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Tradičný úvod Výkonného...

Naša (ne)šťastná trinástka
Ani sme sa nenazdali a máme tu trináste číslo Občasníka. Či už ide o
trinástku „šťastnú“ alebo „nešťastnú“, to musíte posúdiť sami. Napriek všetkým
okolnostiam sme sa dopracovali až k tomuto poradovému číslu a snáď ho aj prekročíme.
Všeličo by človek mohol a chcel povedať, ale nedá sa. Z dôvodov kapacitných (to ako priestor vyhradený pre tento úvodník) a iných. Tak sa to pokúsim
vziať za pačesy telegraficky...
Ľudovít Štúr nám nejako vypadol, tak sme zavalení povinnosťami, že
sme ani nezaregistrovali 150 rokov od jeho úmrtia... Ani médiá sa moc nepochlapili. A mlčia. Slovenské médiá o slovenskom Ľudovítovi Štúrovi. Zvláštne...
Vraj málo blogujeme... Je to pravda. Aspoň čo sa mňa týka určite. Jednoducho nestíham. To však neznamená, že keď neblogujem, že chcem celú záležitosť blok(g)ovať. Aj keď v konečnom dôsledku k zablokovaniu vlastne dochádza - v prípade, že si všetci povieme, že nestíhame... Preto priatelia, aspoň sa
pokúste odblokovať bloky, ktoré vás blokujú a ak sa dá, tak treba aj trošku blogovať, nielen lobovať.
Začínajú duť vetry. Opäť. Tentokrát zrejme nie z východu, žeby z nejakej
inej svetovej strany? Podaktorí začínajú horlivo oprašovať koncepciu regionálnych kultúrnych centier (RKC) - alebo ak chcete tak organizačných „mačkopsov“ - ktorá tu kedysi bola a v podstate skrachovala. V prípade verejných knižníc to znamená možné zlučovanie s inými subjektmi ako múzeá, galérie, domy
kultúry, informačné strediská a kancelárie (preboha, snáď nie aj cestovné a turistické?!) atď. Samozrejme všetko pod modernými a honosnými názvami ako
„mestské (regionálne, krajové, oblastné...) kultúrne a informačné centrum“,
„komunitné centrum umenia, zábavy a oddychu“, „kultúrne a informačné stredisko“, „centrum kultúry, športu a vzdelávania“ atď. V prípade vedeckých knižníc

sme už boli svedkami premeny Slovenskej technickej knižnice so slávnou a dlhoročnou tradíciou na CVTI SR a v poslednej dobe aj začlenenia (ako útvaru?!)
Slovenskej lekárskej knižnice (tento rok si pripomína 55. výročie vzniku) - tiež
veľmi vžitý, zaužívaný a autoritu požívajúci názov, za ktorým stálo nemálo
energie, úsilia, nadšenia a obetavosti - do Národného centra zdravotníckych informácií.
Nechápem zmysel a význam týchto premien, snáh a pokusov. Chcelo by
to trošku viac úcty k tradícii, ku koreňom... Už len tŕpnem, kto navrhne premenovať Slovenskú národnú knižnicu na Štátne kultúrno-informačné centrum
(ŠKIC), prípadne v rámci takéhoto monštra zriadenie Slovenskej národnej knižnice ako útvaru s názvom Celospoločenské databázové stredisko ŠKIC. A vôbec,
vedel by mi niekto vysvetliť, prečo je Kongresová knižnica vo Washingtone stále
The Library of Congress, a to už od roku 1800?! Veď treba ísť s duchom doby,
ktorá pokročila, či nie?!
Z niekoľkých podujatí, ktorých som sa za uplynulé obdobie zúčastnil,
spomeniem len zopár dojmov z 2. ročníka študentskej knihovníckej konferencie tentokrát s medzinárodnou účasťou (INFOŠKIŠ 2006), ktorá sa uskutočnila v
Univerzitnej knižnici v Bratislave a jedným zo spoluorganizátorov bol aj Spolok
slovenských knihovníkov. Veľmi dobré, potrebné a osožné podujatie. To, čo
všetci pracovníci knižníc - najmä vedúci činitelia a odborníci - veľmi dobre vedia a poznajú, ale to verejne z rôznych dôvodov a príčin nechcú alebo nemôžu
povedať, povedali „študáci“ vo svojich vystúpeniach. A tak sme si my dospelí
vypočuli, že „kráľ je nahý“, napríklad v súťažiacej práci „Quo vadis, slovenské
knižnice?“ V sále boli prítomní viacerí vedúci činitelia a odborníci z našich radov (až som sa divil) a jeden z nich prítomnej mládeži potvrdil, že veci sa majú
skutočne tak a tak, načo sa ozval iný vedúci činiteľ - odborník, ktorý toto tvrdenie usmernil tak a tak, načo som sa chcel ozvať ja, že je to skutočne tak a tak a
rozhodne nie tak a tak. Potom som sa zháčil, lebo som si uvedomil, že tak-takovania a všelijakého iného a-tak-tak-ovania by už bolo veľa a potom, veď čo si o
nás starších mládež pomyslí? A ešte k tomu na verejnom fóre. A tak som sa zachoval vlastne pedagogicky správne, lebo som nenarušil dôstojný priebeh konferencie, ktorá má - okrem iného - aj usmerňujúci a výchovný význam.
Tiež mi napadlo - ozývam sa až teraz, už dlhší čas som bol ticho - že by
členovia Spolku mohli prispievať do nášho Občasníka aj vo väčšej miere. Samozrejme, myslím tých členov okrem výboru krajskej pobočky. Keď to takto pôjde
ďalej, tak si výbor bude môcť pomaly založiť vydavateľstvo a budeme postupne
vydávať pamäti jednotlivých členov. Takže, nebojte sa, strach mám aj ja (pred
všeličím a zo všeličoho, preto sme vytvorili u nás v knižnici edíciu „Všeličo“) a
aj napriek tomu píšem. Mejlujte, faxujte, píšte, dožadujte sa, pýtajte sa, nárokujte
si, informujte, usmerňujte, pripomínajte... Veď to poznáte.

Ešte niečo. Čo tak vytvoriť v rámci organizačnej štruktúry SSK (namiesto odborných sekcií) sekcie podľa jednotlivých druhov a typov knižníc (aj z toho
dôvodu, že majú rôznych zriaďovateľov), t. j. sekcia pre vedecké knižnice, sekcia pre verejné knižnice atď. Tento systém by možno lepšie umožňoval sledovať
situáciu v jednotlivých oblastiach knihovníctva, tlmočiť problémy a navrhovať a
predkladať riešenia, čo v praxi znamená, že vedenie SSK by na základe takýchto
podkladov mohlo „lobovať“ na patričných miestach.
Tiež by bolo dobre... Prepáčte, zvoní mi telefón...
Príjemné prežitie chvíľ strávených „lúskaním“ nasledujúcich stránok okrem vianočných orieškov samozrejme - vám všetkým želá váš verný

Výkonný

Príhovor predsedníčky
Krajskej pobočky SSK
Bratislavského kraja...

Vážené kolegyne a kolegovia!

