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Vzácni hostia v Senici 

Vyhodnotenie XXII. ročníka Literárnej Senice 2008 

Prezident SR Ivan Gašparovič a predseda TTSK Tibor Mikuš (na obr.)
navštívili 4. decembra 2008 Dom kultúry v Senici, kde mali aţ dva dôvody na 

oslavu: 60. výročie zaloţenia Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici 

a zároveň sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej autorskej 

súťaţe Literárna Senica Ladislava Novomeského 2008.  

Uţ 22. ročník tejto literárnej súťaţe pripravila pod záštitou Trnavského samo-

správneho kraja Záhorská kniţnica Senica v spolupráci s Mestom Senica, 

Spoločnosťou Ladislava Novomeského a ďalšími spoluorganizátormi.  

V kultúrnom programe venovanom básnikovi Lacovi Novomeskému vystúpili 

recitátori z Bratislavy pod vedením Jozefa Šimonoviča. Podujatie moderovala 

herečka Bibiana Ondrejková. 

V tomto roku bolo vyhodnotenie súťaţe o to slávnostnejšie, ţe sa na ňom zú-

častnili vzácni hostia a hlavnú cenu, Cenu predsedu TTSK Tibora Mikuša, 

víťazke 22. ročníka súťaţe Kataríne Dţunkovej odovzdal prezident SR Ivan 

Gašparovič. 

Do 22. ročníka súťaţe sa zapojilo 131 autorov so 400 príspevkami, z toho 

v poézii súťaţilo 73 autorov s 302 básňami a v próze 58 autorov s 98 prácami. 
Odborná porota pracovala v zloţení: Dana Podracká, Ján Majerník, Pavol 

Stanislav Pius posudzovali poéziu a Július Balco a Peter Valček hodnotili 
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prózu.  
Pred slávnostným odovzdaním cien sa uskutočnili v priestoroch Záhorskej kniţnice 

i Záhorského osvetového 

strediska semináre, na kto-

rých sa stretli začínajúci auto-

ri, či uţ ocenení alebo neoce-

není, s porotcami (na obr.), 

aby sa s nimi podelili 

o skúsenosti a rady. 

Sprievodným podujatím bol 

aj krst zborníka víťazných 

prác autorov z 12 literárnych 

súťaţí na Slovensku v roku 
2007 Chtiví svetla, ktorý 

vydalo Národné osvetové 

cen trum v Brat islave 

s finančnou podporou Minis-

terstva kultúry slovenskej republiky.  

Zborník pokrstil Drahoslav Machala za asistencie tohtoročnej víťazky Literárnej 

Senice Kataríny Dţunkovej. Okrem toho Záhorská kniţnica vydala pre účastníkov 

súťaţe bulletin víťazných prác XXII. ročníka Literárna Senica Ladislava Novome-

ského 2008.  

Súťaţné práce boli rozdelené podľa veku do troch kategórií. Ocenení boli: 
 

I. kategória ţiaci ZŠ:  
Poézia: Linda Šagátová z Myjavy, Lukáš Počatko z Michaloviec a Andrea Cupero-

vá zo Svidníka. Próza: Ján Miloslav Tazberík z Bernolákova, Radovan Potočár 

z Levíc a Lukáš Počatko z Michaloviec.  
 

II. kategória študenti SŠ: 
Poézia: Martina Doričová z Michaloviec, Eva Stasinková zo Skalitého a Veronika 

Pachová z Bohdanoviec. Čestné uznania: Alexander Dračka zo Spišskej Novej 

Vsi, Elena Kollárová zo Špačiniec a Saša Polovková z Popradu. Próza: Denis Bím 

z Povaţian, druhá cena nebola udelená, tretie miesto získal Tomáš Čačko 

z Trhovišťa a Ján Švihra z Martina. Čestné uznania: Lucia Dušová z Nových Zám-

kov a Peter Kasten z Bratislavy.  
 

III. kategória študenti VŠ a dospelí: 

Poézia: Eva Bačinská z Dolnej Tíţiny, Eva Malíková z Čadce, Michaela Gerová  

zo Štaškova. Čestné uznania: Michal Badín z Martina, Miroslav Búran z Jablonice 

a Natália Kučírková zo Bziniec pod Javorinou. Próza: Mária Kolajová zo Senice, 

Katarína Dţunková z Prahy, tretie miesto nebolo udelené. Čestné uznania: Eva 

Bačinská z Dolnej Tíţiny, Lucia Gecelovská z Košíc a Mathej Thomka z Prahy.  

Víťazom srdečne blahoţeláme! 

Zľava: Pavol Stanislav Pius, Ján Majerník a Dana Podracká. 
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Predstavujeme Mgr. Líviu Kolekovú,  

riaditeľku Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave 

Pani riaditeľka, do funkcie riaditeľky Knižnice Juraja Fándlyho  v Trnave ste boli 
menovaná dňom 1. augusta 2008. Prezraďte nám pár informácií z vášho curricu-

lum vitae: 

Tak stručne: Narodila som sa v Trnave, 

vyrastala som v Seredi a v Šali. Som 

absolventkou Filozofickej fakulty Uni-

verzity Komenského v Bratislave, od-

bor vedecké informácie – knihovníctvo 

(dnes kniţničná a informačná veda).  

Moja pracovná kariéra je od začiatku 

spätá s kniţnicami. Počas vysokoškol-

ského štúdia a neskôr po jeho dokonče-

ní som pracovala postupne v mestskej 
kniţnici v Šali, v technickej kniţnici 

chemického podniku Duslo v Šali,  

v dokumentačnom stredisku Sloven-

ského filmového ústavu.  

Od roku 1993 do roku 2003 som pôso-

bila ako riaditeľka Galantskej kniţnice 

(predtým Okresnej kniţnice v Galante). 

Prostredie kniţníc a knihovníctva mi 

začínalo byť dôverne známe a postup-

ne som prácu v kniţnici začala pociťo-

vať dokonca ako stereotyp. Preto som 
vyuţila ponúknutú  moţnosť zmeny 

zamestnania a štyri roky som pôsobila 

v mestskej samospráve v Galante ako zástupkyňa prednostu.  

