
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2017, ročník 12, č . 1 
 

Zo spolkového života: 
 

Činnosť Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 

 a knižníc v Trnave za rok 2017 
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava mala v tomto roku  85 členov. 

Činnosť organizačne zabezpečuje  výbor v zložení: Lívia Koleková – predsedníčka, Zuzana 

Martinkovičová – tajomníčka, pokladníčka, Katarína Soukupová,  Jana Brliťová, 

Benjamína Jakubáčová, Lýdia Tóthová, Darina Kráľová. Tak ako každoročne, aj plán 

našich aktivít na rok 2017 sme odsúhlasili na koncoročnej  spoločnej schôdzi predošlého 

roku, ktorá sa konala 9. decembra 2016.  

Aký bol teda spolkový knihovnícky rok 2017 v Trnavskom samosprávnom kraji?  

Od 13. do 17. marca 2017 sa uskutočnil Týždeň slovenských knižníc. 

V roku 2017 sa do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc zapojilo 30 

verejných knižníc v rámci TTSK, z toho 4 regionálne, 9 mestských, 9 obecných knižníc 

s profesionálnym pracovníkom a 8 obecných knižníc s neprofesionálnym pracovníkom, 

akademické knižnice – UK Trnavskej univerzity a UK Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave. Spolu sa uskutočnilo okolo 250 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo cca 12 000 

návštevníkov. Už po druhý raz sa realizovali knižné hliadky. Do projektu „Knižničná 

hliadka“ sa zapojili Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, 

Univerzitná knižnica UCM, odmenení (zápisným zadarmo, knižkou, zľavovým poukazom, 

či propagačnými predmetmi).   

 Noc s Andersenom sa konala 31. 3 až 14 2017. Do tohto medzinárodného 

podujatia (18. ročník) v rámci Trnavského samosprávneho kraja sa zapojilo12 verejných 

knižníc, ktoré privítali spolu 385 hostí, z toho 324 detí. Knižnica v Trnave nocovala nielen 

v hlavnej budove, ale aj v pobočke Tulipán.  
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 O čítaní a nečítaní bol názov odborného seminára pre pracovníkov knižníc 

zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Uskutočnil sa 24. mája 2017 v čitárni KJF 

v Trnave. Okrem Krajskej pobočky SSKKTT boli spoluorganizátormi Univerzitná 

knižnica Trnavskej univerzity a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Téma seminára bola 

zvolená k roku čitateľskej gramotnosti. Lektori: prof. Oľga Zápotočná, PhD. 

(Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity), PhDr. Ľudmila Hrdináková (Filozofická 

fakulta UK v Bratislave), PhDr. Andrea Nagyová (Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch), Benjamína Jakubáčová 

(KJF v Trnave). 40 účastníkov. 

 Burza kníh sa uskutočnila v termíne od 28. 6 do 30. 6 2017 v pr iestoroch 

čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Boli medzi nimi aj knihy dovezené 

z univerzitných knižníc a z niektorých regionálnych a obecných knižníc (Senica, 

Abrahám). O burzu bol veľký záujem. Členovia spolku sa striedali na službách podľa 

rozpisu. V piatok, 30. 6. 2017 sa uskutočnilo žrebovanie z návštevníkov, ktorí si zakúpili 

v rámci burzy knihy. Počas burzy bolo predaných cca 995 kníh v hodnote 549,77 €.  

Výdavky za knižné ceny boli 20,98. Výsledná suma: 528,79 €, bola investovaná do 

odbornej exkurzie do Komárna a na vianočné posedenie členov. Počet návštevníkov 

burzy: cca 800 osôb. 

 Odborná exkurzia do knižníc v Komárne (20. 9. 2017). 50 účastníkov. 

Navštívili sme Univerzitnú knižnicu Univerzity J. Seleyho, Knižnicu Istvána Kultsára 

v Podunajskom múzeu a Knižnicu Teologickej akadémie J. Calvina. Popoludní sme 

absolvovali prehliadku aj s výkladom technickej pamiatky Vodný mlyn v Kolárove. 

