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Verejné kniţnice
Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008
Prehľad výsledkov činnosti verejných kniţníc Trnavského samosprávneho
kraja je spracovaný podľa Ročných výkazov o kniţnici za rok 2008 KULT
(MK SR) 10-01 a výročných správ regionálnych kniţníc Trnavského samosprávneho kraja.
V roku 2008 bolo súčasťou kniţničného systému Trnavského samosprávneho
kraja (TTSK) 245 verejných kniţníc, z nich 25 kniţníc stagnuje.
Sieť verejných kniţníc TTSK tvorí 1 regionálna kniţnica s krajskou pôsobnosťou (Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave), 3 regionálne (Galantská kniţnica, Záhorská kniţnica a Ţitnoostrovná kniţnica), 12 mestských (Leopoldov,
Piešťany, Hlohovec, Vrbové, Šamorín, Veľký Meder, Sereď, Sládkovičovo,
Skalica, Gbely, Šaštín-Stráţe, Holíč), 229 obecných kniţníc.
Počet verejných kniţníc v TTSK sa v roku 2008 nezmenil, nebola zrušená
ţiadna kniţnica. Počet stagnujúcich kniţníc (s neprofesionálnym zamestnancom) sa zvýšil o 5 kniţníc, činnosť obnovila 1 obecná kniţnica v okrese Galanta.
2. KNIŢNIČNÝ FOND
Kniţničný fond verejných kniţníc TTSK tvorilo spolu 2 077 247 kniţničných
jednotiek (kn. j), čo je o 4 842 kn. j. menej ako v roku 2007. Z celkového počtu kniţničných jednotiek je 527 623 kn. j. odborná literatúra (25,4 %), čo je o
8 856 kn. j. menej, 922 319 kn. j. je krásna literatúra pre dospelých (44 ,4%),
čo je o 9 952 kn. jednotiek viac, 111 882 kn. j. je odborná literatúra pre deti
(5,4 %), čo je o 1 918 viac a 515 423 kn. j. krásna literatúra pre deti (24,8 %),
čo je o 1 830 kn. jednotiek viac ako v roku 2007.
Prírastok kniţničného fondu získaný kúpou bol 26 583 kniţničných jednotiek,
čo bolo o 560 menej ako v minulom roku. Prírastok vo forme kniţných darov
od občanov a inštitúcií bol 12 053 kniţničných jednotiek, čo je o 4 548 kn. j.
viac ako v roku 2007.
Priemerná cena 1 kniţničného dokumentu, získaného kúpou v roku 2008, bola
250,41 Sk, čo je o 12,79 Sk viac ako v roku 2007.
V roku 2008 bol vo verejných knižniciach TTSK zakúpený knižničný
fond v hodnote 6 656 585 Sk, čo je o 206 920 Sk viac ako v roku 2007.
Jedným zo zdrojov nákupu boli dotácie z grantového programu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky (podrobnejšie boli výsledky v Kniţničnom spravodajcovi 2/2008, s. 8). Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja získali v grantovom programe MK SR v roku 2008 spolu 1 817 000 Sk.
Podľa odporúčaní IFLA by mali verejné kniţnice za jeden rok nakúpiť na 1
obyvateľa kniţničné dokumenty v hodnote 35 Sk. K 30. 6. 2008 mal Trnavský
samosprávny kraj (podľa údajov Štatistického úradu SR) spolu 558 226 oby2
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vateľov, podľa odporučení IFLA by mali verejné kniţnice TTSK na nákup kniţničného fondu vynaloţiť sumu 19 537 910 Sk. V skutočnosti bolo na nákup vynaloţených len 3,41 % z odporúčanej sumy, 6 656 585 Sk, čo je o 12 881 325 Sk menej
ako odporúča IFLA.
V roku 2008 bola táto odporúčaná suma na jedného obyvateľa v TTSK prvýkrát prekročená. Galantská knižnica vynaložila na nákup 36,52 Sk na 1 obyvateľa a tesne sa k odporúčaniu IFLA priblíţila Záhorská knižnica, ktorá v roku
2008 vynaloţila na nákup sumu 34,39 Sk na 1 obyvateľa sídla kniţnice.
Na 1 obyvateľa Trnavského samosprávneho kraja boli v roku 2008 zakúpené nové
knihy v hodnote 12,46 Sk (-22,54 Sk oproti odporúčaniam IFLA), čo znamená, ţe
na 1 obyvateľa TTSK bolo v roku 2008 zakúpených 0,05 kniţničných jednotiek
(+0,01). Celkový prírastok v roku 2008 (získaný kúpou, darmi, výmenou, povinný
výtlačok) prepočítaný na 1 obyvateľa TTSK, bol 0,072 kniţničných jednotiek
(+0,01). V roku 2008 verejné kniţnice TTSK odoberali spolu 938 titulov periodík,
čo bolo o 5 titulov viac ako v roku 2007. Z tohto počtu bolo 113 zahraničných titulov (+5).
3. VÝPOŢIČKY
V roku 2008 bolo zaznamenaných vo verejných kniţniciach spolu 1 952 969 výpoţičiek kniţničných dokumentov, čo je o 79 982 výpoţičiek viac ako v roku 2007.
Priemerný počet výpoţičiek v roku 2008 na 1 obyvateľa Trnavského samosprávneho kraja bol 3,65 výpoţičiek (-0,01), kaţdý registrovaný pouţívateľ v roku 2008
zrealizoval priemerne 36,71 výpoţičiek (-0,32).
Tendencia z minulých rokov, kedy výpoţičky klesali, sa v roku 2008 opäť potvrdila, počet výpoţičiek vo verejných kniţniciach TTSK v roku 2008 bol niţší o 79 982
výpoţičiek. Celkovo je pokles výpoţičiek zaznamenaný v celej sieti kniţníc, príčinou je najmä rozvoj informačných sluţieb, pouţívatelia častokrát vyuţívajú na získanie informácií internet, čo sa v kniţniciach prejavilo aj vo zvýšenom počte návštevníkov internetu . Z celkového počtu 1 952 969 výpoţičiek tvorili výpoţičky
periodík 16,10 %, čo je o 0,34 % viac ako v roku 2007.
4. REGISTROVANÍ POUŢÍVATELIA
Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008 zaregistrovali
spolu 53 198 používateľov, čo je 9,96 % (-0,07) z celkového počtu obyvateľov
TTSK. V porovnaní s rokom 2007 bol zaznamenaný pokles o 1 703 poţívateľov
pričom pokles bol zaznamenaný v šiestich okresoch (okrem Hlohovca) a vo všetkých okresoch TTSK klesol aj počet detí do 15 rokov, spolu o 1 159 detí. Celkovo
bolo zaregistrovaných 20 113 detí, čo predstavuje 37,81 % z počtu registrovaných
čitateľov (-0,94 %). S cieľom vyuţiť výpoţičné a informačné sluţby navštívilo
v roku 2008 verejné kniţnice TTSK spolu 622 178 návštevníkov, čo je o 54 894
viac ako v roku 2007. V roku 2008 kaţdý obyvateľ Trnavského samosprávneho
kraja navštívil verejnú kniţnicu v priemere 1,12 krát (-0,04).
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5. ĎALŠIE ČINNOSTI
Kniţnice vynakladajú mimoriadne úsilie na to, aby sa prezentovali na verejnosti
a priviedli ľudí do kniţníc. Pre verejnosť organizujú kaţdý rok obrovské mnoţstvo
vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí.
Verejné knižnice TTSK zrealizovali v roku 2008 spolu 2 632 (+53) kultúrnovýchovných podujatí (z toho 721 bola informačná výchova) a 34 odborných
kurzov a seminárov. Verejné kniţnice v kraji navštívilo spolu 714 049 návštevníkov, z toho bolo 91 871 návštevníkov podujatí.
Metodické pracoviská regionálnych kniţníc v roku 2008 zrealizovali spolu 174 metodicko-inštruktáţnych návštev obecných kniţníc a poskytli kniţniciam vo svojej
metodickej pôsobnosti 407 metodických konzultácií.
V edičnej činnosti sa kniţnice orientovali na vydávanie regionálnych bibliografií,
výberových bibliografických letákov k pripravovaným podujatiam a metodických
materiálov na pomoc pracovníkom obecných kniţníc.
Verejné knižnice TTSK vydali v roku 2008 spolu 123 edičných titulov, čo je o
48 viac ako v roku 2008.
6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Z celkového počtu 245 verejných kniţníc v TTSK je na internet pripojených 47
kniţníc (+18). Internetové sluţby verejnosti umoţňuje 47 kniţníc so 184 počítačmi
prístupnými pre verejnosť (+84). Vlastnú webovú stránku má 8 kniţníc TTSK.
7. ZAMESTNANCI
Vo verejných kniţniciach TTSK pracovalo v roku 2008 v prepočítanom stave
164,03 pracovníkov, čo je o 0,12 viac ako v roku 2007. Z toho 134,21 (prepočítaný
stav) boli pracovníci vykonávajúci knihovnícke činnosti (-1,5). V roku 2008 pracovalo vo verejných kniţniciach TTSK v prepočítanom stave 19,26 zamestnancov
s vysokoškolským vzdelaním, čo je o 0,08 viac ako v roku 2007.
8. HOSPODÁRENIE
V roku 2008 boli celkové náklady na činnosť verejných kniţníc Trnavského samosprávneho kraja 68 968 886 Sk, v porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný
pokles o 13 670 975 Sk. Z toho 34 993 508 Sk tvorili mzdové náklady, čo bolo
o 2 706 362 Sk viac ako v roku 2007. Verejné kniţnice získali spolu trţby v celkovej
sume 4 971 841 (+147 512) Sk, z toho na poplatkoch za kniţničné sluţby získali
spolu 3 127 932 Sk, čo je v porovnaní s rokom 2007 viac o 101 503 Sk. Na kapitálové výdavky vo verejných kniţniciach Trnavského kraja bolo v roku 2008 vynaloţených spolu 3 480 865 Sk, čo je, v porovnaní s rokom 2007 o 1 605 378 Sk viac.
Z toho na automatizáciu bolo vynaloţených 603 000 Sk, čo je o 127 000 Sk menej
ako v roku 2007.
Podľa Ročných výkazov o kniţnici KULT (MK SR) 10-01 za rok 2008 spracovala Mgr. Darina Kráľová,
Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave
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NOVINKY PRE KNIHOVNÍKOV
Prihláste sa do Kniţného klubu Fragment
Váţené pani knihovníčky, váţení páni knihovníci,
aj tento rok by sme Vám chceli ponúknuť spoluprácu s Kniţným klubom Fragment, ktorý je mimoriadny v tom, ţe poskytuje výhody Vám i členom vašej kniţnice. Katalógy s aktuálnou ponukou posielame aţ 4x ročne a to so špeciálnou klubovou zľavou (20%, 50% i viac percent). Kaţdý katalóg prináša súťaţe o atraktívne ceny. Knihy, ktoré si objednáte, expedujeme do 14 dní od doručenia vašej objednávky, pričom nehradíte poštovné. Zmluva uzavretá s Kniţným klubom Fragment Vás NEZAVÄZUJE pravidelne odberať knihy, zaväzuje sa len Kniţný klub
Fragment pravidelne a bezplatne zasielať katalógy. Knihovník, ktorý s KKF nadviaţe spoluprácu získa províziu z ceny predaných kníh. Bliţšie informácie získate
na adrese:
Vydavateľstvo Fragment, Iveta Dalmádyová, Kominárska 2, 831 04 Bratislava, tel.
č.: 02/502 34 413, e-mail: dalmadyova@fragment.sk.
Za prvú objednávku dostanete od nás darček—knihu z našej produkcie !
Na úspešnú spoluprácu sa teší Kniţný klub Fragment.

