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Na Slovensku je to tak

Druhá časť podujatia patrila prezentáciám slovenských odborníkov.

„Digitálna knižnica do vrecka“ – takýto názov si zvolil pre svoj výstup Tomáš FIALA z Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Predstavil digitálnu knižnicu MediaINFO, dostupnú aj pre iPad zariadenia. Používateľ tu môže vyhľadávať v článkoch, knihách
či periodikách. Jeho prezentácia obsahovala skôr praktické ukážky práce s touto digitálnou knižnicou s poukázaním na všetky
možnosti, ktoré ponúka.

„Ak nemáme zaplatený online prístup, máme nárok na archívy, ale sú to vlastne konzervy, na ktoré potrebujeme
otvárač.“ Takéto slovné spojenie použila v prenesenom zmysle slova Mária ŽITŇANSKÁ, riaditeľka sekcie Vedecká knižnica
v Centre vedecko-technických informácií SR. Skúsenosti s realizáciou aktivít národného projektu NISPEZ, ktorý je zameraný
na obstarávanie prístupu k odborným e-drojom, jej dovoľovali vysloviť myšlienku „s konzervami“. Upozornila na problém sprístupňovania archívov v budúcnosti u zakúpených prístupov k licencovaným e-zdrojom, ktoré by v prípade neobnovenia licencie neboli dostupné aj napriek tomu, že v rámci aktuálnej licencie k archívom prístup máme cez dlhoročne vyvíjané platformy
vydavateľov. Podľa jej slov je potrebné nájsť systém – „otvárač“, ktorý by vyriešil otázku prístupu k týmto archívom, pretože
môže nastať situácia, že používateľ sa dostane k tlačenej verzii odborného časopisu napríklad z roku 1975, ale už sa nedostane k jeho e-vydaniu z roku 2009 napriek tomu, že knižnica archív vlastniť bude. Zdôraznila tiež, že v konečnom dôsledku
zakúpením prístupov formou licencie k e-zdrojom sú tieto zdroje vlastne v „rukách“ poskytovateľov databázových kolekcií
a že knižnice, ktoré zabezpečujú svojim používateľom prístup k týmto e-zdrojom, majú v podstate prázdne police.

„Ako má moderná knižnica reagovať na potreby univerzity?“ Takúto otázku si položil Jozef DZIVÁK zo Slovenskej chemickej knižnice. Jeho prezentácia sa tematiky zhodovala s tou, o ktorej informujeme v článku V štátnej vedeckej knižnici sa
diskutovalo o e-knihách v knižniciach (pozri s. 51).
Tejto konferencii, ktorá sa konala 6. mája 2014 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, predchádzala ešte odborná diskusia 5.
mája 2014 v priestoroch CVTI SR. Jej témou bola Európska kampaň za právo na elektronické čítanie v knižniciach
s prihliadnutím na aktuálnu úpravu povinných výtlačkov v Nemecku a na Slovensku.

Aj v tomto prípade sa predstavili kolegyne z Nemecka Elisabeth STRÄTER a Inka JESSEN, ktoré poukázali na aktuálne
dianie v Nemecku, kde aktuálna koaličná zmluva spolkovej vlády prináša v tomto smere v roku 2014 pre knižnice veľkú
nádej. Nachádza sa v nej doslova pasáž: „Preskúmame, či sa má verejným knižniciam priznať právo licencovania elektronických kníh.“

Svoje postrehy však prezentovali aj zástupcovia zo Slovenska: Daniela DŽUGANOVÁ, reprezentujúca Slovenskú asociáciu
knižníc, s pohľadom na tento problém vzhľadom na akademické knižnic, Silvia STASSELOVÁ za Spolok slovenských knihovníkov a knižníc s krátkym „nahliadnutím“ do rôznych iniciatív a štúdií v oblasti e-čítania vo svete a Mária ŽITŇANSKÁ s poukázaním na problematiku získavania a uchovávania odborných e-zdrojov, obstarávaných v rámci národného projektu NISPEZ.
Mgr. Petra Gemeranová
petra.gemeranova@bratislava.goethe.org

