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Úvod je preto úvodom, lebo veci
nerieši a ani to nie je jeho poslaním ...

Ešte o týždni chátrajúcich
slovenských knižníc a o chátraní vôbec
Možno, že úvaha na túto tému by mala byť uverejnená niekde inde,
napríklad v nejakom mienkotvornom médiu, no, neviem. Poznáte to, „...psi
štekajú a karavána ide ďalej...“ Keď som si prečítal v titulku spomínaný článok Michala Hvoreckého (O týždni chátrajúcich slovenských knižníc, Sme,
2. 4. 2011), povedal som si, konečne. Konečne názor, pohľad a či hlas zvonku (nebýva ich veľa), teda nie z radov odbornej knihovníckej verejnosti, ale z
inej sféry. Veď my knihovníci si môžeme o sebe napísať čokoľvek a aj to
pekne podať a vysvetliť. Nechcem si fandiť, no myslím si, že ak nie všetko,
tak určite väčšina z toho, čo autor v článku uvádza, je pravda. Na druhej strane podotýkam, že nepovedal nič nové a ani priekopnícke, pretože všetko, čo
spomína, je odbornej knihovníckej verejnosti dávno známe a jasné. A aby
som bol „v obraze“, tak som si prečítal aj následné komentáre a diskusiu k
článku. A tu je pes zakopaný. S úžasom - ale čo som už mohol očakávať som musel konštatovať, že už menej je to jasné laickej verejnosti (rozumej
trebárs tiež odbornej, ale neknihovníckej) a verejnosti vôbec. V komentároch
sú veci (tvrdenia, názory, spôsob uvažovania a pod.), nad ktorými sa môžete
pousmiať, ba dokonca vás i celkom pobavia, no pri niektorých postojoch, či
myšlienkovej ekvilibristike a argumentácii mi naskočili zimomriavky, a povedané slovom dramatika, „krv tuhla v žilách“. Ukázalo sa totiž jasne, že
chátrajú nielen slovenské knižnice, ale chátra - a to ma desí, i všeličo iné.
Prinajmenšom hodnotový systém, spoločenské a sociálne vzťahy, úcta k práci
tých druhých, ktorí za „hrsť drobných“ zachraňujú - povedzme to pateticky česť a slávu svojej profesie, ktorú si nevymysleli a ktorá je výsledkom historického vývinu na poli duchovnom a kultúrnom. Chátrajú ďalšie kúzelné veci
a vecičky. Tak sa mi vidí , že chátranie je jednoducho fenoménom doby, ktorú žijeme. Podotýkam, že na vyšetrení zraku som bol nedávno a mám ho v
poriadku.
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Keď som písal tieto riadky, prišiel mejl od predsedníčky Krajskej pobočky SSK BK Jany Vozníkovej a v ňom jej príhovor do tohto čísla Občasníka. A čuduj sa človeče. Aj ten je o chátraní. A ani sme sa nedohodli. Prečítajte si ho pozorne. Je dobrý, je v ňom úprimnosť a správne konštatovanie reality, tiež kus takej normálnej „človečiny“. Niekedy je lepšie uvedomiť si podstatu, než vyratúvať a triediť čo sa urobilo a čo nie, aj keď, samozrejme, i to
je potrebné. Vidíte, myšlienka stíha myšlienku a posúva ju ďalej.
Ak ste z môjho redakčného úvodu sklamaní alebo sa vám dokonca nepáči, či s ním vyslovene nesúhlasíte, to nevadí. Prebolí to, rany sa zahoja,
slzy oschnú... Letmý pohľad na hodinky. Ako ten čas uteká... Pomaly treba
ísť na obed. Veď aj ja som len človek, pardon, vlastne knihovník, a mám právo na svoje sústo z koláča chátrania. Naproti v reštaurácii mám už svoju stoličku. Ja som si zvykol na ňu a ona na mňa. Rozumieme si. Tak si idem trochu „zachátrať“. Spolu s kolegyňami a pekne verejne. Veď niet sa za čo hanbiť.
Nepochopili ste, čo som chcel povedať? To nevadí. Všetko je na webe.
Tam si to nájdete. Ako sa to vraví? Kto hľadá, ten určite nájde. Aj vysvetlenie, aj zdôvodnenie.
Výkonný

Vydavateľ a redakčná rada opäť
(už dvadsiatydruhýkrát)
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.
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Tak trochu netradičný príhovor predsedníčky
Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja ...

Milí kolegovia knihovníci!
Vďaka úsiliu nášho Výkonného sa vám dostáva do rúk druhé tohtoročné číslo Občasníka. A mne nedá, keď už som začala tento príhovor úsilím,
nepristaviť a pri tomto slovíčku ale najmä jeho význame v kontexte našej
knihovníckej ale i spolkárskej práce.
Máme za sebou prvý polrok roku 2011, absolvovali sme Týždeň slovenských knižníc, mnohí z nás prebdeli ďalšiu Noc s Andersenom, skutočne
mimoriadne vydareným podujatím bol aj tohtoročný INFOS s návštevou
vzácneho hosťa - prezidentky ALA Roberty Stevens.
Za všetkými týmito aktivitami (samozrejme, spomínam len tie najmasovejšie), stojí obrovské úsilie, entuziazmus a obetavosť ľudí, ktorí bez nároku na honorár, častokrát nad rámec pracovných povinností neľutujú čas
a energiu v mene spoločnej dobrej veci. Toľko o úsilí výnimočnom, medializovanom, viditeľnom.
Je tu však aj úsilie každodenné - rutinná knihovnícka práca, bežné
problémy s výpočtovou technikou, niekedy ufrflanými používateľmi, boj
o financie, ale i radosť z každého používateľa, ktorému sme dokázali pomôcť, vyhľadať informáciu, nájsť žiadaný dokument, radosť z nových projektov, prínosných seminárov atď. Úsilie, o ktorom sa toľko nehovorí, ktoré
je pre nezainteresovaných neznáme.
Veľmi často sa stretávam s výrokom (a nielen u mladých ľudí)
o nudnosti a jednotvárnosti knihovníckej práce. S predstavou knihovníka ako
nepriebojného, síce vzdelaného ale ťažkopádneho človeka, žijúceho v zaprášenom svete kníh. Vžité predstavy a predsudky sa vyvracajú ťažko. Výsledkom je potom alarmujúca realita, s akou sa stretávame v knižniciach práve
v tomto období povinných študentských praxí. Mladí ľudia bez reálnej predstavy o skutočnej knihovníckej práci, študujúci tento odbor viac-menej
z núdze, z nemožnosti iného umiestnenia, príp. ako prestupnú stanicu
k niečomu výhodnejšiemu.
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Iste, môžete mi oponovať, nájdu sa aj výnimky. Lenže o výnimkách sa
žiaľ hovorí, že potvrdzujú pravidlo. Mne je len v tejto súvislosti ľúto predstavy knihovníckej reality, ktorá pri takomto trende neodvratne o pár rokov
nastane. Už teraz nám chýbajú stredoškoláci do bežnej výpožičnej služby,
ľudia prvého kontaktu, konzultanti na pozície, kde vysokoškolsky vzdelaný
človek má príliš vysokú kvalifikáciu a príliš nízky plat (tabuľky a rozpočty
organizácií nepustia).
Členskú základňu nášho spolku tvoria aj ľudia, ktorí už aktívne svoju
profesiu nevykonávajú, zaslúžene oddychujú po tom, čo značnú časť života
venovali úsiliu o formovanie našej profesie. Budovaniu základov, na ktorých
my teraz môžeme stavať ďalej. Ľudia - knihovníci, ktorí určite nielen pre
mňa osobne sú vzorom a nesmierne si ich vážim.
Rovnako sú v našom spolku a aj výbore ľudia mladí, ktorí len začínajú
budovať svoju knihovnícku kariéru. Tých si vážim a obdivujem za ich odvahu a odhodlanie venovať sa v dnešnej dobe tejto profesii.
Osobne si myslím, že zmyslom akéhokoľvek profesijného združenia,
akým je aj náš Spolok slovenských knihovníkov, by malo byť úsilie o vytváranie pozitívneho imidžu profesie, o napredovanie, ale i spoločné zdieľanie.
Či už vedomostí, zručností, nápadov, ale predovšetkým o zachovanie existencie samotnej podstaty profesie. O kontinuitu medzi skúsenosťou a múdrosťou
staršej generácie s dravosťou a novátorstvom tej mladšej. Aby úsilie, ktoré už
bolo vynaložené, nebolo zbytočné.
Tešíme sa na vás pri všetkých aktivitách, ktoré vďaka spoločnému úsiliu pripravujeme v druhom polroku roku 2011. Informácie a termíny budú
priebežne zverejňované na portáli INFOLIB, program aktivít na rok 2011
nájdete v sekcii SSK pobočka BK.
Jana Vozníková
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Nasledujúci príspevok je spracovaný
na základe podkladov zo štatistických
výkazov a komentárov verejných knižníc
v Bratislave ...

