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Tradičný prológ Výkonného

Za priehrštie poznámok ...
No, priatelia, hádam by sa patrilo povedať niečo k informačnej či počítačovej gramotnosti. Mám na mysli schopnosť ovládať počítač, teda vedieť pracovať na
počítači a využívať softvér, ktorý je v ňom nainštalovaný pre vykonávanie svojej
práce a úloh, ktoré s tým súvisia.
Táto myšlienka mi napadla v súvislosti s tým, že už mali byť povinné testy
(v rámci nadväznosti na zvyklosti a opatrenia v Európskej únii) pre pracovníkov
štátnej a verejnej správy, verejnú správu potom z toho vynechali a tak nejako podobne. Zrejme sa však s tým bude ešte niečo robiť. Tá časť ľudí, ktorá to už absolvovala, nedopadla príliš dobre, teda značná časť z nich. Aj tí, čo to zvládli, vraveli,
že je to dosť náročné a podobne.
Čo chcem vlastne povedať? Tento problém, nazvime ho „počítačová gramotnosť“, sa týka prevažne ľudí nad 40 - 45 rokov veku, ľudí starších ako 50 rokov
určite. Každý, ak už bol prinútený okolnosťami, a neviem si predstaviť, že kto by
nebol, sa naučil ako tak pracovať s počítačom a všetkým, čo k tomu patrí. Samozrejme, jednému to išlo lepšie a rýchlejšie, druhým pomalšie a s problémami a sú aj
takí, ktorí ešte i dnes „bojujú“ s myšou a narážajú na nepochopiteľnú logiku počítača
vo svojej kancelárii. Tí mladší, ktorí to všetko už preberali a preberajú v školách ako
samozrejmosť, to majú jednoduchšie. Jednoducho preto, že s tým už vyrastajú, sú s
tým zžití. Ale pozor! A to chcem vlastne povedať! To, že je niečo súčasťou vášho
života ešte automaticky neznamená, že to zvládnete hravo a poslepiačky. Pretože. Aj
my starší sme mali voľakedy všetci ruský jazyk na všetkých školách ako povinný a
len malá časť z nás vedela dobre po rusky. Podobne je to aj s inými predmetmi a
disciplínami. Aj ja som mal na základnej a strednej škole matematiku a neviem z nej
vôbec nič.
A tak teraz s úžasom pozorujem, že mnohí z tých mladých a mladších nie sú
až takí perfektní v tej počítačovej oblasti. Uvediem len jeden príklad za všetky. Na
našom knižničnom webe môže záujemca položiť otázku, spýtať sa na to, čo ho zau-

jíma o knižnici alebo jednoducho čo potrebuje v súvislosti s knižnicou a jej fondom
zistiť. Z niektorých otázok jednoznačne vyplýva, že ten, čo sa pýta, tomu príliš nerozumie. Nevie vyhľadávať v on-line katalógu, má problémy s orientáciou na webovej
stránke, o tom, že verejnosť veľmi povrchne „pozná“ štruktúru a systém knihovníctva, knižnice a s tým súvisiaci rytmus informačných algoritmov ani nehovoriac a
podobne. A sú to určite ľudia mladí, žiaci a študenti rôznych škôl, pretože o sebe aj
prezradia, že píšu prácu do školy, ale pýtajú sa na také veci, ktoré musí ten, kto počítač aspoň priemerne ovláda, zvládnuť ľavou zadnou. Nuž, to, že si niekto vyhľadá na
webe film a prekopíruje si ho do svojho počítača, je síce pekné, ale je to predsa len
veľmi malý zlomok z toho, o čom tu hovoríme. Vraj sú prípady, kedy v istých inštitúciách menia každé dva - tri roky počítače (knižnice to, bohužiaľ, nie sú), no vzhľadom na úroveň počítačovej gramotnosti pracovníkov, ktorí ich obsluhujú a na úkony,
ktoré na nich prevádzajú, stačili by im počítače zakúpené pred ôsmymi rokmi. Ale
som zlý, že im nedoprajem...
No, nechcem tým naznačiť, že my v knižniciach sme majstri sveta. Ale,
hlavu hore! Jednak preto, že treba dávať pozor na to, aby vás záplava informačných
„výmyslov“, komunikačných „megahitov“ a rôznych iných „tipov“ a „zlepšovákov“
v informačno-technologickom mori neudusila, a potom, vidíte, že aj ostatní majú
problémy s „orientáciou“.
Neviete mi, prosím vás pekne, povedať, načo by som mal vo svojom mobile
napríklad televízny program? Displej je malý, leskne sa, je dobrý akurát vtedy, keď
sa zatvoríte do tmavej komory a potom... Potreboval by som k nemu lupu. Ale nie
takú obyčajnú, ale digitálnu, mobilnú, najlepšie virtuálnu a to štvrtej generácie. A
tiež prenosnú zvukovú mobilnú „kvadroaparatúru“, samozrejme v triede hi-fi. Lebo
toho môjho chudáka ledva počujem a vidím. Asi by som mal ísť na kontrolu zraku a
sluchu a dať sa do poriadku. Aby som mohol lepšie vychutnávať herecké nuansy
jednotlivých protagonistov, ktorí ma každodenne oslovujú z veľkého televízneho
sveta „šoupopbiznisu“. Samozrejme mobilného.
Váš Výkonný

Príhovor predsedníčky
Krajskej pobočky SSK
Bratislavského kraja...

Rob dobré veci a informuj o nich
Príspevok do prvého tohtoročného čísla píšem plná dojmov z úspešného
Týždňa slovenských knižníc, azda najvýznamnejšieho a rozsahom najväčšieho podujatia v našom knihovníctve tejto jari. S radosťou a potešením konštatujem, že vďaka
množstvu kvalitne pripravených podujatí, a profesionálne zvládnutej mediálnej
kampani sa v tomto roku snáď každý rozhľadený obyvateľ Slovenska mohol dozvedieť čosi o Noci s Andersenom, o Dni slovenskej rozprávky, či o Slovensku Dobšinskému. Potrebujeme veľmi naliehavo takéto značky, ktoré sa dostanú do povedomia
verejnosti v súvislosti so staronovými aktivitami knižníc.
Knižnice aj doteraz
ponúkali nepreberné množstvo kultúrnych, literárnych, hudobných podujatí, umeleckých, či odborných výstav. Veľkou zmenou však je, že v posledných rokoch sa
o týchto aktivitách oveľa viac verejne informuje, vďaka spolupráci s tlačou sa dostávajú do povedomia verejnosti a stávajú sa samozrejmou súčasťou kultúrneho života
našich miest, regiónov a obcí.
Masívna mediálna kampaň v elektronických a printových médiách dostala
knižnice do povedomia občanov. Aj keď sa nám zdá, že záujem verejnosti
a nadriadených orgánov je ešte stále nedostatočný, tohtoročný marec zanechal výraznú stopu. Našou úlohou v budúcich rokoch bude rozširovať nielen paletu podujatí
na našich pracoviskách, ale aj ešte viac informovať o našich cieľoch, nových nápadoch a úspechoch, ale aj dôraznejšie žiadať o podporu kompetentných. Práca knižníc
je službou verejnosti a verejnosť vyžaduje právom stále kvalitnejšie služby. Zrušením politických bariér sa porovnávame s vyspelejšími krajinami, ľudia neustále cestujú a tu zohráva dôležitú úlohu konfrontácia s ponukou služieb v iných krajinách.
Knižnice sa ešte viac otvorili verejnosti a ukázali, čo všetko dokážu vtedy,
keď spoja svoje zdroje a sily. Je neuveriteľné, čo všetko dokázali predovšetkým naše
verejné knižnice za niekoľko posledných rokov. Sympatické je, že v tomto roku pri
mediálnej prezentácii úzko spolupracovali obe naše profesijné združenia. Televízna
diskusia popredných predstaviteľov slovenského knihovníctva Ing. Stasselovej, Dr.
Gondovej, Dr. Kopáčikovej a Dr. Šebestu bola vedená na veľmi dobrej odbornej

úrovni, poukázala na úspechy, ale pomenovala veľmi otvorene aj mnohé problémy
a ťažkosti, ktoré naliehavo čakajú na riešenie a keby to záviselo od ochoty
a možností knihovníkov, dávno by boli vyriešené. Preto predstavitelia našej profesie
senzibilizujú verejnosť a snažia sa ju získať pre svoje úlohy a ciele.
V ďalšej časti svojho príspevku chcem v skratke priblížiť niektoré aktivity,
ktoré naša pobočka v Bratislavskom kraji pripravila pre svojich členov v tomto roku.

Aj internet je podujatie
Používateľské správanie sa s nástupom moderných technológií postupne
mení a špecializuje. Rastie nám generácia používateľov, ktorá suverénne a so samozrejmosťou jej vlastnou využíva nové možnosti rýchleho informovania bez priestorových a časových bariér. Knižnice veľmi rýchlo pochopili výzvu tejto doby
a ponúkajú svojim používateľom rôzne produkty aj na webe. Pre mnohých používateľov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu navštevovať pravidelne knižnicu sa
stáva jej prezentácia na webe rovnako dôležitou náhradou fyzickej návštevy.
Elektronické prostredie ponúka rozsiahle možnosti prezentácie rôznych produktov. Najrozšírenejšie sú v súčasnosti samozrejme katalógy, často prepojené
s plnými textami dokumentov, prístupy k špecializovaným databázam, elektronickým časopisom, digitalizovaným zbierkam. Stále viac sa ale objavujú aj elektronické výstavy, rôzne literárne a odborné ponuky, ankety, kvízy, blogy a mnohé iné.
Všetky tieto produkty vo veľkej miere rozširujú paletu a kvalitu knižničných služieb.
Problematikou tvorby webových stránok sa zaoberá pracovná skupina pri
Slovenskej národnej knižnici a Spolok slovenských knihovníkov oceňuje už po niekoľko rokov kvalitu prezentácií knižníc v súťaži Top WebLib. V tejto oblasti platia
celosvetové pravidlá, ktoré regulujú a formalizujú jednotlivé postupy.
V predvečer Týždňa slovenských knižníc sme našim členom ponúkli seminár o tvorbe webových stránok, ktorý viedol Mgr. Végh. Cieľom bolo informovať
tvorcov webových stránok o medzinárodne platných štandardoch a poukázať na
konkrétne nedostatky, chyby, ktoré sa objavujú na stránkach jednotlivých knižníc.
Výhodou takýchto stretnutí je možnosť vzájomnej konfrontácie a následného zdokonalenia vlastných internetových prezentácií.

