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LEBO SÚ BEZ KNÍH NAHÉ VŠETKY NÁRODY
Pripomínať si významnú minulosť nášho národa a viesť deti a mládež k uctievaniu si
tradícií je určite najdôležitejším poslaním každej vzdelávacej, či kultúrnej inštitúcie.
V zmätkoch dnešnej doby je to úloha mimoriadne naliehavá.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa preto k odkazu našich vierozvestcov sv. Cyrila
a Metoda hrdo prihlásila viacerými významnými aktivitami. V prvom rade vydala v roku
2013 odbornú publikáciu: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Výberovú odporúčajúcu bibliografiu pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
v spolupráci s regionálnymi knižnicami. Obsahuje 944 bibliografických záznamov od
roku 1835 do 30. mája 2013.(1)
Prvým vkladom do osláv jubilejného roka 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu bolo predstavenie knihy: Základná homiletika a homílie na rok A, ktoré
sa uskutočnilo ešte v závere roku 2012. Autor knihy doc. Pavol Zemko, Th.D. je rímskokatolícky kňaz, vysokoškolský pedagóg. Na svojom konte má 53 knižných titulov, publikuje z cirkevných dejín, z kresťanského svetonázoru a z homiletiky. Prezentovaná kniha
bude určite výbornou učebnou pomôckou pre budúcich kňazov a hlásateľov Božieho
slova a druhá časť knihy môže byť obohatením duchovného života veriacich - laikov.
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2013 sme v knižnici privítali vzácneho hosťa historika, spisovateľa a publicistu Pavla Dvořáka. Pre jeho tvorbu je charakteristické, že
zložitú a dávno zabudnutú sféru najstarších dejín našej krajiny vie podať ľahko a pre
čitateľov a poslucháčov príťažlivo. A potvrdil to aj ako rozprávač naživo. Po svojom
živom rozprávaní o význame príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu ochotne
odpovedal aj na otázky z publika. Účastníci besedy potvrdili, že Slováci majú bohatú
históriu, že sa veľa v oblasti bádania zlepšilo a ľudia sa zaujímajú o svoju minulosť.
Proglas, predslov k staroslovienskemu prekladu biblie, napísaný Konštantínom Filozofom je považovaný za prvé literárne dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku. Proglas
bol témou a výzvou aj pre 12 básnikov, ktorí vyjadrili svoje vyznanie v knihe Proglas.
Preklady a básnické interpretácie. Knihu prišlo v marci do trnavskej knižnice predstaviť
Literárne informačné centrum. Za všetkých básnikov sa osobne zúčastnili dvaja vynikajúci básnici Daniel Hevier a Erik Ondrejička. Návštevníci čitárne ocenili aj ich výbornú
interpretáciu básní na živo.
Cyrilo-metodskú tradíciu považujeme za hybnú silu našich národných dejín. Inšpirovali
sa ňou aj účastníci 7. ročníka súťaže Palárikovi nasledovníci, ktorú vyhlásil Havlíkov
inštitút. Víťazi boli ocenení v máji v trnavskom divadle. Zároveň Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave prezentovala dve knihy: Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského
národa a Ján Nepomuk Palárik a jeho nasledovníci. Knižné novinky predstavil ich autor
a zostavovateľ doc. Pavol Zemko, Th.D.
Pod názvom Priniesli svetlo pravdy a vedomostí pripravila v októbri Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave literárno-hudobnú kompozíciu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila
(1) 1150. Výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Výberová odporúčajúca bibliografia. Zost. Emília Dolníková . Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. 176 s. ISBN: 978-80-88695-37-0
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a Metoda na Veľkú Moravu, ktorá bola cielene určená stredoškolákom. Tí počas
umeleckých prednesov v podaní Idy Rapaičovej a Juraja Sarvaša ani nedýchali. Ida
Rapaičová recitovala spamäti Proglas v hlaholike, rovnako výborne ako aj úryvky
z Cyrilometodiády Jána Hollého v bernolákovčine. Umelci študentom objasnili, že
Proglasom, Konštantínom a Metodom sa inšpirovali ďalší slovenskí básnici, ako
Andrej Sládkovič, Ján Zambor, Milan Rúfus a ďalší. Pásmo slova a poézie dopĺňal
spev Angely Vargicovej. V jej podaní s klavírnym sprievodom Mariana Veselského
zazneli viaceré hymnické piesne, ale aj starosloviensky Otčenáš.
Autorom scenára kompozície bol Juraj Sarvaš, herec, recitátor, pedagóg a propagátor slovenskej literatúry.
Budova Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
na Rázusovej ulici v roku 2014 oslávi svoju
storočnicu. V roku 2013 bola Pamiatkovým
úradom SR vyhlásená za národnú kultúrnu
pamiatku a od 3. októbra 2013 ju krášli pamätná tabuľa k 1150. výročiu príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pamätná
tabuľa je z dielne akademického sochára
Ladislava Saba. Názov motívu, ktorý púta na
pamätnej tabuli, je Rastislav víta vierozvestcov. Autorom pôvodného reliéfu je Ján Koniarek, majiteľom reliéfu Spolok svätého
Vojtecha v Trnave a epoxidovú kópiu vlastní
Galéria Jána Koniareka v Trnave. Tabuľa
obsahuje text 80. verša Proglasu v znení:
„Lebo sú bez kníh nahé všetky národy.“
Tabuľu odhalili Tibor Mikuš, predseda
TTSK a podpredsedovia TTSK: Zdenko
Čambal a Augustín Hambálek. Biskupský vikár Róbert Kiss tabuľu posvätil.
Nad všetkými aktivitami, ktoré Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila
k 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja. V príhovore pri odhaľovaní pamätnej tabule povedal: „Chceme, aby na tejto kultúrnej ustanovizni ostala
trvalá spomienka pre ďalšie generácie na výročie príchodu vierozvestcov, aby bola
svedkom nášho vzťahu a nazerania na misiu Cyrila a Metoda, ktorej odkaz bude
trvať dovtedy, kým princípy, ktoré šírili, zostanú v nás.“
Text: Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Foto: Pamätná tabuľa, autor: B. Jakubáčová
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ZO ŽIVOTA KRAJSKEJ POBOČKY
SPOLKU SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV V TRNAVE
Krajská konferencia Spolku slovenský knihovníkov
v Trnavskom kraji
Zo správy o činnosti pobočky SSK v Trnave za roky 2010 – 2013
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v tomto roku dovŕšila štvorročné volebné obdobie. Z tohto dôvodu sa 26. 11. 2013 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave uskutočnila krajská konferencia, na ktorej sme vyhodnotili
uplynulé 4 roky činnosti a naplánovali smerovanie tohto spolku na ďalšie obdobie.
Členovia výboru Krajskej pobočky
SSK v Trnave na obdobie rokov 2010
- 2013 boli zvolení na krajskej konferencii konanej dňa 9. 11. 2009. 1. zasadnutie nového výboru sa uskutočnilo 7. 12. 2009 a jeho členovia sa
uzniesli na nasledovnom rozdelení
funkcií: Mgr. Lívia Koleková – predsedníčka, Mgr. Zuzana Martinkovičová – tajomníčka a hlavná pokladníčka,
Bc. Jana Brliťová – propagácia, edičná
činnosť a spolupráca na udržiavaní
Účastníci konferencie pri hlasovaní
portálu InfoLib, Benjamína Jakubáčová – členská základňa okresov Trnava,
Hlohovec a Piešťany, Mgr. Katarína Soukupová – členská základňa okresov Senica
a Skalica, Iveta Šimčíková – kontaktná osoba pre členskú základňu okresov Galanta a Dunajská Streda. Ing. Eva Čapošová sa pre časovú zaneprázdnenosť vzdala
funkcie, v októbri 2010 ju vystriedala náhradníčka Ľudmila Horváthová a starala sa
o členskú základňu seniorov.
Aké bolo naše zameranie činnosti na obdobie 2010–2013? Pokračovať
v dlhodobých cieľoch, ktoré si KP SSK v Trnave vytýčila na roky 2006–2009,
propagovať SSK a činnosť KP a tiež knihovnícku profesiu, čiže udržiavať a rozširovať členskú základňu, rozvíjať a udržiavať kontakty, výmenu skúseností
s knihovníkmi a s knihovníckymi združeniami v zahraničí, organizovať odborné
a spoločenské podujatia pre členov KP. V súčasnosti má pobočka 77 členov. Pre
porovnanie v roku 2006 mala pobočka 47 členov a v roku 2010 už 72 členov.
Najzaujímavejšie podujatia počas uplynulého štvoročného obdobia:
Rok 2010
V máji, 3. a 10. 2010 sme v spolupráci s KJF v Trnave a v jej priestoroch realizovali odborné školenie so psychotréningom pod vedením psychologičky na tému
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Zvládanie stresu pri práci s používateľmi. Podujatia sa zúčastnilo 42 knihovníkov.
V máji, 28. a 29. a tiež 1. a 2. júla 2010 sme uskutočnili burzy kníh. Knihy na
predaj poskytla KJF v Trnave a Záhorská knižnica. Pomocnú ruku podali knihovníčky z Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. Zisk z oboch búrz - 120 Eur
a 45 Eur bol použitý na dofinancovanie zájazdu v septembri.
September bol mesiacom, keď sa 22. 9. 2010 uskutočnil výlet – exkurzia po knižniciach v Brne. Navštívili sme Moravskú zemskú knihovnu v Brne a Knihovnu
Jřího Mahena v Brne. Tohto poznávacieho výletu sa nás zúčastnilo 44.
Rok 2011
Júnová burza kníh. Uskutočnila sa 9. a 10. júna v čitárni KJF v Trnave. Burzu
navštívilo 370 záujemcov, ktorí si z ponúknutých 2500 kníh vybrali 818. Výnos
činil 409,- €. Uvedenú sumu si podelili KJF v Trnave a KP SSK Trnava.
20. júna sme uskutočnili odborný seminár na tému Firemná kultúra
s prednášateľkou Mgr. Julianou Holou. Seminár pripravila pobočka v spolupráci
s KJF v Trnave a zúčastnilo sa ho 51 pracovníkov, z toho 42 našich členov. Naša
pobočka prispela na seminár občerstvením v celkovej hodnote 51,10 €.
September patril už tradične výletu. 21. septembra sme uskutočnili exkurziu
s názvom Knižničné a informačné služby v Žiline, ktorej sa zúčastnilo 42 členov
pobočky a dvaja nečlenovia. Exkurziu sme financovali jednak z účastníckeho poplatku (spolu 184,-€), výťažkom z jarnej burzy kníh (210,- €), doprava a vedľajšie
výdavky činili 419,44 €. Rozdiel medzi nákladmi na exkurziu a príjmovou časťou
bol mínus 25,44 €, ktorý sme uhradili z výnosu jesennej burzy kníh.
Burza kníh 28. a 29. septembra 2011. Predalo sa na nej 366 kníh. Konala sa
v spolupráci s KJF v Trnave v priestoroch čitárne knižnice. Z výťažku boli uhradené čiastočné náklady na exkurziu do Žiliny.
16. decembra 2011 sa konala koncoročná slávnostná členská schôdza. Programom tejto schôdze bola aj návšteva verejnej generálky Eugen Onegin v Divadle
Jána Palárika v Trnave a neformálne posedenie spojené s bilancovaním uplynulého
roka a s plánovaním budúceho roka v pobočke.
Rok 2012
Burzu kníh sme tentoraz inovovali. Uskutočnila sa počas celého týždňa, v termíne
od 19. do 22. júna 2012 v priestoroch čitárne KJF v Trnave. Pondelok 18. júna sme
sa venovali príprave a noseniu kníh na burzu. Každý účastník dostal zlosovateľné
lístky a na záver burzy sa uskutočnilo žrebovanie. 3 výhercovia dostali knihu. Predalo sa 900 kníh. Z výťažku sa zakúpili 3 knihy pre výhercov žrebovania a 416,- €
sme použili na dofinancovanie exkurzie do Prahy.
Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice – to je názov
seminára určeného pracovníkom verejných knižníc, pedagógom a členom KP SSK
v Trnave. Uskutočnil sa 29. mája 2012 v aule Trnavskej univerzity Pazmaneum.
Počet účastníkov 57.
Tradičná septembrová exkurzia bola tento rok do zahraničia, navštívili sme Prahu. Výlet bol dvojdňový, uskutočnil sa 21. - 22. septembra 2012. Cieľom našej
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exkurzie bola Národní technická knihovna v Prahe, v piatok a v sobotu dopoludnia
prehliadka historickej Prahy. Pre malý počet prihlásených sme oslovili aj členov
bratislavskej pobočky SSK, ktorí sa prihlásili v počte 3. Celkový počet účastníkov
bol 31, z toho 21 členov KP SSK.
Spolkový rok 2012 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 ktorom nasledovala členská
schôdza s vyhodnotením roku 2012 a prerokovaním plánu činnosti na rok 2013.
Rok 2013
Odborný seminár Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní sa konal 29. 05. 2013 v prednáškovej miestnosti budovy Pazmanea pri Trnavskej
univerzite v Trnave. Seminár bol podporený aj z grantového systému MK SR, ako
aj z programu SAK – Partnerstvo. Vklad KP SSK Trnava do realizácie semináru
bol nefinančný, a to zabezpečenie prednáškovej miestnosti. Zúčastnilo sa ho 61
pracovníkov verejných a akademických knižníc Trnavského kraja, Žiliny, Bratislavy, Senca a Levíc.
Letná burza kníh sa konala v dňoch 25. – 28. júna 2013 v čitárni KJF v Trnave.
Bola mimoriadne úspešná, predalo sa 1558 kníh. Výťažok z predaja bol použitý na
vyfinancovanie prepravných nákladov exkurzie do Nitry a Oponíc.
Poznávacia exkurzia našich knihovníkov do Univerzitnej knižnice Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej budova sa hrdí titulom „stavba roka 2011“
a do historickej knižnice v kaštieli Oponice sa uskutočnila 25. septembra 2013.
Na Krajskej konferencii SSK Trnava dňa 26. novembra 2013 sa uskutočnila aj voľba členov výboru KP SSK na volebné obdobie 2014 – 2017. Tajným hlasovaním
bol zvolený nový výbor: Jana Brliťová, Benjamína Jakubáčová, Mgr. Lívia Koleková, Mgr Darina Kráľová, PhDr. Zuzana Martinkovičová, Mgr. Katarína Soukupová,
Mgr. Lýdia Tóthová. Náhradníčky: Mgr. Anna Gašparovičová, Ľudmila Horváthová. Členovia výboru následne zvolili staronovú predsedníčku Mgr. Líviu Kolekovú. Účastníci mali možnosť v prestávke absolvovať prehliadku expozícií Západoslovenského múzea v Trnave s odborným výkladom.
Ďakujem všetkým členom Krajskej pobočky SSK Trnava za to, že svojou angažovanosťou a účasťou na podujatiach podporujú knihovnícku spolkovú činnosť. Taktiež ďakujem všetkým členom výboru za aktivitu vo volebnom období 2010 – 2013
Text: Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK Trnava
Foto: Archív KJF v Trnave