Túto dočasnú zmenu môjho povolania dnes hodnotím ako krok uţitočný 

z hľadiska môjho profesijného vývinu. Okrem iného som získala i uţitočný nad-

hľad a odstup od ţivota kniţníc, problematiku knihovníctva som začala vnímať 

relativizovane a v širších súvislostiach.   

Verím, ţe skúsenosti a vedomosti, ktoré som nadobudla počas uplynulých štyroch 

rokov,  budú prínosom v mojej terajšej riadiacej práci. Snáď ešte niečo na doplne-

nie – ţijem v Galante, som vydatá a mám dvoch uţ dospelých, ešte slobodných 

synov, jeden z nich študuje na VŠ. Manţel pracuje tieţ v oblasti kultúry 

a rovnako ako pre neho, aj pre mňa, je práca zároveň aj koníčkom. No a ostatné 
záľuby mám také beţné – turistika, záhrada, rodina, priatelia, pes.... 
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Návrat do knižničného prostredia – to je návrat nielen medzi knihy, čitateľov, kni-
hovníkov, ale je to aj návrat do kolektívu riaditeľov knižníc na celom Slovensku. 

Tešíte sa na celoslovenské stretnutia? 

 

Na opätovné stretnutia s bývalými kolegami sa, samozrejme, veľmi teším. Nejaké 

pracovné  stretnutia, regionálne aj  celoslovenské, som uţ od svojho nástupu absol-

vovala. Musím povedať, ţe to bol návrat príjemný, do dôverne známeho prostredia 

a medzi ľudí, s ktorými ma viaţu nielen profesionálne, ale aj priateľské vzťahy.  

 

Aké sú Vaše prioritné úlohy v tejto funkcii? 

 

Kniţnica Juraja Fándlyho Trnava je inštitúcia s kvalitným odborným zázemím, 

s vysokým statusom v rámci mesta, regiónu i Slovenska. Svoju úlohu vidím najmä 
v ďalšom rozvíjaní uţ dosiahnutých úspechov tejto kniţnice, najmä v kontexte 

nového chápania jej funkcií ako vzdelávacieho, informačného a komunitného cen-

tra. Konkrétne by som snáď spomenula rozvoj cezhraničnej spolupráce 

s kniţnicami v susedných štátoch, zavedenie ďalších nových informačných techno-

lógií a prostriedkov v práci, digitalizácia fondov, vyuţitie moţností čerpania finan-

cií z prostriedkov Európskej únie a modernizácia priestorov KJF v Trnave.   

 

Myslíte si, že kominári, ktorých sme stretali hneď po vašom nástupe, pri prvej pre-

hliadke priestorov, vám i nám, pracovníkom knižnice, prinesú šťastie? 

 

Rozhodne áno, veď sme ich stretli tuším aţ trikrát a šťastie sme poistili aj chytením 
si gombíkov. Ale teraz váţne – myslím, ţe šťastie nám všetkým prinesú najmä 

láska a zodpovedný vzťah k našej práci a profesii, vzájomný rešpekt a úcta 

a pozitívny prístup k ţivotu. 

 
Zhovárala sa: Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave 

Foto: Archív KJF v Trnave  

Porada knihovníkov mestských a obecných knižníc  

okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec 
 

Porada knihovníkov sa uskutočnila 10. decembra 2008 v priestoroch hudobného 
oddelenia KJF v Trnave. Na porade sa zúčastnilo 32 knihovníkov. 

Program bol venovaný zhodnoteniu činnosti verejných kniţníc okresov Trnava, 

Piešťany a Hlohovec, aktuálnym problémom knihovníctva: grantovému programu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2009, štatistickému vykazovaniu 

za rok 2008. Metodička Darina Kráľová informovala knihovníkov o porade riadite-

ľov a metodikov kniţníc Slovenskej republiky, ktorá sa konala 4. decembra v Slo-

venskej národnej kniţnici v Martine.  

-dk 
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Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc  

s neknihovníckym vzdelaním 
 

Odbor pre kniţničný systém SR Slovenskej národnej kniţnice v Martine oznamuje 

všetkým záujemcom, ţe rekvalifikačný kurz pre pracovníkov kniţníc s neknihov-

níckym vzdelaním "Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spo-

ločnosť" bol na Ministerstve školstva Slovenskej republiky akreditovaný s platnos-
ťou od 6. októbra 2008.  

Celý kurz bude trvať 160 hodín + skúšky. Kurz je rozdelený na 2 časti, v dĺţke 2 x 2 

týţdne. Začiatok 1. časti kurzu je 12. január 2009 a bude trvať do 23. januára 

2009 v SNK Martin. Vzhľadom na záujem z kniţníc, rozšírila sa cieľová skupina 

vzdelávania na pracovníkov všetkých typov kniţníc. Frekventanti rekvalifikačného 

kurzu si hradia len ubytovanie, stravu a cestovné náklady. Moţnosti ubytovania bu-

dú zverejnené. 

Bliţšie infomácie o rekvalifikačnom kurze SNK v Martine nájdete na www.snk.sk - 

Sluţby kniţniciam (OKS SR) - Vzdelávanie - Rekvalifikačný kurz. 

Záujem o absolvovanie akreditovaného kurzu môţete nahlásiť na adresu:  

Slovenská národná kniţnica, PhDr. Iveta Kilárová, CSc., Nám. J. C. Hronského 1, 

036 01 Martin, alebo mailom na adrese iveta.kilarova@snk.sk, prípadne telefonicky: 
043/41 31 492, alebo 0918/ 877 830. 

www.infolib.sk 

 

NOVINKY PRE KNIHOVNÍKOV 

 

www.obecnakniznica.sk 
Nové internetové metodické centrum pre obecné knižnice 

 

Kniţnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pripravila pomôcku pre knihovníkov obec-

ných kniţníc. Na stránke www.obecnakniznica.sk môţete nájsť všetky informácie 

o kniţnici, o legislatíve, agende knihovníka, tlačivách pre kniţnice, automatizácii 

kniţníc, komunitných aktivitách, o podujatiach a vzdelávaní knihovníkov obecných 

kniţníc. 

Všetky informácie budú poskytované v čo najzrozumiteľnejšej forme, nakoľko čin-

nosť kniţníc mnohokrát zabezpečujú ľudia, ktorí sa s knihovníckou terminológiou, 

či administratívou stretávajú prvýkrát.  

