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Predstavujeme regionálne knižnice  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK: 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

 

Galantská knižnica  

 

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej 

Strede 

 

Záhorská knižnica v Senici 

 

Novinky pre knihovníkov 

 

Grantový systém MK SR na rok 2010 
 

 

Rekvalifikačný kurz pre knihovníkov 
 

 

Pozvánka pre knihovníkov  

 

Časopis pre verejné knižnice TTSK 



 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 

Adresa: KJF v Trnave, pošt. priečinok 29, Rázusova č. 1, 918 20 

Kontakt: www.kniznicatrnava.sk, tel./fax.: 033/55 11 782 

Riaditeľka: Mgr. Lívia Koleková 

Kniţničný fond: 239 449 (k 31. 12. 2008) 

Registrovaní pouţívatelia: 12 124 (k 31. 12. 2008) 

Počet návštevníkov: 204 856 (k 31. 12. 2008) 

Verejné kniţnice v metodickej pôsobnosti: 

okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, počet kniţníc 93 

regionálne kniţnice TTSK, počet kniţníc 3 
 

        Kniţničný systém v rámci celého sveta, Slovensko nevynímajúc, pozná kniţni-

ce mnohých typov a zamerania, či uţ z hľadiska pouţívateľského zázemia, ponúka-

ných sluţieb, veľkosti kniţničného fondu, tematického zamerania, alebo rôznych 

iných hľadísk. 

        V Trnavskom samosprávnom kraji, tak ako na celom Slovensku, tvoria najpo-

četnejšiu skupinu verejné kniţnice. Ako uţ z názvu vyplýva, sú to kniţnice svojimi 

sluţbami zamerané na širokú verejnosť, ktorá je spravidla zastúpená všetkými ve-

kovými kategóriami, od predškolskej mládeţe po seniorov. Kniţničný fond býva vo 

verejných kniţniciach tieţ širokospektrálny, samozrejme, jeho zloţenie závisí od 

druhu pouţívateľov kniţnice a ich poţiadaviek. Sluţby tohto typu kniţníc zohľad-

ňujú poţiadavky a potreby širokej verejnosti, a preto spravidla zahŕňajú: výpožičné 

služby - absenčné požičiavanie aj prezenčné sprístupňovanie dokumentov, infor-

mačné služby – regionálne, bibliografické a faktografické informácie, špeciálne 

služby – medziknižničná výpožičná služba, požičiavanie zvukových kníh nevidia-
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Vážení čitatelia,  

 

nové číslo Knižničného spravodajcu k Vám prichádza netradične, už v septembri, pri 

príležitosti Týždňa Trnavského samosprávneho kraja. V tomto čísle Vám predstaví-

me knižnice, ktorých zriaďovateľom je práve Trnavský samosprávny kraj.  

Sú to: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Galantská knižnica, Záhorská knižnica  

v Senici a Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede. Zároveň Vám bližšie predsta-

víme regionálne oddelenie v KJF v Trnave. 
 

Redakcia 

TÝŽDEŇ TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

21. - 27. september 2009 

http://www.kniznicatrnava.sk
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cim a slabozrakým občanom, prístup na internet pre verejnosť, reprografické služby 

a pod. Knižničný systém v Trnavskom samosprávnom kraji tvoria okrem verejných 

knižníc, ktorých je 245, aj 3 akademické knižnice, 200 školských, učiteľských  

a žiackych knižníc, a tiež špeciálne knižnice rôznych inštitúcií, ako sú múzeá  

a galérie, výskumné ústavy, justičné a väzenské zariadenia, či nemocnice a zdravot-

nícke zariadenia. Zriaďovatelia týchto knižníc sú rôzni, v kategórii verejných 

knižníc je to samosprávny kraj, mesto, alebo obec. Ústrednými kniţnicami v rámci 

regiónov Trnavského samosprávneho kraja sú regionálne kniţnice, a to: Záhorská 

kniţnica v Senici, Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede a Galantská kniţnica 

v regióne Galanta. Kým úlohou obecných a mestských kniţníc v kraji je poskytovať 

výpoţičné sluţby a tieţ pracovať s čitateľom prostredníctvom podujatí zameraných 

na propagáciu činnosti kniţnice a literatúry, regionálne kniţnice majú úloh a funkcií 

viac. Regionálne kniţnice predovšetkým budujú a sprístupňuje regionálne biblio-

grafické a faktografické databázy, odborne spracovávajú a sprístupňuje súbežnú 

regionálnu bibliografiu,spracovávajú štatistiku o verejných knižniciach, poskytujú 

metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných ty-

pov a ich zriaďovateľom. 

        Ústrednou knižnicou verejných knižníc v rámci Trnavského samosprávneho 

kraja je Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave. Táto kniţnica plní funkciu aj krajskej  

a regionálnej kniţnice, v rámci 

ktorej poskytuje metodické, po-

radenské a konzultačné sluţby 

trom regionálnym kniţniciam na 

území Trnavského samosprávne-

ho kraja – Záhorskej kniţnici 

v Senici, Ţitnoostrovnej kniţnici 

v Dunajskej Strede a Galantskej 

kniţnici, mestským a obecným 

verejným kniţniciam, kniţni-

ciam iných typov, ako aj ich 

zriaďovateľom v okresoch Trna-

va, Hlohovec a Piešťany.  

  V rámci okresov Hlohovec, Pieš-

ťany a Trnava poskytuje a zabezpečuje Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave meto-

dickú pomoc a poradenské sluţby pre 93 verejných kniţníc, ktoré pozostávajú zo 

štyroch mestských a 89 obecných kniţníc. Po právnej stránke je KJF v Trnave prí-

spevkovou organizáciou vyššieho územného celku – TTSK, ktorej poslanie, pred-

met činnosti, riadenie, hospodárenie a ďalšie náleţitosti sú stanovené v zriaďovacej 

listine.  

        Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou kniţnicou v kraji. 

Počas svojej existencie od roku 1927 prešla mnohými vývinovými i organizačnými 

zmenami. Z pôvodne mestskej kniţnice sa postupne v rámci vtedajšej jednotnej 

sústavy kniţníc  vyprofilovala na okresnú, neskôr, v roku 1997 sa stala krajskou 

Budova KJF v Trnave 



kniţnicou. Od roku 2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-

správneho kraja a stala sa regionálnou verejnou kniţnicou pre Trnavský samo-

správny kraj a pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany. Krajská štátna kniţnica 

bola premenovaná na Kniţnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Veľmi významná však 

nanaďalej zostáva jej funkcia mestskej knižnice pre mesto Trnava.  

