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85. VÝROČIE VZNIKU VEREJNEJ KNIŽNICE V TRNAVE
V tomto roku si Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripomína 85. výročie svojho
vzniku. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v kraji a je
ústrednou knižnicou verejných knižníc v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Počas
svojej existencie od roku 1927 prešla mnohými vývinovými i organizačnými zmenami.
Zmienky o knižniciach Trnave však existujú už z konca 14. storočia. V rôznych
historických zdrojoch sa spomínajú farské,
školské, kláštorné, spolkové a cenné a bohaté
súkromné knižnice.
Dejiny knižnej kultúry
v Trnave sa viažu aj k 17. a 18. storočiu, kedy na
Trnavskej univerzite (1635 - 1777) bola knižnica
s 15-tisícovým knižničným fondom prístupným aj
verejnosti.
Otázka verejnej mestskej knižnice po roku 1918
nebola vyjasnená. V roku 1918 prijalo mesto
Trnava na
funkciu knihovníka a archivára
spisovateľa Ferka Urbánka, nemal však stanovenú
konkrétnu pracovnú náplň. Ferko Urbánek v roku
1923 zo služieb mesta odišiel.
Na vznik verejnej knižnice v Trnave v dnešnom
ponímaní mal vplyv zákon č. 430/1919 Zb., ktorý
usmerňuje budovanie verejných knižníc a obežník
referátu ministerstva školstva a národnej osvety
v Bratislave č.19172/II-1925, ktorý určil mestu
Obr. č. 1: Mgr. Lívia Koleková
Trnava vytvoriť 8-člennú knižničnú radu. Táto
bola vytvorená na zasadnutí zastupiteľského zboru 2. mája 1925. Nasledujúce 2 roky
pripravovala knižničná rada otvorenie knižnice. Prebrala miestnosti v Adalbertine, od
mesta dostala 10.000,- Kčs na nákup kníh. V r. 1926 rada mesta Trnavy vypísala súbeh
na obsadenie miesta mestského knihovníka s platom 300,- Kčs mesačne.
12. februára 1927 bol vymenovaný za knihovníka mesta Trnavy učiteľ Eugen Roth.
Založenie verejnej knižnice v Trnave sa viaže k dátumu 14. február 1927, kedy
bola otvorená prvá Verejná knižnica mesta Trnavy v budove meštianskej školy
zvanej Adalbertínum na Hollého ulici č. 4.
Po ťažkých začiatkoch sa postupne stav knižničného fondu stabilizoval a v roku
1931 mala knižnica až 1433 riadnych čitateľov, čo bol najväčší počet medzi mestami na
Slovensku. V roku 1939 prechádza knižnica organizačnou zmenou a jej novým knihovníkom sa stal Karol Gara, ktorého v roku 1943 vystriedal odborný knihovník a archivár
Jozef Mazúr. Prechod frontu v roku 1945 zasiahol aj knižnicu, kde bolo ubytované aj
vojsko. Budova bola poškodená a zničených bolo okolo 800 zväzkov kníh. Po druhej
svetovej vojne zasadala v Trnave prvý raz knižničná rada verejnej knižnice 9. septembra
1946. Predsedom rady sa stal Ján Kostiha. Knihovníkom bol naďalej Jozef Mazúr. Bol
tiež schválený knižničný poriadok, podľa ktorého mala byť knižnica otvorená denne
okrem soboty a nedele od 17.00 do 20.00 hod. Požičať si bolo možné naraz dve knihy,
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poplatok za výpožičku bol 1,- Kčs za 1 knihu. Knižnica sa verejnosti otvorila po vojne
1. októbra 1946. V povojnovom období sa vytvorili v Trnave relatívne vhodné podmienky pre kultúrnu a osvetovú prácu, kde spadala aj aktivita knižnice. V popredí stáli vzdelaní osvetoví inšpektori Dr. Dominik Jarábek (neskorší gymnaziálny profesor
a diplomat) a ďalší. Zákonom č. 46/1951 Zb. boli zrušené knižničné rady a knižnice boli
riadené odbormi školstva a kultúry národného výboru. Rada Okresného národného výboru v Trnave dňa 30. apríla 1952 uznesením č. 269/1952 zriadila v Trnave Okresnú ľudovú knižnicu, ktorá dostala priestory v bývalej hospodárskej banke na Rázusovej ulici č.
1, kde sídli až dodnes. Za základný fond okresnej knižnice boli určené knihy Verejnej knižnice mesta
Trnavy, ktoré boli spolu so zariadením odovzdané do knižnice
v decembri 1952.
Po prijatí zákona č. 53/1959
o jednotnej sústave knižníc a najmä
po roku 1960, kedy sa uplatnili
zákony o novom územnom členení
sa pôsobnosť a úlohy knižničnej
Obr. č. 2: Budova KJF v Trnave
práce značne rozšírili. Knižnica
mala v tom čase už cca 45 tisíc zväzkov a takmer 4800 stálych čitateľov a mala viacero
pobočiek v jednotlivých mestských štvrtiach. V roku 1972 sa riaditeľkou knižnice stala
Janka Ághová, ktorá v tejto funkcii pôsobila tri desaťročia. Výraznou mierou sa skvalitnila odborná práca knižnice, počet registrovaných čitateľov bol takmer 10 tisíc.
Po normalizačnom zásahu v roku 1973 muselo byť z knižničných fondov vyradených stovky „nežiaducich autorov“ a tento stav sa napravil až v roku 1990, kedy tieto
tituly boli vrátené do pôvodného registra. V polovici osemdesiatych rokov sa knižnica
zapojila do procesu elektronizácie knižnično - informačného systému. Od roku 1984 má
knižnica aj špecializované oddelenie pre nevidiacich.
V roku 1991 prešla knižnica pod riadenie Ministerstva kultúry SR a v tom
čase mala 49 zamestnancov a knižničný fond mal štvrť milióna titulov. V roku 1992
bolo zriadené hudobné oddelenie, ktoré bolo neskôr lokalizované v pamätnom dome
Mikuláša Schneidra-Trnavského. V roku 1996 sa zriaďovateľom knižnice stal Krajský úrad v Trnave, o rok neskôr získala právnu subjektivitu a dostala názov Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Do funkcie riaditeľky v roku 2002