Ďalší rok je pomaly za nami a nový výbor krajskej pobočky SSK v
Bratislavskom kraji zavŕši o krátky čas prvý rok svojej činnosti. Keď sa
obzrieme dozadu, môžeme skonštatovať, že naše úsilie, s ktorým sme vstupovali
do tohto roku bolo už aj v tomto krátkom období korunované úspechmi, ale veľa
práce a snahy stojí ešte pred nami.
Chcem sa v mene výboru poďakovať mnohým inštitúciám, ktoré nám pri
organizovaní našej spolkovej činnosti vyšli v ústrety, tým, že nám pomohli
odbornou pomocou, radami, ochotou, poskytnutím priestorov na našu činnosť.
Celý rad podujatí a doškoľovacích aktivít pre našich členov sme zorganizovali
prakticky bez nároku na finančné prostriedky, väčšinou sme ich financovali z
iných zdrojov. Naplno sa tu prejavila potreba spolupráce jednotlivých inštitúcií,

ktorá sa ako zlatá niť niesla odporúčaniami Danky Birovej v jej rozhovore s
Petrom Kuzmom v predchádzajúcom čísle Občasníka. Za výdatnej pomoci a
ochoty našich členov a partnerov sme dokázali, že čosi dobré sa dá dosiahnuť aj
s obmedzenými prostriedkami.
Našim zámerom pri organizovaní podujatí
je hlavne úsilie poskytnúť našim radovým členom, ktorí nemajú každoročne
možnosť navštevovať doškoľovacie podujatia, možnosť ďalšieho vzdelávania,
odborného rastu v rôznych oblastiach. Našou primárnou myšlienkou pri
zostavovaní plánu odborných aktivít na tento rok bola snaha zabezpečiť dostupné
školenia predovšetkým pre pracovníkov verejných knižníc. Nezabúdali sme však
ani na našich kolegov z vedeckých knižníc.
V druhom polroku 2006 sme sa sústredili na pokračovanie úspešnej
Knihovníckej poškoly, cyklu seminárov na témy z oblasti informačných
technológií a ich využívania v knižničnej praxi. Tieto semináre organizujeme s
spolupráci s Univerzitnou knižnicou a touto cestou by som chcela poďakovať
našim členkám pani Kataríne Marušiakovej a Janke Jelínkovej, ktoré sa spolu s
ďalšími kolegyňami úspešne zhostili úlohy lektoriek.
Aj keď v čase, keď píšem tieto riadky, nie je naše doškoľovacie podujatie
ešte vyhodnotené, podľa predbežného pozitívneho ohlasu môžeme prisľúbiť, že
budeme v takomto type podujatí pokračovať aj v budúcom roku. Tematický
okruh seminárov našim členom včas oznámime.
Prudký rozvoj nových technológií v našom profesionálnom aj
každodennom živote prináša pre knihovníkov neustále nové výzvy. Nezvládnutie
týchto nevyhnutných gramotností by knihovníkov mohlo diskvalifikovať vo
vzťahu k návštevníkom knižníc predovšetkým z radov mladšej generácie, pre
ktorých sú tieto zručnosti samozrejmosťou.
Preto sa začiatkom roku 2007 obrátime na našich členov s ďalšou
ponukou vzdelávacích aktivít a tak sa naša Knihovnícka poškola prehupne do 2.
ročníka.
Modernizácia priestorov, zosúladenie úrovne zariadenia našich knižníc s
potrebami doby sa stáva veľmi aktuálnou témou pre prakticky všetky knižnice na
Slovensku. Prostredie vychováva, v príjemných a funkčne zariadených
priestoroch sa návštevníci dobre cítia a radšej zdržiavajú.
Pri príležitosti BIBLIOTÉKY 2006 sme pre vyše 70 zástupcov z knižníc
z celého Slovenska pripravili seminár o zariaďovaní knižničných a školiacich
priestorov s dvoma nemeckými firmami Bibliothekseinrichtung Lenk a Assmann
Büromöbel.
Toto podujatie sme spoluorganizovali so Slovenskou asociáciou knižníc,
Univerzitnou knižnicou a Goetheho inštitútom. Zástupcovia firiem predstavili
trojdimenzionálny programový systém, pomocou ktorého môže aj knihovník
zostaviť prvotný plán na zariadenie svojich knižničných a pracovných priestorov.

Na podujatí zástupcovia firiem predviedli názornú ukážku práce so softvérom na
príklade zariadenia priestorov Mestskej knižnice v Modre, ktorá vopred
definovala svoje požiadavky.
V budúcom roku pripravujeme v spolupráci s Univerzitnou knižnicou
v Bratislave výstavu na podobnú tému. Tentoraz pôjde o výstavu moderných
knižničných budov a interiérov, ktoré vyrástli v posledných rokov v západnej
Európe a pri tejto príležitosti by sme radi pripravili ďalšie sprievodné podujatie
na podobnú tému.
Na poslednom zasadnutí výboru pobočky SSK – BK sme sa zaoberali
našim každoročným oceňovaním úspešných knihovníkov – kolegov z nášho
kraja. Po diskusii sme sa rozhodli toto oceňovanie čiastočne modifikovať. Sme si
vedomí toho, aké dôležité je obetavú prácu našich kolegov verejne oceniť,
nakoľko doteraz platné finančné ohodnotenie knihovníckej práce a vynaloženej
námahy ani zďaleka nezodpovedá realite.
V tomto čísle Občasníka uverejňujeme jeden, pre niekoho možno úsmevný, no žiaľ pre mnohých až veľmi realistický príspevok, ktorý približuje
sociálno-ekonomickú situáciu našich mladých kolegov a kolegýň, absolventov
vysokých a stredných škôl po ich nástupe do knižníc. Je nám veľmi ľúto, že
schopní a zanietení mladí ľudia odchádzajú v dnešnej dobe zase, často za nekvalifikovanou prácou do zahraničia a doma zostávajú len straší kolegovia, ktorí nie
sú menej schopní, no ktorých už nie je možné tak ľahko presadiť do iného prostredia. Pohnútky mladých ľudí sú pre nás pochopiteľné, aj keď pre naše knihovníctvo a vôbec pre tento štát je to veľká strata. Je smutné, že ani po 17. rokoch od
zmeny režimu nie sme schopní adekvátne ohodnotiť kvalifikovanú prácu knihovníka a toto ohodnotenie je stále žalostne nízke.
Vyzvali sme kolegov, aby navrhli na ocenenie knihovníkov z našich
radov, ktorí sa výrazne zaslúžili o napredovanie v našom odbore nejakým
mimoriadnym činom, či nápadom, kolegov a kolegyne, ktorí sa dlhodobou
obetavou prácou a dobrými výsledkami zaslúžili o pozdvihnutie našej profesie
v očiach verejnosti, či skvalitnenie služieb pre našich používateľov.
Na základe Vašich návrhov výbor pobočky vyberie a ocení Knihovníkov
bratislavského kraja v roku 2006. Vyhodnotenie sa oficiálne uskutoční na našom
koncoročnom spoločnom predvianočnom stretnutí. Výsledky samozrejme
zverejníme aj na stránkach Občasníka.
Našim zámerom bolo, nielen mechanické sčítanie došlých anketových
lístkov, kde vždy môže hroziť, že väčšia knižnica presadí svojho favorita, ale aj
čo možno najobjektívnejšie zhodnotenie zásluh navrhovaného kandidáta. Radi
privítame do budúceho roka Vaše názory a návrhy.
Pre všetkých našich členov pripravujeme predvianočné spoločné
zasadnutie, spojené s vyhodnotením činnosti za rok 2006, kultúrnym