Eva Šulajová
Výsledky činnosti verejných knižníc v Bratislave
za rok 2010
V roku 2010 poskytovalo knižnično-informačné služby na území
Bratislavy, hlavného mesta SR, osemnásť verejných knižníc, z toho sedemnásť v jednotlivých mestských častiach a osemnásta Mestská knižnica
v Bratislave sídliaca v centre mesta (ďalej Mestská knižnica) plnila funkciu
metodickej činnosti vo vzťahu k verejným knižniciam v Bratislave a univerzálnej verejnej knižnice pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta.
Dnes často počujeme otázky, či v čase internetu a virtuálnych knižníc
sú ešte potrebné klasické knižnice s knižničnými službami, keď čitatelia už
nie sú takí obyčajní, že im stačí len kniha z knižnice, či klikanie na internete
alebo návšteva podujatia v knižnici zadarmo. Benchmarking či fundraising,
marketing a manažment, eventy v knižniciach, prieskum a orientácia na trhu,
konkurencieschopnosť a inovácie či upútanie pozornosti verejnosti všetkými
možnými spôsobmi, najnovšie čítaním v noci nielen pre dospelých (Noc literatúry), ale aj pre deti (Noc s Andersenom). To všetko v knižniciach letí. Aj
múzeá vsadili na Noc múzeí a kostoly na Noc kostolov a čuduj sa svete, akcie sú úspešné, ľudia vládzu, prídu, strávia noc s literatúrou aj v múzeu či v
kostole, deti počas Noci s Andersenom zaspia až po polnoci, či skôr nadránom medzi regálmi kníh a majú zážitok nad zážitky. Energie všetci majú
dosť. Chcú nové veci, nové zážitky, zaujímavé nápady, také, čo tu ešte neboli. Ako v podmienkach toľkých možností, toľkých akcií a toľkých informácií,
ktoré majú ľudia na výber, môžu zabojovať naše verejné knižnice? Organizujeme semináre, voláme odborníkov učíme našich knihovníkov čo s tým, ale
každá aktivita spravidla končí pri finančných možnostiach. No na druhej strane sa hovorí, že kto sa snaží, ten má, napr. Základná škola v Uhrovci dokázala získať zdroje aj z Európskych fondov aj od sponzorov zo Slovenska a vynovila nielen svoju budovu a jej okolie, ale chce vybudovať aj modernú školskú knižnicu. Ak máme začať od získavania financií, nie sme málo aktívni?
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Bežný rozpočet nestačí, treba sa snažiť nad rámec. Máme dostatočné personálne zabezpečenie na to, aby sme zvládli túto úlohu? Nerozptyľuje našu pozornosť množstvo malých úloh za stenami kancelárie, zostáva nám na rozbehnutie väčších projektov čas? Zostáva nám čas na dôkladnú propagáciu
našich akcií a public relations? Veď verejné knižnice v Bratislave v roku
2010 zorganizovali takmer 1 500 podujatí pre verejnosť s bezplatným vstupom, a to je množstvo, ktoré by malo zarezonovať medzi verejnosťou. Niekedy aj zarezonuje, spravidla vtedy, keď ide o väčšie celoslovenské projekty
zastrešené Slovenskou asociáciou knižníc či Spolkom slovenských knihovníkov. A ešte jedna vec - jeden deň zarezonuje, na druhý deň je to už
v povedomí ľudí prekryté ďalšími správami, udalosťami, akciami. Svet
a život v ňom plynie rýchlo.
Všetka česť našim knižniciam, že v tomto spektre dokážu poskytovať
služby, organizovať podujatia a sláviť svoje malé úspechy, byť tu pre ľudí,
ktorí sa na ne obracajú ako na inštitúcie poskytujúce aj zhromažďujúce nespočetné množstvo informácií. Za málo peňazí, ba aj zadarmo sa dostanú
k tisíckam kníh, k informáciám všetkého druhu na internete, na koncert či
stretnutie s kapacitami literárneho aj hudobného sveta.
Verejným knižniciam v Bratislave v roku 2010 poklesol stav knižničného fondu a mierne aj poskytnuté výpožičné služby, ale stúpol počet registrovaných čitateľov aj návštev knižnici či na knižničných podujatiach – teda
chodia, pýtajú a očakávajú ponuku od knižníc. Hovorí sa, že v jednote je sila.
Naše knižnice bojujú každá sama za seba. Ale párkrát v roku predsa len spoja
sily. Aj o tom hovorí tento príspevok.
HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI VEREJNÝCH KNIŽNÍC
KNIŽNIČNÝ FOND

Stav knižničného fondu bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2006 – 2010

11
Knižničný fond v roku 2010
Knižničný fond bratislavských verejných knižníc v roku 2010 tvorilo 1 203 617 dokumentov, z toho bolo 1 134 006 kníh (94,2 %), 43 370
audiovizuálnych dokumentov (3,6 %), 1 486 elektronických dokumentov
(0,1 %) a 24 755 iných špeciálnych dokumentov (2,1 %). V porovnaní
s rokom 2009 je stav knižničného fondu o 16 285 dokumentov nižší.
Z tematického hľadiska 67,1 % knižničného fondu tvorila krásna literatúra v počte 807 898 dokumentov a 32,9 % odborná literatúra v počte
395 719 dokumentov.
Do knižníc dochádzalo spolu 591 titulov periodík (z toho 121 zahraničných) v 1 022 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2009
znížil o 15, počet exemplárov sa znížil o 43.
Bratislavské verejné knižnice majú prevažnú väčšinu knižničného
fondu priamo vo voľnom výbere, je prístupný na regáloch a čitatelia majú
možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2010
nachádzalo 1 143 535 dokumentov, čo je 95 % celkového knižničného fondu.
Ročný prírastok knižničného fondu
V roku 2010 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc v Bratislave 27 769 dokumentov, z toho 18 256 bolo získaných kúpou,
4 533 darom a 4 980 bezodplatným prevodom. V porovnaní s rokom 2009
je celkový ročný prírastok nižší o 3 407 dokumentov. Knižnice získali kúpou
o 1 514 dokumentov menej ako v roku 2009, darom o 147 menej, bezodplatným prevodom o 1 746 dokumentov menej.
Úbytok knižničného fondu
Úbytok knižničného fondu vo verejných knižniciach v roku 2010
predstavoval 44 054 dokumentov, čo je o 5 642 menej ako v rovnakom období minulého roku.
Tvorilo ho bežné vyraďovanie opotrebovanej a zastaranej literatúry,
úbytok bol spôsobený aj vyradením nedobytných a zničených kníh po revízii
knižničného fondu na dvoch pracoviskách Knižnice Ružinov - v Seniorskom
informačnom centre na Zimnej 1 a v pobočke Na úvrati 52 a pokračujúcim
vyraďovaním rezervného fondu uloženého v pivničných priestoroch na Tomášikovej 25, z ktorého sa po vytopení v roku 2009 nedalo nič zachrániť.
Automatizovane spracovaný knižničný fond
Z celkového knižničného fondu v počte 1 203 617 dokumentov majú
knižnice automatizovane spracovaných 998 264 dokumentov (82,9%), čo je
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v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 21 996 dokumentov viac.
Knižničný fond automatizovane spracováva už 12 verejných knižníc:
•

Staromestská knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa a Knižnica Bratisla
va – Nové Mesto majú automatizovane spracovaný celý knižničný
fond (100 %).

•

Miestna knižnica Petržalka má spracovaných 99,9 % knižničného fondu, Miestna knižnica Karlova Ves má spracovaných 96,6 %, Knižnica
Ružinov 93,7 %, Mestská knižnica 91,5 %, Miestna knižnica Lamač
58,5 % a Miestna knižnica Podunajské Biskupice 26,1 %, Miestna
knižnica Vajnory 19,3 %, Miestna knižnica Záhorská Bystrica 10,5 %
a OKIS Dúbravka 6,4 %.

Knižničný fond nespracováva 6 miestnych knižníc: Rača, Devínska Nová
Ves, Devín, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Knižnično-informačné systémy v knižniciach
Dvanásť bratislavských verejných knižníc spracováva knižničný fond
v týchto knižnično-informačných systémoch:
1. Mestská knižnica v Bratislave
2. Staromestská knižnica
3. Knižnica Ružinov
4. Miestna knižnica Podunajské Biskupice
5. Miestna knižnica Vrakuňa
6. K nižnica Bratislava – Nové Mesto
7. Miestna knižnica Vajnory
8. Miestna knižnica Karlova Ves
9. OKIS Dúbravka
10. Miestna knižnica Lamač
11. Miestna knižnica Záhorská Bystrica
12. Miestna knižnica Petržalka

DAWINCI
CLAVIUS
RAPID LIBRARY
PROFLIB
CLAVIUS
DAWINCI
KIS MaSK
THOVT
CLAVIUS
CLAVIUS
KIS3G
CLAVIUS

Obrat knižničného fondu
Obrat celého knižničného fondu verejných knižníc v Bratislave bol 1,1.
Obrat knižničného fondu v jednotlivých knižniciach vyjadruje nasledujúca
tabuľka:
Mestská
knižnica

Staromestská knižnica

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

MK
Pod.
Biskupice

Knižnica
Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova Ves

0,7

1,5

1,7

0,9

0,9

1,2

0,6

0,6

1,8
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OKIS
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska
N. Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

1,1

0,8

0,1

0,7

0,2

1,3

0,04

0,1

0,1

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
Prehľad počtu výpožičiek bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2006 – 2010

Výpožičky v roku 2010
V roku 2010 zamestnanci verejných knižníc v Bratislave zrealizovali
1 786 769 výpožičiek (o 52 885 menej ako v roku 2009).
Z celkového počtu výpožičiek bolo:
432 455 výpožičiek periodík (24,2 %),
265 430 výpožičiek krásnej literatúry (14,9 %) pre deti,
64 528 výpožičiek odbornej literatúry (3,6 %) pre deti,
776 075 výpožičiek krásnej literatúry (43,4 %) pre dospelých,
248 281 výpožičiek odbornej literatúry (13,9 %) pre dospelých.
Výpožičky špeciálnych dokumentov v počte 18 804 tvorili 1,1 %
celkového počtu výpožičiek (požičiavala ich Mestská knižnica, Staromestská
knižnica, Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Podunajské Biskupice, Miestna knižnica Devín a Miestna knižnica Petržalka). Požičalo sa 7 733 audiovizuálnych, 7 604 elektronických a 3 467 iných špeciálnych dokumentov.
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Počet výpožičiek na 1 používateľa
Mestská
knižnica

