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Činnosť Spolku slovenských knihovníkov a knižníc - bibliografia je bohatá na rôzne typy 

aktivít, predovšetkým na prípravu rozličných typov podujatí. Ich bohatosť a rôznorodosť je 

závislá na záujme a ochote ľudí venovať svoj čas  takýmto typom aktivít, ktoré propagujú 

regióny a inštitúcie navonok.  Uskutočnené aktivity vždy prinášajú svoje ovocie, a tým je 

návštevnosť knižníc, ich propagácia a informovanosť ľudí o tom, čo sa v knižnici a regióne 

uskutočňuje. Dôležité je, aby si ľudia uvedomovali, aké významné výročia a osobnosti k danému 

regiónu patria, čo významné urobili osobnosti pre príslušný región.  

 

V roku 2015 mala SSKK - Bibliografia  naplánovaných 11 podujatí, uskutočnili sa všetky.  

Okrem toho sa uskutočnilo aj 7 metodických regionálnych porád bibliografov v jednotlivých 

regiónoch Slovenskej republiky. 

Uskutočnili sa dve významné medzinárodné podujatia – Kolokvium knižnično-informačných 

expertov krajín V4+ v Bratislave a Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 

2015 v Českých Budějoviciach,  ďalej podujatia s medzinárodnou účasťou - vedecké konferencie, 

z ktorých jedna  sa uskutočnila v Martine v Literárnom múzeu – Zrod a cesty knihy, Dejiny 

knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov, ktorá sa uskutočnila 

v Prešove, ďalej Dni Milana Hodžu 2015  – na tému Dr. Ivan Markovič - Politik, legionár, 

publicista zorganizovala SNK v Martine v spolupráci so SAV, Pramene slovenskej hudby V 

v Levoči a  Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu v Banskej 

Bystrici.  Desať podujatí bolo metodických alebo vedeckých a odborných konferencií a 

seminárov. Ako každý rok uskutočnilo sa aj  tradičné stretnutie seniorov - v roku 2015 to bola 

Žilina, boli sme si pozrieť zaujímavosti žilinského regiónu. 

 

Významným medzinárodným podujatím bolo Medzinárodné kolokvium českých, moravských 

a slovenských bibliografov 2015, ktoré sa  konalo v dňoch 9.-11. októbra  2015 v Českých 

Budějoviciach.  Konalo sa v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. 

Podujatie bolo venované viacerým témam, odznelo množstvo zaujímavých príspevkov na 

stanovené témy, ďalej to boli  vzájomné česko-moravsko-slovenské literárne vzťahy, ale zazneli 

aj ďalšie významné témy týkajúce sa vzájomného pôsobenia Čechov  na Slovensku a Slovákov 



v Čechách z rozličných oblastí, čo veľmi príjemne oživilo toto tradičné stretnutie. Z podujatia sa 

vždy vydávajú dva zborníky – jeden na slovenskej strane v elektronickej podobe zverejnený na 

webovej stránke www.snk.sk pod Národnou bibliografiou (Bibliografický zborník) a jeden na 

českej strane v tlačenej podobe (Sborník SDRUK-u). 

Toto podujatie sa stalo tradičným stretnutím českých, moravských a slovenských bibliografov, na 

ktorom sa konzultujú  rôzne typy problémov, ale aj konkrétna forma vzájomnej spolupráce 

jednotlivých zainteresovaných knižníc v rozličných oblastiach. Podujatia sa zúčastnilo cca 65 

zástupcov zo slovenských,  českých a moravských knižníc. V roku 2016 sa podujatie uskutoční 

na Slovensku, hostiteľom bude mesto Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica.  

 

Ďalším tradičným podujatím je Seniorklub 2015, ktorý sa každoročne koná v inom regióne našej 

republiky. V roku 2015 sa ho zúčastnilo vyše 50 účastníkov z celého Slovenska zo všetkých 

sekcií SSKK a uskutočnilo sa v Žilinskom regióne, kde nás veľmi milo a starostlivo prijala 

Krajská knižnica v Žiline. Veľmi príjemné stretnutie bolo zamerané predovšetkým na  prírodné, 

kultúrne, historické a iné zaujímavosti regiónu. Videli sme veľa zaujímavostí Žiliny, ale aj okolia  

- rázovitú obec Čičmany, Rajecké Teplice a Rajeckú Lesnú – absolvovali sme prehliadku 

Slovenského Betlehemu a Kalvárie a videli sme ďalšie zaujímavé miesta. Spoločenské posedenie 

sa uskutočnilo v priestoroch Penziónu u Hromadov v Rajeckej Lesnej.  V rámci posedenia si 

účastníci podiskutovali a porozprávali o svojich problémoch a zážitkoch. Druhý deň bol 

venovaný ďalším známym a menej známym zaujímavostiam mesta Žiliny a osobnostiam, ktoré 

v ňom pôsobili.  V roku 2016 by sa malo stretnutie konať podľa návrhu prítomných  

v nitrianskom regióne. Výdavky na autobus hradil SSKK.  

 

Z metodických, odborných a vedeckých  podujatí sa uskutočnili nasledovné plánované 

podujatia: 

V dňoch 8.-9. júna 2015 sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade v Bratislave medzinárodné 

kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré organizovali Štátna vedecká 

knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská národná knižnica, SSKK a SAK, ako aj Univerzitná 

knižnica v Bratislave a zúčastnilo sa ho cca 100 účastníkov. 