programom, ktorý sme sa v tomto roku snažili pripraviť z vlastných
„knihovníckych“ radov. Chceme predstaviť umeleckú tvorbu knihovníkov
z bratislavského kraja. Dúfame, že sa takéhoto spoločenského podujatia
zúčastníte v najväčšom počte a tešíme sa na stretnutie.
Keďže toto číslo Občasníka vychádza pred Vianocami, chcela by som
všetkým našim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom a známym zaželať
pokojné vianočné sviatky a veľa šťastia, zdravia a spokojnosti v novom roku.
Dovidenia v roku 2007!
Sylvia Kováčová,
predsedníčka KP SSK BK

Malokarpatská knižnica v Pezinku
informuje...

Anna Gašparovičová
Knižnica po novom
Na základe výzvy na predkladanie projektov pre Jednotný programový
dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 Malokarpatská v knižnica v Pezinku vypracovala projekt na nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov
EÚ v rámci opatrenia pre verejný sektor: Obnova a rozvoj obcí a zachovanie
kultúrneho dedičstva. V tomto období knižnica riešila naliehavý problém výmeny staršieho knižnično-informačného systému /softvéru/ vo verzii DOS, za moderný program zodpovedajúci súčasným požiadavkám na knižničné služby.
Vypracovaný projekt Modernizácia knižnično-informačných služieb
s využitím moderných informačných technológií a zdokonalenie ponuky
v službách Malokarpatskej knižnice bol úspešný a knižnica získala
z eurofondov nenávratný finančný príspevok vo výške 2.8 mil. Sk. Uvedený
projekt bol zrealizovaný v druhej polovici roku 2006 a zahrnoval nový knižnič-

no-informačný systém /softvér/, počítače /hardvér/ a prídavné zariadenia
/tlačiarne, skenery.../, ako aj náklady na výpožičné pulty v oddeleniach pre čitateľov a stoly pod počítače na odborných pracoviskách knižnice. Prieskum medzi
čitateľmi zrealizovaný v mesiacoch august – september 2006 potvrdil, že naši
čitatelia a návštevníci nové služby a celkový vzhľad priestorov knižnice hodnotia veľmi pozitívne.
Výhody nového systému pre používateľov:
vyhľadávanie v katalógu knižnice cez internet prostredníctvom web stránky
v ktoromkoľvek mieste a v akomkoľvek čase,
elektronická rezervácia kníh, elektronická objednávka cez MVS z inej knižnice,
rozšírené možnosti vyhľadávania v on-line katalógu /podľa viacerých kritérií autor, názov, vydavateľ, predmetové heslo.../,
rýchlejšia obsluha pri výpožičkách ako pri klasickej evidencii,
možnosť sledovať svoje čitateľské konto (počet kníh, termín vrátenia, obnova
členského....),
možnosť sledovať nové knihy vo fonde okamžite po spracovaní cez web-stránku
www.kniznicapezinok.sk,
rýchlejší prístup k požadovaným dokumentom a informáciám,
8. prístup k externým informačným zdrojom – elektronickým databázam.
Výhody nového systému pre knihovníkov a vedenie knižnice:
odbudli klasické lístkové katalógy – získali sme priestor, možnosť rôznych štatistík – výpožičiek, návštevnosti, nevybavených požiadaviek a ďalších a na základe nich robiť analýzy činnosti, východiská, strategické plánovanie.
Malokarpatská v knižnica v Pezinku má zámer budovať integrovaný
knižnično-informačný systém /KIS/ v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, t. z. prepojiť knižnice BSK pri spracovaní a využívaní knižničných dokumentov. Cieľom je jednorazové spracovanie a mnohonásobné využitie dokumentov
aj informácií.
Špecifikom verejných regionálnych knižníc v prepojení na mestské a
obecné knižnice v kraji je budovanie regionálnej databázy kraja, t. z. databázy
regionálnych osobností a regionálnej faktografie /pamiatok, historických udalostí, inštitúcií, akcií, rodov, atď./
Predpokladáme, že odborné spracovanie regionálnych údajov bude možné kvalifikovane využiť aj v pripravovanom GEOPORTALI, ktorý má byť spustený v BSK v r. 2007.
Malokarpatská knižnica ako verejná knižnica v systéme miestnej kultúry
pôsobí aj ako komunitné centrum. Je miestom príjemných stretnutí čitateľov
a návštevníkov, pripravuje kultúrne podujatia a vzdelávacie akcie pre všetky
kategórie čitateľov. Zameriava sa predovšetkým na najmladších čitateľov – deti
predškolského veku a žiakov ZŠ, spolupracuje so strednými školami a pripravuje

podujatia pre seniorov aj pre širokú verejnosť. V rámci kampane: Knižnica po
novom. „S novým imidžom – s novými akciami“ knižnica pripravila okrem
tradičných podujatí aj niekoľko noviniek. S novým školským rokom sa rozbehli
hodiny literárnej výchovy v knižnici pre stredné školy, ktoré sme zahájili ako
pilotný projekt s SOU na Komenského ul. v Pezinku.
V rámci mesiaca úcty k starším /október/ sme pripravili akciu pre seniorov Základy práce s internetom zameranej na zvýšenie počítačovej gramotnosti
tejto vekovej kategórie. Absolventi kurzu majú do konca tohto roku 50%-nú
zľavu pri využívaní internetových služieb v knižnici, ktoré sú platené.
V októbri sa rozbieha aj nový ročník súťaže O kráľa detských čitateľov.
Malokarpatská knižnica vyhlásila tentoraz akciu ako spoločný projekt knižníc
Bratislavského samosprávneho kraja. Súťaž prebehne v mesiacoch október až
február 2007. V marci budúceho roku každá zúčastnená knižnica vyhlási vlastného kráľa, ktorý postúpi do krajského kola. Súťaž o kráľa detských čitateľov
Bratislavského samosprávneho kraja, teda kráľa kráľov sa uskutoční
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku a vyhodnotí ju nezávislá odborná porota.
Kráľ bude korunovaný počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa každoročne
koná posledný marcový týždeň. Pre kráľov budú pripravené hodnotné ceny aj
zaujímavý program.
Tohtoročný október zavŕšime stretnutím maturantov pezinského gymnázia s Dušanom Dušekom, ktoré sa uskutoční v knižnici pri príležitosti vydania
jeho najnovšej knihy Zima na ruky.
V mesiaci november už po siedmykrát si deti zmerajú vedomosti v súťaži
– Poznaj svoje mesto, ktorá je každoročne na inú tému, tentoraz Šport a slávni
športovci v Pezinku. Letnú súťaž o najkrajšiu karikatúru ako námet na obálku
knihy v týchto dňoch vyhodnotí primátor mesta Oliver Solga, ktorý troch najlepších privíta na pezinskej radnici.
Blíži sa čas, keď budeme hodnotiť a sumarizovať podujatia pripravované
v tomto roku, ale zároveň sa už rodia plány a nápady, čím prekvapiť a hlavne
zaujať našich čitateľov – deti, „dospelákov“ i tých najstarších, aby sme ako
knižnica obstáli v konkurencii elektronických médií a počítačových hier.

