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8. 8. 2021
Vážení prítomní, ctení priaznivci knihy a knižnice
Vítam vás v priestoroch jednej z najstarších knižníc vo Vojvodine, v Obecnej
knižnici Štefana Homolu.
Jedna z najstarších. Staršia od našej je iba irišská knižnica. Svedkovia veku
a pôsobenia Homolovej knižnice sú zaznamenané výročia, 120. výročie, 150.,
160. výročie. Vlani, v roku 2020 mali sme zaplánované oslavy k 175. výročiu, no
situácia nás znemožnila toto výročie osláviť primerane, ako si to jedna takáto
ustanovizeň ako je naša knižnica, určite aj zaslúži.
V Petrovci roku 1845 bola založená knižnica pod krovom cirkvi z iniciatívy
mladého Štefana Václava Homolu, ktorý pôsobil v tých rokoch ako kaplán. Bolo
to semeno, z ktorého vyklíčila knižnica, v ktorej sa dnes nachádzame. Z úcty
k mladému kaplánovi a jeho snahe od roku naša knižnica nosí jeho meno. Na
svojej ceste rozvoja prechádzala rozličnými zmenami a to počnúc od jej názvu
cez miesto pôsobenia a ešte k tomu rozličným administratívnym záležitostiam,
ktoré sú zladené od roku 1996, jej prvým riaditeľom Jaroslavom Čiepom. Jej
rozmach pokračuje v záujme rozvoja kultúry a etnického spoločenstva na našich
priestoroch. Vkladá sa do jej prvobytnej a základnej podstaty – knihy. O knižnom
fonde prvej knižnice sa vie, že boli hlavne knihy s ľudovýchovným obsahom,
najmä z oblasti poľnohospodárstva a boli významnou oporou v osvetovej práci
tunajších kňazov a učiteľov. Niektoré knihy vo fonde boli darom významných
slovenských dejateľov toho obdobia. Aj dnes naši čitatelia, ľudia so vzťahom ku
knihe majú zvyk darovať knihy do knižnice. Dnešný stav knižného fondu je
bohatší, rozmanitejší a snažíme sa ho oživiť vždy aktuálnymi názvami z beletrie,
odbornej literatúry, knihami pre deti a teeneger literatúrou v slovenskom
a srbskom jazyku. Jednoducho povedané naše snahy spočívajú v spokojnsti
našich čitateľov.
V zdokonaľovaní a povzdvihovaní knižnice pokračuje aj riaditeľka Jarmila
Stojmirovićová. Vkladá sa do priestorov, technológii, zdokonaľovaní
knihovníčok, nadvezuje sa skvelá spolupráca s kultúrnymi inštitúciami, školami,
Maticou slovenskou, združeniami, médiami a určitými jednotlivcami o čom

svedčia aj mnohopočetné ďakovné listy, uznania. Knihu ako základný
predpoklad pre dobrý život prezentujeme škôlkarom, žiakom základných,
stredných škôl, študentom. Pre Teu Lačokovu knižnica je dobrá spoločníčka. Tea
je žiačkou piateho ročníka a Detský kútik pozná ako svoj vlastný a dobre
poznáme aj my Teu.
Vedľa tej primárnej, základnej knižničnej úlohy – zadovažovanie
a vypožičiavanie kníh, v knižnici usporadúvame aj podujatia s rozličnou
tematickou náplňou. Organizujeme výstavy, prednášky, návštevy, detské dielne,
literárne večierky, knižné posedenia. Všetky tieto podujatia sú organizované
cieľovo a v záujme prilákať čím viac ľudí do knižnice aby sme im prezradili koľko
krás, svetov, osudov, poznatkov je ukrytých v knihách. Vôňu knihy nepocítite online. Tejto mienky je aj profesorka slovenčiny Jana Lačoková a práve preto každý
september nás pozdraví a zoznámi s novou skupinou zverencov internátu.
Dnešným bezmála 55.000 knižným fondom vás najdôkladnejšie prevedú
knihovníčky Stanislava Valentíková a Olina Dorčová. Spisovateľov majú
overených, diela akoby všetky prečítané a naši čitatelia sa často spoľahnú na ich
radu a výber. Svoju robotu si obľúbili a výsledok je viditeľný.