Mgr. Eva Vašková
eva.vaskova@cvtisr.sk

foto: Univerzitná knižnica v Bratislave, CVTI SR



8. medzinárodná konferencia Školské knižnice
ako informačné a kultúrne centrá škôl
Ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako
informačné a kultúrne centrá škôl zorganizovala Slovenská
pedagogická knižnica pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča 15.
mája 2014 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnilo 122 účastníkov z radov pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo
Slovenskej aj Českej republiky. Cieľom konferencie bolo charakterizovať stav, špecifiká a úskalia činnosti slovenských
školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti pri podpore čítania a rozvoji informačnej výchovy, vzájomne sa obohatiť o nové poznatky v oblasti hľadania nových
metód na formovanie čitateľských kompetencií žiakov základných a stredných škôl a upevniť spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi.

Medzinárodnú konferenciu slávnostne otvoril minister
školstva Dušan Čaplovič. Vo svojom príhovore vyzdvihol
činnosť školských knihovníkov, ktorí dennodenne formujú myslenie a charakter žiakov, upevňujú ich čitateľské návyky počas
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vyučovania i v rámci voľného času, rozvíjajú ich informačné
vedomosti, schopnosti a zručnosti. Okrem iného ocenil angažovanosť 1 211 českých a slovenských základných a stredných škôl, ktoré sa zapojili do projektov metodického centra
Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice zameraných na podporu čítania. Na záver poďakoval všetkým školským knihovníkom, učiteľom, vychovávateľom a riaditeľom
škôl za to, že sa usilujú na jednej strane zapojiť do podujatí
aj žiakov, ktorí sú menej nadaní, s menšími intelektovými
schopnosťami, alebo ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na druhej strane im ďakoval aj za to, že
tieto podujatia pripravujú na úkor svojho voľného času, často
aj na úkor svojej rodiny.

S prvou prednáškou pod názvom Analýza stavu školských
knižníc za rok 2013 vystúpila ústredná metodička pre
školské knižnice Rozália Cenigová. Svoju prednášku mala rozdelenú to dvoch častí. V prvej časti na základe stručnej analýzy vybraných štatistických ukazovateľov, ktoré vyplnili
školské knižnice v štatistických výkazoch, a na základe do-
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Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl za účasti Dušana Čaploviča,
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (foto: Slovenská pedagogická knižnica)

plňujúcich materiálov, najmä z metodického centrá Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice, komentovala
získané informácie z oblasti počtu škôl a školských knižníc,
knižničného fondu, používateľov, výpožičiek, podujatí pre používateľov, informačných technológií, personálneho zabezpečenia a hospodárenia školských knižníc, pričom zdôraznila
pozitívne aj negatívne zistenia. Pomocou obrazového materiálu zvlášť podrobne predstavila tri projekty metodického
centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice
na podporu čítania, a to 4. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy Záložka do knihy spája školy:
Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu, 2.
ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy, 9. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice zameraného na tému Školské knižnice:
Brána do života. V druhej časti svojej prednášky predstavila
činnosť samotného metodického centra vo forme poskytovania odborného poradenstva a konzultácií, vypracovania metodických materiálov, vedenia Adresára školských knižníc
v Slovenskej republike, organizovania odborných seminárov,
medzinárodnej konferencie, projektov na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, prednáškovej, publikačnej a propagačnej činnosti.
Následne po uvedenej prednáške nasledovalo slávnostné
oceňovanie piatich víťazov 9. ročníka celoslovenského
podujatia Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Minister školstva Dušan Čaplovič osobne odovzdal riaditeľom škôl a školským knihovníkom zo základných škôl
Lutiše, Spišská Nová Ves, Trstená, Krasňany a Stará Bystrica
šeky s príslušnou finančnou odmenou.

Medzinárodná konferencia pokračovala prezentáciou školského knihovníka Antona Balažoviča zo Základnej školy J. A.

Komenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorý vo svojej
prednáške Od výmeny záložiek k písaniu klasických listov najskôr stručne predstavil svoju školskú knižnicu, klasické vyučovacie hodiny, besedy, recitačné a vedomostné
súťaže a kvízy v školskej knižnici. Potom podrobne hovoril
o priateľskej výmene záložiek s pridelenou priateľskou českou školou. Svoje rozprávanie o čítaní klasických papierových
listov samotnými slovenskými žiakmi doplnil ukážkou z videa.
Prvý vzácny hosť z Českej republiky Naďa Rollová z neziskovej organizácie Nová škola vo svojej prednáške Brána ke
vzdělávání – školní čtenářské kluby detailne predstavila
cieľ projektu, činnosť klubov, tri základné piliere klubovej
práce, personálne zabezpečenie klubovej práce, metodickú
podporu klubom a prínos klubov pre deti.