Čo pripravila Mestská knižnica v Bratislave v stostošiestom roku svojej existencie...

Eva Šulajová
106 – ročná Mestská knižnica v Bratislave
1. októbra 2006 sa naplnilo 106 rokov od založenia Mestskej knižnice
v Bratislave, ktorá poskytuje obyvateľom a návštevníkom nášho hlavného mesta.
Za ten čas sa počet zamestnancov v nej zvýšil 23-násobne, knižničný fond sa
rozrástol 70-násobne a ročný počet vypožičaných dokumentov stúpol 215násobne. Na čele Mestskej knižnice stálo do dnešnej doby 13 riaditeľov, z toho
10 mužov a 3 ženy. Najdlhšie (16 rokov) bola vo funkcii Mária Končeková
v rokoch 1923 - 1939, súčasný riaditeľ Mgr. Juraj Šebesta, PhD. usmerňuje
knižnicu od 1.7.2005.
Mestská knižnica v Bratislave má dnes stabilnú čitateľskú základňu –
ročne sa za jej čitateľa zaregistruje okolo 11 000 občanov, ktorí ju počas roka
navštívia vyše 120 000 krát a vypožičajú si viac ako 400 000 dokumentov.
Tohtoročné výročie svojho založenia si knižnica pripomenula prácou,
rozšírením výpožičného času na všetkých svojich pracoviskách o 5 hodín
týždenne, umožnením bezplatného využívania internetu pre vlastných čitateľov a zrealizovaním viacerých (pre verejnosť bezplatných) podujatí,
z ktorých medzi najzaujímavejšie patril cyklus tvorivých dielní pripravený
v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pre zdravých
a zrakovo postihnutých ľudí s názvom Ja – ty –my: slovo – obraz – svet, prezentácia zbierky esejí O blízkosti autora Ericha Mistríka, či ďalší cyklus projektu
Priestor pre mladých zameraný na poéziu a tanec.
Knižničný fond Mestskej knižnice v Bratislave tvorí viac ako 292 000
dokumentov. Je univerzálny, obsahuje rôzne druhy dokumentov zo všetkých
vedných odborov a pre všetky vekové kategórie používateľov. Tvorí ho 85%
kníh a 15% špeciálnych dokumentov. V knihách prevláda krásna literatúra
(64%) nad odbornou (36%). V špeciálnych dokumentoch je najviac notového
materiálu (37%) a magnetofónových kaziet (27%), zvyšok tvoria gramoplatne,
CD platne, videokazety, mapy, filmy, výstrižky, reprodukcie, katalógy výstav

a CD-ROMy. Špeciálnou časťou fondu sú aj zvukové knihy pre zrakovo postihnutých občanov na kazetách, CD, DVD, a DAISY knihy.
Pracoviská Mestskej knižnice sa nachádzajú v historickom centre Bratislavy: úsek odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých
na Klariskej 16, úsek hudobnej a umenovednej literatúry a úsek literatúry
pre mládež na Kapucínskej 1 – 3, úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry na
Laurinskej 5 - k nemu patrí aj letná čitáreň Červený rak v mestskej priekope
pri Michalskej bráne, ktorá bola po obsiahlej rekonštrukcii slávnostne uvedená
do prevádzky 14. novembra 2006.
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry je otvorený v dvojzmennej prevádzke od 8,00 do 19,00 hod., ostatné pracoviská v pondelok, stredu a štvrtok od
12,00 do 19,00 hod, v utorok a piatok od 10,00 do 17,00 hod.
Úsek odbornej literatúry sa zameriava na prácu s odbornou verejnosťou
a študujúcou mládežou, jeho fond obsahuje dokumenty zo všetkých vedných
odborov. s dôrazným zameraním na spoločenské vedy.
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré v roku 1991 otvárala
Lady Diana, princezná z Wallesu, poskytuje ako jedno z mála na Slovensku
služby zrakovo postihnutým občanom a rozvíja aktivity venované zrakovo postihnutým deťom. Jeho fond tvoria zvukové knihy (beletria a odborná literatúra)
a zvukové časopisy, ako i časopisy v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači.
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry je pracovisko s najväčším
knižničným fondom zloženým z beletrie, odbornej literatúry, povinného čítania
pre stredné školy a bohatého fondu cudzojazyčnej literatúry v rôznych svetových
jazykoch, pričom zahŕňa aj historický fond prvých vydaní diel slovenských autorov slúžiaceho na študijné a odborné účely.
Úsek literatúry pre mládež sa špecializuje na prácu s deťmi a mládežou
do 15 až 19 rokov, fond je prispôsobený tejto používateľskej kategórii s dôrazom
na povinné čítanie pre základné školy.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry poskytuje služby odbornej
verejnosti zaoberajúcej sa hudbou a umením, jeho fond obsahuje okrem kníh
o hudbe a rôznych druhoch umenia aj notový materiál a ďalšie špeciálne typy
dokumentov.
Služby Mestskej knižnice sa vyprofilovali nielen na tradičné knihovnícke (výpožičné domov alebo v študovniach, kopírovacie z dokumentov knižnice, bibliograficko-informačné, konzultačné a pod.), ale aj elektronické
a relaxačné (automatizovaný katalóg prístupný na pracoviskách knižnice i z
www.mestskakniznica.sk, počítačové a internetové služby pre čitateľov i verejnosť, počúvanie zvukových dokumentov, elektronické zdroje) a špeciálne služby i kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých.
Ročne sa v knižnici zrealizuje cca 400 000 výpožičiek, v ktorých 67%