Staromestská
knižnica

Knižnica
Ružinov

MK
Vrakuňa

MK
Pod.
Biskupice

Knižnica Nové
Mesto

MK
Rača

MK
Vajnory

MK
Karlova
Ves

27,7

72,9

64,4

33,2

45,8

44,6

31,6

24,7

43,2

OKIS
Dúbravka

MK
Lamač

MK
Devín

MK
Devínska N.
Ves

MK
Záhorská
Bystrica

MK
Petržalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

76,6

39,5

7,8

31,8

34,3

42,8

11,0

16,9

12,7

POUŽÍVATELIA
Prehľad počtu aktívnych používateľov bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2006 – 2010

Používatelia v roku 2010
V roku 2010 bolo v bratislavských verejných knižniciach zaregistrovaných 38 495 používateľov (o 1 162 viac ako v rovnakom období minulého
roku), z nich bolo 10 364 používateľov do 15 rokov (26,9 %) (o 1 458 menej ako v rovnakom období minulého roku).
Prehľad počtu detských používateľov do 15 rokov
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Počet detských čitateľov do 15 rokov

10 428

10 435

10 098

11 822

10 364
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Návštevnosť knižníc
V roku 2010 do knižníc zavítalo 506 068 návštevníkov, z nich
62 269 navštívilo podujatia knižníc a 443 799 navštívilo knižnice za účelom využitia ich služieb. V porovnaní s rokom 2009 sa celkový počet návštev zvýšil o 51 441 (návštevnosť podujatí stúpla o 2 184 návštev a návštevnosť knižníc stúpla o 49 257 návštev).
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Prehľad počtu osobných počítačov
v bratislavských verejných knižniciach v rokoch 2006 – 2010

Počet osobných počítačov v roku 2010
V roku 2010 vlastnili bratislavské verejné knižnice 217 osobných
počítačov (pribudlo 7 počítačov), z ktorých bolo 80 s pripojením na internet pre verejnosť (37,3 %) (o 11 viac ako v roku 2009).
Internetové služby
V roku 2010 poskytovalo internetové služby verejnosti 11 bratislavských verejných knižníc na 80 počítačoch (Personal Computer - PC):
Mestská knižnica na 30 PC, Staromestská knižnica na 16 PC, Knižnica Ružinov na 10 PC, Miestna knižnica Vrakuňa na 1 PC, Miestna knižnica Podunajské Biskupice na 4 PC, Knižnica Bratislava - Nové Mesto na 7 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 5 PC. V porovnaní
s rokom 2009 slúžilo na prístup k internetu pre verejnosť o 11 počítačov
viac: v Mestskej knižnici v Bratislave pribudlo 5 PC, v Miestnej knižnici Petržalka 4 PC, v Miestnej knižnici Podunajské Biskupice 1 PC a v v Miestnej
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knižnici Devín 1 PC.
Webové stránky
Na základe usmernenia Slovenskej národnej knižnice sa v štatistických výkazoch za rok 2010 uvádzajú webové stránky knižníc ako vlastné tie,
na ktorých knižnica uvádza nielen informácie o výpožičných hodinách, ale aj
ďalšie informácie o knižnici, predovšetkým elektronický katalóg, prostredníctvom ktorého sprostredkováva online prístup do svojich knižničných fondov. Do celoslovenskej štatistiky webových stránok sa nezačleňujú tie verejné knižnice, ktorých webová prezentácia neobsahuje elektronický katalóg.
Z tohto pohľadu má vlastnú webovú stránku s prezentáciou svojej
činnosti a elektronickým katalógom 8 bratislavských verejných knižníc
(44,4 %):
1. Mestská knižnica v Bratislave: www.mestskakniznica.sk
2. Staromestská knižnica: www.starlib.sk
3. Knižnica Ružinov: www.kniznica-ruzinov.sk
4. Miestna knižnica Vrakuňa: www.vrakuna.sk
5. Miestna knižnica Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk
6. Miestna knižnica Karlova Ves: www.karlovaves.sk
7. Knižnica Bratislava - Nové Mesto: www.kbnm.sk
8. Miestna knižnica Petržalka: www.kniznicapetrzalka.sk
Webové stránky so stručnými informáciami o knižnici (bez elektronického katalógu) včlenené do webovej prezentácie svojho zriaďovateľa má 8
bratislavských verejných knižníc:
1. Miestna knižnica Rača: www.raca.sk
2. Miestna knižnica Vajnory: www.vajnory.sk
3. OKIS Dúbravka : www.dkdubravka.sk
4. Miestna knižnica Lamač: www.lamac.sk
5. Miestna knižnica Devínska Nová Ves: www.devinskanovaves.sk
6. Miestna knižnica Záhorská Bystrica: www.zahorskabystrica.sk
7. Miestna knižnica Rusovce: www.rusovce.sk
8. Miestna knižnica Čunovo: www.cunovo.eu
Miestna knižnica Devín a Miestna knižnica Jarovce nemajú na
stránke svojho zriaďovateľa o sebe žiadnu informáciu.
Pripojenie WiFi pre používateľov majú vo svojich priestoroch 3
knižnice: Mestská knižnica v Bratislave, Knižnica Ružinov a Knižnica Bratislava - Nové Mesto.
Elektronický katalóg na internete má zverejnený 8 knižníc - sú to
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vyššie uvedené knižnice, ktoré majú vlastnú webovú stránku. V roku 2010
bolo v týchto knižniciach zaznamenaných 152 440 vstupov do elektronického katalógu. Najviac vstupov zaznamenali Mestská knižnica v Bratislave
(91 471) a Miestna knižnica Petržalka (40 342), najmenej Miestna knižnica
Podunajské Biskupice (98).
PODUJATIA
Počet návštevníkov na podujatiach bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2006 – 2010

Podujatia v roku 2010
Bratislavské verejné knižnice v roku 2010 pripravili pre svojich používateľov i verejnosť 1 486 vzdelávacích a kultúrnych podujatí (o 185 viac
ako v roku 2009), z nich bolo 398 venovaných informačnej výchove (o 35
viac ako v roku 2009).
Podujatia knižníc navštívilo 62 269 návštevníkov.
Knižnice organizovali podujatia s voľným - bezplatným - vstupom pre
vlastných používateľov i celú verejnosť. V ohlase medzi verejnosťou rezonovali najmä vyššie spomenuté najväčšie spoločné podujatia verejných knižníc
v Bratislave (Týždeň slovenských knižníc, Bratislavská burza kníh, Jarný
maratón s knihou a Bratislava, moje mesto). V ďalších podujatiach prevládali
prezentácie nových kníh, besedy, literárne podujatia, koncerty, informačné
výchovy a exkurzie, literárno - hudobné pásma, súťaže, slávnostné zápisy,
rozprávkové popoludnia, výstavy a koncerty aj počítačové školy pre seniorov.
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Odborné aktivity Mestskej knižnice
pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave
Mestská knižnica pripravila pre zamestnancov verejných knižníc 4 odborné podujatia, z toho tri celoslovenské:
•
Metodický seminár pre zamestnancov bratislavských verejných knižníc k vypĺňaniu štatistických výkazov o knižnici KULT (MK SR) 10-01 za
rok 2009.
•
Odborný seminár Je čítanie v dnešnej dobe moderné? Celoslovenský
odborný seminár pripravený v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave
bol zameraný na tému práce knižníc na podporu čítania a práce s detskými
používateľmi v Nemecku a na Slovensku. Seminár sprevádzala výstava Čarovný svet ilustrovaných kníh.
•
Súčasná slovenská literatúra - celoslovenský odborný seminár pripravený v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie
vied poukázal na jednotlivé druhy literatúry na Slovensku - próza, poézia,
detská literatúra a na ich najvýznamnejších predstaviteľov po roku 1989.
Účastníkom poskytol prehľad o tvorbe slovenských autorov po roku 1989.
Získané informácie mali pomôcť knihovníkom skvalitniť výber literárne hodnotných diel pri akvizícii knižníc a vytvoriť predpoklady aj pre prácu
s používateľom (individuálnu prácu, kolektívne podujatia).
•
Audioknihy v knižniciach - celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou pripravený v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave
naznačil, čo brzdí prácu verejných knižníc na Slovensku v oblasti práce
s audioknihami.
Audioknihy v knižniciach - celoslovenský odborný seminár
s medzinárodnou účasťou
Knižnica v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pripravila pre
odbornú knihovnícku verejnosť celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou Audioknihy v knižniciach. Na seminári s odbornými príspevkami a prezentáciami vystúpili domáci i zahraniční hostia. Obsah seminára
bol zameraný na prácu s audioknihami v knižniciach u nás i v blízkom zahraničí (Nemecko, Česko). Závery zo seminára v porovnaní s Nemeckom a Českom poukázali na diametrálne odlišnú prácu s audioknihami v slovenských knižniciach, ktoré majú zviazané ruky tzv. Autorským zákonom a v
ktorých práca s audioknihami funguje vďaka výnimke v zákone len pre zrakovo znevýhodnených občanov. V 1. polroku 2011 bude zverejnený elektronický zborník príspevkov zo seminára, čaká sa iba na pridelenie ISBN čísla.
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SPOJME SILY ALEBO SPOLUPRÁCA VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V BRATISLAVE
Päť verejných knižníc v Bratislave organizuje spolu od roku 2005
veľké knižničné projekty spoločnými silami v snahe obsiahnuť a osloviť deti,
mládež aj dospelých v piatich mestských častiach – v okrese Bratislava 1 až
5. Všetky spoločné podujatia sa stretávajú so záujmom verejnosti.
Spoločné podujatia a aktivity bratislavských verejných knižníc
v roku 2010
Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka pripravili spoločne tri nosné podujatia pre bratislavské deti i dospelých:
•
V Týždni slovenských knižníc 22. 3. - 26. 3. 2010 sa uskutočnil 4. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý bol venovaný spomienke na 130.
výročie úmrtia Mateja Hrebendu. V duchu odkazu tohto ľudového buditeľa
a zberateľa sa od 22. 3. do 26. 3. 2010 každý deň v inej zúčastnenej knižnici
deťom čítala kniha Malá princezná autora Jána Uličianskeho. Knižnice pripravili k Týždňu slovenských knižníc spoločnú tlačovú konferenciu
v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy, ktorá výrazne pomohla propagácii podujatí v zúčastnených knižniciach.
•
V rámci projektu Bratislava pre všetkých 2010 sa v dňoch 24. 4. - 30.
4. 2010 uskutočnil 3. ročník Bratislavskej burzy kníh s charitatívnym účelom. Navštívilo ju 13 100 návštevníkov. Na burze sa predalo 14 255 kníh
vyradených z fondov zúčastnených knižníc. Finančný zisk z burzy bol použitý na nákup a výrobu zvukových kníh pre používateľov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých v Mestskej knižnici.
•
V rámci projektu Bratislava pre všetkých 2010 sa uskutočnil 1. ročník
literárnej súťaže Bratislava, moje mesto v termíne od 15. 10. 2009 do 15.
3. 2010. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 23. 4. 2010. Do
súťaže sa zapojili jednotlivci i celé kolektívy žiakov základných škôl zo všetkých bratislavských okresov i zo základnej školy zo Stupavy, spolu ich bolo
24. Odovzdali 303 súťažných prác, z ktorých bolo 89 výtvarných. V nich vyjadrili svoj vzťah k Bratislave, opísali svoje zážitky, poukázali v dobrom slova zmysle i kriticky na veci, ktoré Bratislavu tešia i trápia. Ocenené literárne
práce boli od čísla 6 (vyšlo v júni 2010) postupne zverejňované v magazíne
in.ba, výtvarné práce sú stálou výstavou v Úseku literatúry pre deti a mládež
na Kapucínskej ul. 3.

