
   

 

Z činnosti Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc  

Trnava v roku 2016 
 

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava má v tomto roku  86 

členov. Činnosť pobočky organizačne zabezpečuje a koordinuje  výbor v zložení: 

Lívia Koleková – predsedníčka,  Zuzana Martinkovičová – tajomníčka, 

pokladníčka, Katarína Soukupová,  Jana Brliťová, Benjamína Jakubáčová, Lýdia 

Tóthová, Darina Kráľová.  

Plán našich aktivít na rok 2016 sme odsúhlasili na koncoročnej spoločnej schôdzi, 

ktorá sa konala 16. decembra 2015. Programom stretnutia bolo poetické pásmo 

v naštudovaní hercov Divadla Jána Palárika v Trnave s názvom Videl som 

tancovať Jitterbooge na motívy poézie Miroslava Válka. 

 

Aký bol teda náš spolkový knihovnícky rok 2016?  

V prvý marcový týždeň (1. - 6. marca) sa uskutočnil Týždeň slovenských 

knižníc. Do tohto celoslovenského podujatia sa v TTSK zapojilo 30 verejných 

knižníc, z toho 4 regionálne, 10 mestských, 7 obecných knižníc s profesionálnym 

pracovníkom a 9 obecných knižníc s neprofesionálnym pracovníkom. Do TSK 

zapojili aj akademické knižnice – UK Trnavskej univerzity a UK Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave. Spolu sa uskutočnilo okolo 200 podujatí, na ktorých sa 

zúčastnilo cca 11 138 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, ...). 
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Noc s Andersenom sa tentoraz konala 1. až 2. apríla 2016. Do 

sedemnásteho ročníka, už medzinárodného podujatia, sa v Trnavskom 

samosprávnom kraji zapojilo 10 verejných knižníc. Spolu privítali 340 hostí, 

z toho 257 detí. Hlavnou témou bola rozprávka Malá nočná víla, ktorá prvýkrát 

knižne vyšla pred 180 rokmi. Nocujúci privítali medzi sebou aj zaujímavých 

hostí, napr. v Knižnici JF v Trnave spisovateľku Svetlanu Majchrákovú 

a ilustrátorku Oksanu Lukomsku, v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede 

spisovateľku Máriu Vrkoslavovú-Ševčíkovú, v Obecnej knižnici v Abraháme 

chovateľku Evu Kolárovú s koníkmi a psíkmi.  

 

Komunikačné techniky v knižnici bol názov celoslovenského seminára 

pre pracovníkov knižníc zameraný na rozvoj komunikačných zručností. 

Uskutočnil sa 26. mája 2016 v Pazmaneu Trnavskej univerzity. Okrem krajskej 

pobočky spolku boli spoluorganizátormi Univerzitna knižnica Trnavskej 

univerzity a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Prítomných privítala PhDr. 

Zuzana Martinkovičová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity 

a Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Samotný 

seminár začal prednáškou PhDr. Oľgy Škvareninovej PhD. Venovala sa 

neverbálnej komunikácii v knižnici. Prednáška plynule prešla do diskusie.  

Mgr. Martina Radošovská a Viera Čambálová z Univerzitnej knižnice 

Trnavskej univerzity vo svojom príspevku Knihovník ako informačný lektor 

prítomných oboznámili so svojimi poznatkami a skúsenosťami, ktoré získali 

v minulom roku na kurze Knihovník akademickej knižnice – Lektor 

informačného vzdelávania.  

Po obedňajšej prestávke predniesla svoj príspevok Využitie 

myšlienkových máp pri príprave podujatí Jana Brliťová z Knižnice Juraja 

Fándlyho v Trnave. V rámci príspevku využila skúsenosti z tréningov pamäti 

seniorov, ktoré vedie v knižnici ako certifikovaná trénerka. Vystúpenie oživila 

testami krátkodobej pamäti. V rámci diskusie účastníci vyjadrili aj spokojnosť 

s obsahom a priebehom seminára. Počet účastníkov : 52 

 