tvoria knihy, 19% časopisy a denná tlač a 14% špeciálne dokumenty.
Vo výpožičkách kníh jednoznačne vedie krásna literatúra pre dospelých aj deti
(až 66%) nad odbornou literatúrou pre dospelých a deti (34%). Výpožičky sa
členia aj na absenčné domov (ročne asi 300 000) a prezenčné v študovniach
(ročne okolo 100 000).
Ročný zápisný poplatok za registráciu čitateľa predstavuje u dospelého
občana len 90,- Sk (deti do 15 rokov a zrakovo postihnutí bezplatne, dôchodcovia 50,- Sk, študenti 70,- Sk), čiže za cenu, ktorú by sme zaplatili napr. za kúpu
deviatich denníkov, môže náš čitateľ navštevovať knižnicu a využívať jej služby
po celý rok.
Spektrum čitateľov Mestskej knižnice tvorí 38 % vysokoškolskej mládeže, 23% dospelých občanov, 19% stredoškolskej mládeže, 10% detí do 15
rokov, 8% dôchodcov a 2% detí predškolského veku a zrakovo postihnutých
občanov.
Z celkového počtu návštev až 85% návštevníkov prichádza do knižnice
kvôli službám a požičiavaniu si kníh, literatúry, študijného materiálu domov,
10% návštevníkov využíva prezenčné služby študovní a 5% internet. Na jedného
čitateľa pripadá ročne 36 výpožičiek dokumentov a 12 návštev knižnice.
Ročne sa v knižnici uskutoční približne 120 podujatí. V podujatiach,
ktoré sú určené pre verejnosť a ktoré sú vždy bezplatné, prevládajú literárne
a hudobné programy, prezentácie nových kníh, maratóny čítania, exkurzie, výstavy a výstavky, projekty práce s deťmi a mládežou. Jedno podujatie navštívi
priemerne 40 návštevníkov, ročne príde do knižnice kvôli podujatiam 4 000 až
5 000 návštevníkov.
Najbližšie sa v Mestskej knižnici uskutoční:
výstava z výtvarných dielní zrakovo postihnutých a zdravých ľudí Ja – ty –
my: slovo – obraz – svet (30.10. – 31.12. 2006 vo vestibule na Klariskej
ul. 16)
výstava fotografií FOTOFO – Gustav Aulehla, CZ (3. 11. - 30. 11. 2006
v galérii Artotéka, Kapucínska 1)
ďalšie integrované podujatie z cyklu Čítajme spolu pre zrakovo postihnuté
a zdravé deti s názvom Čaro a kúzla zimných dní (22.11.2006
v spoločenskej miestnosti úseku literatúry pre mládež, Kapucínska 3
Predvianočný koncert (galéria Artotéka, Kapucínska 1 o 17,00 hod.)
Prezentácia knihy Mily Haugovej: Rastlina so snom: Vertikála (galéria Artotéka, Kapucínska 1 o 17,00 hod.
výstava paličkovanej čipky (4. 12. 2006 v úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5)
Viac informácií o týchto i ďalších podujatiach, ako aj o činnosti knižnice, nájdete na www.mestskakniznica.sk.

Verte - neverte – je to skutočnosť alebo len výplod fantázie
- všetko dobre skončilo...

Jana Jelínková
Utrpenie mladého knihovníka bratislavsko-krajského
- žáner takmer sci-fi
List prvý (týždeň pred nástupom do knižnice)
Ahoj,
predstav si, podarilo sa mi zamestnať sa v Bratislave. Budem robiť v knižnici, a
dokonca všetko vyzeralo skvelo – ľudia boli fajn, hoci ma dosť odhovárali, že
ako cezpolnému sa mi to neoplatí. Ale veď čo. Bratislava má podľa štatistík najvyššie platy, tak určite niečo musia aj v knižnici zarobiť, aby sa tá štatistika nezhoršovala. Musím si ešte nájsť podnájom, ale zatiaľ budem bývať s kamarátmi
v jednom byte. Budeme asi štyria spolu, tak to nebude také zlé, veď nájomné
nebude azda až také vysoké
...
KB
List druhý (tri týždne v knižnici)
Ahoj,
tak už bývam v BA, a byt je v širšom centre, takže platím troška vyššie nájomné
ako som si myslel. Ale zatiaľ sa to dá. Bývame štyria v malinkom byte, ale ide
to. Trocha ma zaskočila cena električenky, ale našťastie mi stačí len prvé pásmo,
tak čo-to ušetrím. Hneď som si mohol kúpiť gastráče, tak mám na tento mesiac
aspoň z čoho žiť, teda do prvej výplaty. Podpisoval som už aj papier, na ktorom
som videl koľko zarobím, vieš, keď mi to hovorili, tak som moc neveril, ale vidieť to čierne na bielom je iná vec. Tak som si to rátal, čo všetko sa dá za to u
nás doma kúpiť. Som rád, že som mohol vypadnúť z našej hladovej doliny do
Blavy, zarobím si aspoň, a možno sa mi podarí nájsť si lepší podnájom. Hlavne
menej ľudí na meter štvorcový aby tam bývalo.

...
KB
List tretí (tretí mesiac v knižnici)
Ahoj,
som Ti zistil, že najskôr mi podľa tabuliek bude zvýšený plat až o dva roky. Keď
si zrátam všetky moje náklady, tak mi zostáva len veľmi málo. Práca ma však
dosť baví, však vieš je trocha iná ako požičiavanie kníh. V požičovni by som za
tie isté peniaze určite nikdy nerobil... ...zdá sa mi to dosť psychicky náročné. Ja
som na oddelení, na ktoré nanajvýš príde exkurzia, inak k nám verejnosť nemá
prístup. A inak sa mám fajn, mám dobrých kolegov, takže zatiaľ ma to tu baví...
hlavne kým nevidím výplatu. Tak keď to tak zrátam – míňam na nájomné, cestovné domov (myslel som si, že budem častejšie chodiť, no ale musí mi za rok
stačiť tých pár víkendov), MHD, jedlo a cigarety, hmm, ušetriť sa dá dosť ťažko.
Na obed mám najmä Rexove žemle, sú fakt dobré...
...
KB
List štvrtý (rok v knižnici)
Ahoj,
už som si na tých pár korún k výplate naozaj zvykol, veď zarobiť štvrtinu platu
skladníka Francúzskej národnej knižnice nie je až také zlé, však? Bol som na
takom seminári, kde sa hovorilo o tej knižnici. To som zasa spravil blbosť, že
som tam šiel... ...ale ak má aj 4x vyššie náklady na život než ja v BA, tak to má
dosť otrasný plat. S mojím vzdelaním by som to tam mal určite platovo lepšie.
No nič. V poslednom čase som si všimol, že veľmi veľa mladých ľudí tu dáva
výpovede. Dosť veľa preto, že lepšie zarobia v Anglicku, niekto ako au-pair,
niekto umýva riady, iní ošetrujú starých ľudí. Pôvodne chceli len neplatené voľno, ale keď si už prežili tie peripetie výpovede, nahlasovania na úrad práce a do
sociálnej, zdravotnej a tak..., tak si to rozmyslia, a už sa sem vôbec nevrátia, keď
prídu. Napríklad za umývanie riadov sa dá v Anglicku zarobiť za jeden týždeň
toľko, čo tu mám za mesiac, no super, to som nemusel ani do školy chodiť...
Pravdaže, neostanú len pritom, dá sa aj viac... Asi sa za tie hranice tiež vyberiem,
a dačo zarobím, budem vedieť anglicky, tak sa môžem zamestnať možno aj bližšie k našej dedinke, pozeral som ceny bytov, v našom okrese sú tie najdrahšie
jedna tretina z ceny z bratislavských. Mal by som vyšší plat a nižšie výdavky,
nepotreboval by som MHD, ale boli by lepšie obedy, asi sa naozaj vyberiem von,
len neviem či do USA (ak dostanem víza) alebo do Anglicka...
...
KB