Ako pripraviť dobré podujatie
Na kniţničnom portáli www.infolib.sk, v sekcii detské kniţnice - nápadník, sú zaujímavé informácie pre detských knihovníkov. Verejné kniţnice tu zverejňujú prezentácie svojich úspešných podujatí a aktivít: súťaţe, literárne hodiny, scenáre,
metodické návody. Nájdete tam prezentácie literárnych hodín, napr. Čapkovci,
Daniel Hevier, Mark Twain, Milan Rúfus, Pavol Dobšinský, kvízy zamerané na
kniţnično-informačnú prípravu pre ţiakov 2., 3. A 4. ročníka ZŠ. Literárne súťaţe
na tému Ľudovít Štúr, Ľudo Ondrejov, či rôzne pomôcky pre HarryPotteromaniakov, napr. zoznam kúziel a zaklínadiel. K dispozícii je aj zborník zo seminára Ako
na záţitkové čítanie, ktorý ponúka 11 metodických návodov na realizáciu záţitkových aktivít v kniţnici.
Spisovateľka a knihovníčka Mgr. Gabika Futová ponúka pod názvom Autorská
beseda návod na prípravu kvalitného podujatia - besedy s autorom (alebo s kýmkoľvek zaujímavým). V návode nájdete názory autorov, aj skúsených knihovníčok,
dozviete sa, ako by beseda v ţiadnom prípade nemala vyzerať, ale aj to, ako ju
urobiť tak, aby odchádzali všetci spokojní. Kliknite si na www.infolib.sk a dozviete sa viac.
www.infolib.sk
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Predseda Trnavského samosprávneho kraja
opäť ocenil prácu knihovníkov
Zastupiteľstvo i predseda Trnavského samosprávneho kraja sa rozhodli uţ tretí raz
od vzniku TTSK oceniť najvýznamnejšie osobnosti spoločenského a kultúrneho
ţivota a najvýznamnejších predstaviteľov vedy, výskumu a umenia, ktorí sa zaslúţili
o rozvoj trnavského kraja.
Opäť s radosťou oznamujeme knihovníckej verejnosti, ţe za svoju dlhoročnú prácu
boli ocenení aţ štyria knihovníci v našom kraji. Ocenenia slávnostne odovzdal Ing.
Tibor Mikuš v Divadle Jána Palárika v dňoch 12. a 26. mája 2009 (obr. 1 a 2).