Cieľom je, aby sa i z tých najmenších obecných kniţníc stali kvalitné kultúrno-
informačné inštitúcie a komunitné centrá obcí.  

www.obecnakniznica.sk 



 

Modul KIS pre malé a stredné knižnice  

(KIS MaSK) rozšírený o web 
 

Od 1. decembra 2008 Slovenská národná kniţnica ponúka rozšírený modul Kniţ-

nično-informačného systému pre malé a stredné kniţnice (KIS MaSK) o web kata-

lóg: 

 

Správa uţívateľského konta (aktuálny výpoţičný stav, upozornenie na nedo-

drţanie doby vrátenia, história výpoţičiek, štatistiky sledovaných ukazova-

teľov) 

Medzikniţničná výpoţičná sluţba 

Rezervácia dokumentov cez web 

 

Objednávky na KIS MaSK môţete zasielať na adresu: 

 

Ing. Emil Rišian, Slovenská národná kniţnica, Nám. J. C. Hronského č. 1,  

036 01  Martin, risian@snk.sk, 043/4132993, 0915/990243 

 

V objednávke treba uviesť nasledovné údaje:  

Názov, Sídlo, Zastúpená, Bankové spojenie, Číslo účtu, IČO, DIČ:  

 

Verzia: 

jednouţívateľská: 2 500 Sk  

multilicencia sieťová: 3 000 Sk 

 

Počet kniţničných jednotiek: 

do: 10 000 kniţničných jedno-

tiek ročný poplatok: 2 000 Sk 

do: 20 000 kniţničných jedno-

tiek ročný poplatok: 4 000 Sk 

do: 30 000 kniţničných jedno-

tiek ročný poplatok: 6 000 Sk  

 

Je potrebné označiť, o akú verziu máte 

záujem a uviesť počet kniţničných 

jednotiek. 

 
www.infolib.sk 
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Výsledky grantového programu MK SR v roku 2008 

Verejné kniţnice Trnavského samosprávneho kraja vypracovali v Grantovom 

programe MK SR na rok 2008 spolu 46 projektov, úspešných bolo len 17 ţia-

dostí.  

 

V podprograme 2. 1: Kniţnice a kniţničná činnosť boli úspešné kniţnice: 

Záhorská kniţnica Senica    350 000 Sk 

Galantská kniţnica Galanta       50 000 Sk 

Mestská kniţnica Skalica    200 000 Sk 

Mestská kniţnica mesta Piešťany  119 000 Sk 

MKC – Kniţnica v Hlohovci     68 000 Sk 

Obecná kniţnica Špačince      80 000 Sk 

 

V podpograme 2. 1 grantového programu MK SR za rok 2008 bolo úspešných 

6 projektov a verejné kniţnice TTSK získali spolu sumu 867 000 Sk, podpore-

ných nebolo 10 projektov. 

 

V podprograme 2. 5: Akvizícia kniţníc boli úspešné kniţnice: 

KJF v Trnave          280 000 Sk 

Záhorská kniţnica Senica      100 000 Sk 

Galantská kniţnica Galanta      100 000 Sk 

Ţitnoostrovná kniţnica Dunajská streda    80 000 Sk 

Mestská kniţnica v Leopoldove       20 000 Sk 

MKC – Kniţnica v Hlohovci       20 000 Sk 

Dom kultúry Sereď          20 000 Sk 
Mestská kniţnica mesta Piešťany      20 000 Sk 

Obecná kniţnica Abrahám        10 000 Sk 

 

V podprograme 2. 5 grantového programu MK SR za rok 2008 získali verejné 

kniţnice TTSK na nákup kníh spolu 650 000 Sk. Finančnú podporu nezískalo 

19 ţiadostí (3 boli vyradené pre neúplnosť). 

 

Program 4 Umenie 

V podprograme 4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a kniţnej kultúry boli poda-

né 2 úspešné projekty, verejné kniţnice TTSK získali spolu 300 000 Sk, z toho: 

KJF v Trnave           80 000 Sk 

Mestská kniţnica mesta Piešťany   220 000 Sk 
 

Verejné kniţnice Trnavského samosprávneho kraja získali v grantovom prog-

rame MK SR v roku 2008 spolu 1 817 000 Sk. Srdečne gratulujeme! 
-dk- 
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Digitálny podpis je zašifrovaný kľúč, ktorý je priradený konkrétnemu občanovi so 
známou identitou. O vydanie podpisu v digitálnej forme môţe kaţdý z nás poţia-

dať niektoré certifikačné pracovisko – autoritu. Je to platená sluţba.  

Certifikačná autorita na základe ţiadosti skontroluje identifikačné údaje a za popla-

tok vystaví digitálny podpis. Práve ona zodpovedá za to, ţe pri kaţdom podpise je 

moţné overiť vašu identitu. Digitálny podpis je vlastne dlhý rad písmen, číslic 

a znakov, ktoré si určite nezapamätáme, preto kaţdý drţiteľ digitálneho podpisu 

dostane čipovú kartu alebo špeciálny USB kľúč s názvom token. Ich úlohou je po-

skytnúť pri podpisovaní náš „tajný― kľúč, ktorý je zvyčajne chránený PIN kódom. 

Ten by sme si mali zapamätať. Token, ani čítačku čipových kariet nie je potrebné 

do počítača inštalovať, stačí ich pripojiť cez USB port alebo čítačku čipových ka-

riet. Na pouţitie digitálneho podpisu je potrebný špeciálny program. 

V rámci projektu eGovernement je v úradoch a verejných inštitúciách nasadzovaný 
program Qsign, ktorý dokáţe podpísať dokument alebo akýkoľvek formulár vytvo-

rený na počítači. Týmto štát zaistil na verejne dostupných počítačoch pre občanov 

moţnosť bezplatného pouţívania digitálneho podpisu v styku s úradmi. 

Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave je jednou z verejných inštitúcií, v ktorých bol 

nainštalovaný softvér Qsign, umoţňujúci pouţívať v úradnom styku digitálny pod-

pis. K programu dostala aj potrebné zariadenie na čítanie čipových kariet.  