List piaty (posledné dni v knižnici)
Ahoj
tak som konečne všetko povybavoval, výpoveď, všetky tie úrady, a hneď ako
odídem z knižnice odchádzam aj zo Slovenska. Budem robiť nejaké pomocné
práce, tuším v penzióne pre starých ľudí. Vraj, ak sa mi tam podarí zapadnúť, a
spravím tam aj nejaké pohovory z opatrovania, či čo to je, tak môžem získať aj
lepšie platené miesto. Ale pre začiatok stačí aj to umývanie riadov, na internete
som našiel v blízkosti aj knižnicu, takže tam budem chodiť otravovať, či nepotrebujú – najskôr dobrovoľníka, a potom možno neskôr by mi tam mohli dať
miesto – stačilo by aj v skladoch, a potom neskôr sa uvidí...
List šiesty (z Anglicka)
Ahoj
tak sa mi tu knižnicu nepodarilo presvedčiť, ale tých pár mesiacov sa dajú vydržať aj pomocné práce. Dá sa tu dobre zarobiť a veľa neminúť. Máme viacerí
Slováci prenajatý dom, každý má svoj vlastný priestor, nepotkýname sa o seba,
ako to bolo v Blave. Už sa mi podarilo cez net nájsť si miesto bližšie k nám domov, tak potom pokecáme pri pive... Už sa teším domov...
...
KB (akurát, že si budem musieť zmeniť meno )
Zrátajme si to približne:
Plat nastupujúceho knihovníka po SŠ od 7 378 Sk čistá mzda (od 7. platovej triedy).
Plat nastupujúceho knihovníka po VŠ od 8 544 Sk čistá mzda (od 9. platovej triedy).
Nájomné v jednoizbovom byte pri „veľkom šťastí“ (t.j. bývajú tam viac
ako 3 osoby) – od 1 500 Sk.
Nájomné za jednu samostatnú izbu v štvorizbovom byte – od 3 500 Sk.
Náklady na MHD v Bratislave za jeden štvrťrok – 1 580 Sk pre 1. pásmo,
celosieťový 1 900 Sk.
Ďalšie výdavky ako napr. strava a iné dôležitosti, pri veľkom šetrení
a používaní gastrolístkov 100 Sk / deň = cca 3000 Sk / mesiac.
Teda celkove:
SŠ knihovník
7378 – (1500+527+3000) = 2351 (pri väčších nárokoch na bývanie mínus ďalších 2000 Sk)

VŠ knihovník
8544 - (1500+527+3000) = 3517 (zväčša má väčšie nároky na bývanie, tak si
treba ešte odrátať ďalších 2000 Sk)

Vývoj priemernej mesačnej mzdy podľa Štatistického úradu SR:

Z toho vyplýva, že na oblečenie, cestovné domov, kino, divadlo, šport
a iné zostáva okolo 2000 Sk. Treba dodať, že nesmie ochorieť, a teda zostať PN,
plat sa zníži, náklady na lieky zvýšia výdavky. Sú to len veľmi hrubé výpočty,
u niekoho to môže byť omnoho lepšie, u iného zasa o dosť horšie, a ešte by bolo
fajn ísť raz za rok aj niekam na dovolenku, a netráviť ju len doma – niečo ako
ozdravno-výkrmný pobyt u rodičov, možno nejaká jazykovka by bola dobrá,
externé štúdium popri práci tiež niečo stojí...

PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA V HOSPODÁRSTVE SR 1)
(v prepočte na fyzické osoby)

...žiadne hypotekárne úvery, žiadne vlastné bývanie...
...nákup na splátky? = snívajte s nami...
...nikde sa nezmieňujem tiež o tých, ktorí majú deti, ale nemajú svoj vlastný
byt - to sú tiež zaujímavé náklady na život...

2005
1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

16 022

16 737

16 816

19 466

Index nominálnej mzdy

110,2

108,2

109,9

Index reálnej
mzdy

107,2

105,6

107,6

Priemerná
mesačná nominálna mzda
zamestnanca
hospodárstva
SR (v SK) 2)

Veľa úspechov v novom zamestnaní prajem bývalým kolegyniam z UKB
a pre tento rok ešte členkám SSK: Mgr. Katke Marušiakovej a Ing. Petre Bendovej, ako aj ostatným kolegom, ktorí to už vzdali a našli si v kraji s vysokou zamestnanosťou prácu u iných zamestnávateľov, a tiež všetkým tým, ktorí odchádzajú do Anglicka, Írska, Nemecka, USA, Dánska, Česka, Rakúska a podobne
zarobiť si niečo navyše...
A nakoniec ešte niečo navyše:
Na stránke Ministerstva sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
môžeme nájsť aj analýzy – poslednú k prvému štvrťroku 2006, ktorá uvádza, že
priemerná nominálna mzda v danom období dosiahla hodnotu 17 233 Sk, čo
znamená, že mzdy stúpli o 3,1% v porovnaní s prvým štvrťrokom 2005. Najvýraznejšie to pocítilo odvetvie finančného sprostredkovania, vraj dokonca aj školstvo a poľnohospodárstvo. Pokles reálnej mzdy bol iba v priemysle.
Zároveň však ukazovateľ konečnej spotreby domácností narástol o 6,6%,
čo si v štatistike vysvetľujú zvyšujúcim sa počtom pracujúcich osôb – akože sa
zvýšila zamestnanosť alebo ide o rozpočet jednej domácnosti?
Moja poznámka – pokiaľ nás stále býva v jednom byte rovnako, nepribudol v ňom žiaden nový zamestnanec, prečo sa naše výdavky reálne zvýšili
v konečnej spotrebe? Možno aj mzdy o pár percent, ale výdavky... Neviem – ale
možno mi pomôžete, ak si prečítate a zamyslíte sa nad tým sami –
http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=2077.

2006

Ukazovateľ
rok

1.Q

2.Q

17 274

17 315

18 324

108,4

109,2

107,1

108,8

104,7

106,3

102,7

104,0

1)

podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; indexy rovnaké obdobie minulého roku =
100; index reálnej mzdy je vypočítaný ako podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien

2)

bez podnikateľských príjmov; od roku 2006 vrátane príjmov ozbrojených zložiek, údaje
upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd, idexy sú počítané z porovnateľných údajov
Posledná aktualizácia: 7. septembra 2006

PRIEMERNÁ NOMINÁLNA MESAČNÁ MZDA
PODĽA ODVETVÍ 1)
2006
Štatistická a odvetvová
klasifikácia ekonomických
činností
Hospodárstvo SR úhrnom

1. štvrťrok

1)

podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; indexy rovnaké obdobie predchádzajúceho
roku = 100; bez podnikateľských príjmov; od roku 2006 vrátane príjmov ozbrojených zložiek,
údaje upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd, idexy sú počítané z porovnateľných
údajov

2. štvrťrok

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2006
Sk
17 315

Index
107,1

Sk
18 324

Index
108,8

Zdroj: http://www.statistics.sk/webdata/slov/tabulky/pmm.htm

v tom v odvetviach:

Porovnanie cien bytov na Slovensku
(rok a pol stará štatistika, ale pre porovnanie stačí):

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo,
lesníctvo; rybolov, chov rýb
z toho poľnohospodárstvo