Pamätnú medailu získali: Mgr. Dezider Hodossy, Anna Ušiaková, Pavla Šajdíková a pamätný list Agneša Horváthová.
Mgr Dezider Hodossy, bývalý riaditeľ Ţitnoostrovnej kniţnice, teraz uţ na dôchodku, pracoval na poli kultúry 45 rokov, najprv ako vedúci odboru kultúry ONV Dunajská Streda a potom 18 rokov ako riaditeľ regionálnej kniţnice. Bol iniciátorom
spracovania hungarík na Slovensku, v rámci ktorého Ţitnoostrovná kniţnica spracováva v spolupráci s Národnou bibliografiou SNK v Martine od r. 1991 články periodík vychádzajúcich v maďarskom jazyku na Slovensku. Ako dlhoročný pracovník
kultúry svoje vedomosti s ochotou odovzdával mladším kolegom a nezištne spolupracoval s kultúrnymi inštitúciami mesta a regiónu. Ako dlhoročný pracovník kultú6
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ry svoje vedomosti s ochotou odovzdával mladším kolegom a nezištne spolupracoval s kultúrnymi inštitúciami mesta a regiónu.
Anna Ušiaková, knihovníčka Obecnej kniţnice v Chtelnici, vedie obecnú kniţnicu
od roku 1963, teda uţ 46 rokov. Obecná kniţnica v Chtelnici pod jej vedením dlhodobo dosahuje výborné výsledky vo svojej činnosti a patrí medzi najlepšie kniţnice
v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec i v rámci Trnavského samosprávneho
kraja. Skúsenosti zo svojej dlhoročnej pedagogickej praxe vyuţíva aj v kniţnici pri
práci s deťmi a mládeţou, pravidelne organizuje v kniţnici kultúrne podujatia.

Pavla Šajdíková vedie Obecnú kniţnicu v Dojči. Hoci v tomto roku oslávi ţivotné
jubileum 70 rokov, ešte sa naplno venuje „svojej“ kniţnici. Prevzala ju pred 48
rokmi ako mladá učiteľka slovenského jazyka a mnohých svojich ţiakov priviedla
k láske ku knihám a čítaniu.
Pamätný list získala Agneša Horváthová, dlhoročná pracovníčka Ţitnoostrovnej
kniţnice v Dunajskej Strede. V kniţničných sluţbách pracuje od 1970, za 38 rokov
prešla všetkými úsekmi kniţničnej činnosti. Osemnásť rokov pracovala ako metodička, od roku 1990 vykonáva funkciu vedúcej kniţnično-informačných sluţieb.
Svoje schopnosti vyuţíva i pri vypracovávaní projektov na získanie grantov MK
SR. V roku 2007 získala grant Coop Jednota v nadácii „Nech sa nám netúlajú“,
ktorý bol vyuţitý na obnovu a reorganizáciu mládeţníckeho oddelenia ŢK.
Na základe podkladov regionálnych kniţníc TTSK spracovala Mgr. Darina Kráľová, KJF v Trnave
Foto: Ivan Krajčovič
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Vyhodnotenie Týţdňa slovenských kniţníc
vo verejných kniţniciach Trnavského samosprávneho kraja
Týţdeň slovenských kniţníc prebiehal v tomto roku v termíne od 23. do 29. marca
s mottom: „Kniţnice pre všetkých.“
Celokrajské otvorenie Týţdňa slovenských kniţníc sa uskutočnilo 23. marca
v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave. Slávnostný príhovor s prezentáciou činnosti
kniţníc v Trnavskom samosprávnom kraji predniesla riaditeľka KJF v Trnave Mgr.
Lívia Koleková. Predsedníčka Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov
PhDr. Emília Díteová vo svojom prejave zdôraznila dôleţitosť knihovníckej profesie v súčasnom svete informácií a odovzdala Ďakovný list od Krajskej pobočky
Spolku slovenských knihovníkov oceneným knihovníkom.

Ocenené knihovníčky, zľava: Anna Neumahrová, PhDr. Zuzana Martinkovičová, Milada
Pisárová, Alţbeta Miklósová, Marta Skalková