Ak chceme podpisovať úradné formuláre elektronicky, prinesieme si so sebou iba 

čipovú kartu alebo token s digitálnym podpisom a všetko ostatné si môţeme spra-

viť v kniţnici. Na osobnom počítači, ktorý je pripojený na internet, máme dostupné 

všetky elektronické formuláre úradov a inštitúcií (zdravotné poisťovne, daňový 

úrad, sociálna poisťovňa, ministerstvá, ...). Ušetríme čas i peniaze.  
 

Bc. Jana Brliťová, KJF v Trnave 

Elektronický digitálny podpis 

Celoslovenský snem kráľov čitateľov 
 

Kráľovské mesto Trnava sa v dňoch 17.—19. júna 2009 stane miestom, kde budú 

snemovať králi detských čitateľov. Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje 

pre nich bohatý program. Okrem slávnostného snemovania, z ktorého králi do sve-

ta oznámia svoje posolstvo všetkým deťom i dospelým, ich povinnosťou bude 

predstaviť svoje kráľovstvo – teda kniţnicu i mesto, či obec, odkiaľ prichádzajú. 

Odmenou za ich vedomosti, za aktivitu v kniţniciach, za ich ochotu súťaţiť bude 

napínavá Noc v kniţnici, prehliadka pamiatok historickej Trnavy, výlet na Smole-

nický zámok, veľký zábavný program v kine Hviezda. Určite nezabudnuteľné zá-

ţitky si odnesú i z tradičného trnavského jarmoku, ktorý sa uskutoční v kniţničnej 
záhrade. Toto trojdňové celoslovenské podujatie sa uskutoční pod záštitou Ing. 

Tibora Mikuša, poslanca Národnej rady SR a predsedu Trnavského samosprávneho 

kraja.                      
-bj- 
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VZDELÁVANIE PRE KNIHOVNÍKOV 

Slovenská literatúra pre deti a mládež. Odborný seminár 

pre pracovníkov verejných knižníc. 

 
Zaujímavý seminár pripravila KJF v Trnave pre pracovníkov verejných kniţníc. 

Odborný seminár Súčasná literatúra pre deti a mládeţ sa uskutočnil 1. decembra 

2008 v hudobnom oddelení KJF v Trnave. 

Cieľom školenia bola prí-

prava pracovníkov verej-

ných kniţníc na prácu s 

aktuálnou literatúrou pre 

deti a mládeţ. O tom, ţe 

téma oslovila mnohých 
knihovníkov svedčí i veľký 

záujem o seminár, zúčastni-

lo sa na ňom 35 účastníkov 

z celého Slovenska. 

Ako v úvode informovala 

moderátorka podujatia Da-

rina Kráľová, seminár voľ-

ne nadväzoval na seminár, 

ktorý sa uskutočnil v máji 

2008 pod názvom Pro-

striedky tvorivej dramatiky v práci s literárnym textom pre deti.  
Prednášku na tému Súčasné trendy v slovenskej literatúre predniesla prof.  

PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (na obr. zľava s riaditeľkou KJF Mgr. Líviou 

Kolekovou). V dvojhodinovej prednáške podrobne z rôznych hľadísk rozobrala 

súčasnú detskú literatúru na Slovensku, čo knihovníčky hodnotili veľmi pozitívne. 

Kaţdý rok vychádza veľa titulov detskej literatúry, niekedy je pre ne problém 

správne sa zorientovať v celej ponuke a zamerať sa najmä kvalitnú detskú literatú-

ru. 

Zaujímavý a podnetný bol aj workshop Tri hádanky o vlaňajšej detskej litera-

túre s lektorkou Mgr. Timoteou Vráblovou, PhD. (na obr.) Predstavila knihy zo 

súčasnej produkcie slovenských vydavateľstiev a zaujímavou hravou formou pred-

viedla, ako sa môţe tvorivo pracovať s textom, ako deti hravou formou zapojiť aj 

do plnenia náročnejších úloh. Knihovníčky v úlohe detí si aj zatancovali, pohybom 
vyjadrovali prečítané slovo či na klavíri prehranú melódiu.  

Súčasťou podujatia bola predajná výstavka kolekcie detskej literatúry z produkcie 
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Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, ale i z produkcie iných vydavateľ-
stiev, pre účastníkov seminára poskytlo vydavateľstvo zľavu pri nákupe vo výške 

15 aţ 50 % z predajnej ceny. 

Riaditeľ vydavateľstva Matice slovenskej Mgr. Stanislav Muntág prezentoval 

produkciu vydavateľstva Matice slovenskej a ich internetového vydavateľstva 

www.vydavatel.sk, kde 

ponúkajú aj produkciu 

iných vydavateľstiev. Počas 

celého dňa bola inštalovaná 

p r e d a j n á  v ý s t a v a 

z produkcie vydavateľstva, 

o ktorú sa starala Ing. Lucia 

Čarnoká z vydavateľstva. 
Záujemcovia si nakúpili 

knihy do svojich kniţníc 

s výraznými zľavami. 

V dotazníku spätnej väzby 

účastníci uviedli, ţe semi-

nár bol pre ich prácu veľmi 

inšpiratívny, podnetný a sú 

spokojní s odbornou úrovňou i organizáciou seminára. V budúcnosti by opäť priví-

tali seminár s podobnou tematikou. 
 

Bc. Darina Kráľová, KJF v Trnave, foto: archív KJF v Trnave 

 

Zaujalo nás 
 

Nový portál www.murovacitaren.sk je zameraný  na propagáciu literatúry pre deti 
a mládeţe a je výbornou pomôckou pre detských knihovníkov. Koordinátormi pro-

jektu sú: spisovateľka a knihovníčka Mgr. Gabika Futová z Kniţnice P. O. Hviez-

doslava v Prešove, Mgr. Timotea Vráblová, PhD. z občianskeho zdruţenia Fanfá-

ry, občianske zdruţenie Knihobrána a pracovná skupina pre prácu s deťmi a mláde-

ţou pri Odbore pre kniţničný systém SR Slovenskej národnej kniţnice. 

Na tejto stránke sú sekcie označené netradičnými názvami: Murove chute, Muro 

nakupuje, Murova hodinka a pradenie.  