20
Verejné knižnice v Bratislave a ich spoločná účasť v celoslovenských
projektoch
Hlavné koordinačné centrum Noci s Andersenom v ČR - Knihovna
B. B. Buchlovana, SKIP ČR a Spolok slovenských knihovníkov vyzvali slovenské knižnice, aby využili možnosť zaujať deti kreativitou a hravosťou
Noci s Andersenom. Spolok slovenských knihovníkov a Slovenský rozhlas Rádio Slovensko vyhlásili celoslovenskú anketu pre všetky slovenské deti a
ich detských knihovníkov (uzávierka ankety bola 16.marca 2010), v rámci
ktorej si deti mohli objednať svoje obľúbené rozprávky a príbehy, ktoré rozprávkové Rádio Slovensko vysielalo od piatku rána 26. marca 2010, celý deň
a celú noc až do ďalšieho rána.
Záštitu nad podujatím Noc s Andersenom prevzal na Slovensku Spolok slovenských knihovníkov, ktorý dohliadal na organizovanie i propagovanie podujatia v slovenských knižniciach. Deti počas Noci s Andersenom zažili v knižniciach neobvyklé veci. Okrem samotného nocovania medzi regálmi
knižníc v spacích vakoch si do noci čítali alebo počúvali rozprávky, dramatizovali alebo ilustrovali ich príbehy, vyrábali masky na karnevalový sprievod
alebo pátrali po stratených pokladoch. Noc s Andersenom sa realizovala aj
vo verejných knižniciach v Bratislave - v Mestskej knižnici v Bratislave,
v Knižnici Ružinov a v Knižnici Bratislava - Nové Mesto.
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Takmer všetky verejné knižnice v Bratislave sa podieľali na propagovaní celonárodnej ankety Moja naj kniha, kultúrno-vzdelávacieho projektu
STV, ktorého cieľom bolo prispieť k zvýšeniu záujmu o literatúru u detí,
mládeže aj dospelých. V novembri 2010 bola vyhlásená najobľúbenejšia a
najčítanejšia kniha. Naj knihou Slovákov sa stali Slovenské rozprávky
Pavla Dobšinského. Každá knižnica sa podľa vlastného uváženia zapojila aj
do sprievodnej detskej akcie Moja naj kniha pastelkami, napr. Mestská
knižnica v Bratislave zozbierala 40 detských kresieb a Staromestská knižnica
77 výtvarných prác, ktoré putovali na veľkú septembrovú verejnú dražbu
v Košiciach. Dražba podporila nákup kníh pre detských onkologických pacientov.
Do celoslovenského projektu Do knižnice - kampane na propagáciu
knižníc a čítania, ktorú vyhlásila Slovenská národná knižnica v Martine, sa
zapojila Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica aj Miestna
knižnica Lamač.
V roku 2010 sa konal 3. ročník projektu Čítajme si, ktorý vyhlásila
organizácia Unicef. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a
zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizoval sa 6
- hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého boli zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu bola pani Oľga Feldeková.
Vo štvrtok 25.marca 2010 slovenské deti svoj rekord vo verejnom čítaní z
predchádzajúceho roku prekonali. Tentoraz sa do čítania zapojilo 21 234
detí vo veku od 6 do 15 rokov. Bolo ich o 10 436 viac ako v roku 2009. Čítalo sa na 139 miestach v 81 mestách Slovenska.
Verejné knižnice v Bratislave, ktoré k prekonaniu rekordu prispeli, sa
do projektu zapojili s takýmto počtom čítajúcich detí:
Mestská knižnica v Bratislave

31

Staromestská knižnica

129

Knižnica Ružinov
Knižnica
Bratislava – Nové Mesto

19

Miestna knižnica Lamač

134

Miestna knižnica Petržalka

810

55

Občianske združenie Fanfáry a Slovenská národná knižnica
v Martine v roku 2010 vyhlásili 3. ročník ankety Zlatá rybka o Detskú knihu roka 2009. Zapojilo sa do nej viacero verejných knižníc v Bratislave,
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napr. Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, ale pravdepodobne nie všetky knižnice ju uviedli vo vyhodnotení svojej činnosti. V celoslovenskom hlasovaní sa Detskou knihou roka 2009 stala kniha Gabriely
Futovej Dokonalá Klára. Výsledky ankety sa prezentovali 24. 9. 2010 na
festivale Prešov číta rád. V čase písania tohto príspevku už vieme, že Detskou knihou roka 2010 sa stala opäť kniha spisovateľky Gabriely Futovej
a ilustrátorky Kataríny Slaninkovej Naša mama je bosorka, z produkcie
vydavateľstva Mladé letá.
Putovná výstava škriatkov a strašidielok Rozprávková krajina Vítězslavy Klimtovej, ktorí žijú v domácnostiach s ľuďmi, zavítala do Mestskej knižnice v Bratislave, Staromestskej knižnice, Knižnice Bratislava - Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka. Známu českú výtvarníčku Vítězslavu
Klimtovú každý pozná predovšetkým ako objaviteľku rozprávkovej krajiny
plnej strašidielok, víl, rusaliek a škriatkov, ktorú nielen reálne vytvorila, ale
o postavičkách žijúcich v nej napísala množstvo kníh. Výstava bola spojená
s ich predajom. V knižniciach sa stretla s mimoriadne priaznivou odozvou
u detí aj ich rodičov, či učiteľov.
Záverom
Nahliadli ste do správy o činnosti verejných knižníc v Bratislave za
rok 2010. V čase, keď sa píše, máme za sebou 5 mesiacov z roku 2011. Tohtoročné projekty v knižniciach sa dávno rozbehli. Minul sa Týždeň slovenských knižníc 2011 aj Noc s Andersenom 2011, Bratislavská burza kníh
2011, ktorá zaznamenala najväčší úspech od čias jej konania, skončilo sa medzinárodné sympózium Infos 2011, odovzdali sa ceny v súťaži TopWebLib
za rok 2010 - mimochodom, v hodnotení odbornej poroty v kategórii verejných a školských knižníc získala 1. miesto Staromestská knižnica, popočúvali sme príspevky na 5. medzinárodnej konferencii Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, lebo aj keď sme verejná knižnica, máme sa čo
učiť aj od školských knižníc, zvlášť, keď výsledky svojej tvorivej práce
s deťmi prišli na ňu prezentovať hostia z Českej republiky, aj zo spomínaného Uhrovca či ďalších miest Slovenska. Počas priebehu Majstrovstiev sveta
v hokeji 2011 sme v našej knižnici umožnili našim i zahraničným návštevníkom voľný prístup na internet, aby sme prispeli k slávnostnej atmosfére
v meste. V našich priestoroch sme privítali známeho českého spisovateľa
Michala Viewegha, v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa vymyslel
a uviedol do praxe nový projekt Kina pre nevidiacich a slabozrakých, dotiahli
sme do knižnice výstavu unikátnych fotografií členov Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK s názvom Divočina zachráni svet, postarali sme sa v letnej
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čitárni U červeného raka, kde sa už rozbehla letná sezóna, o pomaly rozpadávajúci sa parkanový múr aspoň ohradením, aby nikomu neblížil, keby spadol
a na úvodnom podujatí v jej priestoroch pri príležitosti otvorenia sezóny sme
pripravili krst knihy Erika Ondrejičku Oči a rýmy, na ktorom sa zúčastnilo
neuveriteľných 200 návštevníkov. Nech sa jej, nám i Vám všetkým darí. Prajem knižniciam v celom našom kraji veľa chuti pripravovať nové projekty,
veľa síl na ich realizáciu, veľa entuziazmu, sebadôvery aj zdravej knihovníckej hrdosti, aby knižničná práca mala zmysel a aby ju ľudia v spleti rôznych
možností vyhľadávali ako balzam na dušu.

