sa kontakty s knižnicami v zahraničí, skrátka, pracovalo sa dobre. Z našich tradičných podujatí spomeniem napríklad “Knihovnícky týždeň”, ktorý
sa organizoval každoročne v rokoch 1979 – 1990.
Čo máš najradšej v našom knihovníckom remesle, aká knihovnícka práca Ťa
najviac baví a čo zas robíš len preto, že musíš?
Tým, že som začala pracovať v archíve, pokračovala som ako inšpektorka
kultúry a potom ako riaditeľka, nemala som možnosť prakticky si vyskúšať “tú
pravú knihovnícku prácu”, a môžem povedať, že mi veľmi chýbala. Myslím, že moje rozhodnutie 2 x týždenne požičiavať knihy na pobočke okresnej knižnice bolo
správne. Začala som v roku 1978 a mala som túto prácu veľmi rada. Celých 19
rokov som mala možnosť priameho kontaktu s čitateľmi, väčšinou dôchodcami na
“mojej” pobočke.
Okrem tejto “mojej záľuby” som mala rada a vôbec, doteraz mám rada knihovnícke práce každého druhu: organizovanie podujatí, zariaďovanie
i sťahovanie, (ktorého som si užila nespočetnekrát) ale aj štatistiku, ktorú vyko-
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návam i v Slovenskej lekárskej knižnici.
Čo najveselšie a naopak, najsmutnejšie si ako knihovníčka zažila?
Veselých i smutných chvíľ bolo veľa, striedali sa pravidelne ako ročné obdobia. Na tie veselé si spomínam v súvislosti s organizovanými podujatiami, napr.
s účastníkmi letných čitateľských táborov, keď sme sa aj my, knihovníčky, nainfikovali detskou šantivosťou a veselosťou. Veselé chvíle sme viackrát zažili i na
každoročne organizovaných exkurziách po slovenských, moravských a českých
knižniciach.
Tie smutné sa viažu k mojej osobe (na tie nespomínam rada) a súvisia
s viacerými pokusmi straníckych orgánov o moje odvolanie z funkcie riaditeľky
knižnice.
Máš nejakú radu, odkaz, memento pre svoje kolegyne a kolegov, ktorých eš
ešte
nejaké tie produktívne roky čakajú, resp. majú ich pred sebou takmer vše
všettky?
Radiť druhým je ťažko, hovorí sa, že každý je radcom sám pre seba.
Z mojich skúseností azda len toľko: každá práca má v sebe niečo zaujímavé, dá
sa zvládnuť, len je potrebné vykonávať ju s pozitívnym myslením. Ako by ona vedela, či máme na ňu chuť.
V neposlednej rade to súvisí aj s kolektívom, v ktorom pracujeme, veď keď
máme okolo seba spolupracovníkov, vždy ochotných pomôcť, úspech sa vždy dostaví.
A využívam aj túto príležitosť poďakovať sa za spoluprácu bývalým kolegom
a kolegyniam v Okresnej knižnici v Nových Zámkoch (Knižnica Antona Bernoláka),
v Univerzitnej knižnici v Bratislave ako aj kolegyniam v Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave, kde pracujem teraz.
A samozrejme, moja vďaka patrí aj PhDr. Rine Horákovej, predsedníčke KP
SSK Bratislava, s ktorou spolupracujem už štvrtý rok, a pod vedením ktorej dosahuje táto pobočka veľmi dobré výsledky.
Milá Martuška, k Tvojmu okrúhlemu jubileu Ti v mene Krajskej poboč
pobočky
SSK Bratislavského kraja, v mene všetkých kolegýň, kolegov a priateľov že
želáme
veľa zdravia, šťastia a radosti a najmä, aby Ťa nikdy neopustil Tvoj zvlášt
zvláštny, ale
úžasne sympatický zmysel pre humor. Ten humor, vďaka ktoré
ktorému dokážeš
zmeniť veci zlé na lepšie a tie ešte horšie na znesiteľné.
Rozhovor pripravila PhDr. Marcela Žuffová

Pripomíname si ...