Knihovníci v nich nájdu netradičné a zaujímavé informácie o aktuálnych novin-

kách z detskej literatúry, rôzne súťaţe pre deti, ankety ako Detská kniha roka 2008, 

rozhovory s tvorcami kníh, úvahy, nápady a novinky z detskej literatúry. Napríklad 

v sekcii Murove chute sú profily nielen súčasných slovenských autorov a ilustráto-

rov, ale i profily spisovateľov a ilustrátorov vo svete. 
 

www.infolib.sk 
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Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov  

v Trnave v roku 2008 

Činnosť krajskej pobočky spolku v roku 2008 pokračovala v intenciách dlhodobých 
cieľov, schválených pre obdobie 2006-2009: udrţiavať a rozširovať členskú základ-

ňu, organizovať odborné a spoločenské podujatia pre členov krajskej pobočky, zís-

kať partnerov pre spoluprácu a kontakty s knihovníkmi a kniţnicami v susediacich 

krajinách, propagovať Spolok slovenských knihovníkov a osobitne činnosť krajskej 

pobočky Trnava. Pobočku viedol výbor v zloţení: predsedníčka: PhDr. Emília Díte-

ová a členovia: PhDr. Zuzana Martinkovičová, tajomníčka a hlavná pokladníčka, 
Bc. Jana Brliťová, zodpovedá za propagáciu, spolupracuje na udrţiavaní portálu 

InfoLib, Ľudmila Horváthová, starostlivosť o seniorov, Benjamína Jakubáčová – má 

na starosti členskú základňu v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, Mgr. Štefan 
Polák – stará sa o členskú základňu v okresoch Galanta a Dunajská Streda, Mgr. 

Katarína Soukupová – stará sa o členskú základňu okresy Senica a Skalica. 

Do roku 2008 sme vstúpili s počtom členov 57, ku koncu roka evidujeme uţ 64 čle-

nov. Dve členky poţiadali o ukončenie členstva, dôvod neuviedli. U jednej členky 

sme poţiadali o vyradenie z evidencie, pretoţe viac rokov nezaplatila členský prí-

spevok a nezúčastňuje sa na spolkovom ţivote. 

Najväčším podujatím v roku 2008 bol zájazd do Košíc (na obr.), ktorý sa uskutočnil 

Členovia Krajskej pobočky SSK v Trnave na zájazde v Košiciach  



5. a 6. septembra 2008. Program zájazdu pozostával z odborných exkurzií do vybra-

ných kniţníc, ale aj z kultúrno-spoločenských aktivít. Zájazdu sa zúčastnilo 29 kni-

hovníkov z verejných a akademických kniţníc Trnavského kraja. 

V Košiciach sme navštívili dve kniţnice: Univerzitnú kniţnicu Univerzity P. J. Šafári-

ka a Štátnu vedeckú kniţnicu Košice. Cestou si účastníci pozreli hrad Krásnu Hôrku, 

v Košiciach bola zabezpečená prehliadka historických pamiatok so sprievodcom 

a v rámci voľného programu sa mohli záujemcovia zúčastniť na predstaveniach Eu-

rópskeho festivalu divadiel na námestí, ktorý sa konal práve v dňoch našej návštevy. 

UK UJPŠ nám ponúkla prehliadku pracoviska na prírodovedeckej fakulte, kde je Štu-

dovňa Sv. Angely Merici. Sprevádzala nás pracovníčka UK Ing. Eva Matušovičová. 

Pozreli sme si priestory, fondy študovne, oboznámili sme sa so sluţbami nielen štu-

dovne, ale celej univerzitnej kniţnice. 
Druhá odborná exkurzia sa uskutočnila v Štátnej vedeckej kniţnici Košice, privítal 

nás riaditeľ JUDr. Ján Gašpar. Oboznámil nás s organizačnou štruktúrou, činnosťou, 

jednotlivými pracoviskami, so súčasnými úlohami, ako aj so strategickými cieľmi 

kniţnice. Venovala sa nám aj PhDr. Štefánia Petercová, vedúca oddelenia rozvoja 

vonkajších a vnútorných vzťahov, ktorá je aj predsedníčkou krajskej pobočky SSK 

Košice. Knihovníkom z košickej pobočky sme ponúkli návštevu Trnavského kraja.  

Výročná členská schôdza (na obr.) krajskej pobočky spojená s kultúrnym progra-

mom a spoločenským posedením sa uskutočnila 2. decembra 2008. Vystúpila hudob-

ná skupina Dixieland a slávnost-

nú atmosféru umocnila aj poézia 

v podaní Ľudmily Horváthovej. 
Na programe členskej schôdze 

bola správa o činnosti KP SSK 

v roku 2008 a správa o hos-

podárení. Diskusia bola venovaná 

najmä plánu činnosti na rok 2009. 

Nasledovalo priateľské posedenie 

pri občerstvení. 

Z hľadiska propagácie SSK 

a zároveň aj činnosti našej poboč-

ky za najvýznamnejšiu aktivitu 

povaţujeme prezentáciu v stánku 

na Libriáde – kniţnom salóne 

Trnava 2008, ktorá sa konala v marci 2008 v mestskej športovej hale v Trnave.  

Pri príleţitosti otvorenia Libriády navštívili náš stánok poslanec Národnej rady SR a 

predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák, poslan-

ci zastupiteľstva TTSK, zastupiteľstva mesta Trnava a ďalší hostia otváracieho cere-

moniálu. Počas obidvoch dní sme v stánku privítali aj ďalšie významné osobnosti, 

najmä z literárneho ţivota, ako spisovateľ Ján Uličiansky, Mária Hamzová a iní hostia 
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programu. Podujatia mimo plánu: 
Letná burza kníh (na obr.) sa uskutočnila v júni 2008. Burza sa uskutočnila 

v záhrade KJF v Trnave. Dokumenty sme ponúkali na predaj za symbolickú cenu,  

pochádzali z nevyuţitých darov 

KJF a UK TU. Prevaţnú časť 

však tvorili knihy zo súkrom-

ných zbierok členov KP SSK. 

Netradičné prostredie kniţničnej 

záhrady a pekné počasie priláka-

lo okolo 200 návštevníkov.  

Septembrová burza kníh sa 

kvôli nepriaznivému počasiu sa 

burza uskutočnila v čitárni 
kniţnice. Burzu navštívilo okolo 

400 ľudí. 