Bilancia mimobratislavských verejných
knižníc za rok 2010 ...

Katarína Benciová
Komentár k činnosti knižníc
v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
Malokarpatská knižnica v Pezinku ako regionálna knižnica s krajskou
pôsobnosťou metodicky pôsobí v knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky. Knižnice, až na výnimky ôsmich zakonzervovaných knižníc a dvoch
zrušených knižníc, urobili veľké množstvo práce, ktorá sa prejavila najmä
v oblasti automatizácie ich činností, vo vzájomnej spolupráci a v príprave
úspešných podujatí pre deti a mládež, ale aj pre dospelých čitateľov a verejnosť.
Tento Komentár podáva podrobný pohľad na činnosť všetkých verejných knižníc v našej metodickej pôsobnosti. Každoročne sú v ročných výkazoch o knižnici KULT (MK SR) 10 - 01 sledované všetky základné oblasti.
V jednotlivých častiach sa venuje sieti verejných knižníc v okresoch Pezinok,
Senec a Malacky, ich najdôležitejším zmenám v danom roku, knižničnému
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fondu, výpožičným službám, čitateľom, používateľom, organizovaniu podujatí, informačným technológiám, zamestnancom a hospodáreniu.
Základné ukazovatele knižníc, ako je stav knižničného fondu, počet
čitateľov a výpožičiek pozvoľna klesajú. Potešiteľné však je, že na druhej
strane vzrastá počet návštevníkov knižnice, ale aj počty prístupov na internet,
počty vypracovaných rešerší, poskytnutých bibliografických a faktografických informácií.
Spoločnosť sa stále vyvíja a jej odrazom je aj postupná pozvoľná premena knižníc. Záujem zriaďovateľov o činnosť knižníc pomohla mnohým
knižniciam k ich premene, k oprave budovy sídla knižnice, alebo jej presťahovaniu. V regióne máme knižnice, ktoré sú presťahované do celkom nových
priestorov. Vývoj knižníc nastal aj v poskytovaní informácií, pretože dnešný
čitateľ a spoločnosť potrebuje informácie aktuálne, presné, rýchle, ale aj knihy, učebnice, skriptá a moderné nosiče informácií, ktoré sú čím ďalej tým
viac žiadané. Na toto všetko je potrebné personálne zázemie a hlavne podpora zriaďovateľov.
Dbáme na to, aby sme vychovávali čitateľa už od útleho veku, mnohé
knižnice spolupracujú už s materskými školami, čo je nakoniec veľkým prínosom pre knižnicu, čitateľ v našich knižniciach odrastá od predškolského
veku cez študentské obdobie až do dospelosti. Predmetom zisťovania čo študenti čítajú bol Výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji v roku 2009.
V našej, modernej dobe majú knihy stále svoj význam a miesto, preto bytostne patria do knižníc.
1. SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je celkom 66 knižníc.
Z tohto počtu knižníc je:
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka,
5 mestských knižníc,
7 profesionálnych knižníc,
53 neprofesionálnych knižníc,
2 knižnice boli v r. 2010 zrušené.
Okres Pezinok

•

1 regionálna knižnica:
Malokarpatská knižnica v Pezinku s krajskou pôsobnosťou. Má jednu
pobočku na Cajlanskej ulici č. 63 v Pezinku.

•

2 mestské knižnice:
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Mestské kultúrne stredisko Modra – Mestská knižnica a Mestská knižnica vo Svätom Jure.

•

3 obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami:
OcK Častá, OcK Gabriela Kolinoviča Šenkvice, OcK Vištuk.

•

9 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami:
MĽK v Báhoni, OcK Budmerice, MĽK Juraja Fándlyho Doľany,
Knižnica Vincenta Šikulu – OcK Dubová, OcK Jablonec, OcK Limbach, OcK Vinosady. Stagnujúce knižnice boli dve, OcK Píla a OcK
Slovenský Grob.
Okres Senec

•

1 mestská knižnica:
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica.

•

2 obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami:
OcK Bernolákovo, OcK Ivanka pri Dunaji.

•

26 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami:
OcK Boldog, MĽK Čataj, OcK Dunajská Lužná, MĽK Hamuliakovo,
OcK Hrubá Borša, MĽK Hrubý Šúr, OcK Hurbanova Ves, OcK Igram,
MĽK Kaplna, OcK Kráľova pri Senci, OcK Malinovo, OcK Miloslavov – Alžbetin Dvor, MĽK Most pri Bratislave, OcK Nová Dedinka,
OcK Reca, OCK Rovinka, OcK Tomášov, OcK Tureň, OcK Veľký
Biel.
Stagnujúce knižnice boli 4: OcK Kalinkovo, OcK Kostolná pri Dunaji, OcK Miloslavov – Miloslava, OcK Vlky.
MĽK Blatné a OcK Chorvátsky Grob boli zrušené.
Okres Malacky

•

2 mestské knižnice:
Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica a Mestská knižnica Ruda Morica Stupava.

•

2 obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami:
OcK Veľké Leváre, MĽK Zohor.

•

21 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami:
OcK Gajary, OcK Jablonové, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Kuchyňa, MĽK Láb, OcK Lozorno, MĽK Malé Leváre, MĽK Marianka,
OcK Plavecké Podhradie, MĽK Plavecký Mikuláš, OcK Rohožník,
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OcK Sološnica, OcK Studienka, OcK Suchohrad, MĽK Vysoká pri
Morave, OcK Záhorská Ves, MĽK Závod.
Stagnujúce knižnice boli 2, OcK Borinka, OcK Pernek.
Nepracujúce knižnice
V roku 2010 nepracovali knižnice v nasledujúcich obciach: Píla, Slovenský Grob, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Miloslavov – Miloslava, Vlky,
Borinka, Pernek.
Zmeny v knižniciach
Koncom roka 2010 boli vynovené priestory v knižnici v Plaveckom
Štvrtku, vymenila sa aj knihovníčka.
2. KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničné jednotky
Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku
2010 tvorilo 556 703 dokumentov, z toho bolo 555 724 (99,8 %) kníh
a zviazaných periodík, 734 audiovizuálnych (0,01 %) a 235 elektronických
a digitálnych dokumentov (0,004 %) a 2 rukopisy.
Tematické zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra v počte 411 704 kn. j. tvorila 73,95 % knižničného
fondu a odborná literatúra v počte 144 999 kn. j. 26,04 %.
2010

2009

Rozdiel

556 703

562 645

-5 942

Počet zväzkov na obyvateľa

3,10

3,23

-0,13

Počet zväzkov na čitateľa

45,97

47,21

-1,24

Knižničný fond
Knižničný fond celkom

Knižničný fond

2010

2009

Rozdiel

Okres Pezinok

190 516

195 148

-4 632

Okres Senec

182 468

185 447

-2 979

Okres Malacky

183 719

182 050

+1 669
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Dochádzajúce periodiká
V roku 2010 do knižníc dochádzalo 135 titulov periodík (z toho 17
zahraničných) v 143 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2010
znížil o 14 titulov.
Základné ukazovatele knižničného fondu
Knižničný fond celkom