Osobnosti Ma
Malokarpatskej knižnice v Pezin
Pezinku
1. apríla 2003 po dlhoročnej práci v knižnici odišli do dôchodku dve pracovníčky Malokarpatskej knižnice v Pezinku a naše kolegyne p. Viera Kadnárová
a p. Anna Šavarová. Obidve patrili k výrazným osobnostiam, ktorých odborná práca a činnosť ďaleko presiahla hranice Malokarpatskej knižnice.
Viera Kadnárová
po krátkom pôsobení v Mestskej knižnici v Senci, kde nastúpila ako čerstvá absolventka strednej knihovníckej školy, spojila svoj život na dlhé roky
s pezinskou knižnicou. Pracovala v nej od 1.1.1961 až do svojho odchodu do dôchodku 31.3.2003. Neuveriteľných a obdivuhodných 42 rokov a 3 mesiace, čo je
viac ako polovica ľudského života.
Vyslovujeme uznanie aj poďakovanie pani Kadnárovej za túto vernosť knihovníckej profesii a vernosť jednej knižnici a jej čitateľom.
Vďaka jej patrí za dlhoročnú svedomitú a obetavú prácu vo funkcii zástupkyne riaditeľky a vo funkcii vedúcej útvaru knižnično-informačných fondov. Svojou
profesionalitou a odbornosťou prispela k rozpracovaniu MDT pre potreby menších
knižníc a zavedeniu systematicko-abecedného stavania v profesionalizovaných /
mestských a obecných/ knižniciach okresu Bratislava - vidiek, položila základy
vecnej katalogizácie a budovaniu systému katalógov nielen v praxi Malokarpatskej knižnice, svojím aktívnym prístupom aj vo verejných knižniciach Bratislavského kraja.
Počas krátkeho pôsobenia vo funkcii riaditeľky Malokarpatskej knižnice v
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Pezinku sa zaslúžila o presadenie a zavedenie automatizácie v knižnici, vybudovanie lokálnej počítačovej siete a položila základy elektronickej databázy kníh. Svojou húževnatosťou a zmyslom pre nové a pokrokové myšlienky bola príkladom
a vzorom svojím mladším kolegyniam.
Vysoko oceňujeme aj ľudský rozmer pani Kadnárovej, jej ochotu pomáhať
nielen odbornými radami, ale aj pri riešení bežných ľudských problémov a starostí.
Ďakujeme za to, že s nami prežívala všetky drobné aj veľké radosti aj žiale,
a že našu vážnu knihovnícku prácu vedela spestriť svojským záhoráckym humorom, ktorý nám bude veľmi chýbať.
Prajeme našej kolegyni pani Vierke Kadnárovej, aby s pocitom dobre zúročených rokov svojej profesionálnej kariéry užívala nastávajúce roky v pohode a v
dobrom zdraví. Vieme, že jej odborné rady a skúsenosti budeme ešte veľakrát
potrebovať. Tešíme sa na naše ďalšie stretnutia.
Mgr. Anna Gašparovičová
Anka Šavarová
oslávila v januári t. r. významné životné jubileum 60 rokov. Táto naša dlhoročná kolegyňa pracovala v Malokarpatskej knižnici v Pezinku od 16.5.1969 do
31.3.2003.
34 rokov plnohodnotného života, ktorý popri svojej rodine venovala našej
knižnici a knižniciam celého okresu. Nech sa volal Bratislava – vidiek alebo Malokarpatský región a časť Záhoria, boli to vždy tie isté knižnice s množstvom existenčných problémov – finančných, priestorových, personálnych aj čisto odborných. Pani Šavarová sa do nich púšťala vždy odhodlaná riešiť tieto problémy až do
