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Úvod

Milé knihovní ky, milí knihovníci,
záverom roka Vám prinášame alšie íslo Regionálneho knihovníka s aktuálnymi
informáciami z oblasti knihovníctva.
Rok 2010 bol nielen pre knihovnícku verejnos zaujímavý kultúrno-vzdelávacím
projektom Slovenskej televízie Moja NAJ KNIHA, ktorého cie om bolo prispie k zvýšeniu
záujmu o literatúru zo strany detí, mládeže aj dospelých a vyvrcholil vyhlásením
najob úbenejšej a naj ítanejšej knihy. Ktorá to bola sa dozviete na nasledujúcich stránkach.
Chceme upozorni zria ovate ov verejných knižníc regiónu na zmenu „Grantového
systému“ Ministerstva kultúry SR. Pre rok 2011 dochádza k zmene poskytovania finan ných
prostriedkov pod a nového zákona NR SR . 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MK SR pod názvom DOTÁCIE 2011. Podrobnosti o ú ele poskytnutia dotácie, vzore
žiadosti, popise a celkového rozpo tu projektu s alšími podrobnos ami o náležitostiach
žiadosti nájdete na stránke www.culture.gov.sk. Je dôležité, aby obce ako zria ovatelia
knižníc, ktoré chcú požiada o „dotáciu“ tak vykonali najneskôr v termíne do 7. februára
2011 prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorej sú as ou je vyplnenie elektronického
formulára na webovom sídle MK SR. Pre rok 2011 je stanovená min. 5% spoluú as
žiadate a.
Spolok slovenských knihovníkov vyhlásil XII. ro ník „Týžd a slovenských knižníc“
v ase od 28. marca – 3 apríla 2011, v rámci ktorého môžete pripravi ubovo né aktivity
pre svojich návštevníkov, napríklad sa zapoji do úspešného medzinárodného podujatia na
podporu ítania deti – Noc s Andersenom 2011, ktoré sa bude kona d a 1. apríla 2011. Ak
Vám nechýba chu , nadšenie a fantázia, môže sa prida tento rok aj Vaša knižnica. V prípade,
že nemáte vhodné priestory, môžete využi spoluprácu so základnou školou v obci. asopis
Vám prináša nieko ko tipov a námetov z predchádzajúcich ro níkov spolu s postupom
registrácie do ve kej rodiny „rozprávkových noc ažníkov“.
Je našou povinnos ou Vás informova o rozšírení po tu osobných údajov, ktoré môže
knižnica od itate ov vyžadova a následne spracováva vo svojich informa ných systémoch
na ú el poskytovania knižni no-informa ných služieb, ktoré Úrad pre ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky vydal d a 10. 5. 2010 v záväznom stanovisku . 1/2010.
Celoslovenská kampa na podporu ítania DO KNIŽNICE, ktorú v letných mesiacoch
vyhlásila Slovenská národná knižnica v Martine už prináša prvé ovocie. Z ví azných prác
tvorivých detí a mládeže je zostavená putovná výstava návrhov plagátov, bilbordov, komixov,
sloganov a textov piesní, ktoré budú putova pod a záujmu po knižniciach a školách celého
Slovenska. Nieko ko z nominovaných a ocenených návrhov uvádzame i v našom asopise.
Dúfame, že v podobných aktivitách sa bude pokra ova a dokážu takouto nenásilnou hravou
formou propagova knihy a knižnice, ktoré by sa mali sta sú as ou nášho kultúrneho života.
V januári nás aká hodnoti uplynulý rok. Dúfam, že vyplnenie štatistických výkazov
spolo ne zvládneme bez vä ších problémov a aj napriek nepriaznivým ekonomickým
podmienkam budeme môc skonštatova , že knižnice nášho regiónu nestagnujú, ale úspešne
bojujú o priaze svojich používate ov.
Verím, že si v asopise nájdete zaujímavé a nové informácie, ktoré budete môc
využi vo Vašej alšej knihovníckej práci.

Danka Šagiová, metodi ka
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MOJA NAJ KNIHA
Slovenská televízia odvysielala kultúrno-vzdelávací projekt
Moja naj kniha, ktorého cie om bolo prispie k zvýšeniu
záujmu o literatúru zo strany detí, mládeže aj dospelých
a vyvrcholil vyhlásením najob úbenejšej a naj ítanejšej knihy.
Hlavné ažisko projektu tvorilo pä ve erov STV 2, na ktorých
bolo postupne nominovaných Naj 100, Naj 25, Naj 10 kníh
a napokon bol vyhlásený ví azný titul. Každý z televíznych
ve erov hostil známe osobnosti, spisovate ov a umelcov, ktorí
prezradili, aký majú vz ah ku knihám a ítaniu a vyznali sa, ktorá kniha je ich
najob úbenejšou, ako ovplyvnila, obohatila, i zmenila ich život. Do hlasovania o
najob úbenejšiu knihu, ktoré za alo 25. apríla 2010, sa mohli zapoji všetci itatelia
prostredníctvom webu, SMS a hlasovacích lístkov, ktoré na nich akali vo vybraných
kníhkupectvách. Do celonárodného projektu bola aktívne zapojená aj široká sie knižníc,
kníhkupectiev, škôl a iných organizácií, v ktorých tvorcovia pripravili pre záujemcov aj
pútavé sprievodné podujatia.
Na poslednom televíznom ve ere 4. novembra 2010 zo závere nej nominovanej desiatky kníh
napokon SMS-kové hlasovanie ur ilo toto poradie:

1. Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky
2. ubo Dobrovoda: Ja, malká
3. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
4. Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu
5. Stephenie Meyerová: Súmrak
6. Dan Brown: Da Vinciho kód
7. William Paul Young: Chatr
8. Charlotte Brontëová: Jana Eyrová
9. Paulo Coelho: Alchymista
10. Joseph Heller: Hlava XXII

KNIHA JE AKO SVETLO. ODHA UJE NEPOZNANÉ.
Žiaci VI.A, Gymnázium Bernolákova 37, Šurany
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DOTÁCIE MK SR 2011
Ministerstvo kultúry SR mení pre rok 2011 spôsob poskytovania finan ných
prostriedkov pod a doterajšieho „Grantového systému“ v súlade s novým zákonom NR SR .
434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Výnos MK SR
z 15.12.2010 . MK-2320/2010-10/11656 upravuje podrobnosti o ú ele poskytnutia dotácie,
vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpo tu projektu a alších podrobnostiach o
náležitostiach žiadosti. Po zverejnení „Výzvy na predkladanie žiadostí“ na stránke
ministerstva www.culture.gov.sk bude možné požiada o poskytnutie dotácie prostredníctvom
písomnej žiadosti, ktorej sú as ou je vyplnenie elektronického formulára na webovom sídle
MK SR. Predpokladaným termínom spustenia elektronickej registrácie žiadostí o poskytnutie
dotácie je 3. január 2011.
elom programu .2 Kultúrne aktivity v oblasti pamä ových inštitúcií bude
prostredníctvom podprogramov
2.1. Knižnice a knižni ná innos (podujatia, aktivity, elektronizácia, internetizácia)
2.5 Akvizícia knižníc (doplnenie a nákup knižni ného fondu – minimálna výška
požadovanej dotácie je 331,- €)
podpora projektov zameraných na vybrané aktivity v knižni nej oblasti, vybavenia objektov
a priestorov a na akvizi nú innos .
Žiadate o dotáciu (obecný úrad) je povinný okrem žiadosti a jej príloh priloži kópiu
štatútu knižnice a potvrdenia Sociálnej pois ovne, da ového úradu, všetkých zdravotných
pois ovní (bez oh adu na to, i má v nich poistených zamestnancov) že vo i žiadate ovi
neevidujú nedoplatky. Potvrdenia nesmú by staršie ako 3 mesiace. V žiadosti o poskytnutie
dotácie musí by uvedené íslo registrácie žiadate a zo zoznamu knižníc SR, ktorý je
zverejnený na webovej stránke MK SR.
Spoluú as žiadate a o poskytnutie dotácie je stanovená na min. 5%.
Termín uzávierky predkladania kompletných žiadostí o poskytnutie dotácie bude
7. február 2011.

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2011
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TÝŽDE SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje pre rok 2011 už
12. ro ník „Týžd a slovenských knižníc“, ktorý sa bude
kona v ase od 28. marca – 3 apríla 2011. Logo TSK
zostáva nezmenené.
Zvýšená aktivita knihovníkov v rámci tohto týžd a je
príležitos ou pre všetky knižnice dokáza , že sú
životaschopné inštitúcie, ktoré napriek množstvu rôznorodých
problémov a nedostatku finan ných prostriedkov chcú a vedia
ponúknu ve a zaujímavého, nového, pou ného i zábavného
pre svojich itate ov a návštevníkov.