        Dnes Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave prostredníctvom svojich sluţieb 

ponúka viac ako 250 tisíc kníh, časopisov, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych 

a elektronických dokumentov rozličného charakteru. Kaţdý rok registruje pribliţ-

ne 13 tisíc čitateľov a pouţívateľov rôzneho veku a kategórií a okolo 200 tisíc 

návštevníkov. Internetové sluţby, virtuálny katalóg a elektronické databázy ročne 

vyuţije viac ako 12 tisíc pouţívateľov.  

        A aké je naše ďalšie smerovanie? 

        Pri stanovovaní základných cieľov a priorít pre rozvoj tejto inštitúcie sa po 

zohľadnení krajských špecifík vychádza z aktuálnych celoslovenských koncepč-

ných materiálov, ktoré stanovujú a určujú stratégiu rozvoja knihovníctva a kniţníc 

na najbliţšie roky. Je to predovšetkým vládou schválená Stratégia rozvoja sloven-

ského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorá stanovila prioritné ciele- strategic-

ké úlohy, vychádzajúce zo súčasných poţiadaviek na rozvoj vedomostnej spoloč-

nosti. Spomínaná Stratégia obsahuje niekoľko základných úloh, ktoré sú na pod-

mienky verejných kniţníc v našom územnom celku rozpracované v Stratégii roz-

voja kultúry a kultúrnych zariadení v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja 

v rokoch 2008 – 2013: informatizácia kniţníc, zabezpečovanie infomačných zdro-

jov pre kniţnice, kniţnično–

informačné sluţby, tvorba, 

ochrana a sprístupňovanie 

digitálneho, kultúrneho 

a vedeckého dedičstva, rozvoj 

ľudských zdrojov a súvislé 

vzdelávanie zamestnancov 

kniţníc, zvyšovania informač-

nej gramotnosti pouţívateľov, 

podpora celoţivotného vzde-

lávania (na obr.), výstavba 

a rekonštrukcia kniţníc, 

ochrana kniţničného fondu. 

Kaţdej so spomínaných ob-

lastí sa naša kniţnica venuje s plnou zodpovednosťou a váţnosťou. Zohľadňujeme 

ich v našich dlhodobých aj krátkodobých plánoch. Zo strany zriaďovateľa pociťu-

jeme v rámci moţností morálnu i materiálnu podporu a čo nám dáva reálny pred-

poklad byť presvedčení, ţe sa nám spoločnými silami, kaţdému svojím dielom 

podarí stanovené úlohy a ciele v oblasti knihovníctva naplniť.   
 

Text: Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave 

Foto: Archív KJF v Trnave 
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Kurz internetu pre seniorov v študovni KJF v Trnave 
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        Zo zákona č. 183/2000 Zb. z. o kniţniciach vyplýva okrem iného aj uchová-

vanie a sprístupňovanie všetkých druhov dokumentov a poskytovanie všetkých 

druhov informácií rôznym vekovým kategóriám pouţívateľov v kniţniciach. Veľká 

pozornosť sa kladie aj na poznávanie daného regiónu, jeho kultúry, hodnôt, výz-

namných osobností a udalostí. Z toho dôvodu má veľký význam práca 

s regionálnymi dokumentmi. Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave ešte ako okresná 

kniţnica mala vybudované bibliograficko-informačné oddelenie, ku ktorému patri-

la i študovňa regionálnej literatúry. Nakoľko v súčasnej dobe kniţnica plní 

i funkciu regionálnej kniţnice, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie re-

gionálnej literatúry je samozrejmosťou. Význam regionálneho fondu je jednoznač-

ný. Zaznamenáva kultúrno-spoločenský, historický, zemepisný, politický 

a hospodársky vývoj trnavského regiónu. Je dôleţitým zdrojom faktografických 

a bibliografických regionálnych informácií. 

        Regionálny fond tvoria kniţné regionálne publikácie, ktoré vydávajú kultúrne 

inštitúcie, firmy, školy, podniky, ďalej sú to monografie osobností a udalostí regió-

nu, zborníky, štatistické ročenky, jubilejné monografie k dejinám obcí, vydávané 

pri príleţitosti ich prvých písomných zmienok, výberové, personálne bibliografie 

ap. Ďalšou početnou skupinou sú regionálne noviny a časopisy, ktoré zachytávajú 

dianie v našom regióne v jeho rôznych oblastiach. Regionálne noviny a časopisy sa 

vyuţívajú pri budovaní článkovej regionálnej bibliografickej databázy. V r. 1968 – 

1993 sa vydávala v kniţnej forme a od r. 1994 je prístupná v elektronickej forme. 

Táto článková databáza je dôleţitá pri vypracovávaní regionálnych rešerší. Do toh-

to fondu patria aj špeciálne typy neperiodických dokumentov ako sú pozvánky, 

katalógy výstav, bulletiny, informačné letáky, skladačky, programy kultúrno-

spoločenských podujatí, plagáty a iné. Fond regionálnej literatúry je pouţívateľom 

prístupný prezenčne v priestoroch študovne. Záujem evidujeme hlavne u študentov 

vysokých, stredných škôl, pedagógov, historikov, kronikárov obcí, kultúrno-

osvetových  pracovníkov a ostatných. Za rok 2008 sa zrealizovalo 966 výpoţičiek 

regionálnych dokumentov. Pouţívateľom pomáha poznávať históriu a súčasné dia-

nie v regióne. Okrem moţnosti štúdia primárnych dokumentov kniţnica ponúka i 

moţnosť vypracovania regionálnych rešerší k ročníkovým, bakalárskym a diplo-

movým prácam, oboznamuje a propaguje regionálne dokumenty aj na hodinách 

informačnej výchovy, vydáva kalendáriá výročí významných osobností regiónu, 

v priestoroch kniţnice i na webovej stránke sa propagujú vybrané osobnosti, zabez-

pečuje sa monitoring dennej tlače pre kultúrne inštitúcie s vyhotovením kópií člán-

kov, začalo sa s digitalizáciou adresných regionálnych informácií.  

        Význam budovania regionálneho fondu je z hľadiska svojej jedinečnosti zná-

my a preto treba neustále pokračovať v jeho získavaní, uchovávaní 

a sprístupňovaní všetkým záujemcom. Aj s jeho pomocou pomáhame formovať 

vzťah ľudí k svojmu regiónu. 
 