14 102
13 256

110,6
107,8

12 960
12 700

107,8
105,8

Priemysel spolu

17 831

102,4

19 142

108,2

ťažba nerastných surovín

19 098

106,4

19 839

106,2

priemyselná výroba

17 232

101,7

18 499

108,6

výroba a rozvod elektriny, plynu a
vody
Stavebníctvo

25 374

109,1

27 680

105,7

13 290

106,3

14 277

105,1

Mesto
Bratislava
- Petržalka
Banská Bystrica

Poprad

Veľkoobchod a maloobchod, oprava
motorových vozidiel, motocyklov
a spotrebného tovaru

16 983

107,5

18 210

109,6

Hotely a reštaurácie

12 762

107,2

13 112

106,4

Doprava, skladovanie, pošta
a telekomunikácie
Finančné sprostredkovanie

19 238

105,1

19 360

107,3

40 207

117,8

42 470

105,8

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné
činnosti
Verejná správa a obrana, povinné
sociálne zabezpečenie
Školstvo

21 076

108,9

21 920

108,8

20 776

104,2

24 262

113,6

14 117

110,6

14 962

109,8

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

13 309

106,5

14 340

107,9

Ostatné spoločenské, sociálne
a osobné služby

12 490

107,0

13 570

105,7

Byt
1- izb. (40 m2)
2- izb. (58 m2)
3- izb. (75 m2)
1- izb. (40 m2)
2- izb. (55 m2)
3- izb. (71 m2)
1- izb. (33 m2)
2- izb. (52 m2)
3- izb. (68 m2)

Cena bytu
1 150 000
1 550 000
1 900 000
670 000
870 000
1 050 000
550 000
750 000
800 000

Počet platov
72,7
97,9
120,1
42,3
55,0
66,4
34,8
47,4
50,6

Počet platov = priemerný plat k 25.5.2005, čo bolo 15 825!!!
Tabuľka urobená podľa údajov z www.reality.sk (článok z 25.5. 2005):
http://www.reality.sk/Articles.aspx?DocID=obr30426

Rexove žemle...

Záleží to aj od nás ...

Daniela Birová
Ako som sa naučila, čo je SWOT analýza...
”Nemať žiadny plán znamená byť spokojný s budúcnosťou,
ktorú sme si nezvolili sami, ale o ktorej za nás rozhodol niekto iný
alebo náhodné okolnosti“.
Týmito slovami začala svoje vystúpenie Mgr. Daniela Džuganová ako
lektorka kurzu, ktorý poriadalo Centrum VTI SR 19. októbra t. r. pod názvom
Strategické plánovanie (SWOT analýza) - Základ zmien v knižniciach.
Kurz bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V rámci teoretickej časti
sme sa dozvedeli odpoveď na otázku prečo je dôležité mať víziu, prečo si
formulovať strategický plán a čiastkové plány rozvoja. Podrobne sme sa
oboznámili s tvorbou stratégie, štruktúrou strategického plánu aj s úskaliami
strategického plánovania.
Dozvedeli sme sa, že ak chceme zostaviť kvalitný strategický plán,
musíme si dokázať zodpovedať predovšetkým na otázky typu:
” Kde sme teraz?”
”Ako dobre to robíme?”
”Aké sú naše predstavy o budúcnosti?”
”Kde by sme chceli byť v budúcnosti a prečo?”
”Ako môžeme dosiahnuť naše strategické ciele”?
”Aké náklady a aký osoh z toho pre nás vyplynie?”
”Prečo by nás mohli naši konkurenti predbehnúť a dosiahnuť naše ciele?”
”Ako môžeme inštitucionálne zmeniť spôsob nášho myslenia a práce v budúcnosti v porovnaní s prítomnosťou?”
”Máme dostatok kapacít a zdrojov, aby sme dosiahli naše ciele?”

”Ako budeme kontrolovať, upravovať a hodnotiť naše plány...
Naučili sme sa, že základ pre správne formulovanie a nasmerovanie cieľov tvorí SWOT analýza. Mala by byť súčasťou každého procesu rozhodovania
a plánovania. Umožňuje presne analyzovať podmienky, v ktorých sa knižnica
nachádza, identifikuje vonkajšie a vnútorné prostredie, trendy a vplyvy, ktoré ju
budú ovplyvňovať v nasledujúcich rokoch. SWOT analýza môže byť zameraná
celkovo na inštitúciu, ale aj na konkrétne oblasti: služby a používatelia, informačné a komunikačné technológie, doplňovanie fondov, ľudské zdroje a pod.
Druhá časť kurzu teda bola zameraná prakticky s cieľom naučiť sa naformulovať konkrétny obsah jednotlivých častí SWOT analýzy:
silné stránky (Strenght)
slabé stránky (Weakness)
príležitosti (Opportunity)
ohrozenia (Threat).
Účastníci kurzu vytvorili tímy podľa typu knižnice z ktorej prichádzali
(verejné, akademické, vedecké, špeciálne). Každý tím si zvolil oblasť, pre ktorú
vypracoval SWOT analýzu. Jednotlivé SWOT analýzy sme verejne vyhodnotili
a lektorka poukázala na prípadné chyby.
„Ak inštitúcia nemá svoju víziu, za ktorou ide, tak nemá to hlavné. Nemá
v hlave jasno, nemá identitu a ťažko sa odlišuje od iných.”( Andrew Lass)
Toto boli záverečné slová Mgr. Daniely Džuganovej, vyslovené s cieľom
motivovať nás k tomu, aby sme mali v knižniciach svoju víziu, naučili sa plánovať, a to nie len tak, aby niečo bolo, ale profesionálne... Tak, ako bol vedený aj
tento kurz, za čo lektorke patrí srdečná vďaka.
Poznámka:
Centrum VTI SR plánuje v prípade záujmu tento typ kurzu v budúcom roku zopakovať. Momentálne sú všetky podklady a kontakty pre účastníkov kurzu vystavené na portáli InfoLib v sekcii VZDELÁVANIE v rubrike InfoLibedu/Zoznam kurzov pod názvom Strategické plánovanie. SWOT analýza.
(http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=869). Prístup k študijným materiálom majú len účastníci kurzu, je ošetrený prístupovým heslom.

Prehľad o platení členských príspevkov v jednotlivých krajských pobočkách
SSK:
% platenia
počet neplatičov
Trnavský kraj
92,45 %
4
Košický kraj
85,71 %
20
Banskobystrický kraj
87,28 %
15
Trenčiansky kraj
83,87 %
10
Prešovský kraj
79,31 %
24
Žilinský kraj
78,78 %
21
Nitriansky kraj
75,21 %
29
Bratislavský kraj
56,68 %
81
Krajské pobočky SSK v SR 77,13 %
204

Do vašej pozornosti prvýkrát...

Marta Weissová
Členská základňa Spolku slovenských knihovníkov
K 31. 10. 2006 bol stav členskej základne v Slovenskej republike (individuálni členovia) 892 členov, z toho:
Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

187
118
140
117
116
62
53
99

Spolu

892 členov

Počet členov v roku 2006 sa zvýšil o 84 nových členov, z ktorého počtu
najvyšší prírastok 27 nových členov vykázala Krajská pobočka Banskobystrického kraja. Druhá v poradí s prírastkom 13 nových členov bola KP SSK
Košického kraja a tretia s počtom nových členov 10 KP SSK Bratislavského
kraja.
V rámci 8 krajských pobočiek SSK sa k 31. 10. 2006 vykázala platba
členských príspevkov vo výške 69 195,- Sk.