Ako riešiť komunikačné problémy
Súčasná uponáhľaná doba prináša stres. Nedodržiavanie či jednoducho neznalosť základných komunikačných pravidiel je veľkým deficitom v správaní sa ľudí
na verejnosti, ale aj v privátnej sfére. O to významnejšie je v našom povolaní zvládnutie komunikácie vo verejných priestoroch.
Nácvik komunikačných zručností v konfliktných situáciách bol názov vzdelávacieho podujatia pre vyše 20 našich členov vo verejných a vedeckých knižniciach, ktoré sa uskutočnilo v apríli v Knižnici Bratislava - Nové mesto. Zúčastnili sa

ho predovšetkým kolegovia, ktorí pracujú v oblasti služieb, v oblasti styku
s používateľmi. Mnoho teoretických zdôvodnení, veľa rád a praktických tipov získali účastníci seminára od lektorky Mgr. J. Vozníkovej. Cyklus školení bude pokračovať na jeseň tohto roku s témami, ktoré sa týkajú zvládania stresu v pracovnom procese.

Verejné knihovníctvo v Bratislavskom kraji
pod lupou

Meranie výkonov v knižniciach – benchmarking
Naša pobočka sa v tomto roku aktívne podieľa na príprave medzinárodnej
konferencie Meranie výkonov v knižniciach – benchmarking, ktorá sa uskutoční
v septembri v CVTI SR. Téma konferencie je veľmi aktuálna nielen u nás, ale aj vo
všetkých okolitých krajinách. Knižnice merajú svoje výkony, porovnávajú výsledky
jednotlivých knižníc medzi sebou. Zozbierané údaje umožňujú následné porovnávanie pracovísk medzi sebou a knižnice ich využívajú pre svoje interné potreby, ale aj
pre prezentáciu výsledkov navonok. Na Slovensku sme však ešte len v počiatkoch.
Naše pozvanie prijali hostia zo zahraničia (z Česka, Nemecka, Maďarska
Poľska), ktorí predstavia svoje projekty. Konferenciu organizujú spolu Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc, Slovenská národná knižnica,
Goetheho inštitút a Centrum vedecko-technických informácií SR. Veľmi sa tešíme,
že sme práve CVTI získali pre spoluprácu na tomto podujatí a účastníkom konferencie a zahraničným referentom budeme môcť prezentovať novú modernú budovu, na
ktorú sme právom hrdí.
Vážené kolegyne a kolegovia, toto číslo nášho Občasníka sa Vám dostane
do rúk v preddovolenkovom období. Chcela by som Vám zaželať veľa pekných zážitkov, oddychu a nových poznatkov.

Sylvia Kováčová

Eva Šulajová
Bratislavské verejné knižnice v roku 2007
VEREJNÉ KNIŽNICE V BRATISLAVE
V roku 2007 sieť verejných knižníc v Bratislave s univerzálnym knižničným
fondom a službami pre všetky kategórie používateľov tvorilo 18 knižníc a ich 23
pobočiek. V štatistickom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sú bratislavské verejné knižnice členené nasledovne: Staromestská knižnica, Knižnica
Ružinov, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Miestna knižnica Dúbravka a Miestna
knižnica Petržalka s právnym subjektom sú priamo riadené miestnymi úradmi mestských častí Bratislavy. Svojou činnosťou komplexne pokrývajú okresy Bratislava 1,
Bratislava 2, Bratislava 3, Bratislava 4, Bratislava 5 a sú evidované ako mestské
knižnice.
Staromestská knižnica so sídlom na Blumentálskej ul. 10/a má štyri pobočky:
Karadžičova 1, Panenská 1, Záhrebská 8, Západný rad 5.
Knižnica Ružinov so sídlom na Tomášikovej ul. 25 má jednu Ústrednú knižnicu na
Miletičovej ul. 47 a štyri pobočky: Tomášikova 25, Bachova 7, Na úvrati 52, Zimná
1.
Knižnica Bratislava - Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ul. 12 má tri pobočky:
Kutuzovova 15/a, Stromová 18, Jeséniova 51.
Miestna knižnica Petržalka so sídlom na Kutlíkovej ul. 17 má desať pobočiek:
Ambroseho 4, Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 14, Lietavská 16, Rovniankova
3, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Vyšehradská 29.
Miestne knižnice bez právneho subjektu podliehajúce riadeniu oddelení kultúry
príslušných miestnych úradov, pokrývajú svojou činnosťou mestské časti Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Lamač a Devínska Nová Ves.

Sú evidované ako obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami.
Miestna knižnica Podunajské Biskupice so sídlom na Biskupickej ul. č. 1 má
jednu pobočku na Latorickej 4.
Miestna knižnica Rača so sídlom na Žarnovickej ul. 7 má jednu pobočku na
Cyprichovej 6 - 8 v Krasňanoch.
Miestne knižnice bez právneho subjektu podliehajúce riadeniu oddelení kultúry
príslušných miestnych úradov so zamestnancami pracujúcimi v knižnici na menší
ako polovičný pracovný úväzok pokrývajú svojou činnosťou mestské časti Devín,
Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Sú evidované ako obecné knižnice
s neprofesionálnymi zamestnancami.
Mestská knižnica je riadená Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a
v štatistickom systéme je evidovaná ako regionálna knižnica so službami pre obyvateľov celého hlavného mesta, ktorá je poverená výkonom metodickej činnosti pre
verejné knižnice v Bratislave.
Mestská knižnica má štyri špecializované pracoviská: Úsek krásnej a cudzojazyčnej
literatúry na Laurinskej ul. 5, Úsek odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich
a slabozrakých na Klariskej ul. 16, Úsek literatúry pre mládež na Kapucínskej ul. 3
a Úsek hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej ul. 1.

Stav knižničného fondu (počet dokumentov)
bratislavských verejných knižníc v rokoch 2003 - 2007

STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU

Ročný prírastok knižničného fondu
V roku 2007 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc
v Bratislave 22 631 dokumentov, z toho 18 835 bolo získaných kúpou, 3 753 darom a 43 bezodplatným prevodom. V porovnaní s rokom 2006 je celkový ročný
prírastok nižší o 2 450 dokumentov. Knižnice získali kúpou o 1 277 dokumentov
menej ako v roku 2006, darom o 677 a bezodplatným prevodom o 496 menej dokumentov ako v roku 2006.
Úbytok knižničného fondu

Dokumenty vo voľnom výbere
Bratislavské verejné knižnice majú v porovnaní s inými typmi knižníc výhodu tzv. voľného prístupu k fondu. Knižničný fond je prístupný na regáloch a čitatelia
majú možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2007
nachádzalo 1 159 195 dokumentov, čo je 92% celkového knižničného fondu.
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Knižničný fond bratislavských verejných knižníc v roku 2007 tvorilo
1 259 652 dokumentov, z toho bolo 1 189 219 kníh (94,4%), 51 669 audiovizuálnych (4,1%), 234 elektronických a digitálnych dokumentov (0,01%) a 18 530
iných špeciálnych dokumentov (1,5%).

Úbytok knižničného fondu vo verejných knižniciach v roku 2007 predstavoval 42 483 dokumentov, čo je o 18 386 menej ako v minulom roku.
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Knižničný fond v roku 2007
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Pohľad na graf signalizuje postupný pokles stavu knižničného fondu bratislavských verejných knižníc. Je symbolom obnovy knižničného fondu, vyraďuje sa
zastaraná aj opotrebovaná literatúra. Vyraďovanie je však intenzívnejšie ako prísun
nových dokumentov do knižníc.

Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 900 390 dokumentov (68,3%), čo je v porovnaní s rokom 2006 o 26 733 dokumentov viac.
Celý knižničný fond má spracovaný Staromestská knižnica a Miestna knižnica Vrakuňa. Miestna knižnica Petržalka má spracovaných 99% knižničného fondu,
Knižnica Ružinov 93,6%, Knižnica Bratislava - Nové Mesto 85,3%, Mestská knižnica 67,6%, Miestna knižnica Lamač 55,7% a Miestna knižnica Podunajské Biskupice 24,8%. Ostatné knižnice fond automatizovane nespracovávajú.
Prepočty
Na 1 čitateľa verejných knižníc pripadalo z celého knižničného fondu 32,2

dokumentov.
Na 1 obyvateľa Bratislavy1 pripadali z celého knižničného fondu 3 dokumenty.