Tieto podujatia sa uskutočnili 

v spolupráci s Kniţnicou Juraja 

Fándlyho v Trnave. Výťaţok sme preto rozdelili – jednu časť na vzdelávacie podu-

jatia pre členov našej pobočky a z druhej časti sme kúpili interaktívne hry do oddele-

nia pre deti KJF v Trnave. 

V priebehu roka sme sa venovali 

aj ďalším aktivitám. Vydali sme 

Bulletin pre členov vychádza raz 

ročne a dostane ho kaţdý člen. 
Na propagáciu sme vyuţívali 

kniţničný portál Infolib, webovú 

stránku Kniţnice Juraja Fándlyho, 

kde je osobitná sekcia KP SSK, 

časopis pre kniţnice TTSK Kniţ-

ničný spravodajca, Novinky z rad-

nice (mesačník mesta Trnava), 

Obeţník pre zamestnancov KJF. 

Sme presvedčení, ţe rok 2008 

môţeme v našej pobočke SSK 

povaţovať opäť za úspešný. Poďakovanie patrí všetkým členom výboru i ďalším 

členom z Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave a z Univerzitnej kniţnice Trnavskej 
univerzity, ktorí sa podieľali na realizácii podujatí a tieţ všetkým tým, ktorí darovali 

knihy na burzy.  

Ďakujeme aj riaditeľke KJF v Trnave Mgr. Lívii Kolekovej za spoluprácu a podporu 

činnosti KP SSK. Aj pre budúci rok pripravujeme zaujímavé aktivity, srdečne preto 

pozývame do Spolku slovenských knihovníkov aj ďalšie kolegyne a kolegov. 
 

PhDr. Emília Díteová, predsedníčka KP SSK v Trnave 
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V Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave privítali zaujímavého hosťa: po dvanástich 

rokoch trnavských priaznivcov opäť navštívil spisovateľ, dramaturg, textár, scená-

rista, moderátor a cestovateľ Boris Filan, aby svojim priaznivcom predstavil svoju 
najnovšiu knihu.  

Kniha Bratislavské krutosti 

vyšla vo vydavateľstve Slovart. 

V preplnenej čitárni KJF sa 

zišlo asi 70 záujemcov o pre-

zentáciu tejto kniţnej novinky. 

Podujatie moderovala Alena 

Beňová (na obr.).  

Jeho najnovšia kniţka je tento 

raz ukotvená výlučne doma, 

v Bratislave a tvorí ju prúd 

krátkych prozaických útvarov, 
skĺbených do podoby akéhosi 

bratislavského panoptika.  

Ide predovšetkým o strhujúce 

vyrozprávanie autorových spomienok a spomienok jeho blízkych, hlavne matky. 

Pred našimi očami oţívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky. 

Kniha príbehov z Bratislavy a o Bratislave je opisom najsilnejších okamihov zo 

ţivota Borisa Filana, ktoré zaţil v rodnom meste, ale aj o Borisovi Filanovi, malom 

chlapcovi, dospievajúcom mládencovi, študentovi a televíznom dramaturgovi, tex-

tárovi a básnikovi, scenáristovi a moderátorovi televíznych a rozhlasových progra-

mov. Poviedky majú svoj zmyselný humor, nájde sa v nich kaţdý vnímavý pozoro-

vateľ. Boris Filan nám znovu ukázal, ţe je famózny rozprávač príbehov o veciach, 
ktoré sme všetci spoločne preţili a rovnako precítili, len sme ich nedokázali presne 

a výstiţne pomenovať. Tak, ako vo svojej knihe, i počas besedy zaujal všetkých od 

prvej chvíle. Neváhal pouţiť i silnejšie slová. Tie však nepôsobili neprimerane, ale 

ako korenie, ktoré dáva myšlienkam ostrejšiu chuť a výstiţnejšie odráţa skutoč-

nosť. Bratislavské krutosti sú uţ treťou knihou B. Filana, ktorá zaznela najskôr v 

rozhlasovej Pálenici. Kto si ju však prečíta, zistí, ţe ani jedna strana nenudí, mnohé 

očaria, poučia a hlavne zabavia.  

Na záver podujatia sa uskutočnila autogramiáda. O tom, ţe knihy Borisa Filana sú 

medzi čitateľmi veľmi ţiadané, svedčí i fakt, ţe počet výtlačkov jeho najnovšej 

knihy, ponúkaných na predaj počas podujatia, bolo málo, ako sa hovorí: len sa tak 

po nich „zaprášilo...―. 
Alena Beňová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Foto: Archív KJF v Trnave 

 

Bratislavské krutosti Borisa Filana  
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Porada knihovníkov  

neprofesionálnych knižníc v okrese Dunajská Streda 
 

Pracovné stretnutie s dobrovoľnými knihovníkmi okresu Dunajská Streda sa usku-

točnilo koncom októbra v Obecnej kniţnici Kostolné Kračany, ktorú vedie dlho-
ročná knihovníčka Eva Szabová. Poradu viedla riaditeľka Ţitnoostrovnej kniţnice 

Mgr. Lýdia Tóthová a metodička Helena Laczová.  

Cieľom stretnutia bolo oţivenie vzájomného kontaktu obecných kniţníc 

s metodickým centrom regiónu, so Ţitnoostrovnou kniţnicou. Prítomní boli oboz-

námení s moţnosťami získania financií z grantov MK SR, zaškolenia pracovníkov 

s neknihovníckym vzdelaním, so štatistickým spracovávaním údajov, o ochrane 

osobných údajov.  

Na záver stretnutia sa konala prehliadka nového kultúrneho domu, v ktorom je 

kniţnica umiestnená od začiatku tohto roka. Kniţnica získala za pomoci Obecného 

úradu a najmä starostu Ladislava Gódánya nielen moderné priestory, ale aj nový 

nábytok a regály pre knihy. 
 

Helena Laczová, Žitnoostrovná knižnica 

 

Zobúdzanie obce Zvončín 
 

V obci Zvončín sa po rokoch nečinnosti obecnej kniţnice 1. júla 2007 opäť otvorili 

dvere pre čitateľov do sveta kníh. Napriek staršiemu kniţnému fondu si kniţnica 

našla cestu k čitateľom 

rôznych vekových kategó-

rií. Knihovníčka sa rôzny-

mi aktivitami snaţí priblí-

ţiť najmä mladšej vekovej 
kategórii. V kniţnici si raz 

do týţdňa môţu nielen 

vypoţičať knihy, ale sa aj 

zahrať rôzne spoločenské 

hry, maľovať s farbami na 

sklo, hrať stolný tenis. Deti 

s najväčším počtom výpo-

ţičiek sa za odmenu pod 

jej vedením zúčastnili 2. 

ročníka Libriády v Trnave. 