Náklady: 394,40 (300.- autobus, 17,40- medovina, 77.- vstupné vodný mlyn). Podrobný 

článok, ktorý napísala naša členka Ruženka Šípková o tomto výlete, je zverejnený na 

www.kniznicatrnava.sk, aj v tomto bulletine. 

Náš spolkový rok v roku 2017 končíme slávnostnou členskou schôdzou 13. decembra 

2017 o 10.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Prvú časť schôdze tvorí  divadelné 

predstavenie Palárik alebo Beskydov. Potom nasledovať členská schôdza v Zrkadlovej 

sále DJP. 

 Vážení knihovníci a priatelia knižníc, ďakujem za účasť na podujatiach spolku. 

Do roku 2018 želám mnoho krásnych spoločných chvíľ. 

      Mgr. Lívia Koleková 

     predsedníčka  pobočky SSKK v Trnave 

 

 Navrhovaný plán činnosti na rok 2018:  
 Týždeň slovenských knižníc: 5. – 10. 3. 2018 

 Noc s Andersenom - 23. marca 2018 

 Vzdelávanie: máj 2018  

Téma: Tréning zvládania konfliktných situácií a ako inteligentne riadiť 

konflikt. Lektorka: dr. Zuzana Ocharovichová  

Miesto: Pazmaneum TU v Trnave 

 Letná burza – jún 

 Odborná exkurzia do dvoch knižníc vo Viedni:  

Wirtschaftsuniversität Wien (r. 2008 – Kancelária Zaha Hadid vyhrala v architektonickej 

súťaži na Library & Learning Center (LLC). LLC bolo otvorené 7. novembra 2013 a je 
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stredobodom študentského kampusu). 

Knižnica Simona Wiesenthala – (Knihovníčka- Slovenka) 

 Valné zhromaždenie KP SSKK – voľba nového výboru 

 Oceňovanie knihovníkov 

 Edičná činnosť – 2 čísla Bulletinu 
 

 

Odborná exkurzia do knižníc Komárna 

Deň, keď všetko klapalo 
 

 Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava a Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave zorganizovali pre pracovníkov knižníc kraja odbornú exkurziu do knižníc 

Komárna.   

Krátko pred 10:00 hod. sme prišli do Komárna a hneď sme sa pobrali na Univerzitu Jánosa 

Selyeho. Je to verejná vysoká škola univerzitného typu a je jedinou vysokou školou na Slovensku, 

na ktorej sa vyučuje v jazyku národnostnej menšiny – v maďarčine. Táto vzdelávacia inštitúcia 

nesie meno kanadského endokrinológa maďarského pôvodu Hansa (Jánosa) Selyeho. Univerzitná 

knižnica však slúži potrebám hlavne vedecko-pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj 

študentov Univerzity J. Selyeho. V súčasnosti má knižnica cca 1800 čitateľov. Kto sa stane 

študentom univerzity, je automaticky zaregistrovaný aj ako čitateľ univerzitnej knižnice a služby 

knižnice môže využívať zdarma. V knižnici je možné zakúpiť si učebnice, skriptá a iné odborné 

publikácie vydané univerzitou. Naše ďalšie kroky viedli do Podunajského múzea v Komárne, kde 

sídli Knižnica Istvána Kultsára. Slúži nielen vedcom, študentom a historikom, ale aj verejnosti. 

O vznik knižnice sa významne zaslúžil komárňanský rodák István Kultsár (1760-1828), ktorý bol 

spisovateľom, vydavateľom a literárnym kritikom. Podnikol cesty po západnej Európe Na nich sa 

inšpiroval a rozhodol sa založiť v Komárne verejnú knižnicu.  V roku 1913 bol postavený Kultúrny 

palác, kde dnes sídli Podunajské múzeum aj knižnica. Knižnicu tvoria dve časti. Prvou je čitáreň a 

príručná múzejná knižnica, v ktorej je približne 8000 zväzkov. Nachádzajú sa tu odborné knihy. 

Druhou časťou knižnice je historická knižnica s viac ako 40-tisíc knižničnými jednotkami 

v šiestich jazykoch. Ide o vedeckú literatúru, hlavne zo 17., 18. a 19. storočia (filozofia, teológia, 

dejiny, štatistika, politika, ekonomika, geografia a pod.). V historickej knižnici ma zaujalo pekné 

drevené „lešenie“, pomocou ktorého sa pohodlne dalo dostať aj k horným policiam vysokánskych 

knižničných regálov. Najstaršou knihou v Knižnici Istvána Kultsára, je Biblia Sacra z roku 1523. 