Mgr. Emília Dolníková, KJF v Trnave 
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Regionálne oddelenie KJF v Trnave 
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Adresa: Galantská kniţnica, Mierové námestie 4, 924 00 Galanta  

Riaditeľ: Mgr. Štefan Polák 

Kontakt: www.galantskakniznica.sk, tel. č.: 031/780 29 20 

Kniţničný fond: 87 573 (k 31. 12. 2008) 

Registrovaní pouţívatelia: 2 921 (k 31. 12. 2008) 

Počet návštevníkov: 44 001 (k 31. 12. 2008) 

Verejné kniţnice v metodickej pôsobnosti:  

okres Galanta, počet kniţníc 33 

 

        Galantská kniţnica od svojho vzniku bola a aţ do súčasnosti je jedinou verej-

nou kniţnicou na území 

mesta Galanta. Poskytuje 

základné a špecializo-

vané kniţnično-informač-

né sluţby obyvateľom 

mesta Galanta, ako 

i obyvateľom, priľahlých 

obcí. Uţ od začiatku svo-

jej existencie plnila vţdy 

dve základné funkcie: bo-

la mestskou kniţnicou pre 

obyvateľov mesta Galanta 

a zároveň okresnou kniţ-

nicou (resp. regionálnou) 

v rámci okresu Galanta.  

Pokiaľ ide o zaloţenie 

a pôsobenie kniţnice môţeme povedať, ţe kniţnica má svoju nezmazateľnú históriu 

a svojou činnosťou si vybudovala pevné postavenie v oblasti kultúry a vzdelávania 

na území svojej pôsobnosti. Podľa zachovaných dokumentov za vznik kniţnice po-

vaţujeme rok 1951, kedy Okresný národný výbor evidoval okresnú ľudovú kniţni-

cu. Ako všetky verejné kniţnice začínala veľmi skromne, a to nie len v oblasti mate-

riálneho či personálneho zabezpečenia, ale aj v oblasti sluţieb. Z archívnych mate-

riálov vieme, ţe napríklad v roku 1954 mala kniţnica 85 čitateľov a 1080 výpoţi-

čiek. Prvým dôleţitým medzníkom v ďalšom smerovaní bol zákon z 9.júla 1959 č. 

53 O jednotnej sústave kniţníc, na základe ktorého sa Okresná ľudová kniţnica 

v Galante stala ústredím metodickej, bibliografickej a informačnej činnosti v okrese 

Galanta. V nasledujúcom období kniţnica postupne rozširovala a skvalitňovala svoje 

sluţby, čo súviselo s postupným zlepšovaním v oblasti personálneho a materiálneho 

zabezpečenia. Počas svojho pôsobenia sa niekoľkokrát zmenil aj názov inštitúcie: do 

Galantská knižnica  
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Galantská knižnica  

http://www.galantskakniznica.sk


roku 1967 pôsobila ako Okresná ľudová kniţnica, do roku 1996 Okresná kniţnica, 

do roku 1999 Dudváţska kniţnica. Od 21. decembra 1999 aţ po súčasnosť pôsobí 

ako Galantská kniţnica. 

K veľmi výraznému 

posunu v rozvoji po-

skytovaných sluţieb, 

ktorý výrazne ovplyvnil 

ďalšie smerovanie vý-

voja, prišlo v roku 

1997, kedy Galantská 

kniţnica, ako jedna 

z prvých verejných 

kniţníc na Slovensku, 

zaviedla nový druh 

platenej sluţby – prí-

stup k externým infor-

mačným zdrojom pro-

stredníctvom internetu. 

Začiatky poskytovania novej, takmer neznámej sluţby, kládli zvýšené nároky nie 

len na technicko-materiálne zabezpečenie, ale hlavne na personál kniţnice, ktorý sa 

musel v pomerne krátkom čase vysporiadať s novými technológiami, metódami 

a formami kniţničnej 

práce.  

O správnosti tohto roz-

hodnutia svedčia aj 

výsledky návštevnosti, 

ktoré sa i napriek po-

stupnému rozšíreniu 

internetu do domácnos-

tí a škôl, neustále zvy-

šujú. Len pre porovna-

nie môţeme uviesť rok 

2002, kedy vyuţilo túto 

sluţbu 2.153 návštevní-

kov, v roku 2006 pred-

stavovala návštevnosť 

kniţnice aţ 4 553 pou-

ţívateľov, v roku 2008 sa tento počet zvýšil na 7 150 pouţívateľov. Sluţbu, prístup 

k externým informačným zdrojom prostredníctvom internetu, poskytuje študovňa 

a čitáreň, jej sluţby dopĺňa svojou činnosťou oddelenie bibliografie a informácií. 

Ťaţiskom práce kniţnice však naďalej zostávajú výpoţičné sluţby, ktoré 

i v súčasnosti predstavujú rovnocennú alternatívu externým informačným zdrojom, 

a to hlavne vďaka kvalitnému doplňovaniu fondu.  
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Zrekonštruované priestory čitárne  

Vestibul knižnice  
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        V priebehu posledných rokov prišlo k výraznému posunu v oblasti obnovy 

a rozšírenia fondu. Vychádzajúc z poţiadaviek čitateľov, jedným z hlavných záme-

rov v tejto oblasti je postupné zmierňovanie rozdielu v nákupe medzi beletriou 

a náučnou literatúrou. To sa následne odrazilo aj v počte výpoţičiek, ktoré niekoľko 

rokov za sebou mali mierne klesajúcu tendenciu. Tento nepriaznivý trend sa podari-

lo v minulom roku nielen zastaviť, dokonca sme zaznamenali výrazný nárast výpo-

ţičiek. Mimoriadna pozornosť je v tejto súvislosti venovaná najmä najmladším čita-

teľom a mládeţi. 

V spolupráci so škol-

skými zariadeniami 

organizujeme rôzne 

kultúrne a vzdeláva-

cie aktivity, ktorých 

cieľom je pritiahnuť 

do kniţnice čo naj-

viac mladých ľudí 

a vybudovať u nich 

pozitívny vzťah ku 

kniţnici a zdravé či-

tateľské návyky.  

Okrem pravidelných 

hodín informatickej 

prípravy a mnoţstva 

rozmanitých aktivít, organizuje kniţnica kaţdoročne aj svoje tradičné podujatia ako 

napr. Noc s Andersenom, posedenia so súčasnými autormi alebo spomienkové pás-

ma venované sloven-

ským spisovateľom, 

kreslenie na asfalt, 

posedenie pod jedlič-

kou, tvorivé dielne 

a pod. Dospelí čitate-

lia sa radi zúčastňujú 

na pravidelne organi-

zovaných podujatiach 

ako Cyklus „Ţenský 

hlas,“ či Hudobné 

soirée. Kniţnica si 

cielene buduje dobré 

vzťahy s kultúrnymi, 

výchovnými a vzde-

lávacími inštitúciami 

a záujmovými zdruţeniami regiónu, pri organizovaní kultúrnych a výchovno-
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Spisovateľ T. Janovic na besede v Galantskej knižnici 

Noc s Andersenom v Galantskej knižnici 
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spoločenských podujatí. Vychádzajúc z týchto skutočností sa kniţnica postupne 

stáva komunitným miestom v mieste svojho pôsobenia.  