1

Počet obyvateľov Bratislavy podľa Štatistického úradu SR k 30. 6. 2007: 426 628

VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY
Prehľad finančných prostriedkov v SK určených na nákup
knižničného fondu bratislavských verejných knižníc v rokoch 2003 – 2007

Výpožičné služby sú najdôležitejšou súčasťou celého komplexu služieb poskytovaných v bratislavských verejných knižniciach.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA NÁKUP KNIŽNIČNÉHO
FONDU V SK
5 005 000

4 686 256 4 992 427

Prehľad počtu výpožičiek bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2003 – 2007

4 085 000

4 326 000

POČET VÝPOŽIČIEK

2003

2004

2005

2006

2 429 941 2 410 206
2 201 282
1 903 572 1 989 035

2007

rok

Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2007
pripadajúce na 1 čitateľa v bratislavských verejných knižniciach (v Sk)
2003

Mestská
knižnica

Staromestská knižnica

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

99,40

187,30

120,20

191,90

MK Pod.
Biskupice

Knižnica
Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

46,70

118,50

50,20

45,00

98,30

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska
N. Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

62,40

51,30

6,50

73,50

-

171,00

357,90

23,80

116,30

Z finančných prostriedkov 4 992 427,- Sk, ktoré boli v roku 2007 určené na nákup
knižničného fondu vo verejných knižniciach, pripadalo na 1 čitateľa priemerne
127,80 Sk (v porovnaní s rokom 2006 o 7,20 Sk viac) a na 1 obyvateľa 11, 70 Sk (o
0,70 Sk viac).
––––––––––––––––-

2004

2005

2006

2007

rok

Graf od roku 2003 poukazuje na postupný pokles počtu výpožičiek
v bratislavských verejných knižniciach. Rok 2007 však v tomto hodnotení vyznieva
priaznivo.
Výpožičky v roku 2007
V roku 2007 pracovníci verejných knižníc v Bratislave zrealizovali 1 989
035 výpožičiek (o 85 463 viac ako v roku 2006).
Z celkového počtu výpožičiek bolo:
280 365 výpožičiek odbornej literatúry (14,1%) a 814 325 výpožičiek krásnej literatúry (40,9%) pre dospelých
88 308 výpožičiek odbornej literatúry (4,4%) a 279 521 výpožičiek krásnej literatúry (14,1%) pre deti
526 516 výpožičiek periodík (26,5%)
Z celkového počtu bolo 1 466 948 absenčných výpožičiek domov (73,8%)

a 522 087 prezenčných výpožičiek v študovniach a čitárňach (26,2%).
Výpožičky špeciálnych dokumentov v počte 72 149 tvorilo 3,6% celkového počtu výpožičiek (požičiavala ich Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Podunajské Biskupice a Knižnica Bratislava - Nové Mesto).
Požičalo sa 64 820 audiovizuálnych, 295 elektronických a 7 034 iných špeciálnych
dokumentov.

POČET ČITATEĽOV
47 434 46 857

44 034
38 862

39 067

Prepočty
Na 1 čitateľa bratislavských verejných knižníc pripadalo priemerne 50,9
výpožičiek (o takmer 2 výpožičky viac ako v roku 2006).
Na 1 obyvateľa Bratislavy pripadalo 4,7 výpožičiek (o 0,2 viac ako minulý
rok).

Počet výpožičiek v roku 2007 pripadajúcich na 1 čitateľa
v bratislavských verejných knižniciach

Mestská
knižnica

Staromestská
knižnica

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

Knižnica
Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova
Ves

42,2

65,0

66,5

31,3

50,3

40,9

30,4

34,1

41,4

2003

2004

2005

2006

2007

rok

Graf počtu čitateľov kopíruje graf výpožičiek – od roku 2003 poukazuje na
pokles počtu čitateľov našich knižníc. V hodnotenom roku 2007 sa však situácia
ustálila.
V roku 2007 bolo v bratislavských verejných knižniciach zaregistrovaných
39 067 čitateľov (o 205 viac ako v minulom roku), z nich bolo 10 435 detí do 15
rokov (26,8%), o 7 viac ako v roku 2006.

Prehľad počtu návštev bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2003 – 2007
POČET NÁVŠTEV
534 306
526 474

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska
N. Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

144,2

31,6

6,0

32,7

-

49,7

15,4

12,8

15,1

484 816
467 293

ČITATELIA A NÁVŠTENÍCI

2003

2004

2005

2006

464 530

2007

rok

Prehľad počtu čitateľov bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2003 - 2007

Pri pohľade na graf počtu návštev verejných knižníc v Bratislave vidieť
súvislý pokles.

Prepočty

PODUJATIA KNIŽNÍC
Na 1 čitateľa bratislavských verejných knižníc pripadalo priemerne 11,9
návštev, čo je na úrovni roku 2006.
Na 1 návštevníka bratislavských verejných knižníc pripadali priemerne 4,3
výpožičky, rovnako ako v roku 2006.

Prehľad počtu podujatí zorganizovaných
v bratislavských verejných knižniciach v rokoch 2003 – 2007
POČET PODUJATÍ

Počet návštev pripadajúcich na 1 čitateľa
bratislavskej verejnej knižnice v roku 2007

941

861

970

1 036

771
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knižnica

Staromestská
knižnica

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
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Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova
Ves

13,3

12,9

11,3

9,0

17,6

8,8

7,4

8,5

11,7
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Lamač
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MK
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Čunovo

20,2

7,5

1,5

15,5

-

11,3

7,1

5,7

5,8
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Graf počtu podujatí zorganizovaných v knižniciach naznačuje smer činnosti
knižníc, ktorým sa snažia zviditeľniť a prilákať do svojich priestorov vyšší počet
návštevníkov.
Podujatia 2007

Počet výpožičiek pripadajúcich na 1 návštevníka
bratislavskej verejnej knižnice v roku 2007

Mestská
knižnica

Staromestská
knižnica

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

Knižnica
Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova
Ves

3,2

5,0

5,9

3,5

2,9

4,7

4,1

4,0

3,6

Bratislavské verejné knižnice v roku 2007 pripravili pre svojich čitateľov
i verejnosť 1 036 vzdelávacích a kultúrnych podujatí (o 66 viac ako v minulom
roku), z nich bolo 281 venovaných informačnej výchove. Podujatia navštívilo 42
250 návštevníkov (o 15 137 viac ako v roku 2006).
Knižnice organizovali podujatia s voľným vstupom pre vlastných čitateľov
i verejnosť. Prevládali v nich prezentácie nových kníh, besedy, informačné výchovy
a exkurzie, literárno – hudobné pásma, súťaže, slávnostné zápisy, rozprávkové popoludnia.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska
N. Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

7,2

4,2

4,1

2,1

-

4,4

2,2

2,2

2,6

Prehľad počtu osobných počítačov v bratislavských verejných knižniciach
v rokoch 2003 – 2007

POČET OSOBNÝCH POČÍTAČOV
178

187

148
121
83

a na pobočke Stromová 18 poskytuje automatizované výpožičné služby.
Miestna knižnica Lamač: CLAVIUS (firma LANius s.r.o.) - v systéme má
spracovaných 55,7% z knižničného fondu.
Miestna knižnica Petržalka: CLAVIUS (firma LANius s.r.o.) - v systéme
má spracovaných 99% z knižničného fondu, na všetkých svojich pobočkách poskytuje automatizované výpožičné služby.
Internetové služby

2003
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2007

rok

Graf počtu osobných počítačov v jednotlivých rokoch znázorňuje čoraz dôraznejší prístup bratislavských verejných knižníc k moderným informačným technológiám.
Počítače v roku 2007
V roku 2007 vlastnili bratislavské verejné knižnice 15 serverov (v porovnaní s rokom 2006 pribudli dva) a 187 osobných počítačov (pribudlo 9 počítačov),
z ktorých bolo 174 pripojených na internet (93,4%). Používateľom bolo prístupných
63 počítačov, z toho 45 s pripojením na internet.
Automatizácia knižničných činností
V súčasnosti má Bratislava sedem verejných knižníc pracujúcich na báze
knižnično–informačného systému:
Mestská knižnica v Bratislave: DAWINCI (firma Svop, s.r.o.) – v systéme
má spracovaných 67,6% dokumentov z knižničného fondu. Automatizované výpožičné služby poskytuje v úseku literatúry pre mládež na Kapucínskej ul. č. 3
a v úseku hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej ul. č. 1.
Staromestská knižnica: DAIMON (firma Sefira, spol. s r.o.) – v systéme
má komplexne spracovaný celý knižničný fond. Automatizované výpožičné služby
poskytuje na všetkých svojich pobočkách.
Knižnica Ružinov: RAPID LIBRARY (firma Cosmotron Slovakia s. r.o.) v systéme má spracovaných 93,6% z knižničného fondu. Fond spracováva aj pre
Miestnu knižnicu Vrakuňa, tá má komplexne spracovaný celý fond. Knižnica Ružinov prevádzkuje automatizované výpožičné služby v sídle na Tomášikovej ul. 25.
Miestna knižnica Podunajské Biskupice: PROFLIB (firma CEIT) v systéme má spracovaných 24,8% z knižničného fondu.
Knižnica Bratislava - Nové Mesto: DAWINCI (firma Svop, s.r.o.) v systéme má spracovaných 85,3% z knižničného fondu. V sídle na Pionierskej 12

V roku 2007 poskytovalo internetové služby verejnosti 8 verejných knižníc
na 45 počítačoch (Personal Computer - PC) - Mestská knižnica na 17 PC, Staromestská knižnica na 8 PC, Knižnica Ružinov na 10 PC, Knižnica Bratislava - Nové
Mesto na 3 PC, Miestna knižnica Rača na 1 PC, Miestna knižnica Karlova Ves na 3
PC, Miestna knižnica Lamač na 2 PC a Miestna knižnica Petržalka na 1 PC.
Internetové služby v bratislavských verejných knižniciach využilo spolu
19 313 používateľov. Internet v Mestskej knižnici využilo 14 982 požívateľov, v
Staromestskej knižnici 554 používateľov, v Knižnici Ružinov 1 944, v Knižnici
Bratislava Nové Mesto 99, v Miestnej knižnici Karlova Ves 491, v Miestnej knižnici
Lamač 1 001 a v Miestnej knižnici Petržalka 27 používateľov.
Webové stránky
Webovú stránku má v súčasnosti deväť bratislavských verejných knižníc
(50%).
Vlastné webové stránky s podrobnými údajmi o svojej knižnici má:
Mestská knižnica v Bratislave: www.mestskakniznica.sk
Staromestská knižnica: www.starlib.sk
Knižnica Ružinov: www.kniznica-ruzinov.biz
Knižnica Bratislava - Nové Mesto: www.kbnm.sk
Miestna knižnica Petržalka: www.kniznicapetrzalka.sk

Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa má:
Miestna knižnica Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk
Miestna knižnica Karlova Ves: www.karlovaves.sk

Miestna knižnica Lamač: www.lamac.sk
Miestna knižnica Devínska Nová Ves: www.devinskanovaves.sk
V roku 2007 navštívilo webové stránky knižníc 66 182 návštevníkov. Medzi najnavštevovanejšie stránky patrili stránky Mestskej knižnice v Bratislave
(41 560 návštev) a Staromestskej knižnice (14 810 návštev).
On-line katalóg na internete má šesť knižníc – Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Podunajské Biskupice,
Miestna knižnica Karlova Ves a Miestna knižnica Petržalka.