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov oceňovala
Na Krajskej konferencii SSK v Trnave bolo jedným z bodov programu aj oceňovanie knihovníkov. KP SSK v Trnave ako profesijné združenie pracovníkov knižníc
sa rozhodla pravidelne oceniť prácu a obetavosť knihovníkov. „Pravidlá udeľovania ocenení Krajskej pobočky SSK“ boli schválené členmi pobočky na koncoročnej
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schôdzi v roku 2010. Podľa pravidiel
sa ocenenia budú udeľovať jednotlivcom aj knižniciam každé 4 roky, spravidla pri príležitosti konania konferencie, resp. valného zhromaždenia pobočky. Nultý ročník udeľovania ocenení sa uskutočnil v roku 2009 v rámci
Týždňa slovenských knižníc, 1. ročník
oceňovania bol roku 2013. Plné znenie
pravidiel je uložené v dokumentácii
KP SSK Trnava a tiež zverejnené na
Ocenení knihovníci
www.kniznicatrnava.sk
Výzva na predkladanie návrhov bola zverejnená v Bulletine KP SSK Trnava
č.1/2013 a v Knihovníckom spravodajcovi č.1/2013. Ako vyjadrenie verejného
uznania, na základe návrhov členov výboru, Krajská pobočka SSK Trnava
udelila Pamätný list, ktorý je doložený umeleckou grafikou Roberta Nemečka
s názvom „Per Librum ad Sapientia“ piatim osobnostiam a jednej knižnici:
1. Jolana Fitzelová. Pracovala v Okresnej knižnici v Dunajskej Strede, v Obecnej
knižnici v Trhovej Hradskej a konečnou jej odborného života sa stala Mestská knižnica vo Veľkom Mederi, kde v tomto roku dovŕšila 25 rokov aktívnej činnosti.
V ostatných rokoch zastávala i funkciu vedúcej tejto inštitúcie a bola organizátorkou mnohých podujatí pre deti, mládež i dospelých. So svojou vynaliezavosťou
prispela k pestrej a aktívnej činnosti knižnice. Boli to napr. vypracované súťažné
zošity pre žiakov podporujúce čítanie a záujem detí o čítanie a knižnicu, výtvarné
súťaže, výstavky a pod. Nezabúdala ani na nevládnych, starších občanov, ktorým
zabezpečila donášku kníh domov.
2. Ľudmila Horváthová bola navrhnutá na ocenenie pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov (29. 12. 1943) a dlhoročnej knihovníckej práce nielen v Galantskej
knižnici (predtým Okresnej knižnici v Galante) ale aj v Obecnej knižnici
v Abraháme, ktorú pani Ľudmila Horváthová doteraz vedie.
3. Ružena Košťányová. Absolventka nadstavbového štúdia na strednej knihovníckej škole v Bratislave a kurzu VTEI v Prahe. Svoje odborné znalosti postupne
uplatnila v Krajskej knižnici v Trenčíne, Technickej knižnici VVÚS v Trenčíne,
Okresnej knižnici v Senici, Mestskej knižnici v Myjave. V Univerzitnej knižnici
Trnavskej univerzity spracúvala komplexnú agendu periodík s dôkladnosťou jej
vlastnou. Zaslúžila sa o výmenu knižničných dokumentov s partnermi nielen na
Slovensku ale aj v zahraničí. Zároveň pracovala aj ako konzultantka v študovni
univerzitnej knižnice, kde si svojím pozitívnym prístupom získala veľa používateľov. Ruženka Košťányová si v tomto roku pripomína významné životné jubileum.
V januári tohto roka sa rozhodla odísť do starobného dôchodku, no so svojimi kolegyňami a s aktuálnym dianím v knižnici je v neustálom kontakte.
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4. Terézia Szabová bola navrhnutá na ocenenie pri príležitosti životného jubilea – 60
rokov a dlhoročnej knihovníckej práce v Galantskej knižnici (25 rokov). Pamätný list jej
bol udelený za významný osobný a profesionálny prínos a dlhoročný aktívny podiel na
formovaní a rozvoji SSK v Trnavskom kraji.
5. PhDr. Ľubica Malá je riaditeľkou odboru kultúry úradu TTSK. My, členovia SSK ale
aj ostatní pracovníci knižníc, si nesmierne vážime jej morálnu podporu a zaangažovanosť
na prosperite knižníc. Pamätný list jej bol udelený za významný osobný a profesionálny
prínos a dlhoročnú aktívnu podporu knižničnej činnosti v Trnavskom kraji.
6. Kolektív Mestskej knižnice v Skalici za významný profesionálny prínos a aktívny
podiel na formovaní a rozvoji knižničnej činnosti v Trnavskom kraji.
7. Marte Weissovej, tajomníčke SSK sme udelili Ďakovný list za významný osobný
a profesionálny prínos a dlhoročnú aktívnu spoluprácu na rozvoji spolkovej knižničnej
činnosti
v Trnavskom kraji.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme !
Text: Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK Trnava
Foto: Archív KJF v Trnave