Veľmi vysoko je 

hodnotená najmä 

spolupráca s os-

tatnými kultúrnymi 

inštitúciami v zria-

ďovateľskej pôsob-

nosti Trnavského sa-

mosprávneho kraja 

a to Vlastivedným 

múzeom v Galante 

a Galantským osve-

tovým strediskom. 

Okrem toho sa po-

dieľa aj na spoloč-

ných cezhraničných 

aktivitách a nadväzu-

je nové kontakty a partnerstvá s kniţnicami Ţupy Győr-Šomron-Moschonma-

gyaonvár a kniţnicou partnerského mesta Galanta – Paks.  

        Do metodickej pôsobnosti Galantskej kniţnice spadá v rámci Galantského 

regiónu 32 verejných kniţníc – 2 mestské, 6 profesionálnych a 24 neprofesionál-

nych. Väčšina z nich poskytuje len základné kniţnično-informačné sluţby, aj 

v tejto oblasti však uţ prichádza k postupnému zlepšovaniu. Obecné kniţnice Šo-

porňa a Trstice sa zapojili do projektu „Verejný internet v kniţniciach SR,“ čím 

umoţnili svojim čitateľom prístup k externým informačným zdrojom. Prístup 

k internetu poskytujú aj mestské kniţnice Sereď a Sládkovičovo a Obecná kniţnica 

Horné Saliby. V Mestskej kniţnici v Seredi sa v minulom roku podarilo spustiť aj 

automatizovaný kniţnično-informačný systém Da Winci, čím výrazne zefektívnila 

svoju činnosť. Prechod na automatizované kniţnično-informačné sluţby pripravujú 

v budúcnosti aj ďalšie kniţnice.  

        Hlavným zámerom Galantskej kniţnice zostáva zachovať a naďalej rozširovať 

súčasné ponúkané sluţby. Najdôleţitejšou úlohou pre najbliţšie obdobie je prechod 

na Kniţnično-informačný systém Virtua, čím sa naša inštitúcia stane plnohodnot-

nou súčasťou štátneho informačného systému. 

        Sústavná modernizácia a skvalitňovanie kniţnično-informačných sluţieb vy-

tvára predpoklady na to, aby si Galantská kniţnica aj naďalej udrţala status moder-

ného a vyhľadávaného centra informácií a tým čo najdôslednejšie napĺňala svoje 

základné poslanie.  

 
Text: Ivana Gálusová, Galantská knižnica 

Foto: Archív Galantskej knižnice 
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Záhorská knižnica v Senici 

 

Adresa: Záhorská kniţnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 

Kontakt: 034/651 34 30 

Riaditeľka: Mgr. Katarína Soukupová 

Kniţničný fond: 87 406 (k 31. 12. 2008) 

Registrovaní pouţívatelia: 3 332 (k 31. 12. 2008) 

Počet návštevníkov: 46 792 (k 31. 12. 2008) 

Verejné kniţnice v metodickej pôsobnosti:  

okres Skalica, Senica, počet 50 

 

        Po prvý krát sa v Pamätnej knihe (kronike) Senice spomína obecná kniţnica 

v roku 1935. Dovtedy mali svoje vlastné kniţnice len rôzne spolky, školy, farské 

úrady.  

        Zlúčením týchto 

menších spolkových 

kniţníc napr. Telový-

chovnej jednoty Orol, 

Sokola, Robotníckej 

telocvičnej jednoty 

(RTJ), Agrárnej stra-

ny a Rímsko-katolíc-

keho kruhu vznik-

la  Obecná kniţnica 

Senica nad Myjavou. 

Kniţnica bola otvore-

ná kaţdú stredu v po-

obedňajších hodinách 

a viedol ju riaditeľ 

Rímsko-katolíckej ľudovej školy. V roku 1942 bola do funkcie knihovníka meno-

vaná odborná učiteľka, kniţnica vtedy mala 1 196 zväzkov, evidovala 45 čitateľov 

a 425 výpoţičiek.  

        V 40. aţ 50. rokoch sa kniţnica stále sťahovala, v roku 1956 aţ šesťkrát. Vte-

dy uţ bola premenovaná na Okresnú ľudovú kniţnicu.  

        V roku 1959 uţ kniţnica evidovala 510 čitateľov, 10 322 výpoţičiek a mala  

9 008 kniţničných zväzkov. Bola poverená funkciou miestnej i okresnej kniţnice 

v súlade s novým Zákonom o jednotnej sústave kniţníc.  

        V roku 1965 v kniţnici pracovali 4 pracovníci, v okrese bolo celkom 79 ľudo-

vých kniţníc. Mesto Senica malo okolo 8 000 obyvateľov, Okresná kniţnica spra-

vovala 14 138 zväzkov kníh, evidovala 810 čitateľov a 11 273 výpoţičiek. Bola 

však umiestnená v nevhodných priestoroch.  

        V roku 1975 uţ bola presťahovaná v súčasnej budove, nemala však 
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k dispozícii všetky priestory. Kniţničný fond tvorilo 36 657 zväzkov, kniţnica 

mala zaregistrovaných 2 685 čitateľov, ktorí zrealizovali 80 837 výpoţičiek. 

V kniţnici bolo zamestnaných 14 pracovníkov a robila nákup kníh pre všetky ľu-

dové kniţnice v okrese.  

        V roku 1981 bola budova kniţnice plynofikovaná. Vznikali nové oddelenia: 

metodické, ktoré usmerňovalo okrem 78 ľudových kniţníc aj kniţnice ostatných 

sietí napr. školské, zdravotnícke, poľnohospodárske i VTEI, v roku 1987 hudobné 

oddelenie a Kooperačné poľnohospodárske informačné stredisko v budove bývalej 

Sokolovne. Vznikli 2 pobočky kniţnice, ktoré boli zriadené v pričlenených obciach 

Kunov (1977) a Čáčov (1984). 

        V 90. rokoch prešla budova kniţnica celkovou prestavbou a rekonštrukciou. 

Získala všetky priestory súčasnej budovy a navyše i časť priestorov vedľajšej bý-

valej budovy Okresného výboru komunistickej strany Slovenska (OV KSS). Vyno-

vili sa interiéry a pribudli nové oddelenia.  

        V roku 1995 po rozsiahlej revízii mala kniţnica 87 986 zväzkov kníh, evido-

vala 4 663 čitateľov a 212 765 výpoţičiek a pracovalo v nej 23 pracovníkov. 

         V roku 1990 prešli ľudové kniţnice delimitáciou pod obecné úrady. Zname-

nalo to, ţe knihy sa stali majetkom obecných úradov, ktoré zabezpečovali i nákup 

nových kníh.  

