
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 17. 9. 2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 3

Sekce: Okénko

Název článku: Pracovní stáž ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici

Autor: Zuzana Špačková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150323

Pracovní stáž ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici

Zuzana Špačková

Partnerská spolupráce mezi městy Hradec Králové a Banská Bystrica má již dlouholetou tradici. Stejně tak se 

postupně již několik let utváří i tradice výměnných zahraničních stáží mezi vědeckými knihovnami těchto krajských 

měst. Každý rok vyjíždějí v tutéž dobu dva zaměstnanci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Státní 

vědecké knihovny v Banské Bystrici na pracovní stáž. Letos tomu tak bylo ve dnech od 18. do 22. května 2015 a 

jsem ráda, že jsme měly příležitost se tentokrát s kolegyní Andreou Součkovou do této krásné metropole ležící na 

středním Slovensku podívat i my.

Než člověk vyrazí na pracovní stáž, je zapotřebí vše důkladně naplánovat. Rozhodly jsme se proto, že do 

Pardubic, našeho prvního přestupního místa, pojedeme autobusem, kde jsme měly mít rezervu 10 minut.  To jsme 

ovšem nečekaly, že autobus už do Hradce Králové přijede s 15minutovým zpožděním… Následovalo shánění 

dalšího spoje, kontaktování paní Doktorové (manažerka pro mezinárodní styky v ŠVK BB) a příjemné (ale dlouhé) 

čekání s kávou na další vlak v Pardubicích. Poté už cesta plynula hladce a do Banské Bystrice jsme dorazily 

akorát na večeři.

Od úterního rána jsme měly velmi nabitý program. Po snídani v nedalekém penzionu Kúria jsme byly oficiálně 

přivítány paní ředitelkou Oľgou Laukovou, která nám představila i ostatní vedoucí knihovny.

Následující dva dny jsme procházely jednotlivá oddělení a porovnávaly, jak to vypadá u nás, jak které oddělení 

funguje a co kdo má na starosti. 

V úterý jsme se podívaly na oddělení prezenčních i absenčních služeb, navštívily jsme oddělení akvizice, 

katalogizace a spousty dalších místností a kanceláří. Zaujala nás jazyková centra: INFO USA, Britské centrum, 

Německá studovna, Centrum slovanských studií a Window of Shanghai – ŠVK BB totiž navázala spolupráci i 

s šanghajskou knihovnou. (Spolupráce vznikla díky zájmu Číny o architekta Ladislava E. Hudce, rodáka z Banské 

Bystrice, který v letech 1918–1945 postavil v Šanghaji 65 budov.)  Dále jsme se podívaly do galerie a hudebního 

atria a den jsme zakončily návštěvou přednášky prof. Rumjany Konevové nazvané Bulharsko v Evropě, která byla 

z velké části věnována prof. Ivanu Šišmanovi, jednomu z prvních vizionářů sjednocené Evropy.  

Kam jsme se nestihly podívat v úterý, tam jsme nahlédly ve středu. A tak jsme navštívily oddělení digitalizace a 

místnost se starými tisky. (Na digitalizačním pracovišti zaměstnávají mladého muže, který původně do knihovny 

nastoupil přes dotační program úřadu práce pro získání praxe. Tohoto programu využívá také Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové.) Při prohlídce skladů jsme si uvědomily, jaké prostorové nevýhody přinášejí budovy 

postavené pro jiné účely, než jakým pak ve skutečnosti slouží. Slovenští kolegové totiž museli využít každého 

volného místa pro uskladnění knih, a tak by zde člověk neznalý místa lehce zabloudil. Ve středu jsme si nejvíce 

užily návštěvu Literárního a hudebního muzea, kde jsme si vyzkoušely práci s interaktivní tabulí a také jsme měly 

možnost zahrát si na tradiční lidové hudební nástroje, včetně fujary. Poznávání knihovny jsme zakončily v 

Loutkovém salónu, kde nám paní Lásková, lektorka a kurátorka, zahrála krátké představení – paní Lásková je 

žena na svém místě, jak už její příjmení naznačuje, je velmi milá a má vřelý vztah a cítění k loutkám. V podvečer 

jsme se vydaly na prohlídku Matějova domu…

Následující den jsme jeli s paní Doktorovou a panem Dědičem do Banské Štiavnice, města s bohatou hornickou 

historií. Navštívili jsme hornické muzeum, kde jsme se naučili rýžovat zlato, dále jsme se procházeli hornickým 

podzemím a výlet jsme zakončili prohlídkou Muzea svatého Antona.

V Banské Bystrici pro nás připravili opravdu pestrý program – ani jsme se nestihly nudit. :-) Chtěly bychom proto 

všem poděkovat za milé pohoštění a čas, který s námi zaměstnanci ŠVK BB strávili – ať při prohlídce knihovny, 

výletu nebo při bohatých obědech a večeřích. Velké díky patří samozřejmě také paní ředitelce Oľze Laukové.  



Na závěr si neodpustím několik postřehů a porovnání dvou vědeckých knihoven. Jak u nás, tak i na Slovensku se 

osvědčil Herbie – box na vracení zapůjčených knih. Dále se v Banské Bystrici inspirovali našimi studijními boxy (u 

nich jsou však z vchodové strany opatřeny průhledným sklem). I na Slovensku se setkaly s úspěchem a jsou hojně 

využívány. Velké rozdíly v našich knihovnách způsobují prostorové možnosti. V ŠVK BB nejsou kvůli nedostatku 

prostoru knihy umístěny ve volném výběru, ale jsou uloženy pouze ve skladech.  Tato skutečnost ovlivňuje způsob 

poskytování absenčních služeb. Zatímco u nás jsou knihy vystavené ve volném výběru i ve skladech, na 

Slovensku si knihy k absenčnímu půjčování objednávají čtenáři elektronicky, knihovníci je následně vyhledávají ve 

skladech, a tak je cesta ke čtenáři o něco delší. Další rozdíl je v tematicky zaměřených místnostech – jak jsem již 

výše zmiňovala, jedná se např. o jazykové studovny, Loutkový salón atd.

Musím se také ještě zmínit o novince, kterou knihovna představila veřejnosti v březnu tohoto roku, a tou je 

Librarium. V nově vzniklé místnosti se nachází expozice zaměřená na vývoj knihtisku v Banské Bystrici a s ním 

související oblasti. Na stěnách si můžete prohlédnout časové osy mapující historii knihařských rodin a knihoven 

v Banské Bystrici, doplněné fotografiemi a dalšími ilustracemi. Najdete zde i místa k sezení pro výuku a skřínku, 

která v šuplíčkách skrývá různé otázky, a tak se mohou studenti učit stylem „škola hrou“.

Pokud budete mít cestu do této oblasti, návštěvu Banské Bystrice vřele doporučuji: nádherné město s pěkným 

náměstím a šikmou věží, nad kterým se vypíná kopec Urpín. No a když už tam budete, určitě se zastavte i 

v knihovně, stojí to za to. :-)

Kontakt na autorku: zuzana.spackova@svkhk.cz

Web knihovny: http://www.svkbb.eu/
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