
Správa o činnosti Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 

 a knižníc v Trnave za rok 2015 

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava má v tomto roku  84 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, ktorá sa konala 18. decembra 2014. Programom tejto 

schôdze bola okrem plánov do budúcnosti aj návšteva divadelného predstavenia Trnavská 

skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča v Divadle  Jána Palárika v Trnave a neformálne 

posedenie spojené s bilancovaním uplynulého roka.  

Plán činnosti na rok 2015    

Týždeň slovenských knižníc  (otvorenie pre celé Slovensko v Divadle Jána Palárika v 

Trnave)  

- Noc s Andersenom  

- Odborný seminár – máj 2015  

- Burza kníh – 23. – 27.  jún 2015 

- Exkurzia do knižnice Katolíckej univerzity  Ružomberok  – september 

- Vianočné posedenie knihovníkov , spoločná návšteva divadelného predstavenia 

a členská schôdza – december 

- Zasadnutia výboru – 2x ročne a podľa potreby 

- Edičná činnosť:  Bulletin KPSK v Trnave 1-2x ročne – marec a podľa potreby, resp. 

možností 

  

Aký bol teda náš spolkový knihovnícky rok 2015 ?  

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

V roku 2015 sa do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc zapojilo 43 

verejných knižníc v rámci TTSK, z toho 4 regionálne, 9 mestských, 8 obecných knižníc 

s profesionálnym pracovníkom a 22 obecných knižníc s neprofesionálnym pracovníkom  

Okrem verejných knižníc sa do TSK zapojili aj akademické knižnice – UK Trnavskej 

univerzity a UK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Spolu sa uskutočnilo okolo 350 

podujatí, na ktorých sa zúčastnilo cca 12 000 návštevníkov.  

 Slávnostné otvorenie pre celé Slovensko sa konalo v Trnave, v Divadle Jána Palárika. Nad 

podujatím prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK. Okrem Spolku S KK 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. 

 Priebeh slávnostného otvorenia: Divadlo Jána Palárika v Trnave privítalo viac ako stovku 

knihovníkov celého Slovenska, sympatizantov a partnerov knižníc a významných hostí. Svoje 

príhovory, ktoré zvýrazňovali význam knižníc v súčasnom živote spoločnosti, predniesli Mgr. 

Jozef Behúl za Trnavský samosprávny kraj, ktorého predseda prevzal nad podujatím záštitu, 

za mesto Trnava vedúci kancelár primátora mesta Trnava Ing. Pavol Tomašovič. Svoju 

podporu vyjadrila za Ministerstvo kultúry Mgr. Monika Lopušanová. Viac o cieľoch 

a podujatiach knižníc v rámci TSK 2015 porozprávali Mgr. Andrea Doktorová, 



podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc a Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku 

slovenských 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, v ktorej sa novinári dozvedeli viac 

o jednotlivých aktivitách a podujatiach. Nechýbala slávnostná recepcia pre všetkých 

zúčastnených. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc ukončilo divadelné 

predstavenie Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča v naštudovaní 

umeleckého kolektívu Divadla Jána Palárika v Trnave.  

O refundáciu časti nákladov na slávnostné otvorenie TSK požiadala KJF v Trnave Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc. Spolok z hlavného účtu uhradil časť nákladov na občerstvenie – 

recepciu vo výške 200,- €. Celkové náklady za občerstvenie vo výške  860,09  boli uhradené 

z prostriedkov KJF v Trnave. 

Tu by som chcela poďakovať členkám výboru Zuzane Martinkovičovej, Benjamíne 

Jakubáčovej a  Darine Kráľovej za skvele odvedenú prácu pri organizovaní tohoto podujatia. 

Novinkou TSK boli knižné hliadky. Do projektu „Knižničná hliadka“ sa zapojili  Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Univerzitná knižnica UCM, odmenení 

(zápisným zadarmo, knižkou, zľavovým poukazom, či propagačnými predmetmi).   

Noc s Andersenom bola aj tentoraz 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 sa uskutočnil 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 24. do 30. júna 2015 v priestoroch čitárne Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave. V pondelok  22. júna sme sa venovali príprave a noseniu kníh na 

burzu. Boli medzi nimi aj knihy dovezené z univerzitných knižníc,   a z niektorých 

regionálnych a obecných knižníc (Senica, Abrahám). Každý účastník dostal zlosovateľné 

lístky a na záver burzy  – v piatok sa uskutočnilo žrebovanie. 3 výhercovia dostali knihu. Tri 

ďalšie knižky získali od regionálnej autorky Evy Kopúnkovej (Zvedavý krtko) traja najmenší 

účastníci žrebovania. Predalo sa 1160 kníh a výťažok v hodnote 580,- eur bol použitý  na 

financovanie tohtoročnej exkurzie do Ružomberka. 

Tradičná exkurzia sa uskutočnila 9. septembra 2015 do Knižnice Katolíckej univerzity 

v Ružomberku a na starobylú pamiatku – hrad Strečno. Zúčastnilo sa jej 50 účastníkov. 

Knižnici v Ružomberku sme ako poďakovanie odovzdali trnavskú medovinu a UK UCM 

súbor publikácií.  

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 ktorom nasleduje členská 

schôdza s vyhodnotením roku 2015 a prerokovaním  plánu činnosti na rok 20163. 

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. 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. 

- knižnice a sociálne siete na internete (máj, resp. jún), 

- výročná schôdza 2016, vianočné posedenie 

- zasadnutie výboru KPSSK TT  2x (jar, jeseň),  

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

 

Hospodárenie KP SSK Trnava  v roku 2015: 

Členské príspevky za rok 2014                 331,00 € 

50 % ČP                      165,50 € 

Prevod zostatku z roku 2013                        0,25 € 

 

Rozpočet na činnosť  v roku 2015            165,75 € 

 

Náklady na výročnú schôdzu: 165,-€ (zaslaná záloha z ústredia, ktorá bude vyúčtovaná 

následne po konaní schôdze) 

 

Výsledok hospodárenia:  + 0,75 €   

 

Z účtu SSK boli Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave poskytnuté financie na úhradu časti nákladov vo 

výške 200,- €  na občerstvenie – recepciu, ktorá sa konala pri slávnostnom otvorení TSK v marci 

5015. Celkové náklady za občerstvenie vo výške  860,09  boli uhradené z prostriedkov KJF v Trnave. 

 

 

 

 

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. 

                                                         Text: Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK v Trnave 