Metodicky riadené 

a usmerňované bo-

li naďalej z okres-

nej kniţnice.  

        Rok 1994 zna-

menal pre činnosť 

kniţnice veľkú zmenu 

zavedením automati-

zácie do knihovníc-

kych činností. V kniţ-

nici bol nainštalovaný 

kniţnično-informačný 

systém RAPID LIB-

RARY a od roku 

1998 sa začali všetky 

sluţby v kniţnici poskytovať prostredníctvom výpočtovej techniky.  

        V roku 1996 po novom územnom usporiadaní sa okres Senica rozčlenil do 

troch krajov a štyroch okresov. Do Trnavského kraja a pod metodickú pôsobnosť 

kniţnice prešlo 30 obecných kniţníc okresu Senica a 21 obecných kniţníc okresu 

Skalica. Niektoré kniţnice prešli do Trenčianskeho kraja pod okres Myjava 

a ďalšie do Bratislavského kraja pod okres Malacky.  

        Rok 1996 priniesol pre kniţnicu aj niektoré negatíva. Zriadením Hornozáhor-

ského kultúrneho centra, pod ktoré prešli regionálne  kultúrne zariadenia okresu 

Senica a Skalica, stratila kniţnica právnu subjektivitu, čo sa negatívne prejavilo na  
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mnohých stránkach fungovania kniţnice. Našťastie to však nemalo dlhé trvanie, po 

troch rokoch bola intendantúra zrušená a Hornozáhorská kniţnica, taký bol jej vte-

dajší názov, nadobudla znova svoju právnu subjektivitu a premenovala sa na súčas-

nú Záhorskú kniţnicu.  

        Záhorská kniţnica v Senici v súčasnosti plní funkciu regionálnej kniţnice pre 

okresy Senica a Skalica. V súčasnosti má 21 zamestnancov a poskytuje kniţnično-

informačné sluţby v oddeleniach: beletrie, čitárne, náučnom oddelení, oddelení pre 

deti a regionálno-bibliografickom oddelení. Má jednu pobočku v miestnej časti Čá-

čov. Kniţnica poskytuje výpoţičné sluţby nielen z vlastných zdrojov, ale prostred-

níctvom medzikniţnič-

nej výpoţičnej sluţby 

zabezpečuje dokumenty 

aj z iných kniţníc na 

území SR.  

Snahou oddelenie akvi-

zície a spracovania 

fondov je aktuálne 

a rovnomerne dopĺňať 

kniţničný fond ţiada-

nou literatúrou a čo 

v najkratšom čase ju 

dostať k čitateľom.  

Náučné oddelenie ok-

rem spomenutej sluţby 

MVS vykonáva aj re-

šeršné sluţby na poţiadanie. Regionálno-bibliografické oddelenie spracúva 

a archivuje články s regionálnou tematikou. Okrem bibliografických letákov 

k výročiam osobností regiónu pravidelne ročne vydáva Kalendárium regionálnych 

osobností regiónu.  

        V roku 2008 bol v rámci projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

v náučnom a detskom oddelení nainštalovaný verejný internet s počtom 8 staníc, čo 

prilákalo ďalších návštevníkov. Podľa posledných štatistických výsledkov kniţnicu 

v priebehu minulého roka navštívilo 51 181 návštevníkov. Záhorská kniţnica mala 

v roku 2008 spolu 3 332 pouţívateľov a zrealizovala 186 867 výpoţičiek Fond kniţ-

nice v počte 87 406 tvoria knihy, zviazané časopisy a elektronické dokumenty. 

        Do metodickej pôsobnosti kniţnice patrí celkom 50 verejných kniţníc, z nich 

29 je v okrese Senica a 21 kniţníc v okrese Skalica. Z týchto kniţníc sú 4 kniţnice 

mestské, 9 obecných kniţníc s profesionálnymi zamestnancami a 36 obecných kniţ-

níc s neprofesionálnymi zamestnancami. Okrem metodickej konzultačnej pomoci 

Záhorská kniţnica pre nich vydáva 2 krát ročne časopis Metodický list. Neoddeliteľ-

nou súčasťou činnosti Záhorskej kniţnice je aj zabezpečovanie kultúrno-

výchovných podujatí, ktorými sa podieľa na kultúrno-spoločenskom ţivote v meste. 
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Náučné oddelenie  



Okrem informačnej 

výchovy pre ţiakov 

základných škôl kaţ-

doročne organizuje 

Dni detskej knihy, na 

ktorých majú deti 

moţnosť stretnúť sa so 

spisovateľmi a tvor-

cami detských kníh.  

Pre dospelých pripra-

vuje spomienkové po-

dujatia pri príleţitosti 

významných výročí 

regionálnych dejate-

ľov. Pri organizovaní 

besied so spisovateľ-

mi sa snaţí hlavne o prezentáciu regionálnych autorov a oboznamovanie verejnosti 

s ich tvorbou. V tomto roku po prvý krát vyhlásila súťaţ o Knihu Záhoria, na ktorej 

majú čitatelia moţnosť hlasovaním, či uţ na internete alebo v kniţnici vybrať najkraj-

šiu knihu, ktorá vyšla v priebehu posledného roka na Záhorí alebo sa Záhoria tematic-

ky týka. 

K najvýznamnejším 

podujatiam, ktoré pre-

kračujú rámec regiónu 

patrí celoslovenská 

literárna súťaţ Literár-

na Senica Ladislava 

Novomeského, v sú-

časnosti prebieha uţ jej 

23. ročník a kaţdoroč-

ne sa do nej zapája 200 

aţ 300 začínajúcich 

autorov z celého Slo-

venska.  

V roku 2008 bolo vy-

hodnotenie súťaţe o to 

slávnostnejšie, ţe sa na 

ňom zúčastnili vzácni 

hostia a hlavnú cenu víťazke 22. ročníka súťaţe Kataríne Dţunkovej odovzdal prezi-

dent SR Ivan Gašparovič. 
 

Text: Alena Kulíšková, Záhorská knižnica v Senici 

Foto: Milan Soukup 
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Oddelenie pre deti 

Podpredseda Spoločnosti Ladislava Novomeského Drahoslav Machala  
s víťazkou 22. ročníka Katarínou Džunkovou na krste Zborníka víťazných 

prác v roku 2008. 