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov udelila ocenenie knihovníčkam
z Trnavského kraja.
Za okresy Trnava, Hlohovec Piešťany bola ocenená Anna Neumahrová, knihovníčka Obecnej knižnice v Zelenči a PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka
Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, za okres Galanta Milada Pisárová,
knihovníčka Obecnej knižnice v Šintave, za okres Dunajská Streda Alžbeta Mik8
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lósová, knihovníčka Obecnej knižnice v Hornej Potôni, za okres Senica a Skalica
Marta Rusková, knihovníčka Obecnej knižnice v Petrovej Vsi.
V rámci slávnostného otvorenia bola vyhlásená súťaţ vo vlastnej tvorbe Literárny
salón Trnava a anketa pre deti Najkrajšia kniha. Zároveň boli prezentované najzaujímavejšie aktivity počas TSK v kraji a nová sluţba v KJF v Trnave – WiFi pripojenie v čitárni.
Na záver Ing. Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry TTSK, slávnostne otvoril
Týţdeň slovenských kniţníc v kraji.
V Trnavskom kraji sa do Týţdňa slovenských kniţníc v roku 2009 zapojilo spolu
18 kniţníc, z toho 1 krajská, 3 regionálne, 10 mestských a 6 obecných kniţníc.
Spolu zrealizovali 244 podujatí pre 9 310 účastníkov. Z toho bolo 58 hodín informačnej prípravy pre MŠ, ZŠ a SŠ pre 1 537 účastníkov, 71 exkurzií pre 1 477
účastníkov, 59 besied a literárnych hodín pre 2 247 účastníkov. Uskutočnilo sa
spolu 14 výstav, 37 iných podujatí, ako sú súťaţe, tvorivé dielne a pod. Počas týţdňa niektoré kniţnice odpúšťali sankčné poplatky za nevrátené knihy a takto sa do
kniţničného fondu vrátilo 722 kníh. Niektoré kniţnice umoţnili bezplatný zápis do
kniţnice, čo vyuţilo 431 návštevníkov.
Môţeme konštatovať, ţe tento týţdeň bol pre kniţnice trnavského kraja úspešný,
kniţnice sa dostali do povedomia verejnosti a spropagovali svoju činnosť.
Mgr. Darina Kráľová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave

TOP WebLib pre piešťanskú mestskú kniţnicu
V prestíţnej súťaţi TOP WebLib, ktorú kaţdoročne organizuje Spolok slovenských knihovníkov, získala v tomto roku webová stránka Mestskej kniţnice mesta
Piešťany aţ dve ceny: 1. miesto v kategórii verejné a školské kniţnice s cenou odbornej poroty a 2. miesto a cenu sympatie vo výsledkoch verejného hlasovania.
Cieľ súťaţe je zameraný na skvalitnenie a rozvoj webových sídel slovenských
kniţníc a ocenenie výnimočných projektov, má podporiť výmenu skúseností,
ohodnotiť snahu kniţníc efektívne vyuţívať informačno-komunikačné technológie
na zlepšenie kvality a prístupnosti sluţieb. V rámci súťaţných kritérií sa hodnotil
obsah stránky, jej funkčnosť, originálnosť, aktuálnosť a príťaţlivosť pre návštevníka, navigácia a vyhľadávanie, grafická úprava i úroveň dodrţania webových štandardov. Zásluhu na súčasnom vizuáli stránky majú okrem mestskej kniţnice aj
mladí dizajnéri zo skupiny Dizajn na kolesách a firma Kios, s.r.o. Mestská kniţnica
v Piešťanoch sa zaviazala, ţe bude stránku neustále vynovovať. Najbliţším krokom má byť ďalšia implementácia on-line katalógu do webového sídla a spustenie
nových funkcií ako napríklad rezervácia kníh priamo z on-line katalógu pomocou
funkcie „pridať do košíka.”
Mgr. Simona Ďurdíková, Mestská kniţnica mesta Piešťany
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Projekty z autorskej dielne
Kniţnice Juraja Fándlyho vTrnave
Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave (KJFT) je krajská kniţnica, ktorá je okrem iného známa mnoţstvom podujatí pre verejnosť, zameraných na podporu čítania
a propagáciu literatúry, jej tvorcov a všetkého čo s ňou súvisí a v neposlednom
rade na propagáciu kniţnice ako takej. Ročne sa zrealizuje vyše päťsto podujatí.
Z hľadiska svojho zamerania, cieľových skupín, počtu účastníkov i charakteru môţeme tieto podujatia rozdeliť na niekoľko skupín, resp. kategórií. V tomto príspevku by som chcela čitateľov oboznámiť s tými našimi projektmi, ktoré sú autorským
dielom pracovníčok KJFT a svojou originalitou a nápaditosťou oslovili širokú verejnosť a presiahli rámec trnavského kraja.
Ako prvé spomeniem bienále Libriáda – knižný salón Trnava, ktoré podporilo aj
Ministerstvo kultúry SR. Podrobne sa o ňom mali čitatelia moţnosť dozvedieť
v Kniţničnom spravodajcovi č. 2/2008, preto ho nebudem opisovať celkom detailne. Chcem len zdôrazniť, ţe jeho význam spočíva v tom, ţe okrem známej jesennej Bibliotéky v bratislavskej Inchebe, nad ktorou odbornú garanciu prevzalo
zdruţenie vydavateľov a kníhkupcov SR, absentoval veľtrh, ktorý by aj na regionálnej úrovni propagoval čítanie a prezentoval tých, ktorí knihy tvoria, vydávajú,
predávajú, poţičiavajú a čítajú. Dnes uţ aj tento projekt presiahol regionálny rozmer, pozitívne zarezonoval na celom Slovensku a má aj svojich nasledovníkov
z radov kniţníc. Druhý ročník tohto kniţného veľtrhu sa konal sa 27. a 28. marca
2008 pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša a primátora mesta Trnava
Ing. Štefana Bošnáka, bol nosným podujatím roka v KJF v Trnave.
Hľadá sa Dobšinský – projekt, ktorý sa po prvý krát uskutočnil v KJF v Trnave,
a ktorý s naším súhlasom prevzali i ďalšie kniţnice z celého Slovenska, ba dokonca i z Čiech. Cieľom projektu je osloviť čitateľov aj nečitateľov (potencionálnych
pouţívateľov), aby prehľadali svoje domáce kniţnice, našli akúkoľvek knihu od
Pavla Dobšinského a v priebehu Dňa ľudovej rozprávky – 16. marca ju priniesli do
kniţnice. Autormi projektu je kolektív knihovníčok z oddelenia pre deti KJFT. Po
prvý krát sa realizoval v roku 2008 práve v našej kniţnici a bol prezentovaný
a ocenený na prehliadke podujatí pre deti v Roţňave. V tomto roku sa do tohto
projektu zapojilo uţ 63 kniţníc z celého Slovenska, oficiálny počet nájdených kníh
v domácnostiach návštevníkov bol 3 657. Potešilo nás, ţe do pátrania po knihách
Pavla Dobšinského sa zapojila aj Knihovna B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti
v Českej republike. Pátrala po svojich policiach a našla 3 kusy.
Knižnica vás víta - podujatie, ktoré má formu informačnej výchovy pre deti prvých ročníkov základných škôl. Hravou a príťaţlivou formou oboznamuje deti so
vznikom knihy, základnými hygienickými návykmi pri čítaní, oboznamuje deti
s kniţnicou. Autorkou je Veronika Chorvatovičová, ktorá ho prezentovala na celoslovenskej súťaţnej prehliadke kniţničných podujatí pre deti v dňoch 22. a 23.
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septembra 2008 a získala pre KJF v Trnave 2. miesto.
Fórum humoristov je jeden z najnovších projektov KJF v Trnave, autorkou je
Benjamína Jakubáčová, vedúca útvaru sluţieb KJFT. Je to vlastne literárny klub
pri kniţnici, otvorené zoskupenie ľudí, ktorí tvoria - píšu, kreslia a tých, ktorí humor a satiru milujú. Svoju činnosť začal dňa 25. marca 2009. Čestným predsedom
klubu je spisovateľ a humorista Tomáš Janovic. Prvým stretnutím Humor je korením ţivota bolo rozprávanie nielen o humore a satire s uţ spomenutým Tomášom
Janovicom, Bercom Trnavcom, Jurajom Šebestom a Dadom Nagyom počas Týţdňa slovenských kniţníc.
Fórum humoristov reprezentoval KJFT i počas eventu V Auparku oţívajú knihy v nákupnom centre Aupark v Bratislave v nedeľu 29. marca 2009. Predstavili sa
tam trnavskí autori - humoristi Eva Jarábková-Chabadová, Mikuláš Jarábek, Vojtech Haring a Marián Mrva, Tomáš Janovic.
Členovia klubu Fórum humoristov pri Kniţnici J. Fándlyho v Trnave sa stretávajú
v čitárni pravidelne raz za mesiac. Srdečne pozývajú všetkých milovníkov dobrej
literatúry, aby prišli načerpať energiu do všedných dní nasávaním humoru – písaného, kresleného, spievaného i hovoreného. Svoju tvorbu takto prezentovali uţ
známi Ivan Bajo, Vojtech Haring, Mikuláš Jarábek, Eva Jarábková, Jana Blašková,
Marián Mrva, Kajo Bodorik, Kalo Uhrík. Nezabudnuteľným záţitkom bolo aj
stretnutie s humorom v podaní Jakuba Nvotu a Kamila Ţišku, ktorí boli hosťami
klubu 22. júna 2009. Návštevníkov pobavili kabaretom Storočie humoru.
Literárny salón Trnava je zatiaľ jeden z najnovších projektov KJFT. Je to celoslovenská literárna súťaţ pre začínajúcich autorov, ktorú naša kniţnica vyhlásila
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Súťaţ pre začínajúcich autorov,
mládeţ a dospelých, tých, ktorí svoju tvorbu nepublikovali. Súťaţ ešte prebieha,
termín uzávierky pre zaslanie prác je v auguste. Porota, ktorá posúdi kvalitatívnu
úroveň, je zostavená z profesionálov, spisovateľov aj literárnych teoretikov. Vyhodnotenie sa pripravuje na september, uskutoční sa v rámci tzv. ţupného dňa.
Pripravujeme i vydanie zborníka víťazných a ocenených prác.
Medzi najúspešnejšie projekty patrí Prázdninový superklub, v tomto roku sa
uskutoční uţ 17. ročník. Superklub sú dopoludňajšie stretnutia detí. Vţdy v stredu
počas letných prázdnin sa deti stretávajú v herni KJFT a knihovníčky pre ne pripravujú tvorivé dielne, súťaţe, stretnutia s významnými osobnosťami, z rôznych oblastí. Superklub navštevujú nielen deti a ich rodičia z Trnavy a okolia, ale aj deti,
ktoré tu trávia prázdniny.
Ako som spomenula na začiatku toho príspevku, podujatí i projektov kniţnice pre
verejnosť je oveľa viac. Chcela som však upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré
sú zaujímavé svojou jedinečnosťou a získali uznanie, formálne aj neformálne, odbornej i ostatnej verejnosti. Bliţšie sa o nich môţete dozvedieť aj na webovej
stránke www.kniznicatrnava.sk v zloţke Naše projekty.
Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave
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Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov
v Trnave v roku 2009
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v Trnave uţ v tomto roku stihla
pripraviť pre svojich členov, ale aj pre ostatných kolegov, viacero aktivít.
Stredom našej pozornosti je knihovník – rozvoj jeho osobnosti, odborných kompetencií, no aj nadväzovanie pracovných i priateľských kontaktov. Preto sme sa rozhodli zaloţiť tradíciu a kaţdý rok pri príleţitosti Týţdňa slovenských kniţníc verejne poďakovať a oceniť tých, ktorí svojou vynikajúcou prácou i ľudskými vlastnosťami sú príkladom pre ostatných. Na slávnostnom otvorení Týţdňa slovenských kniţníc 23. marca predsedníčka KP SSK odovzdala ďakovné listy knihovníčkam trnavského kraja: Anne Neumahrovej, knihovníčke Obecnej kniţnice Zeleneč, Marte
Ruskovej, knihovníčke Obecnej kniţnice v Petrovej Vsi, Milade Pisárovej, knihovníčke z Obecnej kniţnice v Šintave, Alţbete Miklošovej, knihovníčke z Obecnej
kniţnice v Hornej Potôni a PhDr. Zuzane Martinkovičovej, riaditeľke Univerzitnej
kniţnice Trnavskej univerzity (podrobnejšie informácie sú na s. 8 a 9).
V mene Trnavského samosprávneho kraja oceneným knihovníkom zablahoţelal
riaditeľ odboru kultúry TTSK Viliam Kubányi a odovzdal im vecný dar.
Veľmi sa tešíme z úspechu burzy kníh, ktorú sme uţ po tretí krát usporiadali
v spolupráci s Kniţnicou Juraja Fándlyho. Počas dvoch dní, 29. – 30. mája, si návštevníci mohli za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré na tento účel darovali čitate-

Členka výboru KP SSK v Trnave Emília Horváthová pri predaji kníh na jarnej burze.
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lia kniţnice i členovia KP SSK. Výťaţok sa spravodlivo rozdelil – časť je venovaná
kniţnici na podujatia pre deti, druhá časť sa pouţije na spolkovú činnosť.
Určite neľutujú tí, ktorí sa s nami rozhodli preţiť 23. júna Knihovnícky deň
v Skalici.