ZAMESTNANCI
Prehľad prepočítaného priemerného počtu zamestnancov
v bratislavských verejných knižniciach v rokoch 2003 – 2007
PREPOČÍTANÝ PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV
187,70
184,62
182,25

173,57
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171,34
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rok

Graf znázorňuje postupný pokles počtu zamestnancov bratislavských verejných knižníc. Pokles môže naznačovať zvýšenie efektivity práce pri nižšom počte
zamestnancov, ale rovnako môže poukazovať na nedostatočný status, ohodnotenie
a vážnosť knihovníckeho povolania.
Zamestnanci v roku 2007
V roku 2007 v bratislavských verejných knižniciach pracovalo 171,340 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 158,260 žien (92,4% všetkých zamestnancov) a 13,08 mužov (7,6%).
V porovnaní s rokom 2006 sa počet zamestnancov v knižniciach znížil
o 2,23.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca bratislavských verejných knižníc

sa v roku 2007 pohybovala vo výške 16 308,-Sk. V porovnaní s rokom 2006 sa síce
priemerná mzda zvýšila o 1 914,-Sk, napriek tomu stále zaostáva za priemernou
mesačnou mzdou v hospodárstve SR, ktorá v roku 2006 dosiahla výšku 18 761,-Sk
(zdroj Štatistický úrad SR).

SPOLUPRÁCA VEREJNÝCH KNIŽNÍC V BRATISLAVE
V roku 2007 sa uskutočnili tieto spoločné aktivity verejných knižníc:
Metodický seminár pre zamestnancov bratislavských verejných knižníc
k vypĺňaniu štatistických výkazov o knižnici KULT (MK SR) 10-01 za rok
2006. Na základe vyplnených ročných výkazov knižníc Mestská knižnica spracovala štatistické údaje za všetky verejné knižnice v Bratislave a poskytla ich
v tlačenej i elektronickej forme Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Slovenskej
národnej knižnici v Martine a Krajskej správe Štatistického úradu SR
v Bratislave.
Pre potreby verejných knižníc v Bratislave Mestská knižnica spracovala
a vydala štatistickú ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných
knižníc za rok 2006, ktorú distribuovala do všetkých knižníc.
Mestská knižnica aktualizovala a vydala Adresár verejných knižníc
v Bratislave 2007, ktorý obsahuje podrobné informácie o knižniciach
v jednotlivých mestských častiach, ich službách, výpožičných časoch, ako aj
o výške zápisných poplatkov za čitateľa.
Realizovali sa aj viaceré spoločné podujatia::
V Týždni slovenských knižníc od 26. 3. do 30. 3. 2007 v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava - Nové Mesto
a Miestnou knižnicou Petržalka pripravila Mestská knižnica 1. ročník Jarného
maratónu s knihou pre deti základných škôl. V zúčastnených knižniciach slovenská bábkoherečka Milka Tomanová čítala knihu Gabriely Futovej Moja mama je bosorka. Podujatie bolo spestrené nielen ukážkami z knihy, ale aj vtipnými
vstupmi známej postavičky Drobčeka, ku ktorej nevyhnutne patrí hlas Milky
Tomanovej.
Bratislavská burza kníh na nádvorí Mestskej knižnice na Klariskej 16 sa konala od 21. apríla do 27. apríla 2007. Pokusný nultý ročník, do ktorého poputovali
knihy vyradené z fondov piatich verejných knižníc (Staromestská knižnica,
Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka a Mestská knižnica) sa stretol s nečakaným záujmom verejnosti.

Pracovníčka Mestskej knižnice sa ako predseda poroty zúčastnila na vyhodnotení literárnej súťaže Devínska Nová Ves očami detí. Súťaž pripravilo Istra
Centrum s Miestnou knižnicou v rámci cyklu podujatí Región, v ktorom žijem.
Vyhodnotenie, ktorému predchádzala beseda s PhDr. Viliamom Pokorným o
knihe Vlastivedná monografia Devínskej Novej Vsi, sa uskutočnilo vo veľkej
sále Istra Centra.

Malokarpatská knižnica v Pezinku
informuje
o mimobratislavských verejných knižniciach

Istra Centrum s Miestnou knižnicou v Devínskej Novej Vsi pripravilo vyhodnotenie literárnej súťaže pre deti základných škôl Moja prázdninová kniha. Porota, ktorej predsedníčkou bola pracovníčka Mestskej knižnice, ocenila 9 literárnych prác v troch vekových kategóriách.
Vedúca úseku odbornej literatúry Mestskej knižnice vystúpila s odborným referátom o zrakovo znevýhodnených občanoch s názvom Žijú medzi nami – žijú
s nami na krajskom odbornom seminári, ktorý sa konal 20. novembra 2007
pri príležitosti 35. výročia vzniku Knižnice Ružinov.

Katarína Benciová
Činnosť a stav verejných knižníc
okresov Pezinok, Malacky a Senec
v roku 2007

ZÁVEROM
Výsledky činnosti v roku 2007 poukazujú na súvislú činnosť bratislavských
verejných knižníc, ktoré pri nižšom počte zamestnancov, vyšších finančných prostriedkoch od zriaďovateľov a mierne zvýšených mzdách dokázali pripraviť viac
podujatí, prilákať viac čitateľov, zrealizovať viac výpožičných služieb, dokázali
zintenzívniť procesy automatizácie knižničných činností aj internetizácie. Dokázali
spojiť sily a nadviazať bohatú a úspešnú spoluprácu pri spoločných aktivitách. Ukázali, že ich úloha v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy obyvateľov hlavného
mesta Bratislavy je potrebná, priam žiaduca.
Svojím zameraním, budovaním univerzálneho knižničného fondu, jeho obrovským informačným bohatstvom dokázali okrem pokrývania odborných požiadaviek čitateľov zmysluplne vypĺňať voľný čas detí, mládeže a dospelých. Voľným
výberom knižničného fondu, okamžitým poskytovaním knižničných služieb
a prístupnosťou ku všetkým vekovým i profesionálnym kategóriám používateľov sa
zaradili medzi verejne prístupné informačné inštitúcie. Prípravou množstva kultúrno
– vzdelávacích podujatí sa postupne pretransformovávajú do typu komunitných
knižníc, ktoré sú výraznou súčasťou kultúrneho života jednotlivých mestských častí
Bratislavy, pričom bezplatným vstupom na podujatia umožňujú kultúrne vyžitie aj
ekonomicky a sociálne slabším vrstvám obyvateľov mesta. Majú svoje stále miesto
v živote regiónu, v ktorom pôsobia a sú samozrejmou súčasťou kultúrneho
a informačného prostredia mestských častí Bratislavy.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, ako regionálna knižnica s krajskou
pôsobnosťou metodicky pôsobí v knižniciach okresov Pezinok, Malacky a Senec.
Knižnice uvedených okresov zamerali svoju činnosť v roku 2007 na získavanie
nových používateľov, poskytovanie knižnično-informačných služieb a na doplňovanie knižničných fondov. Časť knižníc sa venovala automatizácii knižničných činností a výberu vhodného programu.

SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC V ROKU 2007
V obciach okresov Pezinok, Malacky a Senec je celkom 69 knižníc a 2
pobočky.
Z tohto počtu knižníc je:
1 regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou s jednou pobočkou
5 mestských knižníc + 1 pobočka
9 profesionálnych knižníc
54 neprofesionálnych knižníc.
Okres Pezinok
1 regionálna knižnica
Malokarpatská knižnica v Pezinku s krajskou pôsobnosťou s pobočkou Cajlanská.

Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec.
2 mestské knižnice
3 obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom
Mestské kultúrne stredisko Modra – Mestská knižnica a Mestská knižnica Svätý Jur.
2 obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom
Obecná knižnica v Častej a Obecná knižnica Gabriela Kolinoviča Šenkvice.
10 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom
MĽK v Báhoni, OcK Budmerice, MĽK J. Fándlyho Doľany, Knižnica
Vincenta Šikulu - Obecná knižnica Dubová, OcK Jablonec, OcK Limbach, OcK Píla, OcK Slovenský Grob, OcK Vinosady, MĽK Vištuk.