Dňa 13. mája 2015 sa uskutočnilo ďalšie metodické podujatie v Martine, už tradične každoročne 

sa konajúce Bibliografický deň 2015.  Zúčastnilo sa ich cca 50 ľudí. Podujatie bolo venované 

http://www.snk.sk/


problematike štandardizácie,  MDT, AACR 2, MARC 21, ISBD, technikám citovania, ISO 

normám a ďalším problémom. Je to významné diskusné fórum bibliografov, predovšetkým 

regionálnych bibliografov ku jednotlivým problémom, ktoré ich trápia v bibliografickom 

spracovaní záznamov rôznych typov bibliografických dokumentov.  

V dňoch 5.-7. mája 2015 sa uskutočnila v Literárnom múzeu SNK v Martine medzinárodná  

konferencia pod názvom Zrod a cesty knihy, na ktorej boli prezentované najnovšie výsledky 

výskumu a bádania v oblasti dejín knižnej kultúry z rôznych aspektov. Podujatia sa zúčastnilo cca 

70 účastníkov, odznelo 32 prednášok na stanovené témy. 

Ďalším metodickým podujatím boli Bratislavský bibliografický deň 2015, ktorý sa konal dňa  

17. júna  2015  v Univerzitnej knižnici v Bratislave v ich priestoroch na Klariskej ulici. 

Zúčastnilo sa ho cca 50-60  účastníkov. Podujatie bolo venované problematike štandardizácie, 

MDT, AACR 2, MARC 21, ISBD, technikám citovania a ISO normám. Je to významné diskusné 

fórum bibliografov akademických knižníc, ale aj vedeckých a regionálnych knižníc tohto regiónu 

ku jednotlivým problémom, ktoré ich trápia. 

V dňoch 25.-28. júna 2015  sa v Martine a  v Sučanoch uskutočnili Hodžove dni 2015.  Boli to 

viaceré akcie, ktorým dominovalo významné podujatie - medzinárodná vedecká konferencia   

pod názvom Dr. Ivan Markovič - Politik, legionár, publicista. Na konferencii sa zúčastnilo cca 

120 účastníkov, ale spolu na všetkých sprievodných akciách to bolo niekoľko stoviek účastníkov. 

Podujatie popri SNK spoluorganizoval Úrad vlády, Mesto Martin, Ústav politických vied SAV, 

Obec Sučany  a ďalšie významné inštitúcie. 

Dňa 9. septembra 2015 sa uskutočnilo ďalšie metodické podujatie Prešovský bibliografický deň 

2015, ktoré sa už tradične konalo v Prešove. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity  

v Prešove, v ktorej priestoroch sa podujatie uskutočnilo, bola spoluorganizátorom podujatia. 

Zúčastnilo sa ho cca 50 účastníkov – bibliografov vedeckých, akademických a regionálnych 

knižníc východného Slovenska – košického a prešovského regiónu, ktorí sa venovali 

problematike štandardizácie, MDT, AACR2, ISBD, MARC 21, technikám citovania a ISO 

normám, ako aj ďalším problémom, ktoré knihovníkom a bibliografom znepríjemňujú život  

a potrebujú ich riešenie v konkrétnych situáciách.  

V dňoch 22.-23. septembra 2015 sa uskutočnila v Levoči 5. konferencia hudobných knihovníkov, 

archivárov a múzejníkov pod názvom Pramene slovenskej hudby V.  1. Písomné hudobné 

pramene 16. - 18. storočia na Slovensku. 2. Služby pre osoby so zdravotným postihnutím, 



Autorský zákon a Metodika spracovania hudobných dokumentov, Virtuálna národná 

fonotéka. Konferencia spolu s Plenárnym zasadnutím Slovenskej národnej skupiny IAML sa  

uskutočnila v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a zúčastnilo sa jej 

cca 35 účastníkov zo Slovenska a z Čiech.   

V dňoch  28.-29. septembra 2015  sa uskutočnila v Prešove vedecká konferencia k dejinám 

knižnej kultúry, usporiadaná pri príležitosti vyhlásenia roka 2015 za Rok Ľudovíta Štúra pod 

názvom Dejiny knižnej kultúry Slovenska - 19. storočie v zrkadle písomných prameňov.  

Podujatie zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove a zúčastnilo sa ho cca 80 účastníkov. 

Bol to seminár zameraný na prezentáciu aktuálnych interdisciplinárnych výskumov kultúrneho 

dedičstva. 

V dňoch 27.-28. októbra 2015 sa uskutočnila v Banskej Bystrici medziodborová vedecká 

konferencia  pod názvom Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj 

regiónu. Podujatie organizovala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF 

UMB a Slovenská národná knižnica pri príležitosti 760. výročia udelenia mestských práv mestu 

Banská Bystrica. Zúčastnilo sa ho cca 70 účastníkov.  

Posledným metodickým podujatím bola už tradičná Koordinačná rada pre bibliografickú 

činnosť v Slovenskej republike dňa 9. decembra 2015 v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine. 

   Výpočet podujatí je bohatý, je za ním kus práce, predovšetkým SSKK - Bibliografia,  ale aj 

ďalších našich aktívnych kolegov zo všetkých typov knižníc, ktorí vždy  ochotne  prispejú 

svojimi aktivitami a osobnou účasťou pri organizovaní našich stretnutí a podujatí.  

   

                                                                                                 PhDr. Anna Kucianová, PhD.  