Valéria Pekárová v prednáške Aktívne využívanie čítania
na Základnej škole Lutiše hovorila predovšetkým o aktivitách zameraných na rozvoj čitateľských schopností a zručností, ktoré školská knižnica realizuje počas celého školského
roka. Podrobnejšie predstavila aj víťazné podujatie na podporu čítania Spoznaj svoj kraj, sprav z neho raj.

Druhý vzácny hosť z Českej republiky Eva Slavíková zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a Vyššej odbornej
školy v Pardubiciach sa vo svojej prednáške Podíl elektrotechnických zařízení a audiovizuálních prostředků na
rozvíjení čtenářské gramotnosti žaků středních škol zamerala na využitie čítačiek elektrotechnických kníh, audiokníh
a filmov vo vyučovaní. Dopodrobna opísala aj obsah jazykových a literárnych cvičení a činnosť dramatického krúžku.

Školská knihovníčka Zuzana Hricová zo Základnej školy na
Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi predstavila v prednáške
Kreatívne čítanie – nástroj rozvoja čitateľskej gramotnosti cieľ kreatívneho čítania. Účastníkom medzinárodnej
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konferencie vysvetlila metódy aktívneho čítania a čítania s ceruzkou. Na bohatom obrazovom materiáli dokumentovala nielen slovno-logickú, komunikačnú a pohybovú kreativitu žiakov
v školskej knižnici, ale aj ocenené podujatie Strom poznania,
ktoré zorganizovala na netradičných miestach a s využitím netradičných metód a foriem práce s informačnými zdrojmi.

Eva Kadlubová v rámci svojej prednášky Rozvoj čitateľskej
gramotnosti na Základnej škole P. O. Hviezdoslava
v Trstenej rozprávala o jednotlivých aktivitách na podporu
čítania. Podrobnejšie informovala napríklad o aktivitách typu:
Keď postava ožíva, Lupienky slov, Povesti starej Trstenej.
Svoje rozprávanie ukončila prezentáciou oceneného podujatia
SOS – záchrana vyschýnajúceho stromu menom knihovník,
ktoré školská knižnica pripravila vo forme zážitkových vyučovacích hodín pre všetky triedy školy.

Medzinárodnú konferenciu uzatvorila prednáškou Čítanie, detský čitateľ a mediálna doba Ľudmila Hrdináková z Katedry
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej prednáške sa najskôr sústredila na vysvetlenie vzťahu medzi médiami a čítaním. Potom
opísala stratégie intenzívnej motivácie k čítaniu. Zvlášť zdôraznila, že je potrebné správne sa pýtať detského čitateľa, zaostriť pozornosť na jeho záujem a pomôcť slabším pri
čitateľských aktivitách. Na záver predstavila kognitívne orientované metódy, ako je napríklad lov knižných molí, zoznámenie dvoch postáv, knižný súd.
Mgr. Rozália Cenigová
rozalia.cenigova@spgk.sk
foto: Knižnica Ružinov



Randevú píšucich knihovníkov
Poznáte nejakého knihovníka? Presnejšie povedané, knihovníka, ktorý píše
poéziu, prózu a teda je literárne aktívny? Práve takto to začalo. Pod knihovníkom sme nemali na mysli len človeka, ktorý pracuje v knižnici a má
niečo spoločné s knihovníctvom – stačilo, keď má knihovnícke vzdelanie, či
už stredoškolské alebo vysokoškolské. Nuž, myslím si, že práve knihovníci
majú blízko k písanému i tlačenému slovu, a tak sú predurčení k tomu, aby
sa písomne a teda aj literárne prejavili. Veď čo im v tom bráni?