Členovia KP SSK v Trnave počas Knihovníckeho dňa v Skalici

Navštívili sme mestskú kniţnicu, Záhorské múzeum, bohatú históriu Skalice nám
priblíţila sprievodkyňa pri prehliadke mesta. Pravdaţe, nemohli sme vynechať ani
ochutnávku tradičných skalických vín a svetoznámych trdelníkov.
Naše poďakovanie patrí predovšetkým vedúcej Mestskej kniţnice v Skalici Ľubici
Rozborilovej a riaditeľke Záhorského múzea PhDr. Viere Drahošovej, ktoré sa nám
osobne venovali a nezabudli nám pripraviť aj príjemné posedenie a pohostenie.
Na záver vydareného dňa sme navštívili zámok v Holíči, ktorý patrí medzi národné
kultúrne pamiatky a v minulosti slúţil ako reprezentačné letné sídlo Márie Terézie.
Je pozívne, ţe počet členov krajskej pobočky SSK Trnava sa stále zvyšuje,
v súčasnosti sa blíţime k číslu sedemdesiat.
Radi privítame aj ďalších knihovníkov, kolegyne a kolegov z celého Trnavského samosprávneho kraja.
PhDr. Emília Díteová, predsedníčka KP SSK
Foto. Archív KJF v Trnave
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Celoslovenský snem kráľov
detských čitateľov 2009
Trnava 17. – 19. 6. 2009
V slobodnom kráľovskom meste snemovalo v júni 24 mladých čitateľov z celého
Slovenska. Ako riadne zvolení Králi detských čitateľov reprezentovali svoje mesto,
kniţnicu, svojich priateľov. Trojdňový pestrý program pre nich i pre ich knihovníčky pripravila Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave za podpory viacerých sponzorov
a mediálnych partnerov.
Slávnostné otvorenie snemu sa uskutočnilo na Úrade Trnavského samosprávneho
kraja, kde ich v poslaneckých laviciach prijal Ing. Augustín Pullman, podpredseda
TTSK. Dôleţitým programom bolo riadne snemovanie Kráľov za účasti médií.
Z rokovania vzišlo POSOLSTVO pre všetky deti – čítajúce i nečítajúce, pre spisovateľov, ilustrátorov a vydavateľov.
Posolstvo je zverejnené na www. kniznicatrnava.sk. Hneď na druhý deň mali
Králi moţnosť predniesť toto posolstvo skupinke spisovateľov a ilustrátorov, medzi
ktorými boli Tomáš Janovic, Roman Brat, Gabika Futová, Jozef Kollár, Jana Dallosová, Oksana Lukomská a Danuša Dragulová-Faktorová.
Osobné stretnutie s nimi
bolo pre týchto „knihomoľov“ určite nezabudnuteľným záţitkom.
Rovnako zaujímavá bola
aj dobrodruţná noc, ktorú strávili deti v kniţnici
– v kráľovstve kníh, strašidelných príbehov, ale
i pri peknej poézie. Trnavským deťom sa
v kráľovských kostýmoch predstavili v kine
Hviezda (na obr. č. 2).
Pri písaní posolstva odborne radil spisovateľ Ján Navrátil

Naše mesto sa zase popýšilo svojimi talentami z radov klientov Spojenej školy
a Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidra-Trnavského.
Obrovský úspech zoţala mladá trnavská speváčka Dominika Mirgová, ktorá tieţ
prišla svojím vystúpením podporiť snemovanie Kráľov. Deti zo všetkých kútov
Slovenska sa oboznámili s históriou i súčasnosťou Trnavského samosprávneho
kraja.
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Popri bohatom spoločnom programe mali priestor aj na vzájomné spoznávania sa
a nadväzovanie priateľstiev. S mnoţstvom zaujímavých záţitkov a s Kráľovskými
listinami na pamiatku sa v piatok 19. júna 2009 po trojdňovom maratóne podujatí
rozchádzali mladí čitatelia do svojich kráľovstiev.
Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave
Foto: č. 1: Archív KJF v Trnave, č. 2: PaedDr. Tibor Díte

