
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 
Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 
z toho nejaký záver pre nás i pre Vás. 

 

Už 10 rokov, od roku 2012, je našou súčasťou „najmladšie“ odborné pracovisko – dokumentačno-
informačné centrum rómskej kultúry. Jeho hlavnou činnosťou je tvorba a prezentácia digitálnych 
kultúrnych objektov z oblasti rómskej kultúry. Keďže nie každému je jasné, čo sú digitálne kultúrne 
objekty, preložené „do ľudskej reči“ ide o dokumentovanie živých prejavov rómskej kultúry, ktoré 
následne v digitálnej forme prezentujeme na webovom portáli. Z hľadiska obsahu to znamená 
zaznamenávanie rôznych hudobných, speváckych a tanečných vystúpení, procesov a výsledkov 
remeselnej a umeleckej tvorby, spomienkových rozhovorov o historických udalostiach aj osobných 
výzvach a úspechoch.  

Naše kolegyne a kolegovia z tohto pracoviska, resp. z iných pracovísk, ktoré sa vysokou mierou 
podieľajú na výsledkoch práce centra, majú veľa rozličných nápadov ako zdokumentovať kultúrne 
aktivity Rómov, ako o nich prinášať pozitívne informácie, ako predstaviť rómske osobnosti, ktoré môžu 
byť inšpirujúce aj pre mnohých Slovákov.  

Tzv. „živé knihy“ sú projektom, ktorý realizujeme od roku 2015 a vždy si ako „živú knihu“, ktorú netreba 
čítať, stačí len počúvať, vyberieme jednu alebo viacero zaujímavých osôb, ktoré v rozhovore 
„vyspovedáme“. Vzniká zaujímavý dokument, ktorý potom predstavíme verejnosti. Niektoré nahrávania 
sú verejné, iné neverejné, a všetky máte možnosť po spracovaní vidieť až na našom portáli 
www.portalsvk.sk.  

Vyhodnotenie ankety 05.09. – 30.09.2022 

Už niekoľko rokov organizujeme tzv. „živé knihy“, rozprávanie rómskych osobností o ich živote 
a práci. Sú pre Vás tieto podujatia zaujímavé? 

a) áno, na viacerých som už bol/a – 17 odpovedí (55 %) 

b) počul/a som o tom, ale nevidel/a som zatiaľ ani jednu  – 6 odpovedí (19 %) 

c) neviem o nich – 8 odpovedí (26 %) 

Musíme povedať, že nás prekvapil celkom nízky počet respondentov (spolu 31), ktorí zareagovali na 
septembrovú anketovú otázku (je pravda, že do plného mesiaca chýbali 4 dni, možno by bolo 
respondentov viac ). Ale prekvapil nás preto, lebo na sociálnej sieti majú príspevky o práci kolegýň 
a kolegov dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry vysoký kredit. Majú vždy viac reakcií ako 
iné naše príspevky o knižnici a jej aktivitách. Je teda pre nás ťažké si vysvetliť takú nízku angažovanosť 
v ankete, ale návštevnosť nášho profilu na sociálnej sieti Facebook je asi vyššia ako návštevnosť 
webovej stránky. 

Riešenie 

Myslíme si, že to čo bolo uvedené – množstvo reakcií na sociálnej sieti – je asi riešením, preto budeme 
prezentovať a informovať o našich aktivitách najmä na sociálnej sieti. Pravdepodobne sa naši 
sledovatelia prihlasujú a reagujú viac tam, než na webovej stránke alebo na portáli knižnice, na ktorom 
prezentujme digitálny obsah s tematikou rómskej kultúry. Dôvodom reakcií na sieti Facebook je nielen 
iný spôsob komunikácie, ale aj to, že konkrétna udalosť či informácia je takmer vždy doplnená 
fotografiami alebo odkazom na video, čo zvyšuje atraktivitu príspevkov. V konečnom dôsledku to potom 
prispieva k tomu, že celkovo sa počet ľudí, ktorí knižnicu a jej aktivity sledujú, z mesiaca na mesiac 
postupne zvyšuje. 

 

 

 

http://www.portalsvk.sk/