 

Adresa: Ţitnoostrovná kniţnica, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 

     929 01 Dunajská Streda, 

Riaditeľka: Mgr. Lýdia Tóthová 

Kontakt: www.kniznicads.sk, tel. č.: 031/552 25 82 

Kniţničný fond: 101 280 (k 31. 12. 2008) 

Registrovaní pouţívatelia: 2 857 (k 31. 12. 2008) 

 

Počet návštevníkov: 37 467 ( 31. 12. 2008) 

Verejné kniţnice v metodickej pôsobnosti:  

okres Dunajská Streda, počet 69 
 

        Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou kniţnicou, 

plní dôleţité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta  

i regiónu. Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností kniţ-

níc, ktoré v našom meste pôsobili uţ aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to 

kniţnice Spolku katolíckej mládeţe a kniţnice škôl mesta bohaté na krásnu aj po-

pulárno-náučnú literatúru.  

Počas vojny sa veľká 

časť týchto kníh zniči-

la a stratila, ale po 

roku 1946 obecná 

rada obnovila zničenú 

kniţnicu s cieľom po-

môcť v šírení oddy-

chovej kultúry medzi 

obyvateľstvom.  

Táto kniţnica mala 

len jedného odborné-

ho pracovníka. 

        Odborná knihov-

nícka činnosť sa zača-

la aţ v päťdesiatych 

rokoch, kedy kniţnica 

uţ mala vypracovaný 

organizačný a výpoţičný poriadok, zaloţený prírastkový zoznam a knihy sa aj ka-

talogizovali. V priebehu rokov sa kniţnica viackrát sťahovala a hľadalo sa čo naj-

vhodnejšie a dôstojné umiestnenie pre „stánok kultúry.“ 

        V roku 1977 sa kniţnica presťahovala na súčasné miesto do novopostavenej 

budovy mestského kultúrneho domu. Kým v predchádzajúcich umiestneniach mala 
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Budova mestského kultúrneho strediska, v ktorej je umiestnená aj 

Žitnoostrovná knižnica 
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kniţnica len jednu kanceláriu a dve dosť malé miestnosti na voľné uloţenie a poţi-

čiavanie kníh, v kultúrnom dome má uţ kaţdý pracovný úsek vlastné miestnosti.    

V roku 1977 sa nám zdalo, ţe tieto miestnosti nikdy nezaplníme knihami (vtedy 

sme mali okolo 50 000 zväzkov kníh) dnes sú uţ tieto priestory úzke. Kniţničný 

fond sa zdvojnásobil (dnes máme cca 100 000 zv. -v 1.polroku 2009 sa vyčerpalo 

na nákup kníh a učebných pomôcok celkom 9 123,09 € (274 842,21 Sk). 

        Doplňovanie kniţničných fondov vychádza z  potreby budovať regionálnu 

kniţnicu univerzálneho typu, schopnú poskytovať komplexne a pohotovo poţado-

vaný objem informácií. Doplňovanie sa riadilo zásadami akvizičnej politiky kniţ-

nice, dodrţiavala sa stanovená profilácia podľa jazykových kritérií i poţiadaviek 

návštevníkov a pouţívateľov sluţieb kniţnice. Náš kraj a okres je typický nielen 

svojou dvojjazyčnosťou, ale i svojim poľnohospodárskym rázom. Donedávna sa 

Ţitný ostrov nazýval aj „obilnicou Slovenska“. Svojim níţinatým rázom vytvára 

dodnes dobré podmienky na pestovanie nielen obilia ale i rôznej potravinárskej 

zeleniny a sadovníctva. Tento charakter krajiny vyuţili naši ústrední metodici zo 

Slovenskej národnej kniţnice v Martine v roku 1984 na zaloţenie a vytvorenie 

KOPIS-u (Kooperačné poľnohospodárske informačné stredisko).  

        Kniţný fond KOPIS-u bol súčasťou fondu okresnej kniţnice a stredisko bolo 

umiestnené v budove Okresnej poľnohospodárskej správy. Jeho úlohou bolo pre-

dovšetkým pomáhať odborníkom v poľnohospodárstve. Toto špecializované odde-

lenie malo štyroch odborných pracovníkov, dve knihovníčky, jednu prekladateľku 

z ruského a anglického jazyka a jedného odborného pracovníka na udrţiavanie 

stykov s vedúcimi pracovníkmi poľnohospodárskych závodov. Po roku 1989 sa 

zariadenie i fond zlúčil s materskou kniţnicou. Tento fond je dodnes často vyuţí-

vaný najmä vysokoškolskými študentmi, ale i maloroľníkmi, ktorí ţijú v našom 

okrese. 

        Slovenská národná kniţnica v Martine, zastúpená Národným bibliografickým 

ústavom a Databázovým centrom, uzatvorila na základe Štatútu Kooperačného 

zdruţenia Článková databáza Slovenskej národnej bibliografie so Ţitnoostrovnou 

kniţnicou v Dunajskej Strede dvojstrannú dohodu o vzájomnej spolupráci.  

Predmetom dohody je vzájomná spolupráca zúčastnených inštitúcií na budovaní 

Článkovej bázy dát Slovenskej národnej bibliografie prostredníctvom bibliografic-

kého spracovania článkov a vzájomnej výmeny bibliografických záznamov z danej 

oblasti. Ţitnoostrovná kniţnica sa zaviazala, ţe na základe tejto dohody bude do 

článkovej dát Slovenskej národnej bibliografie zasielať bibliografické záznamy 

v aktuálnej periodicite a v stanovenom technologickom reţime s rešpektovaním 

všeobecne platných noriem a štandardov. Na základe dohody začala naša Biblio-

grafia Hungarica svoju činnosť v Ţitnoostrovnej kniţnici od 1. januára 1991. Toho 

času bolo spracovávaných a sledovaných 23 titulov, dnes sa zredukovali na 16. 

Bibliografia Hungarica ponúka spoľahlivé informácie a záznamy o duchovnej čin-

nosti vykonávanej maďarskými činiteľmi ţijúcimi a pôsobiacimi na Slovensku, 

ako i o ich písomnej činnosti, ktorú vytvorili. Zároveň ponúka informácie o tých 

Maďaroch roztrúsených vo svete, ktorí vyvíjali činnosť a dosiahli úspech 
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        Regionálna bibliografia sa zameriava na získavanie, spracovávanie 

a uchovávanie produkcie regionálnej literatúry a drobnej tlače, budovanie 

a sprístupňovanie sústavy katalógov a kartoték, excerpovanie článkov z ústredných 

a regionálnych periodík. 

        Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede je univerzálnou kniţnicou. Posky-

tuje kniţničné, bibliografické a informačné sluţby fyzickým osobám. Kniţnica 

poskytuje sluţby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti publikovaných dokumen-

tov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných občianskych 

práv a slobôd. Vzájomné vzťahy kniţnice a jej čitateľov upravuje Kniţničný a vý-

poţičný poriadok Ţitnoostrovnej kniţnice v Dunajskej Strede.  

