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Naučili ste sa už čítať?  
 
 Všetci by sme mali vedieť čítať, aby sme rozumeli nielen čítanému 
textu, ale i tomu, čo sa okolo nás deje. Tak ako mládež by mala rozumieť 
textu a jeho významom, keď s textom pracuje. A vieme, že toto nefunguje. 
Jednoznačne to vyplýva z interpretácie výsledkov výskumu „Čítanie mláde-
že v Slovenskej republike“ tak ako sa nachádzajú v stostranovej publikácii, 
ktorú v tomto roku vydala Slovenská asociácia knižníc. Vzťah mládeže vo 
veku 13 - 17 rokov k čítaniu je kritický - taký je rezultát výskumníkov na 
základe rozboru získaného a reprezentatívneho materiálu. Obidve publikácie 
(Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji, 2009 a Čítanie mládeže v Slovenskej 
republike, 2011) si môžete podrobne pozrieť na internete.  
 Je to zvláštne. Mládež chodí do školy, má isté rodinné zázemie, dosta-
tok priestoru pre kultúrne vyžitie sa, realizáciu svojich koníčkov a záujmov, 
kníhkupectvá sú plné síce nie lacných kníh, ale kníh, ktoré -usudzujúc z toho, 
že ich vydavateľstvá a predajcovia ponúkajú stále za vyššiu cenu - sa predá-
vajú, bohatá mediálna a internetová ponuka je k dispozícii, knižnice tiež exis-
tujú a aj ponúkajú svoje služby, ale čuduj sa svete, mládež číta málo a knižni-
ce navštevuje poskromne. Má i problémy s čítaním ako takým, štylizácia, 
schopnosť jasne, spisovne a kultivovane formulovať svoje myšlienky nahlas 
alebo písomne tiež nepatria medzi jej silné stránky.  
 Tak sa zdá, že už aj my, dospelí, máme problémy s čítaním. Nie, ne-
mýlite sa, zrak vás neklame. My dospelí si myslíme a sme presvedčení, že 
čítať určite vieme, a usalašení v pohodlí svojho súkromia si veľmi radi vy-
chutnáme obľúbenú knihu alebo autora a jeho texty. To je v poriadku. Mám 
však dojem, že niekedy nám chýba schopnosť vedieť správne „čítať“ a posu-
dzovať javy okolo nás, pochopiť zákony dialektiky a logiky sveta, v ktorom 
žijeme. A správne pochopené a „prečítané“ potom aj nahlas vysloviť. 
 Uvedomujúc si túto neradostnú skutočnosť,  a aby sme aj my v knižni-
ci správne „prečítali“ súvislosti, začali sme v tomto roku s novou iniciatívou, 
ktorá má názov „Hlasné čítanie ružinovských osobností“. Akcia mala taký 
úspech, že sme sa rozhodli v nej pokračovať aj budúci rok. O ružinovskom 
hlasnom čítaní a o čítaní, či nečítaní vôbec, si bude možné prečítať aj v od-
bornej tlači v priebehu tohto roka. 

    

Čo sa to len s tým čítaním deje ...Čo sa to len s tým čítaním deje ...Čo sa to len s tým čítaním deje ...Čo sa to len s tým čítaním deje ...     
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Príhovor predsedníčky Príhovor predsedníčky Príhovor predsedníčky Príhovor predsedníčky     
Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja ...Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja ...Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja ...Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja ...    

        

 Nuž , „knihovníci, čítajte aj nahlas, nielen potichu, aby nás bolo 
počuť“, tak by mohlo znieť heslo, ktoré by nás malo motivovať, ba či dokon-
ca burcovať do ďalšej činnosti. Veď aj reprezentatívne výsledky výskumu 
čítania (zatiaľ len u 13 - 17 ročných) svedčia o tom, že s čítaním a mnohými 
vecami, ktoré s tým súvisia, treba niečo robiť. A to sa týka aj nás, dospelých. 
Veď my sme tí, ktorí riadia, usmerňujú a „predčítavajú“.  
 
        Výkonný 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
Milí kolegovia knihovníci! 
 