OcK v Bernolákove, OcK Ivanka pri Dunaji, OcK Tomášov.
25 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom
MĽK Blatné, OcK Boldog, MĽK Čataj, OcK v Dunajskej Lužnej, Miestna knižnica Hamuliakovo, OcK Hrubá Borša, MĽK Hrubý Šúr, OcK
v Hurbanocej Vsi, OcK Chorvátsky Grob, OcK Igram, OcK Kalinovo,
MĽK Kaplna, OcK Kostolná pri Dunaji, OcK Kráľová pri Senci, OcK
Malinovo, OcK Miloslavov, OcK Alžbetin Dvor, MĽK Most pri Bratislave, OcK Nová Dedinka, OcK Reca, OcK Rovinka, OcK Tureň, MĽK
Veľký Biel, OcK Vlky.
Nepracujúce knižnice

Okres Malacky
2 mestské knižnice
Mestské centrum kultúry Malacky s jednou pobočkou a Mestská knižnica
Ruda Morica v Stupave.
4 obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom
OcK Gajary, OcK vo Veľkých Levároch, MĽK v Zohore, MĽK Závod.

V roku 2007 nepracovali knižnice v nasledujúcich obciach: Vištuk, Čataj,
Boldog, Chorvátsky Grob, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Malinovo, Pernek, Píla,
Rovinka, Slovenský Grob a Vlky. Knižnica v Novom Svete bola zrušená.
Zmeny v knižniciach
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec bola dva a pol
mesiaca z dôvodu rekonštrukcie budovy zatvorená. V septembri 2007 knižnica obnovila svoju činnosť v obnovených priestoroch Mestského kultúrneho strediska
(MsKS), v ktorých pôsobí už takmer 30 rokov. Mesto Senec rekonštrukciu budovy
riešilo projektom do ŠF EÚ.

19 obecných neprofesionálnych knižníc

KNIŽNIČNÝ FOND
OcK Borinka, OcK Jablonové, OcK v Jakubove, OcK Kostolište, OcK
Kuchyňa, MĽK pri OcÚ v Lábe, OcK Lozorno, MĽK Malé Leváre, MĽK
v Marianke, OcK Pernek, OcK Plavecké Podhradie, MĽK Plavecký Mikuláš, OcK Plavecký Štvrtok, Dom kultúry OcK Rohožník, OcK Sološnica, OcK Studienka, OcK Suchohrad, MĽK Vysoká pri Morave, OcK Záhorská Ves.
Okres Senec
1 mestská knižnica

Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 2007
tvorilo 550 164 dokumentov, z toho bolo 548 393 kníh (99,67%), 1 605 audiovizuálnych (0,29%), a 166 elektronických a digitálnych dokumentov (0,03%). 74,22%
knižničného fondu tvorila krásna literatúra v počte 408 358 dokumentov a odborná
literatúra 141 806 (25,77%).
V roku 2007 knižnice odoberali 174 titulov periodík (z toho 31 zahr.) v 179
ex. Počet titulov sa oproti roku 2006 znížil o 63 titulov.

Prírastok a úbytok knižničných jednotiek

OcK Záhorská Ves.

V roku 2007 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky 11 490 dokumentov, z toho 8 724 bolo získaných kúpou, 2 712 darom, 29 bezodplatným prevodom a 25 výmenou. V porovnaní s rokom
2006 je celkový ročný prírastok nižší o 996 dokumentov.
Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec
a Malacky predstavoval 4 474 dokumentov, čo je o 23 175 dokumentov menej ako
v minulom roku.
Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opotrebovanej a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov vyradila Mestská knižnica
v Modre 815 dokumentov, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre 552 a Obecná
knižnica v Dunajskej Lužnej vyradila 438 dokumentov.
V roku 2007 ubudlo vo všetkých knižniciach okresov Pezinok, Malacky
a Senec celkom 4 474 knižničných jednotiek, čo je o 23 175 kn.j. menej ako v roku
2006.
V okrese Pezinok ubudlo 1 078 kn.j., z toho v MK Pezinok 33 kn.j. V OcK
Báhoň 154 kn.j., MĽK Doľany 74 kn.j. a v OcK Vinosady 2 kn.j. Oproti roku 2006
ubudlo v knižniciach okresu Pezinok o 13 352 kn.j. menej.
V okrese Malacky ubudlo 1 443 knj., čo je o 3 750 menej ako v roku 2006.
V MCK Malacky ubudlo 17 kn.j., MsK Stupava 21 kn.j., OcK Veľké Leváre 136
kn.j., OcK Gajary 358 kn.j., MĽK Zohor 293 kn.j., MĽK Závod 47 kn.j., MĽK
v Marianke 552 kn.j., MĽK Plavecký Mikuláš 1 kn.j., OcK Sološnica 18 kn. j.
V okrese Senec bol v roku 2007 úbytok 1 953 kn.j. čo je o 529 menej ako
v roku 2006. V MKS v Senci 343 kn.j., MK Hamuliakovo 374 kn.j., MĽK Hrubý
Šúr 313 kn. j., OcK Kráľová pri Senci 16 kn.j., OcK Nová Dedinka 196 kn. j., OcK
Tureň 68 kn. j., MĽK Most pri Bratislave 24 kn.j. a OcK Miloslavov – Alžbetin
Dvor 181 kn. j.

Knižničné jednotky spracované automatizovane
Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 141 467 knižničných jednotiek (25,7%), čo je v porovnaní s minulým rokom
len o 162 knižničných jednotiek viac. Celý knižničný fond má spracovaný Obecná
knižnica v Bernolákove a Obecná knižnica Sološnica. Väčšina knižníc zatiaľ ešte
nemá zakúpený žiadny program na spracovanie knižničného fondu.
Prepočty
Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo 43,32 dokumentov.
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2007 tvorila čiastka
2. 073 920,- Sk, čo je oproti roku 2006 viac o 568 230,- Sk.
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup knižničného fondu:
Okres Pezinok
Dubová, Píla, Slovenský Grob, Vištuk.
Okres Senec
Boldog, Čataj, Chorvátsky Grob, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Malinovo,
Miloslavov, Rovinka, Vlky.
Okres Malacky
Borinka, Jablonové, Malé Leváre, Pernek.

Revízie knižničných fondov

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY

V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z. z. knižnica uskutočňuje revíziu knižničného fondu pravidelne:
Do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každé 3 roky.
Do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 5 rokov.
Na základe tohto zákona uskutočnili v roku 2007 revíziu knižničných fondov nasledovné knižnice:
Okres Pezinok v 2 knižniciach MĽK Juraja Fándlyho Doľany, MĽK Kaplna, okres Senec v 5 knižniciach MĽK Hrubý Šúr (čiastočne), OcK Ivanka pri Dunaji, OcK Miloslavov – Alžbetin Dvor, MĽK Most pri Bratislave, MĽK Veľký Biel
(čiastočne), v okrese Malacky v 3 knižniciach OcK Sološnica, OcK Suchohrad,

V roku 2007 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec
a Malacky zrealizovali 419 997 výpožičiek (o 24 024 menej ako v r. 2006). Zloženie
výpožičiek podľa druhu literatúry:
85 119 výpožičiek odbornej literatúry (20,26%) a 158 465 výpožičiek
krásnej literatúry (37,73%) pre dospelých;
36 365 výpožičiek odbornej literatúry (8,65%) a 76 507 výpožičiek odbornej literatúry (18,21%) pre deti;

63 541 výpožičiek periodík (15,12%).
Z celkového počtu bolo 351 530 absenčných výpožičiek (83,69%) a 68 467
prezenčných výpožičiek (16,3%).
Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2007 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 80 MVS iným
knižniciam a 69 MVS z iných knižníc. Mestská knižnica Svätý Jur od iných knižníc
v rámci MVS zapožičala 47 dokumentov a Mestská knižnica Senec zapožičala iným
knižniciam 12 dokumentov a od iných 115 dokumentov.
Poskytnuté informácie, bibliografie a rešerše
V roku 2007 poskytli knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 39 895
evidovaných bibliografických a faktografických informácií. V porovnaní s minulým
rokom je to o 4 971 informácií viac.
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú spolu 38 študovní
a čitární, resp. čitárenských kútikov. V roku 2007 sa začal sledovať nový ukazovateľ – počet akýchkoľvek miest v knižniciach, ktoré sú určené na štúdium alebo na
čítanie. Vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je 338 takýchto
miest na sedenie. Najviac miest na sedenie má Malokarpatská knižnica v Pezinku,
veľa knižníc nemá pre svojich čitateľov žiadne miesto na sedenie.
Celková plocha knižníc, priestory pre používateľov
Celková plocha knižníc predstavuje 4791,9 m2 (o 92,5 m2 menej ako v roku
2006), z toho 4 057 m2 bolo určených pre čitateľov (o 97,7 m2 menej), čo predstavuje 84,66% celkovej plochy knižníc.

hodín informačnej výchovy bolo zorganizovaných 143. Z ostatných podujatí: besedy
o knihách, kvízy, rozprávkové popoludnia, výtvarné i literárne súťaže, autorské besedy. Spomeniem niektorých hostí, ktorí sa zúčastnili besied: Petra Nagyová – Džerengová, Pavol Dvořák, Michal Hvorecký, Andrej Bán, Nana Furiya, Peter Uchnár,
Viera Valachovičová – Ryšavá, Dagmar Wagnerová, Peter Bittner, Peter Witgrúber,
a mnoho ďalších osobností.
V októbri sa Bratislave, Trnave, Modre a Pezinku konal 7. ročník Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka, ktorého spoluorganizátorom je každoročne aj Malokarpatská knižnica v Pezinku. Záštitu nad podujatím prevzal predseda BSK Ing. Vladimír Bajan. Na autorskom čítaní v Malokarpatskej knižnici sa zúčastnili zahraniční autori: Ødegård (Nórsko), Stevan Tontić (Bosna a Hercegovina),
Maurus Young (Taiwan/Francúzsko), za slovenských autorov: Július Balco, Ján
Zambor, Tomáš Janovic, Milan Richter. Súčasťou festivalu bola i prezentácia úspešnej knihy Júliusa Balca – Diablova trofej.
Metodické návštevy a konzultácie
Metodickú činnosť na úrovni okresov a Bratislavského samosprávneho kraja
vykonáva Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2007 uskutočnila 58 metodických
návštev a 280 metodických konzultácií.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2007 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 8 serverov, čo je o 2 viac ako v roku 2006 a 70 osobných počítačov, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 2 PC menej. Pre verejnosť bolo prístupných 30 osobných počítačov, z toho 52 s pripojením na internet. Celkovo je počet PC s pripojením na internet
59.
Automatizácia knižničných činností

POUŽÍVATELIA
V roku 2007 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zapísali 12 700
používateľov, čo je oproti roku 2006 menej o 742. Počet detských čitateľov poklesol o 666 detí oproti roku 2006.
V roku 2007 počet návštevníkov oproti roku 2006 stúpol o 247 návštevníkov.