 

Z REGIÓNOV 

Zrekonštruované priestory komunitného centra obce 



Pre návštevníkov kniţnice je k dispozícii bezplatný prístup na internet. 
V tomto roku sa prostredníctvom novovzniknutej neziskovej organizácie Sociál-

ne centrum Anjel, podarilo sprístupniť verejnosti miestnosť určenú na komunit-

né aktivity a krúţkovú činnosť. Začali pracovať tri kluby: Mama klub – určený 

pre mamičky na materskej dovolenke a ich deti, Senior klub – určený pre senio-

rov a Junior klub – ktorý je rozdelený pre dve vekové kategórie mládeţe. Od ok-

tóbra tohto roku začali svoju činnosť dva tanečné krúţky, výtvarný krúţok, krú-

ţok fotografie a hry na gitaru. 

Na komunitné stretávanie občanov v prírode vzniká v obci aj Ekopark, ktorý je 

budovaný z grantových prostriedkov Konta Orange a dobrovoľníckej práce obča-

nov obce. Dúfam, ţe sa nám podarí zobudiť občanov Zvončína z letargie, v ktorej 

dlho ţili a zvýšime ich záujem o komunitné aktivity i kniţnicu. 
 

Text i foto: Mgr. Michaela Strákošová, starostka obce Zvončín 

 

Skokan roka – Obecná knižnica vo Zvončíne 
 

Obec Zvončín sa nachádza 6 km od Trnavy, má niečo cez 500 obyvateľov, v obci 

je materská škola, ale základnú školu ţiaci navštevujú v susednej obci. Obecná 

kniţnica v obci dlhodobo stagnovala, vykazovala len minimálnu činnosť, úplne 

absentoval nákup nových kníh. Všetko sa zmenilo po nástupe novej starostky 

Mgr. Michaely Strákošovej.  

Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave má obecnú kniţnicu vo svojej metodickej 

pôsobnosti. Z tohto dôvodu sa snaţím vţdy po voľbách do samosprávnych orgá-

nov prednostne navštíviť obce, kde sa vymenil starosta. Navštívila som tak aj 
Obecný úrad vo Zvončíne a bola som veľmi milo prekvapená, s akým elánom 

a oduševnením sa nová starostka rozhodla obnoviť činnosť obecnej kniţnice, 

nezostalo však len pri kniţnici. 

Kniţničný fond, ktorý bol dovtedy uloţený v zasadacej miestnosti obecného úra-

du, presťahovali do nových priestorov v budove obecného úradu. Do kniţnice v 

júli 2007 nastúpila pracovať nová knihovníčka, Monika Suchánová, študentka 

vysokej školy. Po vykonaní revízie, kniţnica obnovila svoju činnosť.  

Za šesť mesiacov svojej činnosti v roku 2007 kniţnica získala 96 kníh, zrealizo-

vala dve podujatia pre 118 účastníkov, navštívilo ju 70 návštevníkov 

a zaregistrovalo sa 28 čitateľov. Starostka obce sa ešte v tom roku zapojila do 

grantového programu Ministerstva kultúry na rok 2008, ale projekt nebol úspeš-
ný, čo sme aj očakávali, vzhľadom na to, ţe kniţnica nespĺňala sledované ukazo-

vatele činnosti v predchádzajúcich rokoch.  

V tomto roku sa do grantového programu na rok 2009 obecný úrad zapojil opäť, 

Mgr. Strákošová vypracovala projekt na získanie finančných prostriedkov na ná-

kup nových kníh. Dúfame, ţe bude úspešný.  

 

Bc. Darina Kráľová, metodička KJF v Trnave 
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Keď sme koncom minulého roka plánovali automatizáciu kniţnično-informačných 

sluţieb v našej kniţnici, stáli sme na úplnom začiatku a bez akýchkoľvek skúseností. 

Preto sme výber systému, ktorý by bol vhodný pre naše podmienky, podrobili dô-

kladnej analýze vytipovaných systémov. Porovnávali sme samozrejme cenu, ale aj 

ponúkané moţnosti. Naše rozhodnutie podporili kladné referencie, ako aj odporúča-

nia z Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave. Na základe vypracovaného projektu nám 

bola poskytnutá dotácia 50 000 Sk z Ministerstva kultúry SR na nákup troch počíta-

čov s príslušenstvom. Informačný systém Da Winci sme obstarali formou dlhodobé-

ho prenájmu. Komplexná dodávka okrem softvéru obsahovala počítače, laserové 

tlačiarne a čítačky čiarových kódov.  

Po vypracovaní harmonogramu sme začali postupne zavádzať nový systém. Všetky 

pracovníčky absolvovali školenie a v priebehu roka spracovali celý kniţničný fond, 
čo je pribliţne 50 tisíc kníh. Systém umoţňuje hromadnú tlač čiarových kódov na 

samolepiace etikety, ktoré sme postupne vlepovali do kníh. Táto celoročná práca 

bola mimoriadne náročná. Kniţnica bola celoročne prístupná verejnosti a naďalej 

poskytovala svoje sluţby čitateľom. Zatvorené sme mali len počas 5 dní školenia a 2 

týţdňov záverečného upratovania fondu. Kniţnica je pripravená a automatizovaný 

výpoţičný systém je sprístupnený pre verejnosť, čo je veľkým prelomom v našej 

činnosti. Pre verejnosť je od 1. septembra 2008 na webovej stránke mesta Sereď 

www.mestosered.sk sprístupnený on line katalóg Mestskej kniţnice.  

Dúfame, ţe čitatelia a návštevníci kniţnice ocenia našu celoročnú snahu 

a mimoriadne úsilie v záujme rozvoja a skvalitnenia sluţieb. 
 