 Rok 2012, opradený rôznymi predpoveďami a katastrofickými scenár-
mi pomaly ubieha a máme za sebou už takmer jeho polovicu, so zatmením 
Mesiaca a prechodom Venuše cez Slnko, voľbami a inými spoločensko-
politickými či prírodnými úkazmi.  
 Na nás knihovníkov a bežnú rutinnú prácu to zrejme veľký vplyv ne-
má. Pokým máme zdroje, dopĺňame fondy, v rámci možností vychádzame 
v ústrety požiadavkám našich používateľov a aj s minimálnymi zdrojmi pri-
pravujeme kultúrno-vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie.  
 Máme za sebou Mesiac knihy, Týždeň slovenských knižníc, Noc 
s Andersenom, a to nespomínam pravidelné ročné štatistické hlásenia. Kni-
hovnícky život beží bez ohľadu na počasie, pokým počas búrky nevypadne 
internet alebo program – vtedy nastáva panika a my si zrazu uvedomujeme 
našu závislosť na technike.  
 Vplyvy spoločenských a politických zmien sú však v porovnaní 
s počasím podstatne nepriaznivejšie. Ešte stále žiaľ platí, že existencia kniž-
nice a jej prosperovanie, stagnovanie, či úplné zrušenie a prepúšťanie schop-
ných odborníkov sú závislé na dobrej či zlej vôli, vzdelanosti a kultúrnosti 
jednotlivcov majúcich moc rozhodovať. V ostatnom období sa k nám dostá-
vajú správy o rušení obecných knižníc a o pribúdaní stagnujúcich. Návšteva 
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mnohých verejných knižníc odkázaných na „dobrú vôľu“ zriaďovateľov pri-
pomína prechádzku domom hrôzy. Vybavenie z 50-tych rokov minulého sto-
ročia, zastaraný a občítaný fond, knihovník – dobrovoľník, robiaci v rámci 
možností zázraky pri akom takom udržaní čitateľského záujmu. O modernej 
technike či pravidelnej akvizícii sa dá iba snívať a to si nedovolím spomenúť 
platové podmienky blížiace sa životnému minimu, na ktoré sú mnohí knihov-
níci odkázaní. 
 Samozrejme, nedá sa zovšeobecňovať. Máme aj knižnice, ktoré sú re-
prezentatívne, moderné, po estetickej i technickej stránke. Je ich však stále 
v porovnaní s vyspelou Európou málo.  
 O ohodnotení knihovníkov a porovnávaní čo i len so susedným Rakú-
skom  sa radšej ďalej nerozpisujem. 
 Je to vecou sebaobhájenia a vyjednávania, spoločenského uvedomenia 
si potreby a prínosu knihovníckej profesie pre napredovanie vzdelanostnej 
úrovne národa. Reálne situácia je taká, že nám dorastá generácia 
s problémami pri čítaní, spracovávaní a chápaní textov. Mnohé knižnice 
a knihovníci suplujú úlohu rodiny a školy pri vytváraní vzťahu detí ku kni-
hám a čítaniu. Knižnice pripravujú množstvo vzdelávacích aktivít zamera-
ných na zvyšovanie čitateľskej a informačnej gramotnosti, majú ambície po-
skytovať poradenstvo pri krízových životných situáciách, pracujú s rôznymi 
znevýhodnenými skupinami obyvateľov. 
 Je to iste záslužná úloha, vyplývajúca čiastočne zo sociálnej úlohy 
a postavenia najmä verejných  knižníc – knihovník sa často dostáva do úlohy 
psychológa, sociológa, terapeuta. 
 Vynárajú sa nové oblasti možností ako je biblioterapia, zážitkové číta-
nia, čitateľské tábory zamerané na terapiu literárnym textom. 
 Tieto aktivity sú skutočne zaujímavé a môžu byť veľkým prínosom, 
ale... 
 Je prirodzené, že každá knižnica v boji o čitateľov vynakladá množstvo 
úsilia na dokázanie opodstatnenosti svojej existencie či už vo vzťahu 
k zriaďovateľovi alebo verejnosti. 
 Zákon číslo 183 z 12. mája 2000 definuje úlohy knižníc nasledovne: 
1. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všet-

kých druhoch nosičov; napomáha uspokojovanie kultúrnych, informač-
ných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb; podporuje celoživotné 
vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

2. Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb 
z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informač-
ných zdrojov. 
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 Iné aktivity, ktoré knihovníci robia často aj nad rámec pracovného ča-
su, sa dajú chápať ako aktivity navyše. Všetkým nám ide o zachovanie tej 
našej knižnice, o poskytnutie čo najširšieho spektra zaujímavých, atraktív-
nych aktivít, o vzdelávanie, poskytovanie náučných ale aj zábavných činností 
spojených s knihou a čítaním pre deti, mládež, ale i iné vekové skupiny. Fak-
tom je aj to, že vedné odbory ako pedagogika, psychológia, sociológia majú 
ku mnohým knihovníckym činnostiam, súvisiacim s prácou s ľuďmi, blízko.  
 Bola by som nerada, keby tieto moje riadky vyzneli ako kritika. Práve 
naopak. Veľmi si vážim a obdivujem všetkých knihovníkov, ktorí majú odva-
hu, chuť a entuziazmus a skutočne nad rámec svojich povinností sa venujú 
práci, ktorú by mali vykonávať špecialisti.  
 Musíme si len uvedomiť, že pokým chceme akúkoľvek odbornú čin-
nosť - a prácu s detskou či ľudskou dušičkou za takú považujem - vykonávať 
odborne, bez negatívnych dôsledkov, mali by sme mať adekvátne vzdelanie. 
Knihovníctvo totiž nie je len a prioritne o práci s výpočtovou technikou, 
o databázach a e-zdrojoch,  je najmä o práci s ľuďmi. A týmto smerom by sa 
malo orientovať aj ďalšie knihovnícke vzdelávanie.  
 Seminár biblioterapie, ktorý sme ako krajská pobočka realizovali 
v minulom roku, našiel pokračovanie u pobočky v Trnave a naznačil jednak 
možnosti spolupráce pri vytváraní spoločného projektu s českým portálom 
Bibliohelp, jednak možnosti ďalšieho vzdelávania knihovníkov v prieniko-
vých odboroch zameraných na prácu s ľuďmi.   
 Verím, že mnohí z vás majú námety, nápady, chýbajú im podnety 
a odborné rady pre prácu, či už s deťmi alebo s inými kategóriami špecifický-
mi pre svoju komunitu. Budeme vďační, ak sa s nimi podelíte a prispejete tak 
k doplneniu plánov činnosti našej pobočky na ďalšie obdobie. 
 
        Jana Vozníková 
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Eva Šulajová 
 

Správa o činnosti verejných knižníc v Bratislave  
za rok 2011 
 
 Správa o činnosti verejných knižníc v Bratislave za rok 2011 hovorí 
o tradičných ukazovateľoch knižničnej práce, ktorá je v hustej sieti knižníc 
stále využívaná verejnosťou. Pre zaujímavosť sme však do vyhľadávača 
www.google.sk napísali otázku čo je nové v knižniciach? A najobľúbenejší 
vyhľadávací portál za 0,16 sekúnd našiel 1 600 000 výsledkov. Toľko nového 
v knižniciach?! Nové knihy, nové elektronické dodávanie dokumentov, nové 
podklady k štatistickým výkazom, nové trendy v poskytovaní elektronických 
služieb, nové výzvy, granty. Najviac nás zaujal výsledok na konci druhej 
strany vyhľadávania - hvorecky.sk - Týždeň chátrajúcich slovenských kniž-
níc. Ďalej sme už nepozerali. Zaťal do živého a navodil situáciu, akoby v nás 
bolo málo kreativity, nápadov, priebojnosti, zviditeľnenia našej práce. Finan-
cií - nielen na mzdy. A odvahy propagovať svoju prácu, byť na ňu hrdí.  
 Máme písať o verejných knižniciach v Bratislave. Čo by sa stalo, keby 
ich všetky zatvorili? Zostala by po nich diera alebo by si obyvateľstvo mesta 
poradilo aj bez nich? Ktovie? Výsledky činnosti poukazujú na to, že naše 
knižnice sú tu zatiaľ pre ľudí.  
 Na území Bratislavy v roku 2011 tvorilo sieť verejných knižníc 
v Bratislave 18 knižníc (1 regionálna knižnica, 4 mestské knižnice, 8 obec-
ných knižníc s profesionálnym a 5 obecných knižníc s neprofesionálnym za-
mestnancom) a ich 22 pobočiek. Ich podrobný zoznam nájdete v štatistickej 
ročenke Prehľad činnosti verejných knižníc v Bratislave za rok 2011, ktorá je 
v plnom znení zverejnená na URL www.mestskakniznica.sk (Verejné knižni-
ce v BA/Ročenka). Na jej základe sme spracovali nasledujúcu správu 
o činnosti verejných knižníc v Bratislave za rok 2011.   
 Analýza činnosti verejných knižníc v Bratislave s pohľadom na plnenie 