nastúpila Emília Díteová, ktorá dostala menovací dekrét od predsedu Trnavského samosprávneho kraja a názov knižnice sa ustálil na Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Od
roku 2008 je riaditeľkou Lívia Koleková.
V súčasnosti má knižnica 38 zamestnancov. Knižnica svoje služby realizuje v oddeleniach jednak v hlavnej budove v centre mesta na Rázusovej ulici, jednak na detašovaných pracoviskách, ktorými sú Hudobné oddelenie v Dome hudby na Ul. Mikuláša
Schneidra-Trnavského a pobočky, zriadené v rôznych najľudnatejších častiach mesta v priestoroch základných škôl na Prednádraží, na Linčianskej a časti Vodáreň na
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Atómovej ulici. Najdôležitejšie číselné ukazovatele za rok 2011 nám hovoria, že sme
zaregistrovali 15 448 čitateľov, ktorým sme požičali 416 087 knižničných dokumentov, navštívilo nás 230160 návštevníkov, kúpili sme 4181 nových kníh, odoberali sme
246 titulov (295 exemplárov) novín a časopisov, pre používateľov sme na objednávku
vypracovali 413 rešerší.
Pre širokú verejnosť sme pripravili viac ako 800 podujatí - besedy a stretnutia
s tvorcami kníh, stretnutia záujmových skupín, hodiny informačnej výchovy pre deti
a stredoškolákov, hodiny informačnej gramotnosti pre seniorov, tvorivé dielne pre deti
a ich rodičov, exkurzie a veľa ďalších aktivít
na podporu čítania. Bezplatný verejný internet, on-line katalóg a Wi-Fi pripojenie je
samozrejmosťou.
Dôležitou súčasťou pôsobenia knižnice je
služba verejnosti. A s tou súvisia aj ďalšie
dve výročia, ktoré si knižnica v tomto roku
pripomenula.
20. výročie spolupráce
s organizáciami, ktoré sa venujú výchove
detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a s občianskymi združeniami, ktorých poslaním je podporovať integráciu znevýhodnených skupín do majoritnej spoločnosti. Na tieto účely sa vybudovala
v knižnici špecializovaná herňa v priestoroch
oddelenia pre deti. Pri zrode spolupráce boli
pani Lívia Miškayová z vtedy Pomocnej
Obr. č. 3: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSK
školy na Čajkovského ulici v Trnave
a Emília Díteová z vtedy Okresnej knižnice v Trnave. Táto spolupráca trvá dodnes.
V 85. roku výročia si knižnica pripomenula aj 20. výročie Prázdninového superklubu, série letných podujatí pre deti z Trnavy a okolia a deti, ktoré prázdninujú v Trnave.
Verejnosti sme výročie knižnice pripomínali počas celého roka novým logom knižnice. Už koncom roku 2011 zorganizovala knižnica výtvarnú súťaž o najlepšie logo
k 85. výročiu knižnice. Autorom víťazného loga je mladý Jakub Tomiš. Víťazné
logo následne používala knižnica počas celého roku 2012 na knižničných propagačných materiáloch, pozvánkach, či oficiálnych korešpondenčných papieroch.
Výročie sme si pripomenuli aj fotosúťažou, ktorú sme vyhlásili v marci pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc. Súťaž prebiehala prakticky počas celého roka.
Víťaznou sa stala snímka s názvom Knihovníčka na dôchodku cez deň, autor P. Beňo.
Výstava z týchto fotografií bude inštalovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc
2013. Druhou súťažou, vyhlásenou pri tejto príležitosti, bola súťaž Knižnica na známke. Výtvarná súťaž pre deti o najlepší návrh na poštovú známku. Víťazom sa stala
Miriam Stodúlková z Banskej Štiavnice, ktorá tu bola v lete na prázdninách a súťaže
sa zúčastnila počas letného superklubu. Hodnotiteľom tejto súťaže bol Ján Mička, člen
Zväzu slovenských filatelistov, ktorý vedie krúžok filatelistov pri našej knižnici.
Bodkou za súborom podujatí a aktivít knižnice k spomenutým výročiam bol slávnostný program 11. decembra 2012 v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave, na
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ktorom sa zúčastnili súčasní aj bývalí pracovníci a priatelia našej knižnice.
Knižnica Juraja Fándlyvo v Trnave je aktívna v organizovaní odborných podujatí
často s nadregionálnym aj medzinárodným rozsahom. Tu možno spomenúť napríklad
medzinárodné Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov v roku
2010. Významným odborným výstupom
knižnice je vydávanie bibliografií osobností
a udalostí, ktoré sa viažu na teritórium
TTSK. Medzi pozoruhodné podujatia možno
zaradiť Libriádu - Knižný salón Trnava, ako
aj prezentácie nových kníh autorov, či účinkovanie klubu Fórum humoristov. Veľkú
pozornosť venuje knižnica aj práci s deťmi
a mládežou. V roku 2011 uskutočnila výskum čítania mládeže od 13 do 19 rokov na
území TTSK, a zapojila sa tak do celoslovenského výskumu čítania mládeže.
Edičná činnosť je odrazom takpovediac
širokospektrálneho zamerania knižnice.
Publikácie, ktoré knižnica vydáva, sú rozmanité, či už z hľadiska určenia (napr. pre deti,
dospelých, knihovníkov, širokú verejnosť,
Obr. č. 4: Hostia slávnostného programu
odbornú verejnosť), formy (printový alebo
elektronický dokument), periodicity, formátu (iný formát má viazaná kniha, iný brožúra,
metodická príručka, či bibliografický leták). Jedno majú naše edičné tituly spoločné. Sú