V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 11 knižníc pracuje na báze knižničnoinformačného systému:
Advanced Rapid Library (ARL) majú knižnice: Malokarpatská knižnica
v Pezinku, (spracovaných 96,72% kn. jed.), Mestské kultúrne stredisko
v Senci – mestská knižnica Senec (14,86%) a Mestské centrum kultúry Malacky – knižnica (28,57%).

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ
V roku 2007 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky zorganizovali 447 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezinok bolo
zorganizovaných 205, v okrese Senec 103 a v okrese Malacky 139 podujatí. Počet

KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice/ Mestská knižnica Svätý Jur (0%), a Knižnica Vincenta Šikulu – Obecná knižnica
Dubová (0%).

PROFLIB MARC 21 vlastní Obecná knižnica v Bernolákove, kde je už spracovaný celý knižničný fond (100%).
TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, Obecná knižnica
v Jakubove (0%), Obecná knižnica Sološnica uvádza spracovaný celý fond
(100%), Obecná knižnica Suchohrad (0%), Obecná knižnica Gajary (68,74%)
a Miestna ľudová knižnica v Zohore (14,93%).

Internetové služby a web stránky
V roku 2007 poskytovalo internetové služby verejnosti 12 knižníc okresov
Pezinok, Senec a Malacky na 52 počítačoch.
Internetové služby vo všetkých troch okresoch využilo 7 250 požívateľov.
Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionálna knižnica
s krajskou pôsobnosťou:
Malokarpatská knižnica v Pezinku
www.kniznicapezinok.sk

mužov. V porovnaní s rokom 2006 sa počet zamestnancov znížil o 1,64. Okres Pezinok mal 21,21, okres Senec 7,82 a okres Malacky 7,28 zamestnancov. Celkové príjmy knižníc okresov Pezinok, Senca a Malacky boli v roku 2007 14 182 900,- Sk, čo
je oproti roku 2006 o 2 052 600,- Sk viac.
Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa činili 12. 908 600,- Sk, čo je o 2. 010
600,- Sk viac ako v minulom roku.
Náklady na nákup knižničného fondu boli v roku 2007 2 073 920,- Sk,
čo je o 568 230,- Sk viac ako v roku 2006.
Mzdové náklady činili 7 395 500,- Sk, čo je oproti minulému roku o 863
600,- Sk viac.
Tržby knižníc boli 983 430,- Sk, čo je oproti roku 2006 menej o 195 540,Sk.
Kapitálové výdavky dosiahli hodnotu 184 500,- Sk, čo je o 174 500,- Sk
menej ako v roku 2006.

Blahoželania, výročia a jubileá
okolo nás a medzi nami

Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa majú dve
knižnice:
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec
http://www.msks-senec.sk/kniznica.htm
Mestské centrum kultúry Malacky
http://www.mckmalacky.sk/kniznica/kniznica.htm
V roku 2007 navštívilo webové stránky knižníc 30 446 návštevníkov. Medzi
najnavštevovanejšie stránky patrili stránky Malokarpatskej knižnice v Pezinku
(27 896 návštev), potom nasleduje Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská
knižnica Senec 2 500 návštev a nakoniec Mestské centrum kultúry Malacky s 50
návštevami.
On-line katalóg na internete má zatiaľ len Malokarpatská knižnica
v Pezinku.

ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE
V roku 2007 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky
pracovalo 36,31 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 33,48 žien, (92,20%
všetkých zamestnancov). V troch knižniciach pracovalo v prepočítanom stave 2,83

Naša jubilantka
V tomto roku si pripomíname významné životné jubileum našej vzácnej
kolegyne a priateľky Marty .
Jej meno sa v knihovníckych kruhoch vyslovuje s úctou, obdivom
a uznaním. Je „ zárukou kvality“, je synonymom spoľahlivosti, zodpovednosti, dôslednosti, ale aj skromnosti a obetavosti.
Marta Weissová sa narodila 20. februára 1943 v Nových Zámkoch. Tu
prežila krásne detstvo a svojmu rodnému mestu zostala verná až dodnes. Už v útlom
detstve prejavovala záujem o knihy a literatúru a preto akosi prirodzene po absolvovaní strednej školy všeobecného zamerania pokračovala ďalej v štúdiu na Strednej
knihovníckej škole, ktoré ukončila v roku 1962. Rozhodla sa pre krásne povolanie
knihovníčky a s veľkou láskou sa mu venuje už 46 rokov. Ako čerstvá absolventka
začala pracovať na Okresnom národnom výbore a od roku 1963 vo funkcii inšpektorky kultúry pre knižnice.
Osudovým sa stalo jej ďalšie pracovisko - Okresná knižnica v Nových Zámkoch. Tu prežila vo funkcii riaditeľky dlhých 29 rokov. Počas jej pôsobenia
v knižnici v rokoch 1969 – 1997 sa z malej ľudovej knižnice stalo významné kultúrne a vzdelávacie centrum . Marta Weissová mala významný podiel na rozvoji metodickej činnosti v sieti ľudových knižníc v okrese Nové Zámky i na profesionalizácii

knižníc, k čomu prispelo od roku 1972 aj vydávanie regionálneho časopisu pre knihovníkov okresu Knihovnícky svit.
Jej veľkou túžbou bolo vytvoriť z knižnice kultúrno-vzdelávacie
a informačné centrum, centrum pre rozvoj metodiky a bibliografie. Preto v 70. rokoch zamerala svoje úsilie najmä na získanie adekvátnych priestorov. Bola to neľahká úloha, ale v rokoch 1976 – 1980 sa knižnica presťahovala do nových priestorov a vytvorili sa konečne vhodné podmienky na naplnenie jej plánov a predsavzatí.
Knižnica rozšírila svoje služby o prácu s deťmi, mládežou a dôchodcami, vo vzdialených lokalitách vznikli nové pobočky, v roku 1979 sa založila tradícia organizovania odborných podujatí pre knihovnícku komunitu a čitateľskú verejnosť pod názvom Knihovnícke týždne, ktorá pretrvala až do roku 1990. V roku 1979 ako jedna
z prvých okresných knižníc na Slovensku vybudovala hudobné oddelenie a v roku
1982 zahájila požičiavanie zvukových kníh pre nevidiacich a zrakovo postihnutých
používateľov. Do dnešných dní nesú pečať tvorivého ducha Marty Weissovej aj
Klub priateľov sci-fi Orion /1989/ a Literárny klub Generácie /1996/. Marta Weissová sa venovala aj popularizácii súčasnej slovenskej tvorby pravidelným organizovaním stretnutí spisovateľov s čitateľskou verejnosťou a mimoriadne úspešná bola
i spolupráca s knižnicami v Čechách a v Maďarskej republike. Organizovala tiež
Čitateľské tábory pre detských čitateľov a vydávala pre nich časopis Knihovníček.
Ak sa naša milá jubilantka obzrie na túto nesmierne plodnú a bohatú etapu
svojho profesionálneho života, môže byť právom na seba hrdá. V kútiku srdca verila
, že bude môcť vo „svojej“ knižnici pracovať aj ako dôchodkyňa a bude sa môcť
naďalej s láskou venovať svojim používateľom. Táto myšlienka ju napĺňala nesmiernou radosťou a veľmi sa na toto obdobie tešila. Bohužiaľ, nepriazeň osudu jej
to nedovolila. S hrdosťou jej vlastnou sa vyrovnala i s touto neľahkou situáciou.
Na sklonku svojej profesionálnej kariéry sa rozhodla urobiť hrubú čiaru,
vymenila pokojné a príjemné prostredie svojho domova za rušný život v hlavnom
meste. Pravidelne niekoľkokrát za týždeň cestuje z Nových Zámkov do Bratislavy,
aby mohla pokračovať vo svojej profesionálnej púti v novom prostredí. V roku 1998
začala pracovať ako ústredná metodička v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Tu sa
pustila s veľkou chuťou do spracovávania, pre mnohých z nás nezáživných, tabuliek
a štatistických výkazov.
Knihovnícka komunita na Slovensku Martu Weissovú pozná hlavne
z prostredia Spolku slovenských knihovníkov. Od roku 1999 nesie na svojich pleciach ďalšiu mimoriadne náročnú agendu tajomníčky Spolku slovenských knihovníkov. Popri hospodárskej a administratívnej agende SSK a jej krajských pobočiek
pravidelne organizuje podujatia pre členov Seniorklubu a podieľa sa na väčšine
spolkových aktivít.
Od mája roku 2001 pracuje v Slovenskej lekárskej knižnici vo funkcii metodičky. Výsledkom jej činnosti je niekoľko desiatok informačných materiálov, štatistických výkazov a analýz, vydaní bulletinu InfoMedlib, tvorivých nápadov
a námetov.