Nasledujúci príspevok je spracovaný Nasledujúci príspevok je spracovaný Nasledujúci príspevok je spracovaný Nasledujúci príspevok je spracovaný     
na  základe podkladov zo štatistických na  základe podkladov zo štatistických na  základe podkladov zo štatistických na  základe podkladov zo štatistických     
výkazov avýkazov avýkazov avýkazov a    komentárov verejných knižníc komentárov verejných knižníc komentárov verejných knižníc komentárov verejných knižníc 

vvvv    Bratislave ... Bratislave ... Bratislave ... Bratislave ...     
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základných ukazovateľov činnosti poukazuje na to, že štatistické ukazovatele 
jednotlivých výkonov (stav knižničného fondu, počet aktívnych používate-
ľov, počet výpožičiek a návštev) sú striedavo stúpajúce i klesajúce. Konkrét-
ne v hodnotiacom roku 2011 stav knižničného fondu vzrástol o 4 828 doku-
mentov, počet výpožičiek poklesol o 6 678, počet aktívnych používateľov 
o 517 a počet návštev o 681. Na druhej strane sa knižnice môžu pochváliť 
vyšším prírastkom nových dokumentov získaných kúpou (zakúpili o 1 901 
dokumentov viac ako v roku 2010), nárastom automatizovane spracovaných 
dokumentov v knižničnom fonde o 19 991, zvýšením počtu aktívnych det-
ských používateľov do 15 rokov o 99, nárastom počtu realizovaných knižnič-
ných podujatí o 158 aj nárastom počtu osobných počítačov o 8, pričom pri-
budlo aj 6 miest verejného prístupu na internet. A to aj za cenu nižších príj-
mov verejných knižníc v Bratislave o 72 542 €, či nižších mzdových nákla-
dov o 33 619 €.  
 Počúvame otázky typu, či dnes ešte niekto číta tradičnú knihu? Odpo-
veď znie áno. Niekto - to sú aj používatelia verejných knižníc v Bratislave. 
Veď na jedného registrovaného používateľa pripadá ročne vyše 46 výpoži-
čiek dokumentov. A nepochybujeme, že čítajú aj používatelia ostatných kniž-
níc v rámci celého Slovenska. Číta sa nielen na internete, v mobiloch, čítajú 
sa na trh predierajúce sa elektronické knihy, ale aj prevažujúce tradičné kni-
hy, dostatkom ktorých disponujú aj verejné knižnice v Bratislave. V nich je 
návštevníkom k dispozícii vyše 1 208 000 dokumentov. Z nich je 
v dvanástich knižniciach 1 018 255 dokumentov automatizovane spracova-
ných. 
 Štyri verejné knižnice v Bratislave majú automatizovane spracovaný 
celý knižničný fond: Staromestská knižnica, Miestna knižnica Vraku-
ňa,  Knižnica Bratislava – Nové Mesto  a Miestna knižnica Petržalka. Ďalších 
osem verejných knižníc v Bratislave priebežne pokračuje v automatizovanom 
spracovaní: Miestna knižnica Karlova Ves má spracovaných 96,2 % knižnič-
ného fondu, Mestská knižnica 94,8 %, Knižnica Ružinov 93,7 %, Miestna 
knižnica Lamač 59,0 %, Miestna knižnica Vajnory 41,0 %, Miestna knižnica 
Záhorská Bystrica 30,5 %, Miestna knižnica Podunajské Biskupice 26,8 %   a 
OKIS Dúbravka 7,9 %.  
 Osem z uvedených knižníc sprístupňuje svoj knižničný fond verejnosti 
prostredníctvom online katalógu, ktorý je prístupný cez jednotlivé webové 
stránky: 
 
1. Mestská knižnica: www.mestskakniznica.sk, 
 

2. Staromestská knižnica: www.starlib.sk, 
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3. Knižnica Ružinov: www.kniznica-ruzinov.sk, 
 

4. Miestna knižnica Vrakuňa: http://kniznica.vrakuna.sk/katalog/, 
 

5. Miestna knižnica Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk, 
 

6. Knižnica Bratislava - Nové Mesto: www.kbnm.sk, 
 

7. Miestna knižnica Karlova Ves: www.karlovaves.sk, 
 

8. Miestna knižnica Petržalka: www.kniznicapetrzalka.sk. 
 
 Informačné bohatstvo verejných knižníc v Bratislave ročne využije 
takmer 38 000 aktívnych registrovaných používateľov knižníc.   