KNIHOVNÍCKY DEŇ
na počesť 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Účastníci zájazdu pred novou budovou
Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
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Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov
v Trnave aj v túto jeseň pripravila pre svojich členov
a sympatizantov Knihovnícky deň, ktorý bol v tomto
roku symbolicky zameraný na počesť 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cieľom poznávacieho zájazdu bolo teda sídlo nitrianskych
kniežat a veľkomoravských panovníkov – Nitra, ktorá je
považovaná za najstaršie mesto na Slovensku.
I napriek bohatej a zaujímavej histórii mesta, naše prvé
kroky viedli do Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je dôkazom rozvoja
a napredovania mesta. Knižnica sídli od novembra 2008
v nových priestoroch v areáli Pedagogickej fakulty,
Fakulty stredoeurópskych štúdií a blízkeho internátu.
Budova knižnice svojím vzhľadom pripomína nádrž,
ktorá symbolizuje zásobník vedomostí. V 17. ročníku
prestížnej celoštátnej verejnej súťaže realizovaných
stavieb na Slovensku získala titul Stavba roka 2011.
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Nové priestory knižnice sú priestranné, prístup k regálom je riešený tak, aby sa k nim
dostal aj čitateľ na vozíčku. Univerzitná knižnica je akademickou knižnicou, svoje
služby však poskytuje okrem študentov a pedagogických pracovníkov školy aj širokej
verejnosti. Vo voľnom výbere má viac ako 120 tisíc kníh.
Nasledoval voľný program, počas ktorého mali účastníci zájazdu možnosť navštíviť historické pamiatky podľa vlastného výberu. Najväčším lákadlom bol
samozrejme Nitriansky hrad, ktorý patrí
medzi najstaršie kamenné hrady
v Nitrianskom kraji. Prvá písomná
zmienka o opevnenom hradisku pochádza z roku 871. V dôsledku vojnových
a živelných katastrof hrad postupne menil svoj architektonický ráz, súčasná podoba hradu pochádza zo 17. storočia.
Vychádzka na Nitriansky hrad
Nitriansky hrad síce nie je prístupný verejnosti, ale veľmi cennou pamätihodnosťou, či už z architektonického alebo pamiatkového hľadiska, je aj samotný hradný objekt. Okrem prekrásneho hradného nádvoria
sme si mohli pozrieť aj kazematy s veľkomoravským valom, Vazilovu vežu, Katedrálu sv. Emeriáma a Diecézne múzeum.
Na záver sme navštívili Oponice, neveľkú
obec medzi Nitrou a Topoľčanmi. Bohatá
história obce siaha až do roku 1392, kedy
ju spravoval šľachtický rok Apponyiovcov. Malý kaštieľ v Oponiciach ukrýva
historický skvost, ktorý osloví každého
knihovníka. Bibliotheca Apponiana bola
založená vo Viedni grófom Antonom Jurajom Apponyim v roku 1774 ako rodinná
knižnica. Koncom 18. storočia obsahoval
jej fond viac ako 30 tisíc zväzkov, čím sa
zaradila medzi najbohatšie šľachtické
Priestory historickej Oponickej knižnice
knižnice. Po smrti posledného mužského
potomka rodu Apponyiovcov prešla knižnica do rúk grófa Ľudovíta Károlyiho, ktorý
nemal záujem knižnicu uchovať a chcel ju celú predať. V júni 1939 sa na dražbe
v Prahe predalo 1302 zväzkov a ďalšie sa stratili. Vývozu ďalších kníh zabránili vojnové udalosti. V nasledujúcom období sa s knižnicou zaobchádzalo veľmi nešetrne.
Až v roku 1956 prešla knižnica pod správu Matice slovenskej a v roku 1972 bol knižničný fond prevezený do Martina. Oponická knižnica v súčasnosti obsahuje 9 tisíc
titulov a 12 tisíc zväzkov. Medzi najvzácnejšie patrí napr. dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508. V roku 1993 súhlasilo vedenie Slovenskej národnej
9
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knižnice v Martine so žiadosťou Obecného úradu v Oponiciach s výberom cca 2000
dokumentov pre stálu expozíciu časti Oponickej knižnice v Malom kaštieli
v Oponiciach. V roku 2007 bola Oponická knižnica vyhlásená Ministerstvom kultúry
SR za historický knižničný fond a zapísaná do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov. Všetci sme boli očarení
nielen prekrásnymi priestormi tejto historickej knižnice, ale svojím fundovaným výkladom nás doslova ohúril veľmi príjemný a sčítaný kurátor, manažér pre vzťahy
s verejnosťou, pán Peter Králik.
Čo dodať na záver? Snáď len veľké poďakovanie organizátorom, ktorí nás v tento
deň sprevádzali nielen súčasnosťou ale aj bohatou históriou Nitry a ako to už pri podobných podujatiach býva, nezabudli ako bonus pribaliť aj príjemné slnečné počasie.
Tešíme sa na ďalší spoločný „knihovnícky“ zážitok v budúcom roku.
Text: Ivana Gálusová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave

VZDELÁVANIE KNIHOVNÍKOV
Metodické školenie
ku knižnično-informačnému systému MaSK
Slovenská národná knižnica v Martine,
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity zorganizovali metodické školenie ku KIS MaSK. Školenie sa uskutočnilo 22. októbra 2013 v Pazmaneu Trnavskej univerzity. Určené bolo pre
p r aco vníko v verej nýc h kniž níc
a knižníc zariadení a organizácií, ktoré
spracúvajú knižničnú agendu
v Knižnično-informačnom systéme pre
Malé a stredné knižnice (KIS MaSK)
PhDr. Anna Kucianová a účastníci školenia
Trnavského, Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamerané bolo na praktické problémy pri
práci s KIS MaSK. Pozvaní boli všetci abonenti KIS MaSK z uvedených samosprávnych krajov. Školenia sa zúčastnilo 50 pracovníkov knižníc.
Účastníkov školenia privítala PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej
knižnice Trnavskej univerzity v Trnave. Školenie moderovala Mgr. Lívia Koleková.
Ing. Emil Rišian predstavil základy práce s KIS MaSK (katalogizácia, výpožičný
systém, databáza čitateľov, tlač zoznamov, čiarové kódy, zálohovanie)
10
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s upozornením na často sa vyskytujúce chyby. Ing. Jana Šmihlová predstavila pripravované inovácie v systéme. Účastníci školenia mali možnosť počas celého dňa
klásť otázky a ozrejmiť si postupy práce pri jednotlivých témach. V závere školenia
bol poskytnutý priestor na ďalšiu diskusiu. Na otázky knihovníkov odpovedali aj
ďalší pracovníci Slovenskej národnej knižnice - PhDr. Anna Kucianová, PhD. a
Mgr. Erika Jahnátková.
Účastníci počas dňa aj v závere školenia vyjadrili svoju spokojnosť, školenia pre
prácu s KIS MaSK by sa mohli uskutočňovať pravidelne. Podobné stretnutia sú
dôležité aj pre tvorcov programu pri vývoji a tvorbe inovácií, ktoré musia vychádzať z požiadaviek praxe.
Text: Ivana Gálusová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave

Exkurzia maďarských knihovníkov
v Galantskej knižnici
S predsedníčkou Spolku maďarských knihovníkov (Magyar Könyvtárosok Egyesülete) a bývalou riaditeľkou Mestskej knižnice v Érde – Klárou Bazsóné Megyes –
som sa zoznámila na odbornom seminári v Šamoríne. Táto neúnavná dôchodkyňa
organizovala potulky južným Slovenskom pre členov Spolku knihovníkov Peštianskej župy (Pest megyei Könyvtárosok Egyesülete) a hľadala nové kontakty. Plánovala výlet po trase Kolárovo – Diakovce – Galanta – Šamorín – Bratislava.
V Galante mali v pláne navštíviť našu knižnicu a pamätník maďarského hudobného
skladateľa Zoltána Kodálya. Nasledovala horlivá e-mailová komunikácia. Zostavila
som im bohatý program prehliadky zaujímavostí mesta, z ktorého sa však kvôli
nedostatku času musela polovica vynechať.
Pripravila som exkurziu v knižnici, návštevu expozícií renesančného kaštieľa, historického parku pri neogotickom kaštieli a kladenie vencov pri buste Zoltána Kodálya. Musela som riešiť také prozaické veci, ako napr. voľný vstup do kaštieľa alebo
parkovanie autobusu (neverili by ste, ale to bol najväčší problém). Deň D nastal
13. 6. 2013, keď okolo obeda prišla 41-členná skupina knihovníckeho spolku zo
susedného štátu. V Galantskej knižnici ich privítali pán riaditeľ Mgr. Štefan Polák
a Františka Takáčová, pracovníčka výpožičného oddelenia pre dospelých, ktorá ich
zároveň sprevádzala odborným slovom po knižnici.
Po skromnom pohostení som s nimi pokračovala prehliadkou priestorov i výstav
v Renesančnom kaštieli v Galante, kde sa nás ujala kunsthistorička PhDr. Iveta Lenická. Odtiaľ sme sa pešo presunuli do mestského parku, kde naši hostia mali možnosť „obdivovať“ polorozpadnutý neogotický kaštieľ za sprievodného stavebného
hluku rekonštrukcie nádvoria kaštieľa. Našťastie pamätník Zoltána Kodálya je
umiestnený hlbšie v parku, kde už v tichšom prostredí odznela Kodályova skladba
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„Esti dal“ (z ktorej pár taktov tvorí aj znelku pri ohlasovaní vlakov na železničnej
stanici v Galante) v podaní “dočasného speváckeho zboru maďarských knihovníkov“. Nasledovala ešte spoločná fotografia a rozlúčka s našimi kolegami
a kolegyňami z peštianskej župy. Pobudli u nás síce krátko, ale stretnutie zanechalo

vo všetkých príjemné a milé spomienky, o čom svedčí aj ďakovný list pani Kláry,
z ktorého v preklade citujem: „Milá Judit! Veľmi pekne ďakujeme za všetko! Za
prijatie, za lásku, za sprevádzanie, za voľný vstup! „ Neknihovníci“ vždy odpadávajú, keď vidia, ako si dokážeme vzájomne pomôcť! „
Myslím si, že krajšie by sa článok ani skončiť nemohol.
Text: Mgr. Judita Kontárová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice

METODIKA
Ochrana osobných údajov vo verejných knižniciach
Dňa 28. 5. 2013 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený Zákon č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 7. 2013. Zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné
údaje, určuje práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov. Pri
registrácii čitateľov dochádza k spracovaniu osobných údajov čitateľov, preto je nevyhnutné, aby problematike získavania, spracovania, ochrany a likvidácie osobných
údajov venovali pozornosť aj verejné knižnice.
Prevádzkovateľ (zriaďovateľ knižnice) je povinný podľa § 6 okrem iného určiť podmienky spracovania osobných údajov a vymedziť účel spracúvania osobných úda12
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jov. V prípade verejnej knižnice je účelom spracúvania osobných údajov: poskytovanie knižnično-informačných služieb – evidencia čitateľov pre potreby ich identifikácie, evidencie výpožičiek a evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach
Osobné údaje používateľov knižnice môže knižnica získavať a spracúvať len
s písomným súhlasom používateľa a iba na účel vymedzený prevádzkovateľom.
Rozsah osobných údajov, ktoré sú knižnice oprávnené získavať a spracúvať, upravuje Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 1/2010 z 10. mája 2010.
Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa je knižnica oprávnená získavať jej osobné údaje v rozsahu
meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
adresa trvalého bydliska,
adresa prechodného pobytu,
vzdelanie (ZŠ, SŠ).
Zároveň je oprávnená spracovávať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej
osoby v rozsahu
titul, meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
adresa trvalého bydliska,
adresa prechodného pobytu,
číslo občianskeho preukazu a doba jeho platnosti.
Pri prihlasovaní osoby, ktorej bol vydaný občiansky preukaz, je knižnica oprávnená
získavať a následne spracúvať osobné údaje v rozsahu
titul, meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
adresa trvalého pobytu,
adresa prechodného pobytu,
číslo občianskeho preukazu a doba jeho platnosti,
vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ),
status osoby (študent, dôchodca, iné).
Plné znenie stanoviska nájdete aj na webovej stránke Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave v sekcii „pre knižnice“ http://www.kniznicatrnava.sk/sk/informacie-preknihovnikov/.
Ivana Gálusová, KJF v Trnave
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Z REGIÓNOV
Kvety zo záhrady zvanej svet
14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15
rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC, venovaný 900. výročiu prvej písomnej zmienky
o meste Hlohovec, mal tému – Kvety. 2149 detí z Argentíny, Bieloruska, Bulharska,
Českej republiky, Číny, Estónska, Indie, Litvy, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska,
Srbska, Turecka, Ukrajiny a Slovenska poslalo do súťaže 2529 krásnych prác.
Pod vedením svojich skvelých pedagógov
a rodičov uvili svojimi kvetinovými exlibrismi nádhernú kyticu Hlohovcu k jeho
sviatku. Súťažnú tému zobrazili deti skvelými kresbami či grafikami kvetov, iné
vymysleli malé príbehy. Z ich exlibrisov
sa nám prihovárali nezbedné kvetinové
víly, chlapec – kaktus, elektrický kvet či
vojnový kvet. Prostredníctvom ich prác
sme sa ocitli v krásnej rozkvitnutej záhrade, boli sme s nimi na prvom rande, na
Odovzdávanie ocenení
svadbe, ale aj na pohrebe a nezabudli ani
na 900. výročie Hlohovca. Ocenené deti, ich učitelia a rodičia z mnohých kútov Slovenska, Česka, Estónska, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska a Srbska prijali pozvanie organizátorov do Hlohovca, kde ich čakal 3. – 5. októbra 2013 bohatý program,
srdeční hostitelia, noví priatelia a na konci rozuzlenie hádanky, kto akú cenu v 14.
ročníku súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC získal. Deti nám dospelým otvorili brány do
záhrady svojej obrazotvornosti a keď sme do nej cez kľúčovú dierku nazreli, zistili
sme, že všetko je tak, ako má byť. Vošli sme do imaginárnej záhrady, sadli sme si pod
imaginárny strom a neimaginárne sme sa tešili z bohatej úrody talentovaných detí,
ktorú vypestovali ich rodičia a učitelia. Najkrajšie kvety tejto záhrady sme obdivovali
4. októbra 2013 na otvorení výstavy EX LIBRIS HLOHOVEC 2013 –Kvety. Vstúpili
sme do nej prostredníctvom pôsobivej dekorácie zo záhrady pani Andrejky Geseovej.
Hneď po jej otvorení sme sa navzájom obdarovávali kvetmi. To nič, že boli z papiera.
Vytvorili ich predošlý deň víťazi 14. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC a sú
symbolom všetkého, čo je v živote dôležité. Lásky, našich priateľov, detí, našej duše,
našich vlastností, vzdelania a myšlienky, že všetci sme súčasťou veľkej záhrady zvanej
svet.
Uzatvorili sme nádherný kvetinový 14. ročník súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC.
15. ročník súťaže, jubilejný, bude vyhlásený v septembri 2014 na tému Vodný svet.
Už teraz sa tešíme na práce i na stretnutie s tými najlepšími v Hlohovci.
Text: Helena Pekarovičová, Mestská knižnica v Hlohovci
Foto: Vladimír Chrenko
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Besedy v Galantskej knižnici

Vanessa Jóriová

Galantská knižnica zorganizovala dňa 3. októbra 2013
v rámci Dňa Trnavského samosprávneho kraja besedu
so 14-ročnou fantasy spisovateľkou Vanessou Jóriovou,
ktorej nedávno vyšiel vo vydavateľstve Ikar knižný debut
Za múrom. Beseda sa uskutočnila na Základnej škole G.
Dusíka v Galante v priestoroch školskej knižnice. Mladá
autorka deťom porozprávala o tom, aké boli jej začiatky
v písaní, prečo začala písať, ako vznikala kniha, koľko
píše, čo robí vo voľnom čase. Ako sama hovorí: „Písanie
je skvelý pocit – je to ťažká cesta i hra zároveň. Každý
človek sa narodí so zručnosťou narábať s písmenami, no
skutočným umením je vedieť ich poukladať tak, aby do
seba dokonale zapadli a vytvorili svet.“ Na záver záujemcom rozdala podpisy, dedikovala knihy a bodkou celého
podujatia bola spoločná fotografia.

Dňa 22. októbra 2013 Galantská knižnica usporiadala besedu so spisovateľom Romanom
Bratom, najčítanejším slovenským spisovateľom, ktorý píše pre deti. Beseda sa uskutočnila na Základnej škole ul. Štefánikova Galanta. Spisovateľ sa stretol so žiakmi I. aj II.
stupňa. Porozprával im o svojich knihách, o písaní, o svojej práci. Nakoľko je
i prekladateľom literatúry zo španielčiny deťom rozprával i po španielsky, čo sa im veľmi
páčilo, a niektoré predviedli svoje jazykové zručnosti v tomto jazyku tiež. Nakoniec deťom ukázal aj trik s ceruzkou, ktorý je opísaný v knižke Môj anjel sa vie biť. Deti boli
veľmi aktívne, pripravené, čím potvrdili, že tohto známeho spisovateľa veľmi dobre poznajú a jeho príbehy čítajú. Na záver sa konala autogramiáda. Roman Brat podpísal deťom knihy, ktoré si doniesli z domu alebo si ich mohli u neho kúpiť. Dúfame, že toto
stretnutie nebolo posledné a už teraz sa tešíme na ďalšie.
Text: Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice

Klub slovenských čitateľov v Šamoríne
Knižnica je miesto, kde si ľudia vypožičiavajú knihy. Ak sa v rámci knižnice istá skupina
ľudí so spoločnými záujmami rozhodne, že si založí klub, tak je to už miesto, kde sa stretávajú priatelia, majú spoločné zážitky, ktoré ich obohacujú. Klub slovenských čitateľov
pri Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne vznikol na podnet vedúcej knižnice Zuzany Bereckovej na jar roku 2010. Vedenia klubu sa ujala Štefánia Kecskeméthyová, slovenčinárka na dôchodku. Členkami klubu sa stali jej bývalé kolegyne a známe,
ktoré majú záujem o literatúru, históriu, ezoteriku a o kultúru vôbec. Na ustanovujúcej
schôdzi sa dohodli, že sa budú schádzať vždy v prvú stredu v mesiaci večer o pol šiestej.
A história klubu sa mohla začať!
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Prvým hosťom bola spisovateľka Petra Nagyová - Džerengová. Publikum v nej spoznalo veľmi šarmantnú, milú, bezprostrednú ženu, ktorá okrem svojej spisovateľskej
práce perfektne zvláda chod veľkej rodiny. Ďalej treba spomenúť známe mená ako
Dado Nagy, Jozef Kollár, Monika Kompaníková, Jozef Banáš, Táňa Keleová - Vasilková, Rasťo Piško. Publikum v nich spoznalo veľmi milých, príjemných ľudí,
ktorí svojou charizmou uchvátili obecenstvo a zanechali v ľuďoch nezabudnuteľné
zážitky. Okrem známych mien obohatili posedenia klubu aj osobnosti známe viac
v našom regióne. Veľmi príjemný večer hudby a poézie pripravili Judita Kaššovicová a Peter Turtev, novinár Ľubo Banič, spisovateľ Péter Hunčík, spisovateľka Marta
Šurinová, redaktorka Slávka Gáborová, či hudobník Alexander Strieženec. Predstavila sa aj mladá generácia básnikov ako Mirka Ábelová so zbierkou Striptíz
a básnici zoskupení okolo časopisu Psí víno.
Na besedách sa objavili aj historické témy. Záujem bol o minulosť Šamorína, ktorú
zaujímavo predniesol riaditeľ múzea v Senci Gábor Strešňák, Šamorín očami pamätníkov priblížili členky klubu Soňa Zakariásová a Janka Biskupičová. S alternatívnym liečením oboznámila účastníkov besedy MUDr. Andrea Steinerová, kineziológiu prezentovala Magda Tornyaiová, ezoteriku Marika Stercelová a do mystéria
Veľkej noci zasvätila členky evanjelická farárka Jana Kaňuchová. Klub uzatvára
ročnú sezónu v záhrade Vlastivedného domu v Šamoríne, ktorú poctil svojou prítomnosťou aj pán primátor Gábor Bárdos. Tohtoročná sezóna sa začala tiež
v záhrade, hosťom bola spisovateľka a podnikateľka Gabriela Revická.
V októbri k nám zavítala Hana Lasicová, ktorá zaujala knižkou Slúžka. Okrem iného
hovorila o tom, že má v úmysle predstaviť ženy, na ktoré sa v histórii akosi zabudlo,
napriek tomu, že vykonali vo svojej dobe hrdinské činy.
Novembrovým hosťom sa stal prokurátor a spisovateľ Ladislav Hanniker. Beseda sa niesla v duchu témy zločin
a trest, okolo ktorej sa sústreďuje obsah
poviedok jeho knižky Mreže. Pán Hann i k e r j e v yn i k a j ú c i ro zp rá v a č
a charizmatický človek. Publikum bolo
nadšené. Záver stretnutia spestril pesničkou Peter Simon, študent SOŠ Jednota Šamorín. Posedenia klubu prebiehajú
vo veľmi príjemnej, rodinnej atmosfére.
Knižnica pripraví pri každej príležitosti
Ladislav Hanniker pri podpisovaní kníh
malé občerstvenie, často sa však stáva,
že niektorá členka prekvapí prítomných nádielkou výborných zákuskov. Tradične sa
vianočné a záverečné posedenia konajú za stolom plným dobrôt, ktoré poprinášajú
členky. Dúfame, že Klub slovenských čitateľov prináša istý spôsob kultúrneho vyžitia, dobré priateľské vzťahy, nové poznatky a zážitky, a práve preto bude vo svojej
činnosti naďalej pokračovať a rozvíjať sa.
Text: Štefánia Kecskeméthyová, Klub slovenských čitateľov v Šamoríne
Foto: Archív MKZsZ v Šamoríne
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Pekný záver Cyrilo - metodského roka
Každý rok si koncom októbra pripomíname "Deň školských knižníc". V spolupráci
s pedagógmi na prvom stupni Základnej školy na Smetanovom háji v Dunajskej Strede
sa 28. október 2013 niesol v znamení uchovávania ľudových tradícií. Myslím tým, že
deti mali možnosť oboznámiť sa s výrobkami umeleckého kováča, ktorý svoje predmety
zhotovoval priamo pred ich zvedavými očami. Táto činnosť zaujala najmä chlapcov, ale
aj dievčatá mali možnosť priučiť sa, a to tajomstvám paličkovania, ktoré im ukázala bývalá pedagogička školy. Veľký záujem javili deti aj o výrobu syra, ktorý mohli aj ochutnať. Nemenej atraktívne boli aj tvorivé dielne, pri ktorých mali možnosť využívať svoju
tvorivosť.
S napätím očakávali aj "babku Máliku", ktorá im v ľudovom kroji rozprávala slovenskú
ľudovú rozprávku a deti počas počúvania zhotovovali svoje ilustrácie. Peknou bodkou
na záver bol kvíz o Cyrilovi a Metodovi, hlavne o ich prínose pre slovenský národ. Kvíz
pre nich zorganizovala knihovníčka Žitnoostrovnej knižnice. Žiaci si na záložkách vyskúšali aj písanie hlaholikou.
Alžbeta Androvicsová, Žitnoostrovná knižnica