úspešného konca. Neraz knižniciam obetovala svoj volný čas, keď išlo
o existenčné otázky knižnice, neváhala stráviť večer na zasadnutí zastupiteľstva
na Záhorí a argumentovať. Často obhajovala knižnice aj proti tým, ktorým slúžili
a mali ich podporovať – primátorom či starostom. Prácu metodičky vykonávala
s veľkým elánom, nad rámec svojich pracovných povinností, vkladala do nej svoju
silu a energiu, neraz aj na úkor svojho zdravia.
Za pozornosť stojí aj jej dlhoročná práca vo funkcii predsedníčky závodného výboru ROH. Jej obetavosť, ochota pomáhať tým, ktorí to potrebujú, silné sociálne cítenie a zmysel pre kolektív sa naplno prejavil v jej odborárskej práci. Pomohla mnohým kolegyniam. I v dnešnej dobe vzájomného odcudzenia sa snažila
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o stmelenie kolektívu, organizovala brigády (dnes slovo neznáme), aby sme skrášlili knižnicu pre čitateľov a naše pracovné prostredie. Jej zásluhou sme si
z pracovného kolektívu vytvorili rodinný kolektív. Posedenia, výlety, zájazdy boli jeho výsledkom. Nezabúdala ani na bývalé kolegyne, ktoré s láskou pozývala na
stretnutia v knižnici.
S neutíchajúcim elánom sa podieľa na spoločenskom živote mesta Pezinok. Svojím umeleckým prednesom víta tých najmenších a najmilších – deti do života. Krásnymi slovami básnikov o láske sprevádza slávnostné chvíle mladých ľudí pri vstupe do manželstva, ale i smutné chvíle v živote človeka – pri rozlúčke
s najbližšími. Jej veľkou láskou je amatérske divadlo, v ktorom stvárnila nespočetné množstvo postáv.
Pani Anka Šavarová v tomto roku odchádza do dôchodku. K úprimnej gratulácii k jej životnému jubileu pripájame aj poďakovanie za dlhoročnú svedomitú
a obetavú prácu v knižnici vo funkcii metodičky, za odbornú starostlivosť
o verejné knižnice Bratislavského kraja, za odbornosť a profesionalitu, v ktorej sa
stále zdokonaľovala, za sústavné sledovanie nových moderných trendov knižničnej práce, ktoré prenášala do činnosti mestských a obecných knižníc, najmä za
starostlivosť o neprofesionalizované knižnice a vzdelávanie dobrovoľných knihovníkov, čím prispievala k vysokej odbornej úrovni ich práce a služieb čitateľom
a podieľala sa na rozvoji kultúry a kultúrnosti v obciach a mestečkách Bratislavského kraja. Svojou húževnatosťou a zmyslom pre nové a pokrokové myšlienky,
zvládnutím práce s modernými informačnými technológiami bola príkladom svojím mladším kolegyniam. Vo svojom osobnom i profesionálnom živote nastavila
latku nastupujúcej generácii knihovníkov veľmi vysoko.
Ďakujeme pani Anke Šavarovej za jej láskavé a múdre rady, ktoré sme od
nej veľakrát dostávali a ešte veľakrát budeme potrebovať. Prajeme jej do života
veľa šťastia, zdravia a lásky a aby cestu do knižnice nikdy nezabudla.
Mgr. Anna Gašparovičová
Marta Follrichová
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Zo života knižníc