        Poslaním a úlohou kniţníc nie je len zhromaţďovanie a odborné spracovanie 

publikácií a iných dokumentov a ich adresné rozširovanie - poţičiavanie, ale aj 

poskytovanie informácií. V roku 2006 ŢK spustila interaktívnu webovú stránku, 

ktorá sa vyuţíva na propagáciu vlastnej činnosti, ako aj činnosti Trnavského samo-

správneho kraja. Pomocou webovej stránky propagujeme podujatia určené pre ve-

rejnosť. 

      V roku 2007 vrámci Národného projektu Ministerstva kultúry SR – Informati-

zácia kniţníc, získala naša kniţnica výpočtovú techniku - osem tenkých klientov 

zabezpečujúcich bezplatný internetový prístup pre verejnosť.  

         Dôleţitú úlohu má kniţnica i v mimoškolskom vzdelávaní aj prostredníctvom 

organizovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Spoločenské podujatia a kultúr-

no-výchovné akcie pripravované pre deti i dospelých vo veľkej miere pomáhajú pri 

zviditeľňovaní a propagácii činnosti kniţnice. Pokladáme za svoju dôleţitú úlohu 

tieto podujatia pripraviť čo najkvalitnejšie a odbornejšie s prihliadaním na všetky 

okolnosti, technické podmienky a ciele podujatia. Aby sme dosiahli svoj cieľ po-

môcť mládeţi v mimoškolskom vzdelávaní, v uţitočnom a rozumnom vyuţití voľ-

ného času, v zábave a relaxe, oslovujeme a vyuţívame spoluprácu miestnych škôl a 

spoločenských organizácií. Pri niektorých podujatiach nadväzujeme kontakty a 

spolupracujeme i so zahraničnými kniţnicami napr.: z Maďarska s Mestskou kniţ-

nicou Pécs alebo so ţupnou kniţnicou v Győri. Úspešná bola spolupráca 

s viacerými kniţnicami Maďarska aj Slovenska pri inštalovaní putovnej výstavy 

„Preslávili nás“, kde kniţnice predstavili významné osobnosti svojho regiónu, ale-

bo putovná výstava „Listy z knihy ţivota Csokonaiho“, ktorá do Dunajskej Stredy 

prišla z  Debrecínu. Veľmi sme sa tešili, keď nás Mestská kniţnica Pécs vyzvala na 

spoluprácu pri organizovaní výtvarnej súťaţe detí a následne kvízu s tematikou a 

názvom „Európska únia očami detí.“ Najlepšie kresby detí boli súčasťou putovnej 

výstavy a boli vystavované aj v Maďarsku a v Bulharsku.  

        Od roku 2004 sa uţ tradične zapájame do organizácie celovečerného progra-

mu „Noc s Andersenom,“ ktorá prebieha na počesť medzinárodného dňa detskej 

knihy a zároveň i výročia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Deti tráviace 

skoro celú noc v kniţnici sa tešia nielen na čítanie rozprávok, ale i na ich dramati-

záciu, stretnutia so zaujímavými osobnostmi mesta a regiónu. Kaţdoročne sa zapá-

jame do súťaţe o Kráľa čitateľov a zúčastňujeme sa na celoslovenských snemoch. 
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Ţitnoostrovná kniţnica bola zaradená i do akcie 100 kníh Tatra banky, v rámci 

ktorej sa v kniţnici pre stredoškolskú mládeţ zorganizovalo soiré za prítomnosti 

spisovateľov Tomáša Janovica, Kornela Földváriho, Borisa Lillova a vydavateľa 

Kolomana Kertésza Bagalu. 

        Zaujímavé podujatia organizujeme aj pre dospelých v spolupráci najmä 

s kultúrnym domom, Centra voľného času, Csemadokom atď. Zavítali k nám napr.: 

Július Satinský, Ladislav Ťaţký, Peter Holka, Václav Šúplata, Faludy György, Czi-

ne Mihály, Kányádi Sándor, Jókai Anna a mnohí ďalší významní spisovatelia slo-

venskí aj maďarskí.  

        Práca s knihou, rozširovanie kultúry a myšlienok ukrytých v knihách, je veľmi 

rôznorodá a pestrá. Mohli by sme spomenúť nespočetné mnoţstvo rozprávkových 

dopoludní pre menšie deti, súťaţe a kvízy, kríţovky a hlavolami, literárne besedy o 

knihách, predčítania 

a stretnutia nielen so 

spisovateľmi ale i i-

lustrátormi kníh, 

s redaktormi rôznych 

novín, putovné výsta-

vy kresieb, výstavy 

kníh, literárne pose-

denia pre dôchodcov, 

atď.. Počas roka kniţ-

nica zrealizuje viac 

ako 100 podujatí, na 

kterých sa zúčastní 

via ako štyri tisíc 

pouţívateľov. 

 

        Činnosť na úseku koordinácie a metodiky sa riadi naďalej platnými legislatí-

vami a úlohami, ktoré vyplývajú z Organizačného poriadku ŢK s cieľom podporo-

vať a stabilizovať fungujúci kniţnično-informačný systém v našom regióne. 

        Na pomoc v kaţdodennej práci verejných kniţníc (v okrese Dunajská Streda 

je 67 verejných kniţníc, z toho 3 mestské) sa uskutočňujú pravidelné metodicko-

inštruktáţne návštevy. Poskytuje sa pomoc pri pravidelných revíziach kniţničného 

fondu, v prípadoch reevidencie kniţničného fondu, zaškoľovania nových pracovní-

kov a pri riešení rôznych kniţničných problémov osobne i telefonicky. 

        Všetky tieto úlohy a práca vyţaduje od knihovníkov nielen odbornosť, ale 

najmä zaujatosť a oduševnenosť pre činnosť, ktorá sa nedá vyčísliť v peniazoch, 

ale prináša spokojnosť a radosť, keď vieme nimi prilákať deti i dospelých do kniţ-

nice a môţeme im podať knihu, ktorá poučí i zabaví. 

 
Text: Mgr. Lýdia Tóthová, riaditeľka Žitnoostrovnej knižnice v DS 

Foto: Archív Žitmoostrovnej knižnice v DS 
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Grantový systém  

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2010 
 
        Ministerstvo kultúry SR zverejnilo na svojej stránke www.culture.gov.sk 

nové výzvy grantového programu MK SR na rok 2010. Kniţnice sa môţu uchá-

dzať o finančnú podporu v programoch 2 a 4.  

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

Podprogram: 2. 1 Kniţnice a kniţničná činnosť  

                       2. 5 Akvizícia kniţníc 

Termín uzávierky na podanie ţiadostí v tomto programe je 30. november 2009. 

