
Knihovnícke potulky po Prahe. Zápisky z exkurzie Krajskej pobočky SSKK v Žilinskom kraji 

Na základe niekoľkoročnej činnosti krajskej pobočky SSKK v ŽK sme už pochopili, čo má knihovník – 

spolkár najradšej; stretávanie sa a spoznávanie (poznávanie sa navzájom a spoznávanie niečoho 

nového). Ako to vieme? Najväčší záujem o aktivity pobočky vždy medzi nami knihovníkmi vyvolali 

spoločné exkurzie po knižniciach, ktoré znásobovali náš pocit spolupatričnosti, pocit radosti 

z cestovania a umožňovali nám odkrývať nové profesionálne obzory. A v prípade našej exkurzie do 

Prahy to tretie naozaj platilo.   

Takže  po úspešnej ceste po historických knižniciach v Kežmarku a Levoči, po návšteve knižníc 

v Košiciach a dvoch najväčších knižníc v Bratislave sa konala naša štvrtá spoločná cesta, a tá vôbec 

neviedla tu „za humnami“. Vycestovali sme za hranice, vycestovali sme do Prahy: teda, kedysi by sme 

napísali, že ostali sme doma. 

Dátum našej cesty bol 22. – 23. 6. 2017. Počet zúčastnených: 23. Plán cesty: pražské knihovnícke 

giganty - Národní knihovna, Národní technická knihovna a Městská knihovna v Praze. Že sa to dalo 

zvládnuť, za to môžu dva fakty – exkurzia bola dvojdňová a Národní knihovna v Praze nám bola  

sprístupnená len z časti, nakoľko je v rekonštrukcii. Takže trochu nám unikla história v podobe 

návštevy barokovej študovne v Klementíne a prehliadka tých pracovísk, ktoré neboli otvorené 

z dôvodu rekonštrukčných prác. Ale veľkoleposťou dýchala aj Všeobecná študovňa a pomerne 

detailne sme sa oboznámili s činnosťou Hudobného oddelenia, pretože naša sprievodkyňa Mgr. Eliška 

Šedivá bola pracovníčkou práve tejto časti knižnice. Informácie o Mozartovom pamätníku či 

sprístupňovaní hudobných rukopisov zaujali najmä tých  knihovníkov, ktorým je blízka práca s 

hudobnými  dokumentmi. Podobne na hudobnom oddelení začala aj naša exkurzia v Městskej 

knihovne v Praze, kde nás jeho vedúca Mgr. Jana Navratilová oboznámila nielen s jeho činnosťou, ale 

aj s fungovaním a službami celej knižnice. Jej prehliadka bola bližšia tým z nás, ktorí pracujeme vo 

verejných knižniciach a ktorí sme sa mohli pýtať na problémy z každodennej praxe. S istou závisťou 

sme pozerali na fondy hudobných CD a filmov, ktoré knižnica môže požičiavať čitateľom aj absenčne. 

Vo foyer nás všetkých zaujal tzv. Idiom, stĺp z 8000 kníh, medzi kterými sme našli veľa slovenských 

titulov – možno preto, že autorom tohto diela je Slovák.  Mestská knižnica má 40 pobočiek a niektoré 

okrajové časti obsluhuje bibliobus.  

Jednu z pobočiek mestskej knižnice sme mohli vidieť aj v budove Národní technické knihovny, ktorou 

nás sprevádzala v slovenčine Ing. Petra Procházková. Národní technická knihovna je architektonický 

skvost a odporcov si nájde asi len medzi tými, ktorí nemajú radi moderné -  betónovo pôsobiace - 

stavby. Knižnicu sme „preliezli“ od podzemia až po najvyššie poschodie a dojem bol výborný. Ako 

knihovníkov nás zaujali také vychytávky ako samoobslužný výpožičný pult, turniket na rátanie 

návštevnosti, triednik vrátených kníh, možnosť prenájmu boxov  na učenie, otváracia doba do druhej 

v noci, znižovanie nákupu klasických kníh na 1200 ročne v prospech elektronických zdrojov, ale aj 

motto knižnice „Knihovna je služba“ či vtipné nápisy a obrázky v interiéry knižnice. 

Exkurzia ponúkla každému samozrejme aj možnosť potúlať sa po Prahe, navštíviť miesta, ktoré má 

rád alebo spoznať nové zákutia českého hlavného mesta. A samozrejme aj chvíle na vzájomné 

rozhovory; čo máme nové vo svojich knižniciach a vo svojich životoch. Čiže všetko bolo ako malo byť. 

Na záver za všetkých účastníkov ďakujeme dvom predsedníčkam (súčasnej a bývalej) našej krajskej 

pobočky SSKK PhDr. Anne Kucianovej a PhDr. Alexandre Krškovej za zorganizovanie exkurzie a cenné 

rady počas pobytu v Prahe. 

Za všetkých exkurzistov zapísala Zuzana Mjartanová. 