slo
ovenských knižníc v Pezinku
Týždeň sl
V dňoch 24.3. – 28. 3. 2002 prebiehal už 4. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Niesol sa pod ústredným mottom: “Knižnice pre
všetkých”. Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila niekoľko podujatí, zameraných na detského a dospelého čitateľa. V oddelení pre deti a mládež začal týždeň
25. 3. 2002 prišlo 24 detí MŠ Za hradbami a 26.3. 27 detí zo ZŠ Bielenisko, aby
si pobesedovali o postavičkách, ktoré už neodmysliteľne patria ku knižnici, sú už
celé roky jej stálymi obyvateľmi. Reč je o známych postavičkách z knihy M. Ďuríčkovej, o Danke a Janke. 27. 03. bolo ovzdušie detského oddelenia naplnené čarami a mágiou. Fantastická atmosféra, nabitá napätím a vzrušením vládla vďaka
knihe spisovateľky Rowlingovej, Harry Potter, o ktorej si 21 žiakov zo ZŠ Holubyho
prišlo pobesedovať s prekladateľkou tejto zaujímavej knihy, pani Oľgou Královičovou. V oddelení pre dospelých sa začal TSK už 19.3. stretnutím našich čitateliek
so spisovateľkou Táňou Kelleovou – Vasilkovou. Je to momentálne najčítanejšia
slovenská spisovateľka a knižnica vlastní všetky jej diela. Našim čitateľkám porozprávala o svojom živote obyčajnej ženy, ktorá sa cez deň venuje rodine a večer písaniu kníh. 25.3. sa stretol RNDr. René Bílik – literárny vedec so študentmi Obchodnej akadémie na prednáške s výstižným názvom: “ Je literatúra potrebná?”
Pán Bílik zdôraznil potrebu čítania hlavne pre mladých ľudí, ktoré je základom pre
tvorbu dobrej slovnej zásoby. 27.3. navštívil knižnicu spisovateľ Pavol Vilikovský
a pobesedoval so študentmi Gymnázia Pezinok. Prebehla veľmi poučná beseda,
pretože P. Vilikovský je majster pera a výborný rozprávač. Táto beseda bola prínosom hlavne pre maturantov. Týždeň slovenských knižníc v MK Pezinok ukončila
28.3. Veronika Šikulová, ktorej vyšli na Slovensku 3 knihy. Besedy sa zúčastnili
študenti Gymnázia Pezinok. Pani Šikulová zdedila rozprávačský talent po svojom
otcovi Vincentovi Šikulovi. Beseda bola nielen poučná, ale prebehla vo veľmi priateľskom a veselom duchu. Ku všetkým besedám boli pripravené výstavky kníh.
Počas celého mesiaca knihy bola v Oddelení pre deti a mládež výstava výtvarných
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prác na tému : “Handicapované deti”. A prebiehal “Marcový literárny kvíz”. Tak ako nás pracovníkov, tak aj deti trochu zarmútilo, že sa v tomto týždni kvôli chrípkovým prázdninám nemohla uskutočniť najočakávanejšia akcia, a to, Vyhlásenie
Kráľa detských čitateľov. Prebehla v termíne 11.4.2003, a za účasti zaujímavého
hosťa Akad. Mal. Igora Piačku, ktorý zároveň zhodnotil výtvarné práce detí, sa
odovzdal titul Kráľ detských čitateľov za rok 2002 Martine Bednárikovej
z Gymnázia Pezinok.
Za celú knižnicu všetkým našim hosťom ďakujeme a veríme že sa v knižnici budú stretávať i naďalej.