Zaujalo nás
Youtube a knižnice a...
Ponúkame vám moţnosť prezerať si videá, ktoré rôznym spôsobom prezentujú
kniţnice. Nájdete tu profesiu knihovníka, promo videá kniţníc, videá o aktivitách
v kniţniciach, váţne i zábavné, no a ešte nám tu zostalo prezentovanie kniţnice vo
filme. Nechajte sa vtiahnuť do zaujímavých a zábavných videí, ktoré vás môţu
inšpirovať k vylepšeniu imidţu kniţnice a natočeniu vlastného videa.
Všetky ukáţky si môţete prezerať na youtube. Prajeme vám príjemnú zábavu...
K úspešnému prezeraniu treba mať nainštalovaný Flash player.
Ak by ste objavili ďalšie zaujímavé video, pošlite nám linku na: birova@cvtisr.sk
nemethyova@cvtisr.sk.
www.infolib.sk
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Z REGIÓNOV
Predstavujeme
Mestskú kniţnicu Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
V okrese Dunajská Streda sú zriadené dve mestské kniţnice - jedna je vo Veľkom
Mederi a druhá v Šamoríne.
Dnes Vám predstavíme Mestskú kniţnicu Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne.
Prvá verejná kniţnica v Šamoríne bola zaloţená uţ v roku 1927. Mestská ľudová
kniţnica do roku 1960 zastávala zároveň aj funkciu okresnej kniţnice. V roku 1987
sa kniţnica presťahovala do novej budovy, kde bolo moţné vytvoriť samostatnú
čitáreň, výpoţičné priestory, sklady a kanceláriu. V roku 1986 mesto vytvorilo
jednotnú kultúrnu inštitúciu, a to Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne, ktorého
súčasťou sa stala aj kniţnica.
V roku 2006 nastali v kniţnici významné zmeny. Zmenila názov, kniţnica bola
nazvaná po významnom literátovi, ktorý pôsobil dlhé roky v Šamoríne, na Mestskú
kniţnicu Zsigmonda Zalabaiho a v januári sa začala náročná rekonštrukcia kniţnice. Uţ
2. mája bola otvorená zrekonštruovaná a moderná kniţnica, ktorá zodpovedá dnešnej
dobe. Zároveň s rekonštrukciou prebehla aj revízia, pri
nej sa uskutočnila „veľká
očista kniţničného fondu.“
Vyradilo sa obrovské mnoţstvo opotrebovanej i zastaranej literatúry. V súčasnosti má
kniţnica 33 883 kniţničných
zväzkov. Kniţničné sluţby vykonávajú okrem riaditeľa tri knihovníčky s odborným vzdelaním. Kniţnica má knihy v slovenskom i maďarskom jazyku. Sluţby pre
verejnosť poskytujú tri oddelenia. Okrem klasických knihovníckych sluţieb kniţnica ročne zrealizuje asi 80 podujatí pre deti i dospelých. Pre deti kniţnica organizuje
literárne hodiny, hodiny informačnej výchovy, besedy, prednášky, kvízy a súťaţe.
Často sú v kniţnici inštalované výstavy výtvarných umelcov, vystavovali sa diela
aj zo zbierky Ţitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede a výtvarné práce ţiakov
základných škôl.
Kultúrno-výchovné podujatia boli zamerané na podporu čítania a pestovania čitateľských návykov najmä u detí a mládeţe. Kniţnica spolupracuje najmä so základnými a materskými školami.
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Mestská kniţnica sa zapojila do celoslovenského pátrania po knihách Pavla Dobšinského a do pokusu vytvoriť unikátny rekord v oprášení kníh veľkého rozprávkara. Akcia prebiehala 16. marca, ktorý si vlani na počesť Pavla Dobšinského zvolili za Deň ľudovej rozprávky. Cieľom bolo osloviť detských čitateľov aj nečitateľov, aby prehľadali svoje domáce kniţnice, našli akúkoľvek knihu od Pavla
Dobšinského a v priebehu Dňa ľudovej rozprávky ju prišli ukázať do kniţnice.
Knihovníčky kaţdú prinesenú knihu označili pamätnou pečiatkou a kaţdý šikovný
pátrač dostal aj sladkú odmenu.
Uskutočnila sa aj veľkonočná tvorivá dielňa, v ktorej deti zo ZŠ a MŠ vyrábali
veľkonočné ozdoby a zároveň nimi vyzdobili priestory kniţnice. Kniţnica sa kaţdý rok zapája aj do Týţdňa
slovenských kniţníc, v tomto
roku vyhlásili amnestiu t. j.
moţnosť bezplatného vrátenia vypoţičaných dokumentov pre pouţívateľov, ktorí
nedodrţali výpoţičnú lehotu.
Nové knihy a činnosť kniţnice sú pravidelne propagované
v mestskom časopise Šamorín a okolie. Zaujímavé
boli boli besedy so spisovateľmi: MUDr. Péterom Hunčíkom, historikom Attilom
Simonom a sociologičkou
Zsuzsannou Lamplovou o ich najnovších knihách.
Kniţnica uskutočnila v roku 2007 prieskum čitateľských zvyklostí, vyuţívania
kniţnice a voľného času 12 – 18 - ročnej mládeţe na troch gymnáziach a štyroch
základných školách v Šamoríne, vo Veľkom Mederi a v Dunajskej Strede, do ktorého sa zapojilo 553 respondentov. V roku 2008 sa uskutočnil ďalší prieskum
v kruhu študentov stredných odborných škôl (518 respondentov). Výsledky týchto
prieskumov boli vyhodnotené na odbornom seminári, na ktorom sa zúčastnili pedagógovia oslovených škôl, knihovníčky z regiónu a partneri z Maďarska. Výsledky z oboch krajín boli porovnané a vyhodnotené. Zámerom a cieľom tohto projektu bola podpora čítania detí a dospievajúcej mládeţe a vypestovanie ich vzťahu ku
knihám.
Zaujímavosťou našej kniţnice je, ţe pouţívatelia si môţu kúpiť pre nich nepostrádateľné knihy, ktoré v kniţnici nenašli. Kniţnica tieto knihy preplatí, zaeviduje a
vypoţičia dotyčnému, po návrate potom kniha zostáva vo fonde.
Ak vás Mestská kniţnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne zaujala, tak vás
pozývam navštíviť jej webovú stránku www.kniznicasamorin.sk.
Zuzana Berecková, vedúca Mestskej kniţnice ZSZ v Šamoríne