A tak sa randevú píšucich knihovníkov pod názvom „Knižniční majstri slova“
konalo 28. mája 2014 v Dome kultúry Ružinov a jeho hlavným organizátorom
bola Knižnica Ružinov v Bratislave. Na prvý pohľad nič mimoriadne. Veď podujatia sú samozrejmou a bežnou súčasťou v činnosti verejných knižníc. Ale
práve stretnutia takéhoto druhu a tejto kategórie ľudí považujem za vzácne
a v mnohom veľmi inšpirujúce. Pretože pod píšucim knihovníkom chápem človeka, ktorý je svedectvom toho, že literárna tvorba a literatúra vôbec majú
Jozef Lipták, Pavel Horňák, Juraj Šebesta, Jana Vozníková
v sebe nemálo tajomného a zvláštneho a navyše veľmi úzko súvisia so životom
(zľava doprava)
a so všetkým, čo sa okolo nás deje. Písať neznamená len zanechať text na papieri, ale je to i odkaz, svedectvo o multikultúrnych aktivitách v spoločenskom priestore našej doby. Je to výpoveď o súvislostiach vecí, javov, udalostí a pocitov. Je to dôsledok tvorivého a teda estetického uchopenia skutočnosti, ktoré v konečnom dôsledku predstavuje inšpirujúci prameň poznania.
Takže kto vlastne prišiel medzi nás? Boli to osobnosti, ktorých život bol a je nejakým spôsobom prepojený s knihovníckou profesiou, svetom kníh
a knižničnou kultúrou vôbec. Z mnohých píšucich knihovníkov pozvanie prijali a svojou prítomnosťou nás potešili Jana Vozníková – riaditeľka
Knižnice Bratislava-Nové Mesto, neúnavná propagátorka a priekopníčka knižničných a kultúrnych podujatí a projektov, tiež autorka introvertnej
poézie, Pavel Horňák – vedúci Katedry marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte UK, uznávaný odborník na marketingovú komunikáciu, históriu a etiku reklamy, autor reklamných prostriedkov (texty, videoreklama), tiež autor prozaických textov a aforizmov, Juraj Šebesta – riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave, tiež prekladateľ, prozaik a divadelný a kultúrny publicista a nakoniec Jozef Lipták – teoretický fyzik,
informatik, dlhoročný pedagóg na Katedre knižničnej a informačnej vedy FFUK, vynálezca, horolezec a karikaturista, ktorý sa okrem iného venuje aj umeleckému spracovaniu krištáľového skla.

Zo stručného opisu aktivít protagonistov vidieť, že svoju profesiu vykonávajú so zanietením, ktoré prekračuje bežný rámec pracovných povinností.
Všetci sú autormi – okrem knižných prác – aj mnohých textov, či už novinových, časopiseckých alebo zborníkových. Ich spoločným znakom je
tiež to, že majú skúsenosť s vedením a riadením nie jednoduchých kolektívov (knižnica, katedra) a teda ich postoje, názory a stanoviská sú ukované a vybrúsené aj ohňom interpersonálnej komunikácie v spätosti so zabezpečovaním každodenných potrieb organizačno-technických a ekonomických. Existuje lepší alebo vhodnejší príklad na tvorivú spätosť teórie s praxou, ktorá je zárukou objektívneho posúdenia skutočnosti s jej
následným obohatením? Až v prítomnosti takýchto ľudí v spoločnom čase a priestore možno pochopiť mnohé súvislosti, ozrejmiť a vyladiť postoje, stanoviská, prístupy. Ak by vám napríklad prekážalo to, že nevidíte nič spoločné medzi teoretickou fyzikou a svetom umenia, kultúry a duchovna vôbec, môžem vás ubezpečiť, že sa mýlite.
A preto mi dovoľte vyjadriť radosť, potešenie, ale i hrdosť nad tým, že som mohol v prítomnosti takýchto ľudí stráviť príjemné popoludnie.

Veru, podujatia sú v činnosti verejných knižníc bežné a samozrejmé. Ak sa však ocitnete v správnom čase na správnom mieste a v správnej knižnici, je to tá jedinečná a správna chvíľa. A nenechávajte si ju pre seba. Nech letí do sveta a šíri novinu. Trebárs aj o píšucich knihovníkoch. Nech
o nich počujú všetci. Aj tí, čo majú problémy so sluchom.
Mgr. Peter Kuzma
kuzma@kniznica-ruzinov.sk
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