Viera Totková
Svatava Špániková

P. S. : Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa ospravedlňujeme, ale z priestorových dôvodov sme podrobné tabuľky týkajúce sa Týždňa slovenských knižníc vynechali.
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Edičný plán
oddelenia edičného OEP CVTI SR na rok 2003
Poznámky, informácie, oznamy...

I. Periodiká
1. ITlib. Informačné technológie a knižnice

4x (A4, 280 ex., asi 48 s.)

2. Bulletin SAK
(pre SAK)

4x (A5, 135 ex., asi 60 s.)

…, aby sme pri konfrontácii s minulosťou vykorenili zlo v
nás, aby sme boli tolerantní a empatickí voči druhým, aj
keď sú iní …

Poznámka: Okrem uvedených časopisov, ktoré budú vychádzať v tlačenej forme,
budeme zabezpečovať aj ich e-formu.

ePEKLO možno prežiť, ale očistec trvá po celý život, je vvecou nášho svedomia …

1. Eva Krišt
Krištofičová
ofičová - Zora Jurčacková - Vlasta Křečková - Miriam Ondrišová:
Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy (presun z roku 2002,
asi 300 s., 250 ex.)
Toto kolektívne dielo je výsledkom viacročného výskumu v danej oblasti a
pri jeho tvorbe boli akceptované zásady terminologickej práce podľa normy ISO
1024.
Slovník obsahuje asi 1 100 termínov knižničnej a informačnej vedy a takých špecializácií odboru, ako napr. komunikácia, bibliografia, vydavateľská činnosť, knižničný manažment, knižničná štatistika, oblasť dát, informácií a poznatkov atď.
Štruktúra termínov je takáto: poradové číslo záznamu, termín, ekvivalent v
angličtine, nemčine a francúzštine, skratka, synonymum, definícia, poznámka
(objasňuje použitie termínu, ak je to potrebné). V závere práce je aj abecedný permutovaný register anglických termínov s odkazmi na poradové číslo príslušného
termínu. Je určená nielen pre študentov KKIV, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Tento odkaz Alfréda Wetzlera
– autora knihy „Čo Dante nevidel“ a nášho dlhoročného
kolegu a spolupracovníka –
pri príležitosti jeho 85. výročia narodenia a 15. výročia
úmrtia si pripomenieme

spomienkovou literárnou kaviarňou,
ktorú sme pripravili v spolupráci s KP SSK BK
na 29. mája 2003 o 17.00 h
vo vestibule DK Ružinov
Knižnica

Ružinov

II. Publikácie

2. INFOS 2003. 32. medzinárodné informatické sympózium (A4, asi 350 s.,
300 ex., marec 2003)
Zborník prednášok z rovnomenného sympózia v Tatranskej Lesnej.
Medzinárodná
dná konferencia.
3. Informačné správanie a digitálne knižnice. Medzináro
Zborník (A5, 200 s., 300 ex., máj 2003)

37

Zborník prednášok z rovnomenného sympózia v Bratislave.
4. Projekt PULMAN - Digitálna metodická príručka pre knižnice, múzeá a galégalérie (preklad a sprístupnenie príručky na webe - september 2003)
Ide o projekt EÚ na podporu integračných zámerov slovenských kultúrnych
pamäťových inštitúcií. Na preklad textov sme dostali finančnú podporu vo výške 1
000 euro.
5. Adres
Adresár
ár členských knižníc SAK (A6, 200 ex., asi 36 s., október 2003)
Vydanie aktualizovaného adresára pre SAK.
Poznámka:
° Na základe predbežnej objednávky zabezpečujeme preklad a vydanie titulov
príručiek pre firmu OLYMPUS na objednávku.
° Okrem uvedených titulov rátame aj s tým, že budeme zabezpečovať (redakčne,
graficky, polygraficky) aj vydanie niektorých ďalších titulov na objednávku (pre
SAK, SSK a i.). Takisto uvažujeme aj o prepracovanom a doplnenom vydaní
publikácií Informačné zdroje, Doplňovanie knižničných fondov a Ochrana knižničných fondov.
Kontakt:
CVTI SR, OEP, oddelenie edičné, Mgr. Mária Mlynáriková, tel.: 02/42 42 05 97;
fax: 02/43 42 04 54, e-mail: publik@tbb5.cvtisr.sk

