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Stáž v ŠVK v Banské Bystrici 
podruhé           

Ivana Novotná           
 

     Možná si ješt� n�kte�í pamatujete �lánek kolegyn� L. Jirk� o odborné stáži ve Štátne 
vedecké knižnici v Banské Bystrici (viz U nás 3/2003), která prob�hla v rámci družby SVK HK 
s touto knihovnou. I v tomto roce jsme navázali na tuto – dá se již snad �íci – tradici a ve 
dnech 21. 6. – 25 .6. 2004 jsme s kolegyní B. Blažkovou knihovnu navštívily. 
 
      Stejn� jako naši kolegové vloni jsme prošly všemi provozy knihovny, dob�e jsme si 
prohlédly centrum Banské Bystrice – historické nám�stí a hrad, Stredoslovenské múzeum, 
památník SNP (ten bohužel pouze zvenku, protože byl v té dob� v rekonstrukci) a podnikly 
jsme n�kolik výlet� do banskobystrického okolí (rodný d�m Jozefa Gregora Tajovského, 
Zvolenský zámek, Krajská knihovna ve Zvolen�, park v lázních Slia�). Nechyb�l ani kulturní 
zážitek v podob� operního p�edstavení. 
 
      Nechceme zbyte�n� opakovat už jednou �e�ené, a proto se zdržíme detailního popisu 
provozu i organizace knihovny jako takové. To najdete nejen ve výše zmín�ném �lánku, ale 
též na stránkách banskobystrické ŠVK (http://www.svkbb.sk ). Zd�razníme jen to, co je v 
knihovn� nového nebo co nás zvláš� zaujalo.  
 
      Hodn� zajímavá je již budova ŠVK sama o sob�, resp. hlavní budova, protože ŠVK jich 
má hned n�kolik. Hlavní budovu v Lazovné ulici tvo�í dva bývalé m�š�anské domy, v 
minulosti spojené do jediné budovy. Pozd�ji zde sídlil župní ú�ad. Tato krásná historická 
budova slouží výborn� nejen jako p�íjemné studijní prost�edí, ale též jako reprezentativní 
místo pro regionální prezidentskou kancelá�, kam jsme m�ly možnost též nahlédnout. V 
sou�asnosti se zde dokon�uje rekonstrukce. V dalších budovách (v Lazovné ulici, v Tajov�, v 
Podkonicích) jsou umíst�ny expozice Literárneho a hudobného múzea, které je sou�ástí 
knihovny. 
 
      Hlavní expozice Literárneho a hudobného múzea – Domov múz – se nachází v podkroví 
hlavní budovy. Týká se d�jin hudby, literatury a loutkové tvorby v regionu Banské Bystrice a 
st�edního Slovenska. Další expozice obsahují d�jiny hudebních nástroj� na Slovensku a 
rodné domy významných osobností regionu (Jozef Gregor Tajovský a Jozef Murgaš v 
Tajov�, Pavol Tonkovi� v Podkonicích). Literárne a hudobné múzeum je jedno ze dvou 
pracoviš�, kterému se v letošním roce poda�ilo získat akreditaci v�deckého pracovišt�.  
 
      Odd�lení bibliografie je dalším pracovišt�m s v�deckou akreditací, a to v oborech 



bibliografický systém SNP, slovenská národní regionální retrospektivní bibliografie, d�jiny 
knižní kultury v regionu a d�jiny školních knihoven na Slovensku (celé Slovensko).  
 
      Co vlastn� v�decká akreditace pro odd�lení znamená? Jak nám �ekla vedoucí odd�lení 
bibliografie PhDr. Darina Šov�íková, znamená to významné finan�ní p�isp�ní, ale také 
spoustu práce navíc. Jednou za �ty�i roky musí každé z pracoviš� tuto akreditaci obhájit – to 
zahrnuje publikování, tvorbu bibliografií, p�ednášky, navázání spolupráce s historickým 
ústavem Univerzity Mateje Bela, garance diplomových prací, praxe pro studenty atp., 
spolupráce se Slovenskou akadémií vied, která bude posílat bibliografické záznamy o SNP z 
odborné literatury atd.; pracovníci Muzea budou muset d�lat s malými obm�nami, s ohledem 
na své zam��ení, totéž. Každý z pracovník� bude svoji akreditaci obhajovat samostatn�. 
Každoro�n� se chystá odd�lení bibliografie po�ádat dv� setkání – jeden odborný seminá� se 
sborníkovým výstupem a setkání zam��ené na ur�itou osobnost – výstupem bude personální 
bibliografie.  
 
      Po celou dobu pobytu se o nás výborn� starala hlavn� PhDr. O�ga Doktorová, ale i další 
kolegyn� z ŠVK. Byly jsme nadšeny slovenskou pohostinností a na stáž budeme ob� rády 
vzpomínat. 
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