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     Tohto roku prebiehal na Slovensku už 5. ro�ník Týžd�a slovenských knižníc. Od prvého 
ro�níka sa organizuje pravidelne v posledný marcový týžde� a jeho vyhlasovate�om je 
Slovenská asociácia knižníc, ku ktorej sa pripája ako spoluorganizátor Spolok slovenských 
knihovníkov.  
Na propagáciu a intenzívne zvidite�nenie sa pripravujú slovenské knižnice široké spektrum 
najrozmanitejších podujatí a aktivít pre používate�skú, ale aj odbornú knihovnícku verejnos�. 
V porovnaní s podujatiami, ktoré organizujú v rámci týžd�a knižníc �eské knižnice, sa mi tie 
slovenské podujatia zdajú akési vážnejšie, ako keby sme sa báli do knihovníckej práce a 
najmä do jej prezentácie vnies� trochu humoru, nad�ah�enosti a recesie.  
Týžde� slovenských knižníc oficiálne za�ína podujatím, ktoré je celoslovenského charakteru, 
tohto roku to bolo Kolokvium knižni�ného a vydavate�ského sektora o problematike knižnej 
produkcie na Slovensku, ktoré sa konalo v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Pozitívom 
5. ro�níka Týžd�a slovenských knižníc bola pomerne aktívna ú�as� médií, celoslovenských 
alebo regionálnych televíznych alebo rozhlasových staníc propagujúcich podujatia knižníc, 
alebo informujúcich o stave knihovníctva na Slovensku.  
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa Týžde� slovenských knižníc od roku 2001 
(kedy sa sú�as�ou knižnice stalo Literárne a hudobné múzeum) organizuje spolo�ne s 
festivalom literatúry Literárna Banská Bystrica. Knihovnícke a literárne podujatia sa navzájom 
dop��ajú, sú kvalitnejšie a sú pre návštevníkov zaujímavé.  
Za�iatok Týžd�a sa v našej knižnici vždy nesie v znamení tla�ovej besedy, ktorú zvoláva 
riadite�ka knižnice a na nej informuje zástupcov médií o aktivitách knižnice, o nových 
službách, ale aj o problémoch, ktoré �innos� knižnice v ur�itej miere ovplyv�ujú.  
Pravidelne ŠVK v Banskej Bystrici organizuje podujatia:  
- Pre odbornú knihovnícku verejnos� už 4. ro�ník odborného seminára zameraného na 
moderné informa�né technológie a ich využívanie v knižniciach Informa�ná vzdelanos� ako 
výzva pre knihovníka 21. storo�ia. Seminár je celoslovenským podujatím za ú�asti 
zahrani�ných lektorov. Vyvrcholením tohtoro�ného seminára bol slávnostný krst slovenského 
portálu pre knižni�nú a informa�nú teóriu a prax InfoLib.  
- V spolupráci s Krajskou pobo�kou Spolku slovenských knihovníkov a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom De� knihovníkov Banskobystrického kraja, na ktorom oce�ujeme 