Plánované akcie Doškoľovacieho strediska CVTI SR
na rok 2003
(uvádzame len tie, ktoré sú aktuálne vzhľadom na predpokladaný termín distribúcie Občasníka č. 1/03 )
Predkladáme Vám nezáväzný plán akcií DS CVTI SR.
Prihlášky na akcie posielajte na adresu:
Doškoľovacie stredisko CVTI SR
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava 1
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Presný dátum a miesto konania Vám oznámi kontaktná osoba:
Mgr. Jana Lazarová, č. tel.: 02/43295769; fax: 02/ 43420454;
e-mail: doskol@tbb5.cvtisr.sk
Kurzy:
1. WinISIS – CDS/ISIS pre Windows
Miesto: učebňa STU, Vazovova 5, Bratislava
Termín: jún 2003 (3-dňový)
Cena: 1 500,- Sk
Odborný garant: Ing. Danica Zendulková, CVTI SR
2. Knihovnícky kurz pre školské knižnice
knižnice
Miesto:učebňa CVTI SR, Drieňová 36, Bratislava
Termín: 25. 6. - 27. 6. 2003
Predbežná cena: 500,- Sk
Odborný garant: PhDr. Helena Pangrácová, Slovenská pedagogická knižnica
3. JASPI - školenie o využívaní jednotného informačného systému právnych
informácií
Miesto: učebňa STU, Vazovova 5, Bratislava
Termín: september 2003 (jednodňový)
Predbežná cena: 500,- Sk
Odborný garant: Ing. Ján Hochmann, Ministerstvo spravodlivosti SR
4. Školenie na vyhľadávanie v databázach (Albertina)
Miesto: učebňa STU, Vazovova 5, Bratislava
Ternín: september/október 2003 (jednodňový)
Predbežná cena: 800,- Sk
Odborný garant: Mgr. Ladislav Svršek, Albertina Icome
5. Efektívne vyhľadávanie v internete
Miesto: učebňa STU, Vazovova 5, Bratislava
Termín: október 2003 (jednodňový)
Predbežná cena: 800,- Sk
Odborný garant: Ing. Alena Ďurišová, CVTI SR
6. Intenzívny rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho
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vzdelania
Miesto: učebňa CVTI SR, Drieňová 36, Bratislava
Termnín: november 2003
Cena: 1 700,- Sk
Odborný garant: PhDr. Marta Ehnová, CVTI SR
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Čo nás potešilo?

Semináre
1. Knižničná legislatíva
Miesto: CVTI SR, Drieňová 36, Bratislava
Termín: máj/jún 2003
Predbežná cena: 450,- Sk
Odborný garant: JUDr. Anna Blazyová, CVTI SR
2. Vplyv globalizácie na knižničné
knižničné a informačné služby
(Informačné technológie v EÚ)
Elektronická knižnica - sprístupňovanie informácií o EÚ
Informácie o EÚ z vydavateľstva EUREUR-OP
Miesto: CVTI SR, Drieňová 36, Bratislava
Termín: september 2003
Predbežná cena: 450,- Sk
Obdorný garant: Ing. Boris Procházka, SAV; PhDr. Mária Harachová, CVTI SR;
PhDr. Jana Tlstovičová, CVTI SR
3. Linux v knižnici - možnosti a podmienky využitia
Miesto: CVTI SR, Drieňová 36, Bratislava
Termín: september/október 2003
Predbežná cena: 450,- Sk
Odborný garant: Ing. Oleg Cvik, CVTI SR
4. Budovanie knižničnoknižnično-informačných
informačných fondov v elektronickom prostredí
Miesto: CVTI SR, Drieňová 36, Bratislava
Termín: október 2003
Predbežná cena: 450,- Sk
Odborný garant: PhDr. Ľudmila Hrdináková, KKIV FiF UK

Vpravo vidíte dôkaz , že
časopis Knižnica predstavil celoslovenskej odbornej verejnosti náš Občasník v čísle 10/2002,
čo nás milo prekvapilo, a
máme z toho samozrejme veľkú radosť.