neoddeliteľnou súčasťou činnosti knižnice. Okrem toho, že dokumentujú jej činnosť,
propagujú jej aktivity pre verejnosť a sú častou odbornou pomôckou nielen pre členov
knižnice. Zatiaľ úplne posledným naším edičným počinom je publikácia Podujatia
v KJF v Trnave. Obsahuje prehľad a popis podujatí, ktoré v minulosti a v súčasnosti
organizovala knižnica. Publikácia je bohato ilustrovaná fotografiami aktérov podujatí
a autentickými dokumentami z kroniky. Verejnosti sme ju predstavili práve na slávnostnom programe k 85. výročiu našej knižnice dňa 11. decembra 2012. Venovali sme
ju každému prítomnému hosťovi a ozvláštnili vlepením Ex librisu našej knižnice, ktorý
vytvoril akademický maliar Miroslav Cipár.
Hlavným cieľom do budúcnosti je naďalej byť tu pre ľudí, svojou činnosťou významne prispievať k šíreniu kultúry poznania v mieste svojho pôsobenia. Ďakujem pracovníkom knižnice, súčasným aj bývalým, za obetavú prácu, zriaďovateľovi za jeho
podporu, mestu Trnava, kolegom z regionálnych, mestských knižníc, knihovníkom
obecných knižníc, všetkým, ktorí s nami spolupracujú a podieľajú sa na tom, že deti
chodia do knižnice.
Vy všetci spolu s nami máte veľkú zásluhu na tom, že knižnica je tu už 85 rokov, je
tu pre ľudí a ľudia ju potrebujú a majú radi. Vďaka vám verím, že tomu tak bude aj
v budúcnosti.
Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave
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20 rokov spolupráce Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
a Spojenej školy na Čajkovského ulici v Trnave
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa snaží poskytovať obyvateľom mesta i kraja čo najlepšie knižnično-informačné služby, ktoré sú zamerané na používateľa. Medzi zvlášť sledované skupiny používateľov v súčasnosti patria zdravotne postihnutí a sociálne znevýhodnení
používatelia. V roku 2012 si knižnica okrem 85. výročia svojho vzniku pripomína aj začiatky
spolupráce s organizáciami, ktoré sa venujú výchove detí s kombinovaným a mentálnym postihnutím, a s občianskymi združeniami (KRUH, ADAM, Klub vozičkárov),
ktorých poslaním je podporovať sociálne
začlenenie postihnutých ľudí do spoločnosti a rozvíjať ich tvorivosť.
Najplodnejšia spolupráca sa rozvinula so
Spojenou školou na Čajkovského ul.
v Trnave. 18. apríla 2012 sa uskutočnila
v herni oddelenia pre deti malá slávnosť
pri príležitosti 20 rokov spolupráce.
Na začiatku systematickej práce
s postihnutými deťmi stáli dve osobnosti:
PhDr. Emília Díteová z vtedy Okresnej
Obr. č. 1: Slávnostná torta
knižnice Trnava a PaedDr. Lívia Miškayová z vtedy Pomocnej školy na Čajkovského ulici v Trnave. Najmä ich zásluhou sa podarilo
prelomiť bariéry a vybudovať základy výbornej vzájomne výhodnej spolupráce. Dňa 17. novembra 1993 sa tak mohla v priestoroch oddelenia pre deti Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave slávnostne otvoriť herňa pre postihnuté deti. Obsahovala variabilný nábytok, textilné
hračky väčších rozmerov, stavebnice, jednoduché hudobné nástroje. Herňa počas dvadsiatich
rokov prešla viacerými vylepšeniami
a dobudovala sa aj audiovizuálnou technikou. Rovnako pracovníčky oddelenia pre
deti absolvovali dlhú cestu spoznávania
týchto detí a ich potrieb. Knihovníčky
nemali teoretické vedomosti ani praktické
skúsenosti s takýmito deťmi. Spoliehali sa
na aktívnu pomoc špeciálneho pedagóga.
Od hier a tvorivých dielní sa spolupráca
posunula aj do vyučovacej roviny. Na
základe plánu vyučovania prichádzajú do
knižnice deti na hodinu vlastivedy, čítania,
písania, estetickej výchovy či logopédie.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave začala
Obr. č. 2: Program detí zo Spojenej školy
pripravovať programy, v ktorých tieto deti
mohli pracovať spolu so zdravými deťmi.
Napr. UROBME SI RADOSŤ, PRICHÁDZAME Z ROZPRÁVKY, DETI DEŤOM, BEZPEČNE NA CESTÁCH a pod.
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S cieľom sociálnej integrácie sa žiaci Spojenej školy predstavili svojím programom aj na
ťažiskových podujatiach knižnice a pre veľké publikum, napr. v úvode slávnostného otvorenia LIBRIÁDY- KNIŽNÝ SALÓN v roku 2006 a 2008 v Mestskej športovej hale a slávnostného vyhodnotenia NAJKRAJŠIA KNIHA v kine Hviezda.
Do procesu výchovy a integrácie detí so špeciálnymi potrebami sa knižnica zapája aj
podujatiami v hudobnom oddelení knižnice. Po dohode so špeciálnymi pedagógmi pripravuje
pre nich hodiny hudobnej výchovy. Deti prichádzajú pravidelne jeden až dvakrát týždenne.
Základný cieľ - zapojenie knižnice do procesu výuky, výchovy a rehabilitácie detí mentálne a zmyslovo postihnutých, ktorý si organizácie stanovili na začiatku spolupráce, zostáva
nezmenený. Dvadsaťročné skúsenosti nám dovoľujú konštatovať, že sa nám podarilo efektívne pomáhať špeciálnym pedagógom pri zvyšovaní intelektuálnej výkonnosti detí, nácviku
čítania a rozvíjania reči, pri precvičovaní hrubej a jemnej motoriky, priestorovej orientácie,
pri rozvoji tvorivosti, sociálnej integrácii, citovej a estetickej výchove.
Text: Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave

Tlačová agentúra knižníc (TAK) vznikla ako súčasť 2. ročníka celoslovenskej
kampane na propagáciu knižníc Do knižnice 2 - nakazení čítaním.
Internetový portál http://tak.dokniznice.sk bol vytvorený hlavne pre čitateľov, ale
samozrejme je aj možnosťou pre knižnice, ako dať vedieť verejnosti o svojom úsilí, vašej práci a vašej knižnici.
Návštevníkom a čitateľom knižníc môžete prostredníctvom TAK ponúknuť :
základné informácie o knižnici a kontakty
knižnice z celého Slovenska prehľadne zoradené podľa krajov a okresov
podujatia knižníc rozdelené podľa typov (besedy, kurzy, súťaže a pod.)
pozvánky a upútavky
zaujímavosti
Zdroj: http://www.obecnakniznica.sk/
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Benchmarking knižníc
O potrebe vytvorenia vhodného nástroja na porovnávanie výkonu knižíc sa v knihovníckej komunite na Slovensku diskutuje už viac rokov. V okolitých krajinách, ako
sú Nemecko, Maďarsko, Poľsko alebo Česko, sa môžu knižnice už viac rokov zapájať
do projektov, ktoré umožňujú porovnávanie jednotlivých knižníc podľa dosiahnutých
výsledkov. V Česku sa môžu zapojiť do projektu Benchmarking knižníc od roku 2005.
Garantom projektu je Knihovní institut Národní knihovny v Prahe, kolektív spolupracovníkov vedie PhDr. Vít Richter. V roku 2012 mali verejné knižnice na Slovensku po
prvýkrát možnosť zapojiť sa do spomínaného českého projektu a porovnať svoje dosiahnuté výsledky nielen s knižnicami na Slovensku ale aj v Čechách.
Benchmarking predstavuje metódu, ktorá nám prostredníctvom vzájomného porovnávania umožňuje identifikovať v našej činnosti silné a zároveň odhaliť slabé stránky.
Zapojenie sa do projektu Benchmarking knižníc môže byť podnetom pre trvalé zlepšovanie knižnice tým, že nás včas upozorní na zaostávanie knižnice v porovnaní s inými
knižnicami v konkrétnych ukazovateľoch a zároveň nám pomáha nachádzať aj najlepšie spôsoby riešenia. Zmyslom projektu je teda dosiahnuť lepšie a kvalitnejšie výsledky vo vlastnej knižnici.
Knižnice sa medzi sebou porovnávajú, pričom je určená minimálna a maximálna
hodnota a ich priemer. Dosiahnuté výsledky sú oznámkované od 1 do 5 a dosiahnuté
výsledky sa zobrazia na grafe. Jednotlivé knižnice sú pritom rozdelené do 8 kategórií
podľa počtu obyvateľov v sídle knižnice podobne, ako je to pri určovaní štandardov pre
verejné knižnice (Metodický pokyn MK SR č. MK - 1669/2010 – 10/7472 z 1. júna 2010
k určeniu štandardov pre verejné knižnice). Porovnáva sa spolu 31 indikátorov, ktoré
sú rozdelené do 3 blokov výkonových parametrov:
podmienky pre činnosť knižnice
užívatelia a služby
financovanie a výdavky
Problematike sú venované rôzne semináre. Na poslednom takomto seminári, ktorý
sa uskutočnil 12. 12. 2012 v Slovenskej národnej knižnici v Martine, PhDr. Vít Richter
potvrdil možnosť bezplatne sa zapojiť do projektu Benchmarking knižníc 2013 aj pre
slovenské knižnice. Zber údajov zabezpečuje PhDr. Iveta Kilárová zo SNK v Martine.
Bližšie informácie a prístup k online formuláru nájdete na internetovej stránke http://
www.snk.sk/?benchmarking.
Pre účasť v projekte je potrebné splniť určité podmienky. Medzi najzákladnejšie
podmienky patrí v prvom rade prihlásenie sa do projektu ako účastník, poskytnutie
kvalitných a spoľahlivých štatistických údajov, poskytnutie doplňujúcich údajov o činnosti knižnice a poskytnutie súhlasu pre spracovanie údajov.
Text: Ivana Gálusová, KJF v Trnave
Použitá literatúra a zdroje:
KILÁROVÁ, I. Benchmarking v slovenských knižniciach. In: Knižnica, roč. 13, č. 5 (2012), s. 10 - 11.
www.infolib.sk
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Činnosť Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov
Trnava v roku 2012
O činnosti našej Krajskej pobočky SSK Trnava v 1.polroku roku 2012 sme informovali
v predošlom čísle Knižničného spravodajcu (ďalej len „KS“).
Aký bol teda celý náš spolkový knihovnícky rok 2012 ? Písali sme už o Noci s Andersenom, ktorá sa uskutočnila 30. marca 2012, o burze kníh, ktorá sa konala v júni. Možnosti
využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice – to je názov seminára určeného
pracovníkom verejných knižníc, pedagógom a členom Krajskej pobočky Spolku slovenských
knihovníkov v Trnave. Uskutočnil sa 29. mája 2012 v aule Trnavskej univerzity Pazmaneum.
Tomuto podujatiu bol venovaný samostatný článok v predošlom čísle KS.
Tradičná septembrová exkurzia bola tento rok do zahraničia, navštívili sme Prahu.
Výlet bol dvojdňový, uskutočnil sa 21. - 22. septembra 2012. Cieľom našej exkurzie bola
Národní technická knihovna
v Prahe v piatok a v sobotu
dopoludnia prehliadka historickej Prahy. Zúčastnilo sa ho
31 osôb, z toho 18 členov
našej pobočky a traja členovia bratislavskej pobočky
SSK.
Naše spolkové aktivity
sme zakončili slávnostnou
členskou schôdzou 14. decembra 2012. Programom
bola návšteva dopoludňajšieho divadelného predstavenia
Tri letušky v Paríži v Divadle
Jána Palárika v Trnave, po
Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK v Trnave a členovia KP
SSK v Trnave na slávnostnej členskej schôdzi
ktorom nasledovala členská
schôdza s vyhodnotením
roku 2012 a prerokovaním plánu činnosti na rok 2013.
Aký plán si schválili členovia našej pobočky na rok 2013?
Zasadnutie výboru KP SSK TT 2x (jar, jeseň),
edičná činnosť – Bulettin 1-2x (podľa potreby),
burza kníh – 1 súvislý týždeň (jún, resp. júl)
exkurzia – knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre , Oponice, Arboretum Mlyňany (september),
vzdelávanie knihovníkov – Knižnice a sociálne siete na internete (máj, resp. jún),
výročná schôdza 2013, volebné zhromaždenie a oceňovanie knihovníkov (december),
vianočné posedenie.
Vážení priatelia, verím, že sa vám chvíle strávené s knihovníckou komunitou páčili,
spolu s členkami výboru verím, že sa stretneme na niektorom z našich budúcich podujatí.
Želáme vám krásny a úspešný rok 2013.
Text: Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK Trnava
Foto: Archív KJF v Trnave
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Z REGIÓNOV
Anton Bernolák – Tovarišstva najvatší ridiťel
250. výročie narodenia významného jazykovedca, buditeľa, zakladateľa Slovenského
učeného tovarišstva Antona Bernoláka je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si odkaz
našich národovcov pre nás – súčasníkov. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pri
tejto príležitosti sériu podujatí.
7. novembra 2012 v čitárni knižnice predstavila najnovšiu knihu Mariána Tkáča, predsedu Matice slovenskej. Marián Tkáč je autorom mnohých kníh faktu a historizujúcej beletrie.
V knižnici sa rozprávalo o románe Bernolák, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Matice slovenskej ako druhá kniha v novej edícii Slovenské príbehy. Prvou bola kniha Päť slovenských
rodov, ktorej autorom je tiež Marián Tkáč. Marián Tkáč zaujal publikum svojím rozprávaním o viacvrstevnatosti svojich záujmov. Hosťom prezentácie bol aj literárny historik Augustín Maťovčík, riaditeľ Biografického ústavu SNK. Vo svojom príhovore sa snažil účastníkom ozrejmiť, v čom spočíva význam tejto publikácie, priblížil obsah a podčiarkol, že
román má čitateľsky príťažlivú detektívnu zápletku. Knihu do sveta čitateľov a kníh slávnostne uviedol Tibor Mikuš, predseda Trnavského
samosprávneho kraja. Vyjadril uznanie autorovi
a ubezpečil ho, že aj naďalej
sa
bude
snažiť
o zvyšovanie
národného
povedomia ľudí, žijúcich
v trnavskom kraji.
Publikum bolo účastné aj
slávnostného aktu ocenenia
Margaréty Partelovej za
dlhoročnú aktívnu prácu
v MO Matice Slovenske.
Z rúk Mariána Tkáča prevzala Zlatú medailu MS.
Obr, č, 1: Tibor Mikuš, predseda TTSK, Augustín Maťovčík, Marián Tkáč
Druhou aktivitou na počesť
Antona Bernoláka je výstava Anton Bernolák a bernolákovské hnutie, ktorú pripravila
Slovenská národná knižnica, jej autorom je Augustín Maťovčík. Výstava bola v čitárni
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave prístupná verejnosti od 7. do 30. novembra 2012. Bola
určená širokej verejnosti deťom, mládeži i dospelým. Na malom priestore 16 panelov sa
návštevníci oboznámili so životom a dielom A. Bernoláka, o jeho odkaze a nasledovníkoch.
Medzi súputníkov A. Bernoláka patril aj Juraj Fándly, ktorý bol v SUT popri A. Bernolákovi „dohlidač kassi tovarišskej“. Od roku 2007 nesie knižnica meno po Jurajovi Fándlym. Obidve kľúčové osobnosti Slovenského učeného tovarišstva si knižnica pripomenula
aj medailónmi na svojej webovej stránke.
Úctu k tradíciám a národné cítenie treba prebúdzať už u detí. Preto Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave zaradila do svojich aktivít na počesť Antona Bernoláka literárne vychádzky Po stopách Antona Bernoláka. Uskutočnili sa počas letných akcií Prázdninového
superklubu, ale i v jesenných mesiacoch. Zúčastnili sa na nich nielen deti, ale i ich rodičia,
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či starí rodičia. Putovanie
malo svoje zakončenie
v Spolku svätého Vojtecha v Trnave, kde sa im
odkrylo veľa dosiaľ pre
nich utajených priestorov.