V prehľade aktivít nemôže chýbať veľký podiel na založení Občianskeho
združenia MEDLIB, o činnosť ktorého sa príkladne stará.
Okrem erudovanej odborníčky je Marta aj vynikajúci človek a priateľ.
S uznaním hľadíme na to, čo doteraz vykonala. Je obdivuhodná jej duševná sviežosť,
elán a energia, neutíchajúci záujem o všetko nové. Pre mladších môže byť vzorom
a povzbudením.
Práca ju poháňa stále dopredu, lebo ju miluje a vykonáva ju s chuťou
a nadšením.
Energiu jej dodáva aj jej drahá rodina a mnoho záľub. Medzi záľubami dominuje literatúra, ale najmä cestovanie, spoznávanie nových krajín a ľudí.
Od svojej šesťdesiatky nám rok čo rok pripomína: „ ešte jednu štatistiku a tá
už bude asi posledná“ a my len dúfame a veríme, že táto veta bude znieť z jej úst
ešte niekoľko rokov.
Milá Martuška, do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia, spokojnosti
a dobrú pohodu v našom kolektíve.

Kolektív pracovníkov
Slovenskej lekárskej knižnice

Výbor Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja
a
redakčná rada Občasníka
sa pripájajú ku gratulácii
a prajú

Marte Weissovej
pevné zdravie, veľa neutíchajúceho optimizmu a radosti pri
všetkom, čo vykonáva, a to tak v práci ako i v súkromnom
živote.
Zároveň jej touto cestou v mene svojom aj v mene členov
KP SSK BK ďakujú za všetko, čo za tie dlhé roky urobila
pre prosperitu a rozvoj
slovenského knihovníctva
i Spolku slovenských knihovníkov!

Cenu MK SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,
Cenu MŠ SR vydavateľstvu za učebnicu,

Opäť si pripomíname významnú ceceloslovenskú súťaž
aj s aktuálnym vyhodnotením
za rok 2007

Eva Cíferská
Najkrajšie knihy Slovenska
Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho
vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.
Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality
polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru.
Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:
a) vedecká a odborná literatúra,
b) krásna literatúra,
c) literatúra pre deti a mládež,
d) učebnice,
e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
f) bibliofilské tlače,
g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.
Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak
vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné
a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.
Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni udeľujú usporiadatelia súťaže ceny:

Cenu ZPnS tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,
Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,
Cenu SNK za študentskú prácu.

CENY UDELENÉ V SÚŤAŽI
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR
VYDAVATEĽSTVU
ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY
Vydavateľstvo FO ART, s.r.o.
za knihu
Katarína Vavrová: Maľba a grafika
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR
AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE
Zuzana Bočkayová
za knihu
Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR
AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU
Vladislav Rostoka
za knihy
Art School a Aleš Votava
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR
VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE
Robert Brun
za knihu
Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008

Cenu MK SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,
Cenu MK SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,
Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,

CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR
VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
za knihu
Biológia pre gymnáziá. Praktické cvičenia a seminár 1.
CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU
TLAČIARNI ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE
Tlačiarne BB, spol. s r.o.
za knihu
Tibor Huszár: Letokruhy večnosti / Tree Rings of Eternity

tlač. Svornosť, a. s., Bratislava a Finidr, s.r.o., Český Těšin (ČR)
= Jana Oršulová: Heraldické pamiatky Bratislavy, graf. úprava Marta Blehová
= Anton Baláž: Hriešna Vydrica, graf. úprava Marta Blehová
= Juraj Hradský - Jozef Mallinerits: Rusovce, graf. úprava Marta Blehová
= Alfred Piffl: Zápas o Bratislavský hrad, graf. úprava Marta Blehová
= Jozef Hanák – Barbora Kopuncová: Prešporské opevnenia, graf. úprava
Katarína Marenčinová
= Juraj Linzboth: Prešporský kaleidoskop, graf. úprava Katarína Marenčinová
= Igor Janota: Slávni ľudia v Bratislave, graf. úprava Katarína Marenčinová
►Pavel Dvořák: Druhá kniha o Bratislave

CENA BIBIANY
VYDAVATEĽSTVU ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU
vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s r.o.
za knihu
Tomáš Janovic: Drevený tato
CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU
Andrea Ráchelová
za prácu
Spomienky na krajinu zázrakov
a
Lenka Laššuová
za prácu
Bruno Ferrero: Ruže

Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák,
Juraj Vontorčík), Trnava, vyd. Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak, Budmerice, tlač.
Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
►Mária Čelková – Mikuláš Čelko – Igor Graus: Portréty komorských grófov
a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19. storočí
Fot. kolektív, graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan – Banská
agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie
SR, Bratislava, tlač. Východoslovenské tlačiarne, a.s., Košice

b) Krásna literatúra
►François Soulages: L´homme effacé / Vymazaný muž
Fot. Terézia Golasová, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Marenčin PT, spol.
s r.o., Bratislava, tlač. Dóša EXPRESP, Bratislava

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007
a) Vedecká a odborná literatúra
►Kolektív: Art School
Fot. Juraj Králik a archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava a Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač. Svornosť,
a.s., Bratislava
►Edícia: Bratislava - Pressburg
Fot. archív, obálka Ľubomír Krátky, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava,

c) Literatúra pre deti a mládež
►Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!
Ilustr. Zuzana Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice
slovenskej, s.r.o., Martin, tlač. Alfaprint, s.r.o., Martin
►Tomáš Janovic: Drevený tato
Ilustr. Martina Matlovičová, graf. úprava Laura Mešková, vyd. Marenčin PT,
spol. s r.o., Bratislava, tlač. Finidr, s.r.o., Český Těšín (ČR)
►Slavka Liptáková: Chlapec bez mena
Ilustr. Fero Lipták, graf. úprava Ondrej Zvalo, vyd. Slavka Liptáková,

Bratislava, tlač. Typoset print, s.r.o., Bratislava

Fot. Ladislav Stermüller, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria mesta
Bratislavy a Vydavateľstvo Krása, s.r.o., Bratislava, tlač. Lúč, v. d., Bratislava

►Boris Droppa: Sovie múdroslovie
Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Daxe, spol. s r.o., Bratislava, tlač.
Polygraf print, s.r.o., Prešov

►Zuzana Böhmerová - Ivan Jančár: Slovenská grafika 20. storočia /
Slovak Graphics of the 20th Century
Fot. Rabbit & Solution studio a archív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria
mesta Bratislavy a Roman Fečík, tlač. Lúč, v. d., Bratislava

d) Učebnice
►Kolektív: Biológia pre gymnáziá. Praktické cvičenia a seminár 1.
Ilustr. Vladimír Vanko a Tibor Nagy, fot. Ivan Kostroň, graf. úprava Eva
Onderčinová, vyd. SPN – Mladé letá, s.r.o, Bratislava, tlač. Slovenská Grafia,
a.s., Bratislava

f) Bibliofilské tlače
►Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008
Ilustr. Robert Brun, graf. úprava Marcel Benčík, vyd. Robert Brun, Žilina, tlač.
Ateliér Choma, Žilina, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

►Kniha Jóbova

►Kolektív: Aleš Votava

Ilustr. Igor Piačka, graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd. Vydavateľstvo
Tatran, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica, knih.
spracovanie Kníhviazačstvo Royal D, s.r.o., Bratislava

Fot. kolektív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovenská národná galéria,
Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s
r.o., Banská Bystrica
►Kolektív: Bidelnica. Život pre umenie / Life for Art
Fot. kolektív, graf. úprava Róbert Němeček - Desing Studio, vyd. Danubiana, Meulensteen Art Museum Bratislava, tlač. Weltprint, s.r.o., Bratislava
►Kolektív: Katarína Vavrová. Maľba a grafika
Il. Katarína Vavrová, fot. Anton Fiala a archív, graf. úprava Boris Kvasnica,
vyd. FO ART, s.r.o., Bratislava, tlač. Bookmaster, s.r.o., Pezinok
►Karol Kállay - Marián Gavenda: Klenoty gotiky / A Gothic Jewel
Fot. Karol Kállay, graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo Slovart,
spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
►Tibor Huszár: Letokruhy večnosti / Tree Rings of Eternity
Fot. a graf. úprava Tibor Huszár, vyd. Tibor Huszár, s.r.o., Modra - Harmónia, tlač.
a knih. sprac. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
►Ivan Jančár: Nová krv

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných
a polygrafických škôl
►Evolúcia
Ilustr. a graf. úprava Matúš Maťátko, vyd. Vysoká škola výtvarných umení,
Bratislava, tlač Matúš Maťátko
►Bruno Ferrero: Krátke príbehy pre potešenie duše
Ilustr. a graf. úprava Eva Novotná, vyd. a tlač. Zdužená stredná škola polygrafická,
Bratislava
►Bruno Ferrero: Ruže
Ilustr. a graf. úprava Lenka Laššuová, vyd. Zdužená stredná škola polygrafická,
Bratislava, tlač. Lenka Laššuová
►Spomienky na krajinu zázrakov
Ilustr. a graf. úprava Andrea Ráchelová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač. City Copy Center, Bratislava

OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA
PhDr. Dušan LECHNER
z Univerzitnej knižnice v Bratislave

Blahoželáme všetkým vyznamenaným a
oceneným za rok 2007

za „veľké knihovnícke srdce“ a mimoriadny celoživotný profesionálny
prínos pre slovenské knihovníctvo.

PhDr. Darina HORÁKOVÁ
z Knižnice Ružinov v Bratislave

Výročné zasadnutie Krajskej pobočky Bratislavského kraja
12. decembra 2007 sa nieslo aj v znamení udeľovania
ocenení a odmien členom Krajskej pobočky SSK BK
za vykonanú prácu a aktivity v uplynulom období

za celoživotný odborný prínos pre slovenské verejné knihovníctvo,
mimoriadne profesionálne kvality, osobitne za ľudský prístup,
ktorý si vážia nielen pracovníci „jej“ Knižnice Ružinov, ale aj široká
knihovnícka komunita a za dlhoročné aktivity v spolkovej činnosti.