Všetky Občasníky, ktoré
doteraz vyšli, nájdete na
internetovej adrese

www.kniznicawww.kniznica-ruzinov.sk
v položke
„edičná činnosť“

Príjemné čítanie
všetkým!!!
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POŠLITE NÁM

Dievčatá a clapci!
Čítajte - píšte - kreslite - modelujte!
spisovaaPonúka sa Vám veľká príležitosť: môžete sa stať spisov
teľom, dramatikom, maliarom, sochárom.
Taliansky kultúrny inštitút Bratislava
Bibiana
– medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava
Bratislava
Superohník
- magazín pre dievčatá a chlapcov ZŠ
SPN – Mladé letá, s. r. o.
Pripravili pre deti od 7 – 9 a od 10 – 14 rokov
rokov
literárnoliterárno-výtvarnú súťaž
NOVÉ PINOCCHIOVE DOBRODRUŽSTVÁ
pri príležitosti 120. výročia prvého vydania knižky
talianskeho spisovateľa
spisovateľa Carla Collodiho
PINOCCHIO

nové, originálne príbehy o slávnom drevenom panáčikovi, ktorému
ktorého
ho sa však napokon
zakaždým, keď klame, začne rásť dlhý nos, z ktoré
stane dobrý a bystrý chlapec.
Súťažná práca môže mať podobu dobrodružného, humorného, či
buupoučného príbehu, básne, divadelnej hry, ktorých hlavnou postavou b
de vždy Pinocchio, všetko ostatné ponechávame Vašej fantázii.
Tí, čo radi kreslia, pošlú kresbičku, sériu obrázkov, iní zas post
postavičky
avičky –
sochy vymodelované z dreva, papiera, textilu, hliny, plastelíny atď.
Literárne práce by nemali presiahnuť 3 strany zošita
zošita veľkého formátu,
kresbičky najviac vo formáte A3, postavičky do 70 cm.
Súťažné práce čakáme do 30. júna 2003 na adrese:
SUPEROHNÍK,
SUPEROHNÍK, Štefánikova 19,
811 05 Bratislava, P. O. BOX 59,
810 00 Bratislava.
Súťažné práce označte menom a adresou, uveďte vek
vek,, triedu a školu.
Súťažné práce posúdi odborná porota (spisovatelia, výtvarníci, redak
redaktori). Najlepšie tri práce z každej kategórie odmeníme vecnými cena
cenami,
ďalší traja dostanú knižné darčeky a všetci účastníci upomienkový album s podpisom Pinocchia. To je ďalšia úloha pre Vás – skúste vy
vymysmyslieť podpis (obrázkový) Pinocchia, keď ešte nevedel čítať.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude spojené s výstavou Vašich prác v
bratislavskom medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA
v novembri 2003. Najlepšie práce uverejníme v časopisoch, odznejú
v rozhlase, predstavíme ich v televízii.
NEZABUDNITE! NESKLAMTE NÁS!
Už dnes! Píšte! Kreslite! Modelujte!
SVOJ PRÍBEH O PINOCCHIOVI.
PINOCCHIOVI.

Informácie: Redakcia SUPEROHNÍK, tel., fax: 02/524 91998
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Vyhlásenie súťaže
o najlepšiu esej s témou

Ako si predstavujem knižnicu v novom tisícročí
Spolok slovenských knihovníkov – Krajská pobočka pre Bratislavský
kraj vyhlásila vyššie uvedenú súťaž v Týždni slovenských knižníc
(24. – 28. marca 2003).
Posledný termín odovzdania príspevkov je 15. jún 2003.
Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen používatelia a čitatelia všetkých
typov knižníc, ale aj knihovníci a široká verejnosť bez ohľadu na vek.
Peíspevky v rozsahu 5 – 7 strán, s uvedením mena autora a jeho
spiatočnej adresy, je možné zaslať na adresu Krajskej pobočky SSK:
Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
alebo na mejlovú adresu
dada@ulib.sk.
Príspevky bude hodnotiť 6 – 7 členná komisia zložená z členov SSK,
významných knihovníckych osobností, spisovateľov a novinárov.
Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne v rámci otvorenia Kultúrneho
leta koncom júna.
Najlepšia esej bude publikovaná.
Víťazi súťaže si budú môcť vybrať z alternatívnych ocenení.
Cieľom súťaže je prinútiť širokú odbornú aj laickú verejnosť
k zamysleniu, čo očakáva od svojich knižníc, aké služby
a ďalšie ponuky
okrem klasických výpožičných služieb.
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