
   

 

Činnosť Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc  Trnava 

v roku 2015 
 

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.  

Tak ako každoročne, aj plán našich aktivít na rok 2015 sme odsúhlasili na koncoročnej  

spoločnej schôdzi predošlého roku.  

Aký bol teda náš spolkový knihovnícky rok 2015 ?  

Od 23. do 29. marca 2015 sa uskutočnil Týždeň slovenských knižníc. Slávnostné 

oTvorenie pre celé Slovensko sa konalo v Trnave, v Divadle Jána Palárika. Nad podujatím 

prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK. Okrem SSKK boli partnermi  podujatia  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trnavská univerzita 

v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská asociácia knižníc. 

Podrobnejšie o tejto udalosti píšeme v samostatnom článku. Tu by som len chcela poďakovať 

členkám výboru Zuzane Martinkovičovej, Benjamíne Jakubáčovej a  Darine Kráľovej za 

skvele odvedenú prácu pri organizovaní podujatia. Novinkou TSK boli knižné hliadky. Do 

projektu „Knižničná hliadka“ sa zapojili Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská 

knižnica v Senici, Univerzitná knižnica UCM, Univerzitná knižnica TU. Tí, ktorých hliadka 

„pristihla“ čítať na verejnosti knihu, boli odmenení (zápisným zadarmo, knižkou, zľavovým 

poukazom, či propagačnými predmetmi). Noc s Andersenom bola aj tento raz akýmsi 

vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc. Zúčastnilo sa jej 11 verejných knižníc, v ktorých 

bolo 426 hostí, z toho 327 detí. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka – bol názov 

seminára určeného najmä detským knihovníkom, ale aj každému, koho táto problematika 

zaujíma. Uskutočnil sa 27. mája 2015 v čitárni KJF v Trnave. Seminár v spolupráci s KJF 
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v Trnave. Seminár v spolupráci s KJF v Trnave, bol podporený aj z grantového systému 

MKSR. Lektormi boli Ľudmila Hrdináková z KKIV UK v Bratislave, Iveta Hurná 

z Knižnice pre mládež mesta Košice, Tibor Hujdič – propagátor literatúry a Veronika 

Chorvatovičová z KJF v Trnava. Zúčastnilo sa ho 46 osôb. 

Burza kníh sa uskutočnila v termíne od 26. do 30. júna 2015 v priestoroch 

čitárne KJF v Trnave. Každý kupujúci dostal zlosovateľné lístky a na záver burzy  – v 

piatok sme vyžrebovali 3 výhercov. Dostali knihu (novú). Predalo sa viac ako 1000 kníh 

a výťažok z burzy sme použili na financovanie tohtoročnej exkurzie do Ružomberka. 

Tradičná exkurzia sa uskutočnila 9. septembra 2015 do Univerzitnej knižnice 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a na starobylú pamiatku – hrad Strečno. Aj tejto 

aktivite je venovaný samostatný článok v našom bulletine. 

Náš spolkový rok zakončujeme slávnostnou členskou schôdzou 16. decembra 2015.  

Programom je poetické pásmo v naštudovaní hercov DJP v Trnave s názvom „Videl som 

tancovať Jitterbooge“ na motívy poézie Miroslava Válka. Po predstavení nasleduje 

členská schôdza s vyhodnotením roku 2015 a prerokovaním  plánu činnosti na rok 2016. 

 

Čo obsahuje náš plán na rok 2016? 

Týždeň slovenských knižníc  (1.- 6. 3. 2016),   

Noc s Andersenom (1. 4. 2016), 

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

exkurzia – alternatívy: Jednodňový Zlín – zrekonštruované Baťove budovy na 

knižnicu a ďalšie kultúrne ustanovizne alebo dvojdňový do poľských knižníc, 

vzdelávanie knihovníkov – Lektorské školenie pre knihovníkov. Odborný úvod: 

Oľga Škvareninová resp. pedagóg z FMK UCM, skúsenosti knihovníčok 

z akademických knižníc - účastníčok školenia. Treťou časťou by bola ukážka 

tréningu pamäti pod vedením lektorky Jany Brliťovej (máj, resp. jún), 

výročná schôdza 2016, vianočné posedenie, 

zasadnutie výboru KP SSKK TT  2x (jar, jeseň),  

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

Vážení priatelia, verím že sa vám chvíle strávené s knihovníckou komunitou páčili, spolu 

s členkami výboru verím, že sa stretneme na niektorom z našich budúcich podujatí. 

Želáme Vám  krásny a úspešný rok 2016. 

