
Knihovnícka sieň slávy za rok 2013 

Dňa 18. februára 2014 bola uvedená do Knihovníckej siene slávy za rok 2013 za celoživotný 
prínos pre slovenské knihovníctvo PhDr. Sylvia Neisser Kováčová, PhD. 

 

 

PhDr. Sylvia Neisser Kováčová, PhD. 
vedúca informačného strediska a knižnice Goetheho – inštitútu v Bratislave 
 
Profesijný životopis 
Po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať v Ústrednej knižnici Slovenskej 
akadémii vied. Z knižnice si na dva roky odskočila opäť do školy, kde si na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského – Katedre knihovedy a vedeckých informácií urobila 
ašpirantúru. V Ústrednej knižnici SAV pracovala do roku 1988, potom odišla pracovať 
do Slovenskej lekárskej knižnice, kde pobudla do roku 1991.  

V roku 1992 nastúpila do Goetheho inštitútu – Informačného strediska a knižnice, kde pracuje 
dodnes. 

Je členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, v rokoch 2005 až 2009 bola 
predsedníčkou Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja. 
Je vydatá a má dve deti. 
 
Menovaná  ako vedúca Informačného strediska a knižnice Goetheho inštitútu partnersky 
spolupracuje vyše dvadsaťdva rokov s knižnicami, knihovníckymi zväzmi, vzdelávacími 
inštitúciami na Slovensku a v zahraničí a tým podporuje odborný dialóg a výmenu skúseností. 
Na Slovensku organizuje s partnerskými knižnicami, so Spolkom slovenských knihovníkov 
a knižníc a so Slovenskou asociáciou knižníc konferencie, podporuje študijné cesty 
a výmenné pobyty v knižničnej a informačnej oblasti v Nemecku a v iných krajinách EÚ. V 
rokoch  2005 –  2009 vykonávala funkciu predsedníčky Krajskej pobočky Spolku 
slovenských knihovníkov a výrazne prispela k oživeniu spolkovej činnosti. 
 
V decembri 2013 jej bola udelená cena Klaus von Bismarck Preis (prezident Goethe-
Institut v rokoch 1997 – 1989). Je to najvyššie ocenenie práce pre Goethe-Institut. Zo štatútu 
ceny vyberáme „je poctou pre zamestnancov, ktorí podporujú dlhodobé vynikajúce 

profesionálne služby, účel Goetheho inštitútu, alebo za vynikajúce príspevky v mimoriadnych 

situáciách". 
Od roku 1991 sa udeľuje každoročne dvom zamestnancom v celosvetovej sieti ústavu. 
 
 



Dňa 18. februára 2014 na fašiangovom stretnutí členov Krajskej pobočky Slovenského 
spolku  knihovníkov a knižníc bratislavského kraja bola Sylvia Neisser-Kováčová uvedená 
do Knihovníckej siene slávy za rok 2013 za celoživotný prínos pre slovenské knihovníctvo. 
 
Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa pracovných aj osobných úspechov! 
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