V zmysle Stanov Spolku slovenských knihovníkov (SSK) oddielu II. bodu
8, písmena c), schválených na Valnom zhromaždení SSK dňa 8. 12. 2005 v Nitre
je povinnosťou individuálneho člena SSK riadne a včas platiť členské príspevky.
Berúc do úvahy skutočnosť, že činnosť a aktivity SSK a 8 krajských pobočiek SSK sú hradené z členských príspevkov individuálnych a kolektívnych
členov SSK, včasné platenie členských príspevkov by malo byť prvoradou povinnosťou členov SSK. Finančné prostriedky získané z členských príspevkov
individuálnych členov sa každý rok vo výške 50 % využívajú na aktivity organizované krajskými pobočkami SSK. Závisí to teda vlastne od členov, do akej
výšky si môžu krajské pobočky čerpať finančné prostriedky na organizované
podujatia.
V mesiaci november 2006 sa listom predsedníčky SSK oslovia všetci
individuálni členovia SSK, ktorí do konca októbra neuhradili členské príspevky
na kalendárny rok 2006, čo však bude znamenať zvýšené náklady na poštové
výdavky.
K 31. 10. 2006 mal Spolok slovenských knihovníkov registrovaných
celkom 63 kolektívnych členov. Členské príspevky, až na dve uhradili všetky
členské knižnice. Členské príspevky kolektívnych členov činia 111 000,- Sk.

umenia pre deti udeľujú

CENU TROJRUŽA 2006
Do Vašej pozornosti druhýkrát...
Ceny udelené významným
osobnostiam
v oblasti literatúry
pre deti a mládež v roku 2006

CENA ĽUDOVÍTA FULLU 2006
je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou
mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia
pre deti a mládež.
Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný
dom umenia pre deti udeľujú

JOZEFOVI PONCOVI
za originálne spojenie umeleckého slova a fotografie, ktorým prehĺbil vedomosti
mladého čitateľa o živej prírode a súčasne aktivoval jeho citový vzťah k nej

CENU TROJRUŽA 2006

PETROVI ŠEVČOVIČOVI in memoriam
za umenie jemným humorom a živým jazykom sprostredkovať detskému čitateľovi a mladému televíznemu divákovi mravné aspekty života

CENU TROJRUŽA 2006

Prof. PhDr. VILIAMOVI OBERTOVI, DrSc.
in memoriam

CENU ĽUDOVÍTA FULLU 2006

BLANKE VOTAVOVEJ
za dlhoročnú výtvarne kultivovanú tvorbu ilustrovanej detskej knihy.
Cenu dňa 12. 10. 2006 o 10.00 hod. odovzdali: JUDr. Vladimír Palečka (FVU),
doc. Mgr. Ján Uličiansky (prezident Slovenskej sekcie IBBY a predseda poroty)
a Peter Čačko (riaditeľ BIBANY). Hodnotenie tvorby: PhDr. Marian Veselý.

CENA TROJRUŽA 2006
oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu,
ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom

za tvorivé rozvíjanie teórie a kritiky literatúry pre deti a mládež a za analýzu jej
vplyvu a dosahu na osobnosť dieťaťa
Ceny dňa 12. 10. 2006 o 10.00 hod. odovzdali: Mgr. Eva Sokolová (námestníčka
riaditeľa LF), doc. Mgr. Ján Uličiansky (prezident Slovenskej sekcie IBBY
a predseda poroty) a Peter Čačko (riaditeľ BIBIANY).
Hodnotenie tvorby: prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Ocenenie za literatúru a ilustrácie sa udeľuje od roku 1965.
Slávnostné odovzdávanie cien bolo 12. 10. 2006 o 10. h
v Klube spisovateľov.

Eva Cíferská

Napriek tomu, že odišla z pracovného procesu, nestráca kontakt
s knihovníckym dianím. Venuje sa svojej rodine, ale nezabúda ani na knižnicu,
v ktorej strávila podstatnú časť svojej profesionálnej dráhy. Naďalej sleduje knihovnícke aktivity doma aj v zahraničí. Najkrajšie na tom všetkom je, že kedykoľvek sa zastaví v Mestskej knižnici, je okamžite schopná vcítiť sa do fungovania knižnice i ľudských problémov. Usmerní, poradí, pochopí...

Aj keď čas plynie, nezabúdame...

Ďakujeme, pani Moncoľová!
Pracovníci Mestskej knižnice v Bratislave

Našej pani Moncoľovej
Skôr, ako Mgr. Emília Moncoľová vstúpila na pôdu Mestskej knižnice
v Bratislave, absolvovala v roku 1968 vysokú školu – odbor knihovníctva
a VTEI, po skončení ktorej sa zaradila medzi redaktorov Slovenského rozhlasu,
kde pracovala do roku 1980. Bohaté skúsenosti z redaktorskej práce začala zužitkovávať vo svojom novom pracovnom zaradení odbornej pracovníčky, neskôr
vedúcej oddelenia metodiky Mestskej knižnice v Bratislave. Do roku 1989 bola
zodpovedná za vydávanie knihovníckeho periodika, podieľala sa na spracovávaní rozborov činnosti vlastnej knižnice i štatistických prehľadov bratislavských
verejných (vtedy ľudových) knižníc.
Od roku 1991 zastávala funkciu námestníčky pre hlavnú činnosť. Dokázala riadiť a usmerňovať všetko od služieb knižnice, cez vnútornú a vonkajšiu
metodiku, kultúrno–vzdelávacie aktivity a podujatia, bibliografickú činnosť,
súťaže pre deti (Kráľ detských čitateľov) až po veľkú medzinárodnú konferenciu Verejné knižnice v novej Európe. Svojím diplomatickým vystupovaním, odbornosťou zvládla aj tie najťažšie situácie, z ktorých asi najviac zostala v pamäti
tá posledná – vytopenie skladu úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5. Popritom nikdy nezabúdala na bežné, každodenné pracovné
i súkromné problémy a radosti zamestnancov knižnice.
Počas 26-ročného pôsobenia v Mestskej knižnici jej z tváre nikdy neschádzal úsmev. Trpezlivosťou, vnútorným pokojom, zmyslom pre humor
a najmä svojím človečenstvom posilňovala aj ostatných pracovníkov knižnice.
Preto, keď sa v júni 2006 rozhodla odísť na zaslúžený odpočinok, bola to pre
mnohých pracovníkov nepredstaviteľná skutočnosť, ktorá sa stala realitou.

V mene všetkých ďakujem všetkým
fyzic
fyzickým
kým a právnickým osobám,
vďaka ktorým uzrelo svetlo sveta a mohlo
Vám všetkým byť
byť doruč
doručené
toto číslo Obč
Občasníka
Výkonný

O živote knižníc v Bratislavskom kraji
a o slovenskom knihovníctve vôbec
sa dozviete určite viac,
keď budete pravidelne
pravidelne sledovať

náš
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