 

Lívia Koleková, predsedníčka KP SSKK v Trnave 

 

VÝZNAMNÉ OCENENIA 

 

14. mája 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí oceňoval predseda TTSK 

Tibor Mikuš a podpredseda TTSK Zdenko Čambal kultúrnych pracovníkov Trnavského 

samosprávneho kraja. Medzi osobnosťami kultúry boli aj knihovníčky: 

Terézia Postényiová  

PhDr. Janka Ághová 

Benjamína Jakubáčová. 

Blahoželáme! 
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V roku 2015 životné jubileum oslávili: 

 

Janka Ághová  

Eleonóra Bartóková  

Marianna Behúlová 

Margita Bódisová  

Benjamína Jakubáčová  

Zuzana Mesárošová 

 
 

Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme veľa zdravia, pracovných 

i osobných úspechov  

a pohody v rodinnom živote!  

 

Výbor KP SSKK  

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V TRNAVE 

 

Týždeň slovenských knižníc sa uskutočnil v dňoch od 23. do 29. marca 2015. Slávnost-

né otvorenie pre celé Slovensko sa konalo v Trnave. Nad podujatím prevzal záštitu Tibor 

Mikuš, predseda TTSK. Okrem SSKK boli partnermi podujatia Knižnica Juraja Fándly-

ho v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská asociácia knižníc. 

Divadlo Jána Palárika v Trnave privítalo viac ako stovku knihovníkov celého Slovenska, 

sympatizantov a partnerov knižníc a významných hostí. Svoje príhovory, ktoré zvýrazňo-

vali význam knižníc v súčasnom živote spoločnosti, predniesli Jozef Behúl za Trnavský 

samosprávny kraj, za mesto Trnava vedúci kancelár primátora mesta Trnava Pavol To-

mašovič. Svoju podporu vyjadrila za Ministerstvo kultúry SR Monika Lopušanová. Viac 

o cieľoch a podujatiach knižníc v rámci TSK 2015 porozprávali Andrea Doktorová, pod-

predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc a Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slo-

venských knihovníkov a knižníc. Súčasťou bolo ocenenie knižníc za významný počin 

v roku 2014 cenou SAKAČIK. Získala ho Krajská knižnica Ľudovíta Štúra za projekt 

Štúrovo pero. Po slávnostnej časti, v ktorej vystúpil aj spevácky zbor UNITTY z UCM 

v Trnave, sa uskutočnila krátka tlačová konferencia. Nechýbala slávnostná recepcia pre 

všetkých zúčastnených.  

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc ukončilo divadelné predstavenie Tr-

navská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča v naštudovaní umeleckého kolektívu 

Divadla Jána Palárika v Trnave.  
 

Benjamína Jakubáčová 
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Informácie o Krajskej pobočke Spolku slovenských knihovníkov Trnava  

Perly Liptova a Považia 
 

Pekný slnečný deň 9. septembra 

2015 využili členovia KP SSKK 

v Trnave na ďalšiu zo zaujíma-

vých exkurzií. Tohtoročná cesta 

nás zaviedla na Liptov, konkrétne 

do mesta Ružomberok, kde sme 

mali možnosť navštíviť novú 

modernú Univerzitnú knižnicu 

K a t o l í c k e j  u n i v e r z i t y 

v Ružomberku. Výstavba knižni-

ce začala v roku 2011 a prvých 

návštevníkov privítala v roku 

2014. Jej služby môže okrem 

pedagogických a vedeckých pra-

covníkov a študentov Katolíckej 

univerzity využívať aj široká 

verejnosť. V knižnici sa nachádzajú 2 tiché študovne, počítačová študovňa, konferenčná 

a prednášková miestnosť. Museli sme uznať, že správy z médií, ktoré vykresľovali UK 

KU v Ružomberku ako jednu z najkrajších a najmodernejších na Slovensku, boli pravdi-

vé. Knižnica má k dispozícii na slovenské pomery skutočné veľkorysé priestory, moder-

né zariadenie a dnešnej dobe zodpovedajúce technické vybavenie. Najväčším bonusom 

sú však celkom iste pracovníci knižnice, ktorí nás ochotne previedli celou knižnicou 

a trpezlivo odpovedali na všetky naše otázky.  

Energiu pre ďalšiu cestu sme načerpali v neďalekom salaši Krajinka a naše kroky už 

smerovali k hradu Strečno, ktorý bol v minulosti najbezpečnejšou pevnosťou Považia. 

I napriek tomu, že sa vypína na vápencovom brale vysoko nad obcou, cesta k nemu bola 

príjemnou prechádzkou. Odmenou za vynaloženú námahu pre nás bola prehliadka sku-

točne impozantnej stavby našich predkov a prekrásny pohľad do doliny. Snáď najzná-

mejšou osobnosťou, ktorá na Strečne žila, bola Žofia Bosniaková. V hradnej kaplnke sa 

nachádza hlinená kópia Žofiinej múmie, ktorá je súčasťou stálej expozície.  


