
Exkurzia vo Viedni 

KP SSK Bratislava opakovane zorganizovala exkurziu do viedenských knižníc, 16. 6. 

2011  

Príjemný slnečný štvrtok 16. jún bol dňom našej plánovanej exkurzie do viedenských knižníc. 

Na vlakovej stanici sme sa stretli – malá, ale sympatická skupina (v ktorej boli tento krát aj 

dvaja páni). Náš predpoludňajší program vyplnila návšteva Rakúskej národnej knižnice 

(Österreichische Nationalbibliothek), v ktorej nás opäť privítal Dr. Michal Lion. Typickým 

šarmantným rozprávačským štýlom nás previedol po knižnici a okrem informácií súvisiacich 

s činnosťou knižnice sme sa dozvedeli aj niekoľko perličiek zo života. Finálom celej 

prehliadky bola návšteva Prunksaalu (historickej barokovej knižnice), ktorá vždy poteší oko i 

srdce knihovníka. S Dr. Lionom sme sa priateľsky rozlúčili a prišiel čas na obed alebo aspoň 

malé občerstvenie.  

Všetko sme stihli v časovom pláne a sprevádzaní horúcimi slnečnými lúčmi sme sa presunuli 

do Hlavnej verejnej knižnice (Hauptbücherei Wien). Tam nás čakala temperamentná smršť v 

podobe Andreasa Wimmera. Oduševnený knihovník nás previedol snáď každým kútom 

knižnice a odhalil nám aj služobné kancelárske priestory. Naše neskrývané nadšenie ho azda 

povzbudzovalo k tomu, aby nám povedal a ukázal ešte viac. Pamätám si nadšenie 

knihovníčok z minulého roka, ale myslím, že tohoročné bolo ešte omnoho výraznejšie. Táto 

knižnica je skutočne šťastným spojením inovácií, modernosti, finančného dostatku a skvelých 

ľudí, ktorí s ňou doslova dýchajú. 

Exkurzie boli pre nás obohacujúcim zážitkom a impulzom do práce. Môžeme optimisticky 

veriť, že jedného dňa sa k úrovni týchto knižníc aspoň priblížime.  

Na záver (ale v neposlednom rade) veľmi pekne ďakujem kolegyniam Zorke Wagner a 

Kataríne Bokrošovej za intenzívnu spoluprácu pri tlmočení v Hauptbücherei Wien.  

Všetkým ďakujem za účasť a teším sa spolu s vami na ďalšie exkurzie! 

Helena Mlejová 

  

Rakúska národná knižnica (Heldenplatz) 



 
Všeobecná študovňa národnej knižnice 

 
S Dr. Lionom vo vstupnej hale 

 
Hauptbücherei Wien (Urban-Loritz-Platz) 



 
Svetlo a priestor verejnej knižnice 

 
S Andreasom Wimmerom v akcii 

 

 

Viac fotografií (nielen) z viedenských knižníc  

http://picasaweb.google.com/101997923381358406978 
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