NOC S ANDERSENOM 2011
Spolok slovenských knihovníkov pozýva všetky verejne a školské knižnice na
Slovensku, aby sa aj v roku 2011 aktívne zapojili do úspešného
medzinárodného podujatia na podporu ítania deti – Noc s
Andersenom 2011, ktoré sa bude kona d a 1. apríla 2011.
AKO SA MOŽNO PRIHLASI ?
Všetky knižnice a školy, ktoré sa rozhodnú aktívne zapoji do
podujatia Noc s Andersenom, sa musia vopred zaregistrova
prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára,
ktorý je k dispozícii na troch miestach:
- na webstránke Knihovny B. B. Buchlovana Uherskom
Hradišti
http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem
- na novej medzinárodnej webstránke Noci s Andersenom
http://www.nocsandersenem.cz
- na celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib, kde
priebežne uverej ujeme aktuality o partneroch podujatia,
výzvy na prihlásenie i reportáže po podujatí
www.infolib.sk
Registrácia knižníc je potrebná nielen kvôli štatistickým ukazovate om, ale najmä
kvôli mediálnej propagácii knižníc, v rámci ktorej SSK v komunikácii so Slovenským
rozhlasom, hlavným mediálnym partnerom, alebo s televíznymi štábmi usmer uje možne žive
vstupy z knižníc a z podujatia. Každá zaregistrovaná slovenská knižnica navyše získava ešte
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alšiu výhodu, ku ktorej sú potrebné kontaktné údaje a jej presná adresa – na zaslanie
knižného daru od generálneho partnera SSK pre Noc s Andersenom, ktorým je Vydavate stvo
Slovart.

O VŠETKO SA DEJE PO AS NOCI S ANDERSENOM?
Všetky zú astnené deti predovšetkým zažívajú neobvyklé veci. Okrem samotného
nocovania medzi regálmi knižníc v spacákoch do noci ítajú a po úvajú rozprávky,
dramatizujú alebo ilustrujú ich príbehy, vyrábajú masky na karnevalový sprievod alebo
pátrajú po stratených rozprávkových bytostiach. V mnohých knižniciach podstupujú deti
skúšky odvahy po as no ných pochodov a merajú si sily vo vedomostných sú ažiach. Niekde
zažijú oh ostroj, inde boj so sedemhlavým drakom, spolo ne varenie krupicovej kaše,
vankúšovú vojnu alebo pyžamovú párty. Mnohým de om prídu pre íta rozprávky známi
spisovatelia, herci, speváci, ale aj starostovia miest a obci alebo známi športovci, zaujímaví
udia z Vášho okolia.
Už sa stalo tradíciou, že deti každoro ne sadia v blízkosti knižníc rozprávkové stromy,
tzv. Rozprávkovníky – Fabularius Anderseni, ktorých je už dnes v echách, na Slovensku a v
Po sku vysadený celý les. Po as desiatich ro níkov Noci s Andersenom deti zasadili približne
1 500 rozprávkovníkov s prianím, aby každý rok prinášali úrodu nových rozprávok. Po et
deti, ktoré strávia Noc s Andersenom v knižnici, je rôzny – od komorných podujatí pre 7 – 20
deti až po najpo etnejšiu Noc s Andersenom, ktorá sa každoro ne koná v Základnej škole
Nižná brána v Kežmarku, s po tom 200 deti na jednom mieste.
Vydavate stvo Slovart ako generálny partner podujatia od roku 2007 venuje každej
slovenskej knižnici alebo škole, ktorá sa aktívne zapojí do Noci s Andersenom, knižný dar v
po te 1 – 2 knihy do ich knižného fondu. Významným mediálnym partnerom je Slovenský
rozhlas/Rádio Slovensko, ktorý od rana až do nasledujúceho rána pravidelne vysiela krátke
rozprávky, živé vstupy z knižníc a rozhovory so zástupcami slovenského knihovníctva. V
neskorých ve erných hodinách sa téme ítania a významu rozprávok pre rozvoj osobnosti a
kreativity pravidelne venujú významní hostia v štúdiu. V živých vstupoch sa posluchá i môžu
dozvedie o priebehu Noci s Andersenom v jednotlivých knižniciach zo všetkých regiónov
Slovenska.

VYZVA PRE VŠETKY KNIŽNICE
Pä úspešných celoslovenských ro níkov Noci s Andersenom, ktoré sa uskuto nili v
rokoch 2006 – 2010, priniesli konkrétne výsledky v podobe zvýšeného záujmu zú astnených
detí o ítanie kníh a astejšie navštevovanie knižníc, presne v zmysle motta Noci s
Andersenom: Dobrá vec sa podarila – detská knižka zví azila. Množstvo dôkazov o
úspešnosti podujatia v slovenských regiónoch, mestách, obciach, vo verejných aj v školských
knižniciach nájdete pri ítaní podrobných reportáží z podujatia Noc s Andersenom na
celoslovenskom portáli InfoLib.
Tešíme sa na spoluprácu aj s
nám od roku 2011 pridajú!

alšími verejnými a školskými knižnicami, ktoré sa k
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V Hontiansko-novohradskej knižnici A.H.Škultétyho vo Ve kom Krtíši je posledné
dva roky o „Noc s Andersenom“ ve ký záujem a je odmenou najaktívnejším itate om.

V regionálnej knižnici poprial dobrú noc de om
primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš.

V no nej knižnici h adali „noc ažníci“
skryté poklady medzi knihami.

