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Týždeň slovenských knižníc 

 

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 18. – 24. marca  2013 pod spoločným mottom: 

Knižnice pre všetkých 

 
Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne  
a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.  
 
V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými 
inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, 
mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku 
finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, 
používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore Internetu. 
Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet Internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného 
slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb , prístupom k najrôznejších 
informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti 
veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto  
v spoločnosti.  
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 2013 odborná knihovnícka verejnosť očakáva vzácnu návštevu zo zahraničia. 
Na pozvanie SSK v rámci grantu Veľvyslanectva USA v Bratislave navštívi Slovensko Michael Dowling, riaditeľ 
medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc (American Library Association, www.ala.org). Americká 
asociácia knižníc je najstaršou, najväčšou a najvplyvnejšou knihovníckou asociáciou na svete a zaslúžila sa o to, 
že sú americké knižnice považované za uznávané a významné kultúrne inštitúcie, ktoré majú priamy vplyv  
na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva a na hospodársky rast celej krajiny. V tomto smere je postavenie 
amerických knižníc v spoločnosti nasledovania hodnou inšpiráciou aj pre iné krajiny sveta. 
 
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 18. marca 2013 o 13.00 hod. v  Univerzitnej 
knižnici v Bratislave za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných združení, ZMOS, 
VÚC, magistrátu hlavného mesta, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj  
s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2012, niektorej z členských knižníc za jej 
aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.  
 
Michael Dowling sa osobne zúčastní na slávnostnom otvorení TSK a počas nasledujúceho týždňa odznejú jeho 
zaujímavé prezentácie v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Jednou z plánovaných tém bude aj história vzniku 
Týždňa amerických knižníc, úspešné scenáre a know-how prípravy tohto podujatia, ktorým americké knižnice 
dlhoročne úspešne oslovujú celú spoločnosť a ktorým sa inšpirovali mnohé štáty v zahraničí, medzi nimi aj 
Slovenská republika. 
 
Po slávnostnom otvorení sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční tlačová konferencia za účasti zástupcov 
profesijných združení SAK, SSK, Americkej asociácie knižníc,  riaditeľov knižníc mesta Bratislava a zástupcov 
MK SR. 
 
Veľa úspechov a nekonvenčných nápadov (nielen) v Týždni slovenských knižníc 2013 knižniciam na Slovensku 
želajú  
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