Burza kníh sa uskutočnila v termíne od 28. júna do 2. júla 2016 v 

priestoroch čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. V ponuke boli aj knihy 

z univerzitných a niektorých regionálnych a obecných knižníc (Senica, 

Abrahám). Členovia spolku sa striedali v službách. V piatok, 1. 7. 2016 o 15.00 

hod., sa uskutočnilo žrebovanie z návštevníkov, burzy. Spolu sme odovzdali 3 

nové knihy, obohatené ex librisom Knižnice JF v Trnave. Predaných bolo cca 

1195 kníh v hodnote 659,46 €. Výdavky za knižné ceny (49,48 €) a šatňové 

bločky (12,48 €) boli spolu: 61,96 €. Zisk 597,50 € bol použitý na realizáciu 

odbornej exkurzie do Zlína a na vianočné posedenie  členov. O burzu bol veľký 

záujem, navštívilo ju asi 1000 osôb. 
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Odborná exkurzia knihovníkov sa uskutočnila 14. septembra 2016. 

Cieľom bolo mesto Zlín — Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíne, 

Knižnice Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Baťovo múzeum v Zlíne. 

Odchádzali sme autobusom z Trnavy ro 7:00 hod. Pre niektoré kolegyne sme sa 

zastavili v Senici a v Holíči. 

Naše kroky viedli najprv do Knižnice Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Budova, 

v ktorej sídli, zapôsobila svojimi priestrannými a svetlými priestormi. Po 

knižnici nás sprevádzali riaditeľ knižnice PhDr. Ondřej Fabián a Mgr. Pavel 

Holík, vedúci oddelenia služieb. Fond knižnice pozostáva z približne 130 000 

kníh. Knižnica má okolo 12 000 čitateľov a pracuje v nej 24 zamestnancov, 

vrátane riaditeľa. Potom sme šli do Krajskej knižnice Františka Bartoša (KKFB) 

v Zlíne. Sídli komplexe bývalých hál Baťových závodov, v budove č. 15 

súčasného Baťovho inštitútu. Jej architektúra je čistá, prehľadná a svetlá. Okrem 

knižnice tento priestor využíva aj Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne 

a Múzeum juhovýchodnej Moravy v Zlíne. KKFB je verejná knižnica 

s univerzálnymi knižničnými fondmi a regionálne centrum knihovníckych, 

bibliografických a informačných služieb pre sieť verejných knižníc Zlínskeho 

kraja. Je to najväčšia knižnica v Zlínskom kraji. Po knižnici nás sprevádzali 

riaditeľka knižnice PhDr. Zdeňka Friedlová, vedúca Útvaru regionálnych služieb 

knižniciam Zlínskeho kraja Ing. Jana Tomancová a vedúca oddelenia pre 

dospelých čitateľov Mgr. Dagmar Marušáková. Samozrejme, že sme využili 

možnosť navštíviť Múzeum juhovýchodnej Moravy, jeho stálu expozíciu 

s názvom: „Princíp Baťa. Dnes fantázia, zajtra skutočnosť.“ Posledným cieľom 

našej cesty bol Baťov mrakodrap.  

Počet účastníkov: 48. Náklady boli pokryté z výťažku z burzy. 

Text:  

Ružena Šípková, 

Lívia Koleková 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pohľad na Zlín  

z Baťovho 

mrakodrapu. 

Foto: Archív KJF TT 
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Plán Krajskej pobočky SSKK v Trnave na rok 2017 

 

 Týždeň slovenských knižníc  13. –17. marca 2017 

 Noc s Andersenom (1. 4. 2017), 

 burza kníh – 1 súvislý týždeň (jún, resp. júl) 

 exkurzia – alternatívy: Trenčín – krajská knižnica, akademická knižnica, 

Komárno – resp. juh Slovenska  

 vzdelávanie knihovníkov – 

 výročná schôdza 2017, vianočné posedenie 

 zasadnutie výboru KPSSK TT  2x (jar, jeseň),  

 edičná činnosť – Bulettin 1-2x (podľa potreby). 

 

 

 

 

 
 

Životné jubileá 
 

Marta Cibulová 

Silvia Miklošovičová 

Viera Zrníková 

Mária Tóthová 

Katarína Petrová 

Ľubica Kosoňová 

Miroslava Kučerová 

 

Gratulujeme, prajeme veľa zdravia a životnej pohody! 

 

 