2010
556 703

2009
562 645

Rozdiel
-5 942

Prírastok KF

14 627

14 179

+448

Úbytok KF

15 300

8 854

+6 446

-673

5 325

-4 650

Čistý prírastok KF

Forma získavania KF
2010

2009

Rozdiel

Prírastok KF

14 627

14 179

+448

Kúpou

6 777

7 152

-375

10

0

+10

7 441

6 990

+451

Výmenou

14

20

-6

Bezodplatným prevodom

385

17

+368

Povinným výtlačkom
Darom

Prírastok knižničného fondu
2010

2009

Rozdiel

Okres Pezinok

6 461

6 424

+37

Okres Senec

4 548

4 656

- 108

Okres Malacky

3 618

3 099

+519

Spolu prírastok

14 627

14 179

+ 448

Ročný prírastok knižničných jednotiek
V roku 2010 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc
okresov Pezinok, Senec a Malacky 14 627 kn. j., z toho 6 777 bolo získaných
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kúpou, 7 441 darom, 14 výmenou a 385 bezodplatným prevodom. V porovnaní s rokom 2009 je celkový ročný prírastok kn. j. vyšší o 448 kn. j.
Úbytky knižničných jednotiek
Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec
a Malacky predstavoval 15 300 kn. j., čo je o 6 446 kn. j. viac ako v minulom
roku.
Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opotrebovanej a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov vyradila Svätojurská
knižnica vo Svätom Jure 4 086 kn. j., MĹK Báhoň 3 110 kn. j., Malokarpatská knižnica v Pezinku 2 851 kn. j., OcK v Dunajskej Lužnej 1 385 kn. j.,
OcK G. Kolinoviča Šenkvice 1 046 kn. j., OcK Lozorno 1 081 kn. j., Mestská
knižnica Ruda Morica v Stupave 680 kn. j., OcK Nová Dedinka 502 kn. j.,
MĽK Zohor 233 kn. j., OcK Hrubá Borša 174 kn. j., OcK vo Veľkých Levároch 99 kn. j.
Väčšie vyraďovanie v knižniciach prichádza spravidla po revízii knižničných fondov.
V roku 2010 ubudlo vo všetkých knižniciach okresov Pezinok, Malacky a Senec celkom 15 300 kn. j., čo je o 6 446 kn. j. viac ako v roku 2009.
Revízie knižničných fondov
V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z. z. knižnica uskutočňuje
revíziu knižničného fondu pravidelne:
1.
do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každé 3 roky,
2.
do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 5 rokov.
Na základe tohto zákona uskutočnili v roku 2009 revíziu knižničných
fondov nasledovné knižnice:
Okres Pezinok 4 knižnice – Svätojurská knižnica vo Svätom Jure,
OcK G. Kolinoviča v Šenkviciach, OcK Vinosady, OcK Vištuk, okres Senec
4 knižnice – MĽK Kaplna, OcK Nová Dedinka, OcK Rovinka, OcK Veľký
Biel – stále prebieha, v okrese Malacky v 5 knižniciach – OcK Lozorno,
OcK Plavecký Štvrtok, Mestská knižnica Ruda Morica Stupava, OcK Záhorská Ves, MĽK Závod, aj tu revízia knižničných fondov stále prebieha.
Knižničné jednotky vo voľnom výbere
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 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 2010 nachádzalo 551 232 kn. j., čo je
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99,01 % celkového knižničného fondu. Zvyšok tvorí tzv. skladová literatúra,
ktorá sa podľa potreby dopĺňa do regálov výpožičných oddelení.
Knižničné jednotky spracované automatizovane
Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 198 140 kn. j. (35,59 %), čo je v porovnaní s minulým rokom o 9
807
kn. j.
viac. Celý knižničný fond má spracovaný OcK
v Bernolákove, OcK Sološnica, OcK G. Kolinoviča v Šenkviciach a OcK
Rohožník. Mnohé knižnice už knižničný program zakúpili, priebežne svoje
fondy spracúvajú.
Prepočty:
Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo
z celého knižničného fondu 45,97 kn. j., čo je o 1,24 menej, ako v minulom
roku.
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2010 tvorila suma
59 145,7 €, čo je oproti roku 2010 menej o 934,3 €.
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup
knižničného fondu v roku 2010:
Okres Pezinok v obciach: v dvoch zakonzervovaných knižniciach Píla
a Slovenský Grob.
Okres Senec v obciach: v štyroch zakonzervovaných knižniciach Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Miloslavov – Miloslava, Vlky, ale okrem nich
aj vo funkčných knižniciach v obciach Kráľova pri Senci, Malinovo, Miloslavov – Alžbetin Dvor, a Veľký Biel.
Okres Malacky v obciach: v dvoch zakonzervovaných knižniciach Borinka a Pernek, ale okrem nich aj vo funkčných knižniciach v obciach Jablonové, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Suchohrad a Vysoká pri Morave.
Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2010
v jednotlivých verejných knižniciach sú uvedené v priloženej tabuľke na konci Prehľadu činnosti v okresoch Pezinok, Senec a Malacky.
3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
Počet výpožičiek verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
v rokoch 2005-2010
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Výpožičky
spolu

467 622

444 021

419 997

420 162

400 466

396 631
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Výpožičky
Počet výpožičiek celkom
Počet výpožičiek na obyvateľa
Počet výpožičiek na používateľa
Výpožičky

2010
396 631
2,20
32,75

2009
400 466
2,30
33,60

Rozdiel
- 3 835
-0,1
-0,85

2010

2009

Rozdiel

Počet výpožičiek celkom

396 631

400 466

-3 835

Výpožičky pre deti

104 204

121 947

-17 743

26,27

30,45

-4,18

% výpožičky pre deti
z výpožičiek celkom
Výpožičky

2010

2009

Rozdiel

Okres Pezinok

215 475

211 423

+4 052

Okres Senec

110 457

114 351

-3 894

Okres Malacky

70 699

74 692

-3 993

V roku 2010 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec
a Malacky zrealizovali 396 631 výpožičiek, čo je o 3 835 výpožičiek menej
ako v roku 2009.
Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo:
•
•
•

74 618 výpožičiek odbornej literatúry (18,81%) a 161 985 výpožičiek
krásnej literatúry (40,84 %) pre dospelých,
31 005 výpožičiek odbornej literatúry (7,81 %) a 73 199 výpožičiek
krásnej literatúry (18,45 %) pre deti,
55 824 výpožičiek periodík (14,07 %).

Z celkového počtu bolo 342 559 absenčných výpožičiek (86,36 %)
a 54 072 prezenčných výpožičiek (13,63 %).
Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2010 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 139 MVS
iným knižniciam a 214 MVS z iných knižníc. Svätojurská knižnica vo Svätom Jure od iných knižníc v rámci MVS zapožičala 3 dokumenty, MĽK Báhoň 92 MVS iným knižniciam, Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec zapožičala iným knižniciam 16 dokumentov, od iných 242 doku-
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mentov a v rámci MMVS ako jediná knižnica v okresoch Pezinok, Senec
a Malacky mala zapožičané 3 dokumenty, OcK Hrubá Borša z iných knižníc
zapožičala v rámci MVS 198 dokumentov, MĽK Zohor iným 3 a od iných 10
dokumentov, OcK Lozorno od iných 2 dokumenty, a MĽK Malé Leváre
z iných knižníc 33 dokumentov.
Bibliografické a faktografické informácie
V roku 2010 poskytli knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 32
799 evidovaných bibliografických a faktografických informácií. V porovnaní s minulým rokom je to o 3 663 informácií viac.
4. ČITATELIA
Počet čitateľov verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
V roku 2010 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zapísali 12
109 čitateľov, čo je oproti roku 2009 viac o 193. Počet detských čitateľov
oproti roku 2009 poklesol o 398 detí.
Čitatelia

2010

2009

Rozdiel

Čitatelia celkom

12 109

11 916

+193

Z toho deti do 15 rokov

4 595

4 993

-398

% čitateľov z počtu obyvateľov

6,74

6,86

-0,12

Čitatelia

2010

2009

Rozdiel

Okres Pezinok

4 573

4 831

-258

Okres Senec

3 567

3 488

+79

Okres Malacky

3 969

3 597

+372

Čitatelia - deti do 15 r.

2010

2009

Rozdiel

Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

1 500
1 526
1 569

1 801
1 567
1 625

-301
-41
-56
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% čitateľov z počtu obyvateľov

2010

2009

Rozdiel

Okres Pezinok

8,37

8,90

-0,53

Okres Senec

6,27

6,40

-0,13

Okres Malacky

5,82

5,53

+0,29

Návštevníci knižnice
Počet návštevníkov
Počet návštevník. celkom

2010

2009

Rozdiel

97 859

98 092

-233

V roku 2010 počet návštevníkov oproti roku 2009 klesol o 233 návštevníkov.
5. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA
V roku 2010 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky
pripravili 667 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezinok bolo zorganizovaných 275 podujatí, v okrese Senec 191 a v okrese Malacky 201 podujatí. Počet podujatí informačnej výchovy bolo zorganizovaných 212. Ostatné podujatia boli zamerané najmä na besedy o knihách, kvízy,
rozprávkové popoludnia, súťaže, výtvarné i literárne, ale i besedy so spisovateľmi či ilustrátormi a prekladateľmi, výtvarníkmi, hercami.
Podujatia

2010

2009

Rozdiel

Podujatia celkom

667

553

+114

Metodické návštevy a konzultácie
Metodickú činnosť na úrovni okresov a Bratislavského samosprávneho kraja vykonáva Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2010 uskutočnila
62 metodických návštev a 278 metodických konzultácií, čo je o 164 metodických konzultácií viac ako v roku 2009.
6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2010 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 101
osobných počítačov, (pribudlo 6 počítačov). Pre verejnosť bolo prístupných
51 osobných počítačov, www stránku majú 4 knižnice, wifi pripojenie má 5
knižníc.
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Automatizácia knižničných činností
Okres
Okres
Pezinok

MK Pezinok

93 277

Z toho spracované automatizovane
91 843

OcK Častá
OcK Dubová

9 765
3 460
8 961

425
1 279
1 768

1 768

4,35 %
14,27 %
19,72 %

6 655

6 655

0

100 %

Knižnica

MsK Svätý Jur
OcK G. K.
Šenkvice
Okres Senec

Okres
Malacky

3 Okresy
spolu

KF

Nárast

% sprac.
KF

2 933

98,46 %

425
279

MsK Senec
OcK
Bernolákovo

39 759

29 610

2 552

74,47 %

24 284

24 284

0

100 %

MsK Malacky

35 606

19 019

946

53,41 %

OcK
Veľké Leváre
OcK Gajary
OcK v Jakubove
OcK Zohor
OcK Sološnica
OcK Suchohrad
OcK
Plav. Štvrtok
DK
OcK Rohožník

7 009

5100

400

72,76 %

12 283
4 959
15 632
6 018
3 285
5 711

0
0
4 069
6 018
0
0

0

0

0%
0%
26,02 %
100 %
0%
0%

8 070

8 070

0

100 %

556 703

198 140

9 807

35,59 %

Knižnice spolu

0
832
0
0

V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 16 knižníc pracuje na báze knižnično-informačného systému:

•

•

Advanced Rapid Library (aRL) majú knižnice: Malokarpatská knižnica v Pezinku, (spracovaných 98,46 % knižničných jednotiek), Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec (74,47 %)
a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica (53,41 %).
KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné
knižnice/ zakúpili Svätojurská knižnica vo Svätom Jure (19, 72 %),
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•
•

Knižnica Vincenta Šikulu – OcK Dubová (14,27 %), OcK Častá (4,35
%), OcK G. Kolinoviča Šenkvice má spracovaný celý fond (100 %),
Veľké Leváre (72,76 %), Plavecký Štvrtok (0 %), OcK v Zohore prešla
z programu TOPSET Stupava na KIS MaSK, fond spracováva znova
a má spracovaných 26,02 % knižničného fondu.
PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracovaný celý knižničný fond (100 %).
TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK v Jakubove (0 %), OcK Gajary (0 %), OcK Sološnica uvádza spracovaný celý fond (100 %), OcK Suchohrad (0 %), OcK Rohožník (100 %).
Internetové služby

V roku 2010 poskytovalo internetové služby verejnosti 19 knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky na 51 počítačoch.
Webové stránky
Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou:
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.knizicapezinok.sk
Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa majú tri knižnice:
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec
http://www.msks-senec.sk/kni-nica
Mestské centrum kultúry Malacky
http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=776
Obecná knižnica Plavecký Štvrtok
http://kniznicaps.webnode.sk/
On-line katalóg dokumentov v katalógu vystavený na internete má Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská
knižnica a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica. V roku
2010 do elektronických katalógov knižníc vstúpilo 7 500 používateľov.
7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE
Zamestnanci
V roku 2010 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec
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a Malacky pracovalo 37,67 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo
35,42 žien, (94,02 % všetkých zamestnancov). V štyroch knižniciach
(Dubová, Modra, Čataj a Lozorno) pracovalo v prepočítanom stave 2,25 mužov. V porovnaní s rokom 2009 sa počet zamestnancov zvýšil o 1,77. Okres
Pezinok mal 20,88, okres Senec 8,79 a okres Malacky 8 zamestnancov (v
prepočítanom stave).
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo:

•

•

•

3 zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (8,91 %
zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho sú všetky
3 ženy, pracujúce v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. V porovnaní
s rokom 2009 jej stav zamestnancov s vysokoškolským knihovníckym
vzdelaním rovnaký.
17,89 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním –
iba ženy (53,13 % zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť). V porovnaní s rokom 2009 pracovalo v knižniciach o 2,1 zamestnanca viac.
6,92 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním – iba ženy
(20,55 % zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť).
V porovnaní s rokom 2009 pracovalo v knižniciach o 3,68 zamestnancov s VŠ iným viac.
Hospodárenie

V roku 2010 predstavovali výnosy /príjmy knižníc BSK v metodickej
pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku/ čiastku 488 070, 45 € čo je
o 25 006,55 € menej ako v roku 2009.
Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 230 606 €, čo je
o 749 € viac ako v roku 2009.
Vlastné tržby knižníc predstavovali 40 072,79 € (o 3 125,69 € viac
ako v roku 2009), z nich 30 053,7 € tvorili poplatky za knižničné činnosti
(zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné služby a pod.)
Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 8 536,5 € (o 2 196,5
€ menej ako v roku 2009), z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo
7 240 €.
Náklady na hlavnú činnosť predstavovali 470 713,21 €, (čo je
o 61 962,79 € menej ako v roku 2009).
Mzdové náklady bez OON v roku 2010
Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 289 627,6 € (o 11 849,6 € viac
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ako v roku 2009), z toho náklady pre ženy predstavovali 279 270,31 €.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov
Pezinok Senec a Malacky sa v roku 2010 pohybovala vo výške 640,71 €.
V porovnaní s rokom 2009 sa priemerná mzda zamestnanca v knižnici znížila o 24,08 €. Stále veľmi výrazne zaostáva za priemernou mesačnou mzdou
v hospodárstve SR. Priemerná mzda zamestnanca verejných knižníc v roku
2010 nedosiahla ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR za
rok 2008, keď sa táto mzda pohybovala vo výške 723 €.

Ocenenia, ktoré boli udelené
tvorcom kníh a knihám samotným v roku 2010

Eva Cíferská
Ceny
udelené v súťaži
Najkrajšie knihy Slovenska 2010
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU
ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY
vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s r.o.
a Občianske združenie KRUH
za knihu
A. Nižňanská – I. Chovanová: Štiavnické interiéry
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI
ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE
Peter Uchnár a Juraj Vitek
za knihu
E. Ondrejička: Oči a rýmy
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CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI
ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU
Barbara Neumannová
za knihu
J. Haľko – Š. Komorný: Dóm
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU
ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE
Peter Ďurík, Martin
za knihu
Pieseň piesní
CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
za knihu
E. Langsteinová – B. Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník základných
škôl
CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI
ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE
Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
za knihu
Adolf Born - autobornografie
CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU
ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU
vydavateľstvo Buvik, Bratislava
za knihu
Drevený zámoček
CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE
ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU
Marek Cina
za prácu
Havran III/VII
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Mária Nerádová
za prácu
Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti
Zuzana Mlynárčiková
za prácu
Žabí princ
Michal Miškovec
za prácu
Oslíkova stratégia
Kristína Teplanová
za prácu
Jean de La Fontaine: Najkrajšie bájky
Rastislav Sopúšek
za prácu
Prefíkaná myška

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2010
a) Vedecká a odborná literatúra
•

J. Haľko – Š. Komorný: Dóm
Fot. Štefan Komorný, graf. úprava Barbara Neumannová, vyd. Lúč,
v.d., Bratislava,
tlač. i+i print, spol. s r.o., Bratislava

•

A. Hyža – P. Kubínyi: Misia - Mission
Fot. Alan Hyža, graf. úprava Juraj Martiška, vyd. Vydavateľstvo Don
Bosco, Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

b) Krásna literatúra
•

Biblia
Vyd. Ikar, a.s., Bratislava v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha, Trnava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
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•

J. Švantner: List básnikovi
Il. Mikuláš Galanda, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. PROGLAS,
Bratislava,
tlač. GOEN, spol. s r.o., Bratislava

•

E. Ondrejička: Oči a rýmy
Il. Peter Uchnár a Juraj Vitek, graf. úprava Pergamen Trnava, s.r.o.,
Trnava, vyd. PROKAT, Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

•

M. Rúfus: Štyri epištoly k ľuďom
Il. Vladimír Gažovič , graf. úprava Robert Brož, vyd. PRO, s.r.o., Banská Bystrica,
tlač. Těšínska tiskárna, a.s., Český Těšín

•

T. Janovic – M. Lasica – P. Vilikovský: Tri lásky
Il. a graf. úprava Marek Ormandík, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Finidr, s.r.o., Český Těšín

c) Literatúra pre deti a mládež
•

R. Sloboda: Ako som sa stal mudrcom
Il. Tomáš Klepoch, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

•

Drevený zámoček
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava,
tlač. Kasico, a.s., Bratislava

•

M. Šurinová: Krajinka s koníkom
Il. Juraj Martiška a Maximka Martišková, graf. úprava Juraj Martiška,
vyd. Perfekt, a.s., Bratislava,
tlač. Polygraf Print, spol. s r.o., Prešov

•

M. Ferko: Rodinný výlet
Il. a graf. úprava Martin Kellenberger, vyd. Vydavateľstvo SSS, spol.
s r.o., Bratislava,
tlač. Alfa print, s.r.o., Martin

•

S. Nui: Tonino, pieskový šaško
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Perfekt, a.s., Bratislava,
tlač. Polygrafické centrum, Bratislava
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d) Učebnice
•

E. Langsteinová – B. Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl
Il. Ľubica Suchalová, graf. úprava DTP Štúdio SPN-Mladé letá, vyd.
SPN-Mladé letá, s.r.o., Bratislava, tlač. Slovenská Grafia, a.s., Bratislava

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
•

Adolf Born - autobornografie
Il. Adolf Born, fot. Roman Maleček, Šimon Blabla a archív, graf. úprava Šimon Blabla, vyd. Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

•

P. Michalovič: Ivan Csudai – vita brevis, ars longa
Il. a graf. úprava Ivan Csudai, fot. Ivan Csudai, Martin Marenčin a
archív, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

•

J. Velička: Kysuce
Fot. a graf. úprava Jaroslav Velička, vyd. Magma, Svrčinovec,
tlač. Uniprint, s.r.o., Považská Bystrica

•

D. Brunovský – D. Gura Doričová: Slovenské ateliéry
Fot. Daniel Brunovský, graf. úprava Daniel Brunovský a Denisa Gura
Doričová, vyd. Daniel Brunovský, Zohor,
tlač. Vegaprint, s.r.o., Mošovce

•

A. Nižňanská – I. Chovanová: Štiavnické interiéry
Fot. Andrea Nižňanská, graf. úprava Alterego, vyd. Marenčin PT, spol.
s r.o., Bratislava a Občianske združenie KRUH, Banská Štiavnica,
tlač. Finidr, s.r.o., Český Těšín

•

I. Melicherčík: Tvar ducha
Fot. kol., graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Neomedia, s.r.o., Bratislava,
tlač. i+i print, spol. s r.o., Bratislava

f) Bibliofilské tlače
•

Pieseň piesní
Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. a tlač. Peter Ďurík,
Martin,
knih. sprac. Ľudmila Mlichová, Žilina
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g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl
•