Osobné údaje používate ov knižnice.
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal d a 10. 5. 2010
záväzné stanovisko . 1/2010, v ktorom sa rozširuje po et osobných údajov, ktoré knižnice
môžu od itate ov vyžadova a následne spracováva vo svojich informa ných systémoch na
el poskytovania knižni no-informa ných služieb. Pod a tohto stanoviska sú knižnice
oprávnené získava a následne spracováva osobné údaje takto:
1. Pri prihlasovaní detí (maloletej osoby) do 15 rokov za itate a, resp.
používate a knižnice:
- meno
- priezvisko
- adresa trvalého pobytu
- adresa prechodného pobytu
- dátum narodenia
- miesto narodenia
- vzdelanie (ZŠ, SŠ)
Zárove sú oprávnené získava a následne spracúva aj osobné údaje
zákonného zástupcu tejto maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:
- titul
- meno
- priezvisko
- dátum narodenia
- miesto narodenia
- adresa trvalého pobytu
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-

adresa prechodného pobytu
íslo ob ianskeho preukazu
doba platnosti ob ianskeho preukazu

2. Pri prihlasovaní osoby, ktorej bol vydaný ob iansky preukaz, sú knižnice
oprávnené získava a následne spracúva osobné údaje itate a, resp. používate a
knižnice v rozsahu:
- titul
- meno
- priezvisko
- dátum narodenia
- miesto narodenia
- adresa trvalého pobytu
- adresa prechodného pobytu
íslo ob ianskeho preukazu
- doba platnosti ob ianskeho preukazu
- vzdelanie (základné, stredoškolské, vysokoškolské)
- status osoby (študent, dôchodca, iné)
Pod a uvedeného stanoviska získavanie a spracúvanie alších osobných údajov nie je
povolené, pretože nezodpovedajú ú elu ich spracúvania, ktorým je poskytovanie knižni noinforma ných služieb. Úrad pre ochranu osobných údajov SR bude preto akceptova a
považova za adekvátne spracúvanie osobných údajov na ú el poskytovania knižni noinforma ných služieb len osobné údaje v rozsahu vymedzenom v tomto záväznom
stanovisku. Záväzné stanovisko sa vz ahuje na všetky knižnice tvoriace knižni ný systém SR
a na spracúvanie osobných údajov itate ov, resp. používate ov, prípadne ich zákonných
zástupcov v automatizovanej forme (prostredníctvom výpo tovej techniky), inej ako automatizovanej forme (napr. v kartotékach) a iasto ne automatizovanej forme (kombinácia
uvedených), ako aj na všetky tla ivá používané v knižni nej praxi.
Záväzné stanovisko sa nevz ahuje na kontaktné údaje (údaje o ísle telefónu a adrese
elektronickej pošty), ktoré nepatria do pôsobnosti Úradu pre ochranu osobných údajov SR a
ktoré môžu knižnice bez rizika získava a spracováva .

Gutenberg sa pochlapil,
prvú knižku vytla il.
knižka drží vo svete prím,
ítanie je predsa in!
Jaroslava O enášová, Ve ký Krtíš
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Celoslovenská kampa na podporu knižníc
a ítania

Slovenská národná knižnica v Martine vyhlásila celoslovenskú kampa na podporu
ítania a zvidite nenia knižníc s názvom DO KNIŽNICE ako sú as prioritného projektu
SNK „Sme tu pre vás, viete o nás?“. Kampa je realizovaná v aka finan nej podpory MK
SR.
Cie om kampane je upriami pozornos verejnosti, najmä detí a mladých udí na
ítanie ako na stále ob úbený spôsob trávenia vo ného asu a tiež na knižnice ako na
kultúrno-informa no-komunitné centrá, a to celým radom tvorivých sú aží zameraných na
rôzne spôsoby propagácie ítania a knižníc.
V letných mesiacoch sa mohli deti a mladí udia zapoji do sú aží zameraných na
návrhy plagátov, komixov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov
podporujúcich ítanie a knižnice. Najmenšie deti za zapojili s rodi mi do h adania
slovenských kníh v domácich knižniciach. Vyhlásenie výsledkov jednotlivých kategórií sa
uskuto nilo 1. decembra 2010. Ví azné návrhy budú použité v rámci celoslovenskej
propagácie ítania a knižníc a z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude zostavená
putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o u prejavia
záujem do 15. januára 2011 a napíšu na e-mail: gabriela.futova@gmail.com, do predmetu
uvedú slovo „výstava“.
Podrobnosti o celej kampani nájdete na www.dokniznice.sk
Ukážky ví azných prác:

KNIHY – VITAMÍNY PRE DUŠU
Daniela Kristeková z Levo e
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BILBORD – autor STANISLAV KOLEŠTÍK z Valaskej Dubovej

REKLAMNÝ PLAGÁT - autor NICOLAS GÁLL z Turne nad Bodvou
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