Program 4: Umenie 

Podprogram: 4. 5 Literatúra a kniţná kultúra  

                       4. 5. 6 Aktivity z oblasti literatúry a kniţnej kultúry 

Termín uzávierky na podania ţiadostí v tomto programe je 30. november 2009. 

 

Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia poţaduje, je 

najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. 

Adresa na predkladanie ţiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

    sekcia ekonomiky 

               Námestie SNP 33 

    813 31  Bratislava 

(Obálku výrazne označte číslom a názvom programu a podprogramu).  

Ţiadosť predkladá ţiadateľ na kaţdý projekt osobitne v jednom originálnom vyho-

tovení vrátane všetkých poţadovaných príloh. Ţiadateľ vykoná pred podaním 

ţiadosti jej elektronickú registráciu na adrese:   
www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-system-rok-2010.  

        Ţiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplná alebo nesprávne podaná 

ţiadosť bude vyradená. Ţiadateľ o dotáciu je povinný priloţiť k ţiadosti 

o poskytnutie dotácie aj originály resp. overené kópie potvrdení zo sociálnej pois-

ťovne, daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní a konkurzného súdu nie 

staršie ako tri mesiace k dátumu podania konkrétnej ţiadosti. Dátumom podania 

ţiadosti do grantového systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je 

ţiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne minister-

stva (ak je ţiadosť doručená osobne do podateľne).  

        V prípade potreby Vám pomoc pri spracovaní projektov poskytnú pracovníci 

Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave, Úsek metodiky a koordinácie kniţničných 

činností a Úsek informačných technológií a metodici regionálnych kniţníc Trnav-

ského samosprávneho kraja. 
www.culture.gov.sk 

Novinky pre knihovníkov 
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Odborná exkurzia pre knihovníkov TTSK 
 

        Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila dňa 22. septembra 2009 pre 

pracovníkov kniţníc a ich zriaďovateľov odbornú exkurziu Výsledky grantového 

programu Ministerstva kultúry SR v praxi. 

         Podujatie sa koná v rámci Týţdňa Trnavského samosprávneho kraja a je ur-

čené pre pracovníkov kniţníc a ich zriaďovateľov  – starostov obcí. Cieľom exkur-

zie je oboznámiť účastníkov s pozitívnymi príkladmi vyuţitia grantovej pomoci 

MK SR kniţniciam. Počas exkurzie budú účastníci oboznámení s novou výzvou 

grantového programu MK SR na rok 2010. 

        V programe je exkurzia autobusom do vybraných verejných kniţníc. Knihov-

níci a starostovia navštívia obecné kniţnice v Hrnčiarovciach nad Parnou,  

v Zelenči, v Zavare, v Špačinciach, vo Veľkých Kostoľanoch a mestské kniţnice 

vo Vrbovom, v Leopoldove a v Piešťanoch. Súčasťou podujatia bude aj prehliadka 

kúrie Mórica Beňovského vo Vrbovom. 
Mgr. Darina Kráľová, KJF v Trnave 

 

 

Výzva k 2. rekvalifikačnému kurzu  

Slovenskej národnej knižnice od 5. - 16. 10. 2009 
 

        Slovenská národná kniţnica v Martine – Odbor kniţničných sluţieb 

SR pripravila rekvalifikačný kurz pre pracovníkov verejných kniţníc s neknihov-

níckym vzdelaním: Vzdelávanie knihovníkov verejných kniţníc pre znalostnú 

spoločnosť. Táto vzdelávacia aktivita bola akreditovaná komisiou na Ministerstve 

školstva Slovenskej republiky 6. októbra 2008.  

        Vzhľadom na záujem z kniţníc bola rozšírená cieľová skupina vzdelávania na 

pracovníkov všetkých typov kniţníc. Frekventanti rekvalifikačného kurzu si hra-

dia ubytovanie, stravu a cestovné náklady a účastnícky poplatok cca 25 €.  

Záujemcovia sa môţu prihlásiť na adrese kilarova@snk.sk.  k bude dostatočný 

počet prihlásených účastníkov, celý kurz budeme realizovať do konca roka 2009. 

Pokyny budú naďalej zverejňované na stránke www.snk.sk, po prihlásení na kurz 

individuálne e-mailom. Kurz je v rozsahu 160 hodín, preto je rozdelený na 2 časti, 

2x2 týţdne. Dostanete veľký objem aktuálnych učebných textov od 25 lektorov ku 

všetkým témam  v osnovách.  

        Prvý kurz absolvovalo 22 knihovníčok a 1 knihovník. Na jednom kurze môţe 

byť aţ 30 účastníkov. Výučba prebieha denne od 8.00 hod. do 16.15 hod. v SNK 

Martin. Učebné materiály frekventanti kurzu dostávajú priebeţne po nástupe na 

kurz.  

Ubytovanie je zabezpečené na internáte Lekárskej fakulty - 5 min. pešo od budovy 

SNK v cene 6,64 €/1 noc.  
ywww.infolib.sk, www.snk.sk 
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Seminár Súčasná slovenská literatúra 
 

        Trnavský samosprávny kraj a Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravili 

odborný seminár pod názvom Súčasná slovenská literatúra, ktorý sa uskutoční 

dňa dňa 21. októbra 2009 o 9.30 hod v Hudobnom oddelení KJF v Trnave, ul. 

M.Schneidra-Trnavského 5.  

        Seminár je určený pracovníkom verejných kniţníc Trnavského samosprávne-

ho kraja. Na seminári vystúpia renomovaní odborníci na danú problematiku, cie-

ľom seminára je pomôcť knihovníkom zorientovať sa v súčasnej literatúre, a tak im 

poskytnúť informácie, ktoré vyuţijú pri nákupe nových kníh do kniţnice i pri ko-

lektívnej i individuálnej práci s pouţívateľmi.  
 

Program: 
 

9.30 - 10.00 hod. Prezentácia účastníkov  

10.00 - 11.00 hod.  Súčasná literárna veda  

      Lektor: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD. 

11.00 - 12.00 hod. Tváre a tvary súčasnej poézie.    

      Lektor: PhDr. Radoslav Matejov  

12.00 - 13.00 hod. Prestávka na obed  

13. 00 - 14.00 hod.  Súčasná literatúra faktu  

      Lektor: PhDr. Ľuboš Svetoň 

14.00 - 15.00 hod.   Súčasná próza  

                                  Lektor: Alexander Halvoník 

15.00 - 15.30 hod.   Diskusia k téme 

15.30      Záver. 

 

Prosíme záujemcov, aby nahlásili svoju účasť do 10. októbra 2009. 

Kontakt: Mgr. Darina Kráľová, metodika@kniznicatrnava.sk;  

telefón/fax: 033/ 55 11 782.  

 

Pozn.: Cestovné a stravné náklady hradí vysielajúca organizácia. 
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