M. Cina: Havran III/VII
Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač. Vysoká škola výtvarných
umení, Bratislava

•

J. de La Fontaine: Najkrajšie bájky
Il. a graf. Kristína Teplanová, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bratislava

•

Oslíkova stratégia
Il. Michal Miškovec, Alexandra Gubelová a Michaela Bombilajová,
graf. úprava Michal Miškovec, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bratislava

•

Prefíkaná myška
Il. Rastislav Sopúšek, Patrik Emerich, Kristína Mikócziová a Gabriela
Foltanovičová, graf. úprava Rastislav Sopúšek, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bratislava

•

M. Nerádová: Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov
pre deti
Il., graf. úprava a vyd. Mária Nerádová,
tlač. Eur-med, a.s., Stará Turá

•

Z. Mlynárčiková: Žabí princ
Il. a graf. úprava Zuzana Mlynárčiková, vyd. a tlač. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
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Blahoželáme
všetkým oceneným a vyznamenaným
za rok 2010

Na výročnom zasadnutí Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja
15. decembra 2010 boli udelené tieto vyznamenania a ocenenia:
OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA

Jana Tóthová – MK Petržalka
Za dlhoročnú prácu vo verejných knižniciach Bratislavy, ľudský a sociálny
prístup a prácu v Odborovom zväze knihovníkov SR.
KNIHOVNÍK ROKA

Mgr. Daniela Drličková – UKB
Za aktivity v hudobnom knihovníctve.
ČIN ROKA

Mgr. Eva Šulajová – MsK Bratislava
Za aktívnu pomoc pri znovuoživení knižnice v Záhorskej Bystrici.
ČESTNÉ UZNANIA

Mgr. Peter Kuzma – Knižnica Ružinov
Za obetavú a dlhoročnú prácu pri príprave Občasníka knihovníkov BK.

Knižnica Petržalka
Za organizáciu ojedinelého podujatia Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

PhDr. Klára Mészárošová
Za prípravu seminárov, reprezentáciu v zahraničí a aktivity súvisiace
s Basagičovou zbierkou.
(spracované podľa internetu)
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Informácie, poznámky, udalosti ...

Táto rubrika je vytváraná najmä na základe podnetov, podkladov a informácií, ktoré
výkonný redaktor dostáva od členskej základne a z iných zdrojov. Jej hlavným poslaním nie je kopírovať, preberať alebo redakčne upravovať iné už uverejnené zdroje
informácií, či už printové alebo elektronické.

ČO NOVÉHO V MESTSKEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE
V aktuálnom Medzinárodnom roku lesov Mestská knižnica v Bratislave vsadila na spoluprácu s Lesoochranárskym zoskupením VLK, vďaka
ktorému pritiahla do Bratislavy kus zachránenej aj nedotknutej slovenskej
prírody v podobe putovnej výstavy fotografií Divočina zachráni svet. V snahe vyjsť v ústrety zrakovo znevýhodneným Bratislavčanom spustila nový
projekt Kina pre nevidiacich a slabozrakých, zmyslom ktorého je nevidiacim
a slabozrakým občanom rozšírenie kultúrneho vyžitia. Dve úplne odlišné novinky sú z oblastí, v ktorých zmysluplná práca a snaha pomôcť budú mať
vždy zmysel.
Divočina zachráni svet (putovná výstava fotografií)
Séria fotografií „Divočina zachráni svet“ rozpráva o lese, poukazuje na
rozmanitosť jeho živých i neživých častí, bez ktorých by les nebol lesom.
Autormi 64 fotografií sú členovia a priaznivci Lesoochranárskeho zoskupenia
VLK (ďalej LZ VLK). Zoskupenie má takmer 600 členov a je organizovaný
v skupinách - kmeňoch, ktoré sa starajú o pohoria v svojom regióne a organizujú aktivity pre širokú verejnosť. V súčasnosti sú aktívne kmene Čergov,
Tatry, Východné Karpaty, Poľana, Strážovské vrchy, Malé Karpaty a Veľká
Fatra. Zásluhou členov LZ VLK máme na Slovensku Súkromnú prírodnú
rezerváciu Vlčia, v ktorej sa neťaží drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa
mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. Chráni sa tu nielen zelená storočná jedľa,
ale aj suchý jedľový pahýľ i jedľový peň hnijúci v tieni papradia, nielen krásna a dôstojná sova, ale aj slizniak, nenápadný chvostoskok a každá z miliárd
baktérií. Súkromná prírodná rezervácia Vlčia je prvým takýmto chráneným
územím nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej Európe.
Predmetom ochrany v nej je život vo všetkých formách, podobách a zme-
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nách. Lebo skutočným riešením je zdravý, prirodzený les.
Výstavou prispievame k propagovaniu činnosti členov LZ VLK nielen
preto, že rok 2011 bol označený rezolúciou OSN č. 61/196 z 20. 11. 2006 za
Medzinárodný rok lesov, ale aj preto, aby sme upozornili na ochranársku činnosť v oblasti ochrany lesov na Slovensku.
Výstava je sprístupnená od 9. mája do 15. júla 2011 v Úseku literatúry
pre deti a mládež na Kapucínskej ul. č. 3 v pondelok, utorok, štvrtok a piatok
8:00 – 19:00, v stredu 12:00 – 19:00 hod. Radi Vás na nej privítame.
Eva Šulajová
Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Kino pre nevidiacich a slabozrakých začala Mestská knižnica v Bratislave organizovať v januári roku 2011. Ako vyplýva z názvu, kino je určené
len pre ťažko zrakovo postihnutých. Zrakovo znevýhodneným ľuďom sprístupňuje audiovizuálne diela a rozvíja i rozširuje možnosti ich kultúrneho vyžitia. Premieta sa vždy v poslednú stredu v mesiaci v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých.
Aj napriek tomu, že premietanie nám bez povinnosti získania súhlasu
držiteľa autorských práv umožňuje výnimka v autorskom zákone, komunikujeme s distribučnými spoločnosťami. Tie nám zatiaľ vychádzajú v ústrety
a autorské práva nám poskytujú bez nároku na poplatok. V tomto sa situácia
na Slovensku značne líši od Česka, kde knižnice bojujú s nutnosťou platiť za
premietania pre nevidiacich a slabozrakých.
Prvotné reakcie na našu ponuku premietania boli pozitívne. Pri propagácii nám pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetky premietané filmy sú opatrené hlasovými komentármi. Hlasový komentár dokresľuje scény, odevy, predmety a ďalšie vizuálne prvky filmu, pričom je umiestňovaný do tichých pasáží filmu tak, aby nerušil originálne hlasy filmu, a tým
dopĺňa to, čo nevidiaci a slabozrakí nemajú možnosť z bežných dialógov vo
filme rozpoznať. Doteraz sme premietli filmy Slepé lásky (2008), Obsluhoval
jsem anglického krále (2006), Štěstí (2005), Tobruk (2008) a Báječné léta
pod psa (1997), v pláne je aj film Skalní v ofsajde (1960). Všetky sa stretli s
prijateľným záujmom divákov.
Barbora Zahoranská

NAJKRAJŠIE ČESKÉ A SLOVENSKÉ DETSKÉ KNIHY
V spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Prahe sme pripravili unikátny projekt - putovnú výstavu Najkrajšie české a slovenské detské
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knihy. Ide o prvú spoločnú výstavu tohto druhu po dlhoročnej spolupráci BIBIANY a Památníku. Predstavujeme na nej 100 slovenských a 100 českých
kníh pre deti a mládež, ktoré vyšli za posledných 10 rokov.
Vernisáž prvej zastávky výstavy bola v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe, kde si ju návštevníci mohli pozrieť od 10. 2 do 7. 3. 2011. Výstavu otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu Vladimír Valovič, riaditeľ BIBIANY Peter Tvrdoň a riaditeľ Památníka národního písemnictví Zdeňek Freisleben. Komisárkou českej časti je Vladimíra Hoštová, komisárkou slovenskej
časti expozície je Eva Cíferská. V priebehu roka 2011 výstava putuje po hejtmanstvách v Českej republike (8.4. do 24. 4. 2011 bola Mestskom múzeu v
Moravskej Třebovej, od 3.5. do 31.5. 2011 v Krajskej knižnici v Pardubiciach). Do konca roka si ju budú môcť pozrieť záujemcovia v Plzni, Karlových Varoch, Liberci, Hradci Králové a v Olomouci.
Budúci rok výstavu presunieme na Slovensko a podľa záujmu kultúrnych inštitúcií počítame s jej reinštaláciami v slovenských župách.
Eva Cíferská

Priatelia, náš knižničný portál

Infolib
je stále tu!

Sledujte ho!
Aj Vy môžete prispieť
k jeho zdokonaleniu a aktualizácii!
http://www.infolib.sk/index/index.php
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Čas síce rýchlo beží,
ale ešte nie je neskoro!
Prosíme všetkých,
ktorí chcú zaplatiť
(a ešte to nestihli)
členské na rok 2011,
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!
ĎAKUJEME!

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.kniznica-ruzinov.biz/?obcasnik
-knihovnikov-bratislavskeho-kraja
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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.


Pavol Fükö, televízny režisér a hudobník, je autorom knihy

OBJEKTÍVOM SPOMIENOK
alebo malé televízne arpeggio.
Zaznamenal v nej príbehy a udalosti, ktorých bol svedkom
počas svojho takmer štyridsaťročného pôsobenia
v Slovenskej televízii.

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