(v nasledujúcich riadkoch je prehľad vyznamenaní a ocenení)

Ing. Alojz ANDROVIČ, PhD.
KNIHOVNÍK ROKA 2007
Mgr. Rozália CENIGOVÁ
zo Slovenskej pedagogickej knižnice - metodička pre školské knižnice

za mimoriadny prínos
v rozvoji školských knižníc, najmä v súvislosti s ich elektronizáciou
a revitalizáciou.

z Univerzitnej knižnice v Bratislave

za mimoriadny celoživotný profesionálny prínos v oblasti elektronizácie
slovenského knihovníctva, aktívne uvádzanie zahraničných skúseností
a kontaktov do knihovníckej praxe na Slovensku a dlhoročné spolkové
aktivity najmä v oblasti informatizácie knižníc.

Ľudmila BRUNNEROVÁ
z Mestskej knižnice Petržalka

ČIN ROKA
Ing. A. Androvič, PhD. s mladým kolektívom
za zorganizovanie medzinárodnej konferencie CASLIN 2007,
ktorá významne prispela k zachovaniu a prehĺbeniu profesionálnej
spolupráce s českou a svetovou knihovníckou komunitou a za dôstojnú
prezentáciu vysokej odbornej úrovne slovenského knihovníctva najmä
vďaka mimoriadne profesionálnemu prínosu nastupujúcej generácie
k naplneniu náročného programu konferencie.

Celý aktívny život je profesionálnou knihovníčkou „dušou aj telom“.
V každodennom kontakte s dospelými i detskými čitateľmi dokazuje svoje
odborné a najmä ľudské kvality. Vedie literárny klub Generácia, kde sa
venuje mladým autorom.

PhDr. Marta ŽILOVÁ
zo Slovenskej lekárskej knižnice

za mimoriadny celoživotný profesionálny prínos pre slovenské
knihovníctvo, osobitne za ľudský prístup k spolupracovníkom a
neutíchajúci elán bojovať za “práva“ knižníc.

ČESTNÉ UZNANIE

Mgr. Sven Šovčík
predseda kultúrnej komisie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a všetci jej členovia

za podporu pri presadzovaní strategických zámerov
Staromestskej knižnice na roky 2008 – 2010.

Marta FOLLRICHOVÁ
z Malokarpatskej knižnice v Pezinku

za mimoriadny prínos v budovaní elektronickej databázy
v rámci verejných knižníc BSK.

Fotogalériu k celému podujatiu nájdete tu:

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=608&idf=397&lang=sk

Miroslav BAXA

(prebraté z Infolibu)

starosta obce Budmerice

za obnovenie činnosti obecnej knižnice,
ktorá súčasne plní aj funkciu školskej knižnice v obci.

Eva GYÖRGYOVÁ
z Knižnice Ružinov v Bratislave

za mimoriadne tvorivý osobný prínos pri realizácii a propagácii podujatí
a aktivít Knižnice Ružinov na vysokej grafickej úrovni a vytvorenie
prezentácie činností a aktivít KP SSK BK za roky 1999 – 2005.

Blahoželania, výročia a jubileá,
informácie a oznamy...

Mgr. Peter KUZMA
z Knižnice Ružinov v Bratislave

za mimoriadny osobný prínos vo funkcii výkonného redaktora a tvorcu spolkového periodika „Občasník knihovníkov Bratislavského kraja“ a vytvorenie
knižnej edície „Všeličo“, v ktorej predstavuje práce
neprofesionálnych autorov Ružinova.

Od 16. novembra 2007 je novým riaditeľom Slovenskej pedagogickej knižnice PhDr. Vladimír Grigar. Od roku 1993 pracoval v CVTI SR ako vedúci
oddelenia MVS. A pretože „riaditeľovanie“ vôbec nie je jednoduchá záležitosť, Občasník mu praje pevné zdravie, nervy a veľa nadšenia a húževnatosti
pri presadzovaní tých najvhodnejších riešení v rozvoji Slovenskej pedagogickej knižnice a slovenského školského knihovníctva vôbec.
V mene Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja, výboru pobočky i redakčnej rady Občasníka blahoželáme k

životnému jubileu PhDr. Daniele Gondovej - riaditeľke Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave a predsedníčke Slovenskej asociácie knižníc. Výpočet aktivít a všetkého toho, čo jubilantka vykonala pre rozvoj a prospech slovenského knihovníctva by bol veľmi dlhý. Za všetko jej
patrí vďaka a preto jej želáme veľa síl, pevné zdravie a veľa trpezlivosti, vôle,
energie a entuziazmu pri riešení problémov v slovenskom knihovníctve aj do
ďalších rokov.

uverejňuje, pretože by to bolo redundantné. Portál, priatelia, nájdete na tejto
adrese: http://www.infolib.sk/index/index.php
(V)

Knižnica Ružinov už pripravuje zborník, v ktorom budú... Ale to je
vlastne prekvapenie. Prezradíme len to, že ide o zborník zo slávnostného
seminára konaného pri príležitosti 35. výročia vzniku knižnice ešte v novembri minulého roku. Zborník bude venovaný (tak ako bol aj seminár) verejnému knihovníctvu v Bratislavskom kraji, a aj keď podaktorí tlačiarenskí a
iní škriatkovia robia všetko preto, aby sťažili prípravu a vytlačenie publikácie, ich úsilie bude márne. Jednoducho, trochu trpezlivosti, priatelia... Výkonný nestíha.
S potešením treba konštatovať, že verejné knižnice v Bratislavskom
kraji z iniciatívy PhDr. J. Kopáčikovej - riaditeľky Staromestskej knižnice v
Bratislave - vytvorili hneď dve komisie. Prvá sa zaoberá prípravou čitateľského prieskumu, ktorý bude realizovaný na základných a stredných školách
v Bratislavskom kraji, druhá si zobrala za úlohu vyriešenie situácie, čo sa
týka využívania elektronických informačných zdrojov (EIZ) vo verejných
knižniciach Bratislavského kraja. Obidve komisie majú plné ruky a nohy práce, ale určite posunú situáciu v predmetných záležitostiach ďalej. Samozrejme, odborná knihovnícka verejnosť bude včas oboznámená s výsledkami
práce týchto komisií.
S radosťou sme privítali správu, že CVTI SR v Bratislave už pôsobí
v nových a moderných priestoroch na Lamačskej ceste 8/A a to od 3. apríla 2008. Kolegyniam a kolegom z tejto významnej celoslovenskej inštitúcie
držíme palce pri ďalšom zveľaďovaní ich nového sídla a prajeme im veľa
zdaru pri realizácii ich spoločensky dôležitých projektov a aktivít. Podrobnosti nájdete na tejto adrese: http://www.cvtisr.sk/index/index.php
Všetkým čitateľom a priaznivcom Občasníka odporúčame do pozornosti náš spoločný knižnično-informačný portál INFOLIB, kde nájdete
veľké množstvo informácií, oznamov, odkazov, odporúčaní, liniek a všetkého, čo s tým súvisí. Zámerne neuvádzame mnohé informácie, ktoré portál

Vydavateľ a redakčná rada opäť
(už šestnástykrát)
ďakujú všetkým fyzickým a právnickým
osobám za pomoc, vďaka ktorej uzrelo
svetlo sveta a mohlo byť všetkým členom
Krajskej pobočky SSK BK doručené
toto číslo Občasníka.
Ďakujeme tiež všetkým autorom
príspevkov, ktoré sú v ňom uverejnené, za
to, že neváhali vziať do ruky „pero“ a prispieť tak k dotvoreniu a ozvláštneniu jeho
obsahu.

Všetkým,
ktorým sa nedostalo niektoré číslo
Občasníka v tlačenej podobe do rúk
oznamujeme, že si môžu všetky čísla,
ktoré vyšli od roku 2000 prezrieť
v elektronickej podobe na adrese:
http://www.kniznicahttp://www.kniznicaruzinov.biz/?obcasnikruzinov.biz/?obcasnik-knihovnikov
knihovnikovvnikovbratislavskehobratislavskeho-kraja

Čas síce rýchlo beží,
ale ešte nie je neskoro!
Prosíme všetkých,
ktorí ešte nezaplatili
členské
členské na rok 2007,
aby tak urobili čo najskôr a podporili
aj týmto spôsobom činnosť a aktivity
Spolku slovenských knihovníkov,
ktorý s Vašou pomocou bude môcť
lepšie presadzovať a obhajovať záujmy
nášho stavu knihovníckeho
a jeho postavenie v spoločnosti!
spoločnosti!
ĎAKUJEME!

Knižnica Ružinov
Vám ponúka publikácie, ktoré vydala v rámci edície

VŠELIČO !
Sú to tri zväzky z pera Šaňa Homôľku

OŽIVENÉ ČASOM,
ZÁPISKY Z DOLINY
a
PO ROKOCH,
v ktorých písomne zachytil veselé i vážne životné príbehy a dobrodružstvá,
ktoré sa skutočne stali
a sú nefalšovaným svedectvom obdobia
dvadsiatych, tridsiatych a i neskorších rokov
minulého storočia.
Čitateľom, ktorí majú radi poéziu, je k dispozícii
kniha Jozefa Mifkoviča

ZÁHORIE, VĎAKA TI
Publikácie si môžete zakúpiť na všetkých pobočkách Knižnice Ružinov vo výpožičnom čase!
Bližšie informácie:
http://www.kniznica-ruzinov.biz
alebo na tel. čísle: 02/44 45 47 04