Tak trochu vážny, ale
zároveň aj zábavný bol
program literárneho klubu Fórum humoristov.
Program pod názvom
Máte moje slovo! Anton
Bernolák a jeho tovariši
Obr. č. 2: Účastníci literárnej prechádzky „Po stopách Antona Bernoláka“ si mohli pozrieť nielen
návštevníci Veľtrhu pre seniorov v Trnave, ale i milovníci
literatúry na medzinárodnom
knižnom veľtrhu Bibliotéka
2012 v bratislavskej Inchebe.
Moderátori Eva JarábkováChabadová a Peter Dobák
uviedli ďalších autorov, ktorí
sa
uchádzali
o členstvo
v učenom tovarišstve. Antona
Bernoláka stvárnil Palo Lančarič. So svojimi zdravicami
prišli poetka Beata VargováKuracinová, pridala aj pár
„trnavlýk“, Karol Bodorik
s básňou Bernolák, trnafský
Obr. č. 3: Členovia literárneho klubu Fórum humoristov
budzytel. „Echtovná Trnafčanka“ Janka Blašková sa zamyslela nad tým, prečo sa k soche A. Bernoláka v Trnave nasťahovali bezdomovci. Makar Mrva oboznámil všetkých so svojím pátraním nielen po rodnom
dome svojej ženy, ale i po rodnom dome Bernoláka v Slanici. Trnafčina znela aj v hudobných
vstupoch Kajca Bodorika a Mariána Makara Mrvu – v piesňach z CD Krásný zapadák, ktorých texty napísal ďalší trnafský tovariš Benjamín Škreko. Odkaz za všetkých tovarišov vyjadrila Beata Vargová-Kuracinová: „Urodzený pán Bernolák, scem vám povedat, že
o trnafčinu sa nemosíte bát. Prežíva medzi ludma v domácnoscách, na ulicách, v šenkoch, na
fotbále, ve ftipoch, skrátka šadze, dze sa dá. Krivdu a útlak pocicujeme akurát ve školách
a úradoch, dze nás núcá vyprávat a čo je ešče horšé aj písat s tú ich štúrofčinu.“
Text: Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave
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Keď čítanie je čtení
Mestská knižnica v Piešťanoch nadviazala na úspešné projekty, ktorých cieľom je zvýšiť
záujem o knihy a čítanie nielen u najmenších čitateľov.
Preto už po štvrtýkrát prišla s projektom Keď čítanie je čtení, realizovaným s podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra národnostných menšín
2012. Aj v tomto ročníku ponúkla čitateľom možnosť stretnúť sa s tvorcami kníh – autormi,