Ďalšou knižnicou bola Knižnica Teologického inštitútu J. Calvina. Nachádza sa vo veľmi 

príjemnom a tichom zákutí Komárna. Pripadalo nám ako stvorené na rozjímanie o nadpozemských 

veciach. Teologický inštitút J. Calvina je výchovná a vzdelávacia ustanovizeň Reformovanej 

kresťanskej cirkvi na Slovensku. Jeho cieľom a náplňou je doškoľovanie duchovných, 

funkcionárov a katechétov cirkvi. O jeho duchovné dedičstvo sa opiera aj výuka na reformovanej 

teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Založený bol v roku 1994 a v roku 1995 vznikla jeho 

knižnica. Slúži ako odborná teologická knižnica. Je k dispozícii pre všetkých záujemcov, ale 

hlavne pre profesorov, študentov a cirkevníkov. Knižnica má vo fonde okolo 33 000 zväzkov, je to 

predovšetkým duchovná literatúra, hlavne z oblasti reformovanej teológie. K dispozícii je hlavne 

literatúra v maďarčine, ale aj v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, niečo aj vo francúzštine.  

Poslednou zastávkou bol Vodný mlyn v Kolárove - Múzeum vodného mlynárstva. 

Nachádza sa na mŕtvom ramene Malého Dunaja a je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o 

kópiu posledného plávajúceho dunajského vodného (lodného) mlyna z Radvane nad Dunajom, 

ktorý v roku 1945 za záhadných okolností vyhorel. Mlyn je postavený na dvoch rovnobežných 

člnoch a ukotvený o breh rieky. V jeho vnútri sa ukrýva Múzeum vodného mlynárstva v Kolárove, 

ku ktorému patrí i pôvodné zariadenie izby, murovaná chlebová pec či hospodárske budovy. 
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V areáli mlyna sa nachádza aj skanzen ľudovej kultúry. K mlynu sme prechádzali po krytom 

drevenom moste ponad Malý Dunaj. So svojou dĺžkou 86 metrov je pravdepodobne najdlhším 

krytým dreveným riečnym mostom v strednej Európe. Prvé písomné zmienky o lodných mlynoch 

na Dunaji pochádzajú z 13. storočia. Lodné mlyny nepracovali počas celého roka, pretože boli 

z mäkkého topoľového dreva. Prezimovávali na brehu. V 18. storočí za vlády Márie Terézie sa 

lodné mlyny začali postupne rušiť, pretože prekážali lodnej doprave.  

Počasie sa vydarilo, program bol výborný, cesta domov tiež. V ten deň všetko klapalo, 

ako kedysi tie vodné mlyny v Kolárove. 

     Ružena Šípková  
 

 

OCENENÍ KNIHOVNÍCI 
 

Medzinárodný deň múzeí a galérií je príležitosťou na stretnutie kultúrnych pracovníkov 

nášho kraja. Aj tento rok, 18. mája, sa v Divadle Jána Palárika v Trnave zišli pracovníci 

kultúry, ktorí z rúk podpredsedu TTSK Zdenka Čambála slávnostné ocenenia. Pamätnú 

medailu prebralo 37 jednotlivcov, 10 kolektívov a 6 laureátov prevzalo Pamätný list. Aj 

v tento raz boli medzi nimi aj knihovníci a členovia SSKK, naše kolegyne. 

 

Mgr. Zuzana Mesárošová, Knižnica JF v Trnave 

Mgr. Lýdia Tóthová, Žitnostrovná knižnica v Dunajskej Strede 

Mgr. Darina Kráľová, UK Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava 

Anna Chobotová, UK Trnavskej univerzity 
 

 

 

  

                        Životné jubileá 

 

Ivana Gálusová 

Anna Chobotová  

Mária Miháliková  

Štefan Polák  

Blanka Porubská  

Lýdia Tóthová  

Miroslava Uhríková  

Ján Sirota  

 

Všetkým srdečne blahoželáme! 
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