Exkurzia členov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Žilinského kraja
18. júna 2019 odcestovali členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov
a knižníc Žilinského kraja na návštevu severnej Moravy. Cieľom bola exkurzia v Knihovne
Třinec , potom návšteva Frýdeckého zámku a napokon sladkou čerešničkou na torte mala
byť návšteva vo firme Marlenka. Program exkurzie sme vyskladali tak, aby sme sa nielen
odborne vzdelali a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce, ale aby sme si rozšírili obzory aj
z iných oblastí. Pri tvorbe programu sme spolupracovali s pracovníkmi knižníc v Třinci a vo
Frýdku Místku. Záujem o exkurziu bol zo strany členov obrovský. Dokonca to v jednej chvíli
vyzeralo tak, že kapacita objednaného autobusu nám ani nebude stačiť . Napokon sa ale
všetko utriaslo a na severnú Moravu sa vybralo 44 dychtivých knihovníkov. Na „palube“
nášho autobusu sa postupne pousádzali knihovníci z Liptovského Mikuláša, Liptovského
Hrádku a Ružomberka, Dolného Kubína, Martina, Žiliny, Kysuckého Nového Mesta a Čadce.
Prvou zastávkou na našej knihovníckej púti bola Knihovna Třinec. Túto inštitúciu sme si
vybrali na základe referencií o výborne fungujúcej, mladej a najmä inovatívnej a inšpiratívnej
knižnici. Knihovnícke tamtamy nesklamali a účastníci exkurzie boli očarení nielen priestormi
rekonštruovanej budovy, ktorá sa z materskej školy, premenila na modernú knižnicu, ale
s veľkým záujmom si vypočuli prezentáciu o knižnici a jej, najmä komunitných, aktivitách.
Samozrejme nemohla chýbať ani prehliadka knižničných priestorov a diskusie o jej činnosti,
či porovnávanie činnosti třineckej knižnice s aktivitami našich knižníc. Po viac ako dvoch
hodinách strávených v príjemnom prostredí, s milými a ochotnými kolegami z třineckej
knižnice, sme pokračovali vo svojej, dopredu nalinkovanej, ceste. Autobusom sme sa
presunuli do neďalekého mesta Frýdek Místek, kde nás očakávali v Múzeu Beskyd. Celé
múzeum je umiestnené v malebnom zámku, ktorý sa nachádza priamo na historickom
námestí. Objednaný sme mali zámocký okruh, ktorý sme postupne v dvoch samostatných
skupinách absolvovali. Prezreli sme si zrekonštruovanú rytiersku sálu s 35 erbami sliezskej
šľachty, zámocké interiéry, vyhliadkový gloriet, kaplnku sv. Barbory, tí odvážnejší z nás sa
odhodlali a vstúpili do ľadovne v zámockom parku, ktorá je sprístupnená od roku 2011. Záver
exkurzie sme naplánovali tak, aby sme sa aj niečo nové dozvedeli, aj si dopriali výbornú
poobednú kávičku so sladkým občerstvením. Vďaka tipu od kolegov z knižnice vo Frýdku
Místku sme objednali exkurziu vo firme Marlenka, ktorá vyrába vychytené medové zákusky.
Prvá časť programu v Marlenke bola venovaná prezentácii o firme, je vzniku a vývoji.
V priebehu prezentácie bola účastníkom servírovaná káva a sladké občerstvenie, výlučne
z portfólia Marlenky. V druhej časti exkurzie sme absolvovali prehliadku výrobných
priestorov firmy s erudovaným výkladom. Záver návštevy patril drobným nákupom sladkých
dobrôt vyrábaných v tejto celosvetovo známej firme. A keďže deň sa už prehupol do
podvečerných hodín a všetky naplánované aktivity sme mali za sebou vybrali sme sa na cestu
domov.
Čo dodať na záver? Knihovnícka komunita žilinského kraja sa opäť po dvoch rokoch vybrala
na skusy do sveta. Pred dvomi rokmi to bola veľmi vydarená exkurzia po knižniciach v Prahe,
teraz naše kroky zamierili na Moravu. Atmosféra bola výborná, zážitky, či už z knižnice, ale aj

z ďalších navštívených zariadení, boli tiež vynikajúce. A o tom, že bolo naozaj dobre svedčí aj
skutočnosť, že kolegovia už teraz začínajú veľmi intenzívne rozmýšľať, kde sa vyberieme
nabudúce. A tak vyzývam kolegov knihovníkov z ďalších krajov – ak máte aj vy podobne
dobré skúsenosti z vašich exkurzií , videli ste niečo, čo sa oplatí vidieť - dajte tip aj nám
ostatným a zase my veľmi radi ponúkneme naše know how vám.

PhDr. Alexandra Kršková
predsedníčka
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Žilinského kraja