Obr.: účastníci podujatia „Keď čítanie je čtení“

ilustrátormi, vydavateľmi a poskytla im priestor, aby na vlastné oči videli netradičné spracovania literárnych diel či už ako scénické čítanie alebo divadelné predstavenie.
Z množstva zaujímavých podujatí by sme mohli spomenúť napríklad prezentáciu knižky
Aleny Chudíkovej s názvom Majdalenka na záhradce (Majdalenka v záhrade), ktorá sa uskutočnila vo švrtok 27. septembra, divadelné predstavenie na motívy knižky Kristy Bendovej
Opice z našej police v podaní divadla TUŠ (11. október 2012), vernisáž výstavy Márie Nerádovej v rámci prezentácie slovensko-českého slovníka zákerných slov pre deti s názvom Aha!
Hele!, hodinu tvorivého čítania spojenú s workshopom na motívy knižky Maxipes Fík (23.
október 2012), hodinu scénického čítania na motívy knižky Jána UIičianskeho v spolupráci
s protagonistami projektu Listování z Brna s názvom Listování: Malá princezna (30. októbra
2012) a mnohé ďalšie. Ak spomíname výstavy, nesmieme zabudnúť na dvoch velikánov českej výtvarnej scény: naši čitatelia mali možnosť prezrieť si prierez tvorbou Jiřího Trnku
s názvom Ve službách imaginace (V službách imaginácie) a takisto si pripomenúť príbehy
obľúbenej rozprávkovej postavičky, ktorej autorom je Zdeněk Miller - výstava Krteček sa
uskutočnila v spolupráci s Českým centrom v Bratislave (8. - 26. októbra 2012). Okrem nich
sme predstavili napríklad tvorbu Kataríny Ilkovičovej a Martiny Matlovičovej.
Hoci podujatia, ktoré sú súčasťou projektu Keď čítanie je čtení, ešte ani zďaleka neskončili, dúfame, že budúci ročník bude rovnako pestrý a úspešný ako tento.
Text: PaedDr. Matúš Nižňanský, Mestská knižnica mesta Piešťany
Foto: Archív Mestskej knižnice mesta Piešťany
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Deň Trnavského samosprávneho kraja v Galantskej knižnici
Galantská knižnica pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja 4. októbra 2012
usporiadala besedu Využívanie voľného času a odmietanie drogových látok. Podujatia sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante pod vedením Ing. E.
Haberlovej. Ďalším podujatím, ktoré sa v rámci tohto dňa uskutočnili v priestoroch klubovne
Galantskej knižnice, bola výstava Regionálni autori detskej literatúry. Vystavené boli diela
spisovateľov žijúcich a pochádzajúcich z nášho regiónu. Medzi nimi boli: K. Fellinger, J. Gágyor, M. Haraszti, M. Jakubecz, J. Navrátil, M. Molnárová a A. Mikola. Niektorí z nich ako K.
Fellinger a M. Molnárová už v minulosti našu knižnicu navštívili. Teraz sa prišiel porozprávať
s deťmi spisovateľ József Gágyor. Spisovateľ pútavou formou rozprával deťom o tom, ako sa
rodí kniha. Deti sa do besedy aktívne zapájali, kládli zaujímavé otázky. Výstavy a besedy sa
zúčastnili deti ZŠ Z. Kodálya s VJM Galanta. Na záver spisovateľ každému poskytol autogram
a deťom, ktoré doniesli knihu, ju ochotne podpísal. Beseda mala veľký úspech a deti sa rozlúčili so spisovateľom s nádejou, že toto rozprávanie bude mať ešte pokračovanie.
Text: Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice

Stretnutie s paralympionikom Richardom Csejteyom
Dňa 15. novembra 2012 zorganizovala Galantská knižnica pre
študentov Gymnázia Z. Kodálya s vyučovacím jazykom
maďarským Galanta stretnutie
s paralympionikom Richardom
Csejteyom, ktorý na paralympijských hrách v Londýne získa l s t r i e b o r n ú m e d a i l u
v stolnom tenise.
Športovca s Galantou spája
skutočnosť, že je 14 rokov hráčom galantského stolnotenisového oddielu. Študentom bol
predstavený športovec, premietnutý zápas z paralympijských
hier v Londýne a formou rozhoObr.: Richard Csejtey a študenti Gymnázia Z. Kodálya v Galante
voru bol priblížený život vrcholového športovca. Nakoniec bol priestor daný i publiku, kedy sa každý mohol spýtať, čo ho
najviac zaujíma, no a na záver nasledovalo fotografovanie.
Text: Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice
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Leto Galantskej knižnice v letnom tábore Nebojsa
Letný tábor v Nebojsi organizuje každoročne Centrum voľného času Galanta a Galantská
knižnica tradične prispieva programom pre deti. Tohoročnou prvou a vydarenou akciou bol
„Život
Indiána“.
Deti
v indiánskom oblečení počúvali zaujímavé rozprávanie
p. Andu, ktorý im porozprával o živote Indiánov. Priniesol im indiánske rekvizity, ktoré potom rozdal ako
darčeky za zvedavé otázky,
na ktoré im odpovedal. Dôkazom toho, že sa im toto
dopoludnie veľmi páčilo,
bola perfektná atmosféra.
Ďalšou akciou, ktorou knižnica spestrila deťom v dennom tábore jeden pekný
deň, bolo „Nakresli príbeh –
rozprávku na asfalt“. Ako
Obr.: Účastníci podujatia „Nakresli príbeh - rozprávku na asfalt“
super, že sme si kreslenie na
asfalt naplánovali na krásny
slnečný deň a nie upršaný nasledujúci deň. Prišli by sme o kopec milých a pekných výtvorov, ktoré boli samozrejme aj odmenené. Všetky deti kreslili literárne príbehy, rozprávky.
Vyhrala Lochneská príšera, za ňou nasledovala Červená čiapočka a Tri prasiatka. V tejto
úspešnej spolupráci by sme radi pokračovali aj v budúcich rokoch.
Text: Katarína Bedečová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice

Jednu knihu ročne
V marci tohto roku oslávila hlohovská knižnica 85. výročie svojho vzniku týždňom
podujatí pre svojich čitateľov a priaznivcov. Jedným z darčekov, ktoré k výročiu dostala, bol
nápad hlohovskej rodáčky, novinárky Marty Moravčíkovej Jednu knihu ročne: „Keby každý
čitateľ, ktorému to peňaženka dovolí, kúpil svojej knižnici raz ročne knihu alebo čokoľvek
iné, čo by potrebovala, to by bolo čosi. Čítate dobre: keby kúpil, a bol pri tom veľkorysý
voči vkusu čitateľov, takže by nenakupoval podľa toho, čo sa páči jemu. Naopak, v rámci
svojich finančných možností by do knižnice, ktorú si na takéto skromné sponzorstvo vybral,
kúpil to, čo by mu odporučili jej pracovníčky. Ony totiž najlepšie vedia, po čom pištia súčasné čitateľské duše a čo im vzhľadom na svoj skromný rozpočet knižnice často poskytnúť
nemôžu.“ Viac na: http://postrehy.martam.sk/?Kniznica
Nápad Marty Moravčíkovej nám v knižnici najprv vyrazil dych, potom nás priviedol
trochu do rozpakov a po prvých knihách, ktoré sme do knižnice dostali, sme boli dojaté.
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Tým, že sú medzi nami stále ľudia,
ktorí si vážia knihu ako nositeľa kultúry a vzdelanosti a vážia si prácu
knižnice, ktorej služby využívajú.
Áno, nápad sa ujal. Vďaka priateľom
knižnice a jej dlhoročným návštevníkom už prichádzajú do knižnice nové
knihy.
Dvadsaťštyri z nich sa už požičiava,
niekoľko kníh „je na ceste“. Do darovaných kníh vlepujeme knižné značky
– exlibrisy, kde píšeme mená darcov.
Tento nápad tiež pochádza od Marty
Moravčíkovej, chce takto prepojiť
Obr.: Oddelenie detskej literatúry
poďakovanie za darované knihy
s medzinárodnou súťažou EX LIBRIS HLOHOVEC, ktorá bola založená v roku 1997
v našej knižnici. Prvé exlibrisy pochádzajú z dielne pána Víťazoslava Chrenka, neskôr
chceme do ich tvorby zapojiť deti z hlohovských základných škôl. Ktorá škola bude tvoriť
knižné značky prvá? No tá, ktorej žiaci majú najväčšie percento čitateľov knižnice.
Milé kolegyne a kolegovia, nápad Marty Moravčíkovej odštartoval v hlohovskej knižnici, ale je určený všetkým slovenským knižniciam. Budeme radi, keď ho budete šíriť
a propagovať vo svojom okolí. A budeme si navzájom držať palce, aby prinášal do knižníc
nové knihy, ale aj upozorňoval verejnosť na významnú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu,
ktorá sa volá knižnica.
Text: Helena Pekarovičová, MsKC - knižnica v Hlohovci
Foto: Helena Pekarovičová, MsKC - knižnica v Hlohovci

Slovenská asociácia knižníc
v spolupráci so
Spolkom slovenských knihovníkov
vyhlasujú pre rok 2013
14. ročník celoslovenského podujatia

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. - 24. marca 2013
Bližšie informácie budú zverejnené na www.sakba.sk
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Kniha Záhoria 2011
V piatok 26. októbra 2012 vyhlásili v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici
výsledky 4. ročníka čitateľskej ankety „KNIHA ZÁHORIA 2011.“ V ankete sa
o priazeň čitateľov uchádzalo 38 kníh rôznych žánrov - beletria, poézia, zborníky,
katalógy, náučné knihy a iné. Museli byť z vlaňajšej produkcie, späté s regiónom
buď autorom, vydavateľom alebo
inak.
Víťazi vzišli z celkového počtu
3933 hlasov, ktoré súťažiacim titulov pridelili čitatelia v 16 verejných knižniciach regiónu a v internetovom hlasovaní.
Nad vyhlásením výsledkov prevzal
záštitu primátor Senice Ľubomír
Parízek.
Tretiu priečku so ziskom 371 hlasov obsadila kniha Pavla Grimma „Heligónka. Dejiny diatonickej
Obr. č. 1: Tri ocenené knihy
harmoniky.“ Druhé miesto si vybojoval vlaňajší víťaz ankety Radoslav Ragač spolu s I. Fialovou
594 hlasmi za knihu „Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana
Lotrinského na cisárskom panstve
Holíč.“ Knihu vydala Regionálna
rozvojová agentúra Skalica.
Víťaznou „KNIHOU ZÁHORIA
2011“ sa stala s 948 získanými
hlasmi „Encyklopédia Suchohradu
Dimburka“. Vydal ju Obecný úrad
v Suchohrade ako kolektívne dielo
Obr. č. 2: Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici, Mgr.
pod taktovkou Františka Višvádera.
K. Soukupová, blahoželá víťazom ankety