Yveta Kayserová, Mestská knižnica v Seredi 
 

Rozprávková noc v Obecnej knižnici Horné Zelenice 
 

Knihovníčka Obecnej kniţnice v Horných Zeleniciach Boţena Mišovičová má nad-

viazanú dlhoročnú spoluprácu so základnou školou v obci. Spoločne pripravili nie-

koľko zaujímavých podujatí. V októbri tohto roku zorganizovali uţ piaty ročník 

literárneho podujatia „Z rozprávky do rozprávky―, na ktorom sa zúčastnili aj riadi-

teľka školy D. Kovačíková a učiteľka G. Šimová.  

V kniţnici deti súťaţili v literárnom kvíze, v noci hľadali poklad ukrytý v miestnom 

parku a vyvrcholením podujatia bola noc v kniţnici. Riaditeľka školy D. Kovačíko-

vá prečítala spáčom rozprávku na dobrú noc a po sladkom spánku v spacáku čakal 

ráno na deti „stolček, prestri sa―. Deťom sa podujatie páčilo, nás teší, ţe sa podujatie 
vydarilo. Výsledkom je zvýšená návštevnosť detí v kniţnici a vzrástol záujem 

o rozprávkové knihy.  
 

Božena Mišovičová, Obecná knižnica Horné Zelenice  

Automatizácia služieb v Mestskej knižnici v Seredi  
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Keď čítanie je čtení 

 

V októbri tohto roku sme si pripomenuli uţ 90. výročie vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov. 

Mestská kniţnica mesta Piešťany v spolupráci s Českým centrom v Bratislave 

a  Českým spolkom v Trnavskom regióne – miestnym klubom Piešťany pri tejto 

príleţitosti uskutočnila cyklus podujatí zastrešených projektom Keď čítanie je čte-

ní. Zámerom projektu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky, bolo priblíţiť deťom i dospelým dianie na českej literárnej scéne, umoţ-

niť im stretnutia s českou literatúrou a jej tvorcami, a to z najrozmanitejších uhlov 

pohľadu – cez besedy s autormi, prezentácie kníh, scénické čítania či divadelné 

predstavenia. Zároveň sme chceli poukázať na ľahko preklenuteľnú jazykovú ba-

riéru, ktorá deťom ponúka moţnosť prečítať si české knihy v originálnych vyda-

niach.  
Úvodným podujatím projektu bolo  augustové česko-slovenské bábkové predstave-

nie plné básničiek a pesničiek v podaní Viery Kučerovej a Martina Matejku 

pod názvom Cesta z rozprávky do pohádky.  

Bratislavské Divadlo Babena sa deťom predstavilo so svojou dramatizáciou  na 

motívy známej kniţky Karla Čapka Dášenka alebo ţivot šteniatka.  

Tvorbu českej spisovateľky Ivy Procházkovej sme ţiakom základných škôl i štu-

dentom predstavili zaujímavou formou - scénickým čítaním v podaní protagonistov 

projektu Listování z Brna. Deťom bola určená hodinka dramatizovaného čítania  z 

kniţky o veľkom priateľstve myšky a lišiaka pod názvom Myši patria do neba, 

stredoškoláci si vypočuli literárne pásmo z  knihy Soví spev. 

Dvojjazyčnú česko-slovenskú knihu uspávaniek Zatvor oči/Zavři oči, ako aj jej 

autorku Lenku Procházkovú, priblíţili mladým čitateľom vo svojom vystúpení 
herci Viera Kučerová a Roman Pomajbo.  

V novembri sme privítali hostí zo spriatelenej Knihovny Jiřího Mahena v Brne, 

ktorí pre návštevníkov našej kniţnice pripravili v rámci svojho prezentačného dňa 

niekoľko zaujímavých podujatí. Deti si v rámci relaxačnej hodinky mohli vyskúšať 

účinky muzikoterapie, dozvedeli sa o ţivote a diele autora známych rozprávkových 

postavičiek Václava Čtvrtka a nám, knihovníkom, predstavili českí kolegovia svoj 

dlhoročný úspešný projekt na podporu čítania Poprvé do školy – poprvé do knihov-

ny.  

Prostredníctvom výstavy fotografií sa návštevníci našej kniţnice mohli zoznámiť 

s históriou i súčasnosťou Knihovny Jiřího Mahena, jej aktivitami pre deti i han-

dicapovaných. Okrem toho mali moţnosť vidieť výstavu kníh českých autorov, 
ilustrátorov a tvorcov kníh pre deti, výber z tvorby súčasných českých ilustrátorov 

a výstavu mapujúcu cesty bratov Čapkovcov po Slovensku.  

 
Mgr. Martina Marová, Mestská knižnica mesta Piešťany 
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Radosť knihovníkov Ţitnoostrovnej kniţnice 
 

 V tomto roku sa splnil dlhoročný sen knihovníkov Ţitnoostrovnej kniţnice 

v Dunajskej Strede.  Mládeţnícke oddelenie Ţitnoostrovnej kniţnice, ktoré uţ roky  

nebolo obnovené, maľované pred tri-

dsiatimi rokmi, sa konečne dočkalo 

kompletnej rekonštrukcie. Umoţnil to 

úspešný projekt Nadácie Vaša Jednota 

pod názvom „Nech sa nám netúlajú―. 

Týmto projektom získala kniţnica 75 
tisíc korún a  s pridaním podobne veľkej 

sumy sa potom mohla uskutočniť celko-

vá prestavba. Išlo predovšetkým 

o výmenu poškodenej podlahy, maľovku 

miestností, reorganizáciu priestorov 

a zakúpenie chýbajúcich technických 
a iných zariadení. Výsledkom týchto 

snáh sa mládeţnícke oddelenie zmenilo  

na nepoznanie. Reorganizáciou miest-

ností sa získal priestor na uskutočnenie 

podujatí pre väčšiu skupinu detí ako 

doteraz. Dokúpili sa pestré stoličky, kre-

sielka, vytvoril sa kútik pre najmenších, 

vymenil sa pokazený televízor za nový, 

spolu s DVD prehrávačom. Fotodoku-

mentácia potvrdzuje úspešnosť tohto  

„prerodu―.  

 
Helena Laczová, Žitnoostrovná knižnica 

Foto: Archív Žitnoostrovnej knižnice 

Kniţničný spravodajca. Časopis pre verejné kniţnice Trnavského samosprávneho kraja.  
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Novinky z regiónu 

Oddelenie pred rekonštrukciou ... 

 ... a po rekonštrukcii.... 