pamätným listom nieko�ko dobrovo�ných a profesionálnych knihovníkov za dlhoro�nú prácu a 
prínos pre rozvoj knihovníctva. Pamätný list pre ocenených knihovníkov odovzdáva predseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja. Predovšetkým neprofesionálni knihovníci sú aj za 
takéto symbolické ocenenie svojej práce ve�mi v�a�ní.  
- Najkrajší kalendár Slovenska je sú�ažná výstava slovenskej kalendárovej tvorby, ktorá 
mala tohto roku už 11. ro�ník, je organizovaná v spolupráci s Klubom fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov.  
Okrem týchto pravidelných podujatí sme v roku 2004 uskuto�nili:  
- Prezentáciu publikácie Lexikón slovenských žien, ktorú spracoval a vydal Biografický 
ústav Slovenskej národnej knižnice v Martine, prezentoval riadite� Národného biografického 
ústavu PhDr. Augustín Ma�ov�ík, DrSc., a zostavovate�ky lexikónu. V besede po prezentácii 
ú�astníci podujatia kladne hodnotili vydanie lexikónu, navrhovali �alšie mená slovenských 
žien, ktoré by pod�a nich mali by� uverejnené v lexikóne, následne využili možnos� zakúpenia 
lexikónu.  
- Besedu s �eskou spisovate�kou a tajomní�kou Ve�vyslanectva �eskej republiky v 
Bratislave Lenkou Procházkovou o jej najnovšom románe Beránek. Pani Lenka Procházková 
ve�mi zaujímavo rozprávala o svojom živote, o príprave románu a o tom, ako bol román 
prijatý odbornou, ale aj širokou �itate�skou verejnos�ou. Beseda vyvolala živý záujem pre�íta� 
si jej tvorbu, ako aj o pokra�ovanie slovensko-�eských kultúrnych vz�ahov.  
- Scénické �ítanie z románu rakúskej spisovate�ky Anny Midgutsch: Haus der Kindheit a 
následná beseda. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s Regionálnym kultúrnym 
centrom nemeckého jazyka a literatúry pre dospelých používate�ov nemecky hovoriacich. 
Publikum zaujala prítomnos� spisovate�ky na Slovensku, ocenili možnos� vypo�u� si 
originálnu nem�inu priamo od autorky románu.  
- Na Burze literárnych talentov sa okrem �lenov literárneho klubu LITERA 2 zú�astnili aj 
mladí adepti literárnej tvorby, ktorí mali možnos� vidie� priame reakcie na svoje literárne 
prvotiny starších autorov a ostatných ú�astníkov. Na podujatí boli predstavené aj 4 nové 
knižné tituly za osobnej ú�asti ich autorov. Celá burza sa niesla v literárno-tvorivej atmosfére.  
- Nepokojné je srdce moje bolo spomienkovým stretnutím venovaným poézii 
banskobystrického emeritného biskupa Jozefa Feranca, predstavite�a katolíckej moderny. 
Ve�mi priaznivé boli ohlasy vo vz�ahu k osobnosti autora. Prítomní ocenili podujatie ako výraz 
v�a�nosti pôsobeniu biskupa Feranca, vysoko kultúrneho a citlivého �loveka, ktorý zomrel 
pred viac ako rokom.  
- SCIENTIA Banská Bystrica 2004 - predajná výstava zahrani�nej odbornej literatúry bola 
verejnosti prístupná od 23. 3. do 25. 3. 2004 denne od 10.00 do 18.00 hod.  
Výstavu navštívili hlavne knihovníci z knižníc v rámci Banskej Bystrice a Zvolena ako aj 
ú�astníci odborného seminára, ktorý sa konal v ŠVK, odborná verejnos� z radov pedagógov 
a študentov UMB, ako aj z radov �itate�ov. Možnos� nákupu vystavených kníh uvítali 
pedagógovia z Ekonomickej fakulty UMB. Návštevníci ocenili prístup k informáciám o nových 
publikáciách z jednotlivých odborov, využili možnos� preštudova� si katalógy jednotlivých 
vydavate�stiev, resp. vzia� si ich na pracovisko spolu s predtla�eným formulárom objednávky. 
Výstava bola organizovaná v spolupráci s firmou Slovart G.T.G, ktorá sa zaoberá dovozom 
zahrani�nej tla�e na Slovensko. 
 
      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v rámci Týžd�a slovenských knižníc 
neodpúš�a používate�om sank�né poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, prípadne 
registráciu používate�ov v rámci týžd�a knižníc bezplatne. V roku 2004 si pripomíname 100. 
výro�ie existencie verejného knihovníctva v Banskej Bystrici, po�as celého roka každého 
stého používate�a registrujeme bez uhradenia �lenského poplatku.  
	ažko hodnoti�, ktoré podujatie bolo najvýznamnejšie alebo najlepšie. Všetky boli pripravené 



a realizované na vysokej profesionálnej úrovni. Za celoslovensky najvýznamnejšie 
považujeme odborný seminár Informa�ná vzdelanos� ako výzva pre knihovníka 21. storo�ia, 
ktorého odborným garantom bol generálny riadite� SNK doc. PhDr. Dušan Katu�šák, CSc. a 
odznelo na �om mnoho zaujímavých odborných prednášok. Zborník prednášok zo seminára 
bol na druhý de� uverejnený v elektronickej podobe na www stránke knižnice: 
http://www.svkbb.sk . 
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