Súťaž zorganizovali Záhorská knižnica v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici, Záhorským múzeom v Skalici, Malackým centrom kultúry a Mestom Senica. Podporila ju tiež Slovenská asociácia knižníc v Bratislave a firma KOHI-PAP Petra Brezinu z Mokrého Hája.
Text: Mgr. Milan Soukup
Text upravila: Mgr. Júlia Kubíková
Foto: Vladimír Holický
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SPRAVODAJSTVO ZO ŽIVOTA ŽITNOOSTROVNEJ
KNIŽNICE V DUNAJSKEJ STREDE
Prednáška o význame pôsobenia bratov Cyrila a Metoda
na našom území
(K 1150. výročiu ich príchodu)
Rok 2012/2013 sa nesie v znamení 1150. výročia príchodu solúnskych bratov
Cyrila a Metoda na naše územie. V rámci týchto osláv sa uskutoční v kultúrnych
ustanovizniach početné množstvo rôznych foriem podujatí. Žitnoostrovná knižnica tiež pripravila spomienkové formy besied s menšími deťmi na slovenských
i maďarských školách.
V priebehu novembra uskutočnila prednášku pre mládež,
pre študentov gymnázia
s vyučovacím jazykom slovenským v Dunajskej Strede.
Akcia bola pripravená
v spolupráci s miestnou organizáciou Matice slovenskej.
Pri tejto príležitosti sme
privítali vzácneho hosťa –
prednášateľa z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bytrici, Paedr. Júliusa Lomenčíka,
Obr.: PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
PhD. Rodák z Lučenca, vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty UMB Banská Bystrica. Venuje sa i vlastnej literárnej
tvorbe - básne publikoval v Dielni Nového slova, v Orle tatranskom, v dvoch
zborníkoch banskobystrického literárneho klubu – Čítanie z tváre, Myslite na báseň a v zborníku literárnych klubov Správna chvíľa. Je držiteľom viacerých ocenení. Aktívne sa zapája do činnosti Matice slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov i ďalších združení.
V našej knižnici sa venoval histórii čias príchodu dvoch vierozvestcov. Rozprával o ich živote i poslaní. Zaujímavým spôsobom priblížil študentom ich pôsobenie a zaujal ich malými menej známymi historkami. Na konci prednášky vyzval
obecenstvo na kladenie otázok i pripomienok a smelých diskutujúcich obdaril
svojou básnickou zbierkou.
Text: Helena Laczová, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede
Foto: Archív Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede
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Život vtákov v Dunajských luhoch
Interaktívna výstava
Interaktívnu výstavu nám prepožičalo Bratislavské regionálne ochranárske
združenie. Realizovaná je v rámci spoločného projektu LIFE organizácií BROZ,
Vodohospodárska výstavba š.p., Prírodovedecká fakulta UK, ÉDUKÖVIZIG
a SZITE, s cieľom riešiť zlepšenie biotopov, resp. obnovu znehodnotených biotopov v Dunajských luhoch. Názov projektu je: Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja.
Výstava je tvorená viacerými interaktívnymi prvkami, ktoré predstavujú ukážky biotopov, rastlín a živočíchov na oboch brehoch Dunaja. Súčasťou sú ručne
maľované panely s motívmi lesov, lúk a mokradí, znázorňujúce i prirodzený ohyb
toku rieky a vytváranie životného prostredia pre tu
žijúce vtáctvo.
Drevené makety vtákov
Dunaja v životnej veľkosti
zavesené na paneloch si môžu deti chytiť do ruky a sami
si ich potom umiestniť na
panely.
Na veľkom stole je
umiestnené puzzle – satelitná mapa Podunajska od
Viedne po Ostrihom, svet
„tisíc ostrovov“, lužné lesy
na Szigetköze a na Žitnom
Obr.: Expozícia výstavy „Život vtákov v Dunajských luhoch“
ostrove, nájdeme Neziderské
jazero, charakteristické rakúske malé statky a aj oveľa väčšie domáce monokultúry.
Pomocou obrazov je možné prezrieť si súčasný stav a prírodu v oblasti Szigetközu
a Žitného ostrova.
Na multimediálnom paneli sa ozve svet vtákov, žijúcich v inundačnom území,
ale nie ako lesný šum, ale každý osobitne.
Na poslednej tabuli pomocou magnetov môžno uložiť vtákov inundačného
územia na ich správny biotop.
Žitnoostrovná knižnica zorganizovala túto výstavu s cieľom pripojiť sa
k ekologickej výchove detí a mládeže. Boli pozvané všetky základné školy mesta
Dunajská Streda, 4. - 8. ročník, ako aj triedy z osemročných gymnázií. Výstava
prebiehala do 15.decembra 2012.
Text: Helena Laczová, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede
Foto: Archív Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede
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Odišiel Ladislav Tavali

Ladislav Tavali

Dňa 21. novembra 2012 vo veku 64 rokov nečakane opustil literárny svet spisovateľ Ladislav Tavali. Patril k jedným z mála rómskych spisovateľov
na Slovensku.
Pochádzal zo Sládkovičova. Svoju tvorbu venoval
prevažne histórii a tradíciám Rómov. Jeho autobiografické spomienky z detstva ale aj románové príbehy si mohli čitatelia prečítať v dvojjazyčných
knihách – v rómštine i v slovenčine. Jeho prvá kniha
sa na pultoch kníhkupectiev objavila v roku 2007.
Na svojom konte ich mal už päť a koncom roka očakával vydanie svojej šiestej knihy – posledný diel
trilógie Kone za lásku – O grasta vaš o kamibe.
Žiaľ, už sa jej nedočkal.
Česť jeho pamiatke

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc
bez knihovníckeho vzdelania
Centrum VTI SR v Bratislave organizuje rekvalifikačný kurz určený pracovníkom
knižníc a informačných pracovísk, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou
alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania.

Termín:
Miesto:

4. - 15. februára 2013
seminárna miestnosť CVTI SR
Lamačská cesta 8/A
812 23 BRATISLAVA

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prezenčná časť kurzu trvá 10 pracovných dní formou prednášok v rozsahu 50 hodín
teoretického vzdelávania a 17 hodín praktických cvičení.
Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane záverečnej skúšky,
získajú osvedčenie s platnosťou pre celú Slovenskú republiku.
Bližšie informácie nájdete na www.cvtisr.sk alebo www.infolib.sk
Zdroj: www.cvtisr.sk
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Novinky z regiónu
Galantská knižnica od roku 2006 postupne prerába svoje priestory. Čitáreň
s internetovou miestnosťou majú svoju rekonštrukciu už za sebou. Toto leto prišlo na rad
oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých. Na dva letné prázdninové mesiace
knižnica zatvorila svoje priestory a začala sa veľká rekonštrukcia. Najprv sa museli vyniesť
všetky knihy (vyše 60 000 kusov), čo
nebola žiadna maličkosť. Potom prišli
na rad regály a police. Keď bola miestnosť prázdna, prišla na rad podlaha.
Staré linoleum sa vytrhalo a pracovníci
z príslušnej firmy sa nám postarali
o novú liatu podlahu. Výpožičné oddelenie sa vymaľovalo a už sa čakalo na
nové zariadenie, ktoré bolo medzičasom vo výrobe. V polovici augusta
prišla prvá zásielka nových regálov
a začalo sa s opätovným zapĺňaním
políc knihami. Pracovali sme ako včeličky,
aby sme termín otvorenia knižnice – 2. 9.
2012, stihli dodržať. Ako posledné prišli
výpožičné pulty. Urobili sa ešte posledné
kozmetické úpravy, oddelenie žiarilo novotou a bolo nachystané na prvých čitateľov,
ktorí už netrpezlivo čakali na jej otvorenie.
Reakcie našich čitateľov boli len pozitívne
a plné chvály. Sme radi a tešíme sa z toho, že
môžeme našim návštevníkom ponúknuť
moderné priestory na vysokej úrovni. Pokiaľ
ste ešte nestihli prísť pozrieť naše vynovené
priestory a vypožičať si dobrú knihu všetci
ste vítaní. Tešíme sa na vašu návštevu!
Text: Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice
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