17

Kniţničný spravodajca

Ročník 36, číslo 1, rok 2009

„ŢENSKÝ HLAS“ stále znie...
Stretnutia s významnými slovenskými spisovateľkami pod názvom ŢENSKÝ HLAS
vstúpil v tomto roku uţ do tretieho ročníka. Literárny cyklus kultúrnospoločenských podujatí predstavuje súčasné slovenské autorky. V prvých dvoch
ročníkoch sme v renesančnom kaštieli, kde sa podujatia pravidelne konajú, privítali
také autorky a publicistky, ako je Lenka Procházková, česká prozaička, v tom čase
kultúrna atašé na Veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave, Milka Zimková,
Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Daniela Kapitáňová, Katarína Brychtová
a Gabriela Rothmayerová. V tomto cykle môţeme pokračovať najmä vďaka finančnému príspevku Mesta Galanta, ktoré aj v tomto roku projekt podporilo.
V marci sa uskutočnila prednáška Významné ţeny rodu Esterházyovcov,
v ktorom lektorka A. Jónásová prezentovala výsledky svojho výskumu z oblasti
regionálnej histórie, so zameraním sa na vzdelané, píšuce a čítajúce ţeny. Druhé
stretnutie, ktoré sa konalo 29. mája 2009, bolo stretnutie s významnou slovenskou
novinárkou Elenou Ťapajovou. Opäť sa tu stretli usporiadatelia – Občianske zdruţenie Galanta literárna, Galantská kniţnica, mestská organizácia Únie ţien Slovenska, aby v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante predstavili dámu slovenskej kultúrnej publicistiky, dlhoročnú redaktorku Slovenky, stále aktívnu Elenu
Ťapajovú. Podujatie kultivovane moderovala Ľudmila Horváthová, ktorá urobila
výstiţný prierez ţivotom a tvorbou nášho hosťa a publiku predstavila niekoľko
ukáţok z jej novinárskej tvorby. Beseda a autogramiáda sú prirodzenou súčasťou
podujatia, ktoré si v Galante našlo svoju základňu priaznivcov a z kaţdého podujatia odchádzajú s novým kultúrnym záţitkom. O tom, ţe je vzájomný, svedčí email, ktorý na druhý deň poslala organizátorom pani Elena Ťapajová: „úprimne
ďakujem za záţitok zo stretnutia v Galante. ŢENSKÝ HLAS je krásne podujatie uţ
samo o sebe, ale aţ keď človek zaţije jeho atmosféru na vlastnej koţi, pochopí, o čo
ide. Urobili ste veľký kus práce a bola by som vám vďačná, keby ste moju vďaku
tlmočili všetkým, ktorí sa na príprave besedy zúčastnili.“Jej slová doplním o citát,
ktorý bezprostredne po stretnutí napísala do kroniky: „Stretnutie v Galante je pre
mňa stretnutím s ľuďmi, ktorí milujú literatúru a umenie a zostáva vo mne ako
krásna spomienka – vďaka! Elena Ťapajová.“ Je jún, a my sa chystáme na výnimočné podujatie, ktoré sa tentoraz uskutoční 24. júna v Mestskom múzeu v Seredi.
Pri príleţitosti 180. výročia úmrtia neznámej poetky Márie Terézie von Artner si
pripomenieme jej ţivot a tvorbu, napriek tomu, ţe písala po nemecky – tak úzko
spätú s našim regiónom a so Slovenskom. Narodila sa v roku 1772 v Šintave a dlhý
čas ţila v rodine grófa Imricha Zaya v Uhrovci a v Bučanoch. Sme radi, ţe môţeme informovať o kultúrnych podujatiach, ktoré prirodzeným a ušľachtilým spôsobom propagujú literatúru, umelecké i publicistické slovo a najmä, keď sa Galanta
prostredníctvom pozvaných hostí čoraz viac dostáva do slovenského literárneho
povedomia.
PhDr. Anna Jónásová, Galantská kniţnica
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Čítajme si ...
Pod týmto názvom bol v tomto roku uţ po druhý raz odštartovaný detský čitateľský
maratón, ktorý pripravila Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF
v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou kniţníc
v rámci desiateho ročníka Týţdňa slovenských kniţníc. Pokus o zápis do knihy
rekordov sa určite podaril, pretoţe do súťaţe sa zapojilo 95 kniţníc, v ktorých 26.
marca 2009 v čase od deviatej do pätnástej hodiny čítalo 10 798 detí. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou spisovateľky Oľgy Feldekovej. Cieľom čitateľského maratónu nie je len „lámanie“ rekordov, ale jeho snahou je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí, pretoţe v dnešnom pretechnizovanom svete sa táto záľuba v čítaní vytráca
a u detí je často nahrádzaná surfovaním po internete. Všetci vieme, ţe práve čítanie
rozvíja u detských čitateľov fantáziu, predstavivosť a rozširuje slovnú zásobu.
Záhorská kniţnica Senica sa v tomto roku zapojila aj do súťaţe Detský čitateľský
maratón, ktorý otvoril primátor Senice čítaním rozprávky Ľubomíra Feldeka
a postupne sa v čítaní vystriedalo 146 detí vo veku od 10 do 14 rokov. Všetky čítajúce deti sa podpísali na veľký diplom, ktorý bude kniţnicu skrášľovať niekoľko
mesiacov. V Mestskej kniţnici v Skalici sa do čítania zapojilo 102 detí. A keďţe to
bola súťaţ, tak neskončila len zápisom do Knihy rekordov, ale vylosovaní účastníci
získali kniţnú odmenu. Veríme, ţe sa čitatelia stretnú aj na budúci rok.
Alena Kulíšková, Záhorská kniţnica Senica

Mesiac stromov v piešťanskej kniţnici
Mestská kniţnica mesta Piešťany v spolupráci s neziskovou organizáciou ProPolis
a Mestom Piešťany pripravila v apríli, ktorý je uţ tradične vnímaný ako mesiac
stromov, druhý ročník podujatia Stromy a my. Počas celého dňa v kniţnici prebiehali besedy, prednášky, tvorivé dielne a divadelné predstavenia, ktoré boli venované
stromom a ochrane prírody. Pestrý program odštartovala hodinka o prírode so spisovateľkou Martou Šurinovou a šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou. Herečka Nela Dušová zapojila v rámci divadelného predstavenia O čom spieval les škôlkárov do triedenia odpadu či hasenia poţiaru. Spolu s výtvarníčkou Danielou Olejníkovou deti vyčarovali z odpadových materiálov pestrofarebné motýle,
skrývajúce sa v kôre stromov. Kniţnicu navštívili aj autori rozprávkových kniţiek
o stromoch – spisovateľ Roman Brat a ilustrátor Miroslav Regitko. O triedení odpadu porozprávali ţiakom základných škôl pracovníci Referátu ţivotného prostredia
Mestského úradu v Piešťanoch. Pre študentov stredných škôl pripravil Pavol Stranovský z občianskeho zdruţenia Pangaea prezentáciu Luţné lesy a Ing. Eva Wernerová, spolu s výstavou fotografií Ľubomíra Škorňáka, priblíţila stromy Piešťan v
rovnomennej knihe.
Mgr. Martina Marová, Mestská kniţnica mesta Piešťany
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Novinky z regiónu
Priaznivé správy pre knihovnícku verejnosť prinášame z okresu Trnava, dve obecné neprofesionalizované kniţnice rozšírili svoju činnosť a počet výpoţičných hodín, čím ich môţeme preradiť medzi profesionalizované kniţnice. Sú to obecné
kniţnice v Zavare a v Špačinciach. Veľkú zásluhu na týchto zmenách majú najmä
starostovia týchto obcí, Rudolf Baroš, starosta v obci Zavar a Ľubomír Matlák,
starosta v Špačinciach a aj obecné zastupiteľstvá oboch obcí, ktoré tieto pozitívne zmeny schválili.
Obecná knižnica v Zavari (obr. č. 1) sa
v apríli tohto roku presťahovala do nových účelových priestorov. Svoje sluţby
bude poskytovať v novej nadstavbe nad
budovou pošty od júla tohto roka.
Obecný úrad zakúpil do kniţnice kompletné nové vybavenie, návštevníci budú
mať moţnosť vyuţiť aj 3 PC s prístu...
pom na internet. Kniţnica bude pre verejnosť poskytovať sluţby kaţdý pracovný deň.
Nová čitáreň v Obecnej kniţnici v Zavare

Aj Obecná knižnica v Špačinciach
(obr. č. 2) má zrekonštruované a rozšírené priestory i nové moderné vybavenie.
Kniţnica poskytuje bezplatný prístup na
internet pre verejnosť na troch počítačoch a tieţ rozšírila výpoţičný čas pre
verejnosť. Svoje sluţby poskytuje kaţdý
pracovný deň od sedemnástej do dvadsiatej hodiny, v piatok dokonca aţ do
Obecná kniţnica v Špačinciach
dvadsiatej prvej hodiny.
Mgr. D. Kráľová, KJF v Trnave,
Foto č. 1: R. Baroš, č. 2: J. Pinkas
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