Juniori a seniori spoločne
Záhorská knižnica v Senici sa každoročne zapája do dotačného systému Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky. Tohto roku sme vďaka schválenej dotácii mohli
s úspechom spustiť celoročný projekt Juniori a seniori spoločne. Ako už z názvu vyplýva, zámerom projektu je okrem propagovania čítania medzi najmladšou generáciou
detských čitateľov predovšetkým medzigeneračné prepojenie detí a seniorov.
Cieľom pre nás - knihovníkov - je na pravidelných spoločných stretnutiach s deťmi
i seniormi nadobudnúť nové poznatky a zručnosti pri vzájomnej spolupráci dvoch generácií, kedy sú vďaka čítaniu kníh, rozprávaniu, tvorivým dielňam či práci s počítačom
spoločne zapojení do aktivity seniori i deti. Pri práci s deťmi sú použité metódy biblioterapie, metódy dramatizovaného čítania, práca s počítačom, ktoré rozvíjajú fantáziu
a tvorivosť, čitateľskú a informačnú gramotnosť. Rovnako sme vďaka projektu poskytli
priestor pre odborné stretávanie detských knihovníkov s učiteľmi základných škôl
a Spojenej školy v Senici, a tak spoločne hľadáme spôsob, ako nenásilne spropagovať
knihu a čítanie pre najmladšiu generáciu častými a vernými používateľmi knižnice - seniormi.
Súčasťou stretnutí sú aj hodiny informačnej výchovy a workshopy - tvorivé dielne - taktiež tematicky príslušné čítanému textu, ktoré podporia rozvoj jemnej motoriky detí
i seniorov a predovšetkým integráciu postihnutých do komunity zdravých detí. Podpora
a rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti je jednou z najdôležitejších úloh knižníc, ktoré
organizujú množstvo akcií na podporu čítania. Zastávame názor, že získavanie čitateľských zručností, rozvíjanie fantázie a tvorivosti si človek neosvojí sám, najvhodnejšia je
spolupráca rodiny, školy a knižnice, a práve o takúto kooperáciu sa prostredníctvom
projektu Juniori a seniori spoločne usilujeme.
Júlia Kubíková, Záhorská knižnica v Senici
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LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2013
V utorok, 5. novembra 2013, sa
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie celoslovenskej literárnej
súťaže začínajúcich autorov. Súťaž
vyhlásila Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave v marci pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc. V roku 2013
to bol už tretí ročník a konal sa pod
záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Do konca augusta
2013 sa do súťaže zapojilo spolu 88
Gabriela Spustová (vľavo), laureátka
autorov s 259 prácami z celého SloCeny predsedu TTSK
venska. Zaznamenali sme aj 4 autorov
zo zahraničia (Francúzsko, Srbsko).
Odborná prorota pracovala v zložení: Alexander Halvoník, Eva Kopúnková a Radoslav Matejov. V kategórii POÉZIA porota posudzovala 189 prác, v kategórii
PRÓZA 70 prác.

Workshop, členovia poroty. Zľava R. Matejov, E.
Kopúnková, A. Halvoník

V I. vekovej kategórii (15 -20 rokov)
sa zapojilo 18 autorov, v kategórii II.
(21 – 40 rokov) súťažilo 29 autorov.
Najviac súťažných príspevkov prišlo
v kategórii nad 40 rokov, spolu 41
autorov so 130 prácami. Ocenených
bolo 26 autorov a laureát Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bol aj workshop s porotcami. Zároveň všetci
účastníci dostali zborník ocenených
prác Literárny salón Trnava 2013.
O hudobný vstup sa postarala hudobná skupina Dixieland zo ZUŠ M.
Schneidra-Trnavského v Trnave.

Mená ocenených nájdete na:
http://www.kniznicatrnava.sk/sk/aktuality/slavnostne-vyhodnotenie-literarnehosalonu-trnava-2013-a-ocenenie-autorov-vitaznych-prac/
Text: Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave
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Literárny časopis POD LUPOU opäť ožil
Časopis detí galantského okresu POD LUPOU vyšiel prvýkrát v roku 2004. Vydržal
4 roky, potom nastala akási realizačná kríza. Galantská knižnica však v tomto roku
literárny projekt, ktorý pomaly zapadal prachom, oživila. Našou snahou je vytvoriť
vhodné podmienky na prezentáciu literárnych prvotín mladých autorov všetkých
vekových kategórií. Náš časopis nie je žánrovo ohraničený, je v ňom tak povediac
všetko – riekanky, básne, krátke prózy, poviedky, rozprávky ale aj príspevky tematicky nevymedzené (fantasy, sci-fi). Naším poslaním je podporiť fantáziu
a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj ich vyjadrovacích schopností a lásku k literatúre
a knihám.

Pri realizácii novovydaného časopisu sme oslovili základné školy galantského okresu, aby nám sprostredkovali literárne práce svojich žiakov. Boli sme milo prekvapení, koľko talentovaných mladých ľudí je v našom okrese. Nazbieralo sa nám toľko
príspevkov, že sme ich rozdelili do dvoch čísiel. Prvé číslo vyšlo v júni a druhé
vyjde v decembri.
Veríme, že postupne sa pridajú všetky základné školy z nášho regiónu, aby prezentovali tvorbu svojich talentovaných žiakov a aby po prvotnom nadšení literárny časopis POD LUPOU opäť nezapadol prachom.
Text: Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej Knižnice
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Ďalšie rekonštrukcie v Galantskej knižnici
Mesiac júl znamenal pre Galantskú knižnicu obdobie zvýšenej činnosti napriek
tomu, že bola pre verejnosť zatvorená. Hlavným dôvodom bola plánovaná revízia
knižničného fondu. Vedľajšou, a predsa dôležitou, úlohou bola rekonštrukcia
niekoľkých miestností v našej knižnici. Podobne, ako veľká rekonštrukcia výpožičného oddelenia v minulom roku, mala za cieľ obnoviť zastarané aj poškodené
vybavenie a zatraktívniť priestory pre našich návštevníkov.
Oddelenie bibliografie sa novej tváre dočkalo
až po niekoľkých desaťročiach svojej existencie. Rekonštrukčné práce ho zmenili doslova od
podlahy až po strop – laminátové parkety, nová
farba stien, dvere a hlavne veľké množstvo nábytku prispeli k útulnejšiemu a praktickejšiemu
priestoru. Pravidelnou súčasťou práce tohto
oddelenia je dopĺňanie fondu regionálnej literatúry, preto uvítame všetkých čitateľov so záujOddelenie bibliografie
mom o galantský región a jeho osobnosti.
Zmien sa dočkalo aj verejnosti málo známe
oddelenie akvizície a doplňovania fondov –
miesto, odkiaľ prichádzajú k čitateľom všetky
nové knihy pripravené na prečítanie. Takisto
dostalo novú dlažbu, náter, dvere, nábytok. Náš
posledný úspech predstavuje nová klubovňa pre
deti, ktorá je súčasťou oddelenia pre deti
a mládež na druhom poschodí. Vďaka práci
našich kolegýň sa zo skladu nepotrebných vecí
stalo miesto, kde sa budú sústreďovať aktivity Nové priestory klubovne
pre našich mladých čitateľov.
Veríme, že do knižnice príde viac návštevníkov aj vďaka príťažlivejším priestorom, ktoré tvoríme hlavne pre nich.
Text: Lenka Medovčíková, Galantská knižnica
Foto: Archív Galantskej knižnice
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