 

Graf 1: Celkový počet aktívnych používateľov vo verejných knižniciach 
v Bratislave v roku 2011 
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 Z obyvateľov mestských častí Bratislavy patria medzi najčastejšie re-
gistrovaných používateľov knižníc obyvatelia Starého Mesta - až 12,4 % 
obyvateľov mestskej časti je registrovaným používateľom Staromestskej 
knižnice. Hneď za nimi sú obyvatelia Nového Mesta - 11,8 % obyvateľov 
mestskej časti je registrovanými používateľmi Knižnice Bratislava - Nové 
Mesto (prepočty sú vzhľadom k počtu obyvateľov mesta vypočítané bez 
Mestskej knižnice). 
 
Tab. 1: Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov mest-

skej časti v % 

 

Používatelia zavítajú počas roka do verejných knižníc takmer 
440 000 krát a požičajú si z nich vyše 1 780 000 dokumentov. 

 

Graf 2: Celkový počet výpožičiek v jednotlivých verejných knižniciach 
v Bratislave v roku 2011 
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 Najviac výpožičiek sa v roku 2011 zrealizovalo v  mestských a v re-
gionálnej knižnici: Staromestská knižnica poskytla 401 126 výpožičiek, 
Knižnica Ružinov 357 105, Miestna knižnica Petržalka 343 640, Mestská 
knižnica 255 598 a Knižnica Bratislava - Nové Mesto 165 861. V obecných 
knižniciach s profesionálnym zamestnancom sa počet výpožičiek pohyboval 
v rozmedzí od 70 019 do 7 986 výpožičiek. Obecné knižnice s neprofesionál-
nym zamestnancom poskytli od 2 135 do 212 výpožičiek. 
 Medzi najaktívnejších používateľov, ktorí si najviac požičiavajú kni-
hy a dokumenty z knižnice, patria používatelia Staromestskej knižnice - roč-
ne na jedného pripadá až 78,5 výpožičiek. Kúsok za nimi sú používatelia 
OKIS-u Dúbravka (69,9) a Knižnice Ružinov (64,3). 

 

Tab. 2: Počet vypožičaných dokumentov na 1 používateľa  
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MK 
Vra-
kuňa 

MK 
Pod. 
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MK 
Rača 

MK 
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MK 
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69,9 37,8 7,7 43,3 13,7 41,9 8,2 20,4 16,5 
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 Požičiava sa, číta sa. Čítaním sa vypĺňa voľný čas, čítaním sa študuje, 
vzdeláva. Vo verejných knižniciach v Bratislave sú ako prvé rozpožičané 
novinky knižničného fondu. O tie je veľký záujem. Ibaže doplňovanie fondu 
knižníc novinkami z knižného trhu nie je vždy ideálne z hľadiska finančných 
prostriedkov (napr. v roku 2011 ani jednu knihu nezakúpili knižnice 
v Lamači a v Rusovciach). Nákup dokumentov verejných knižníc v Bratisla-
ve v roku 2011 dokumentuje nasledujúci graf. 
 

Graf 3: Ročný prírastok kúpou (počet zakúpených dokumentov) 
v jednotlivých verejných knižniciach v Bratislave v roku 2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Okrem požičiavania si kníh a dokumentov ľudia radi chodia do knižníc 
na internet. Čítať, komunikovať, surfovať. Verejný prístup na internet po-
skytuje 11 bratislavských verejných knižníc  (Mestská knižnica, Staromest-
ská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Miestna 
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knižnica Petržalka a miestne knižnice vo Vrakuni, Podunajských Biskupi-
ciach, Karlovej Vsi, Lamači, Devíne a v Záhorskej Bystrici) na 86 počíta-
čoch. Knižnice ročne zaznamenajú vyše 335 000 návštevníkov on-line slu-
žieb, t. j. zosumarizovaného počtu využívania internetu, on-line katalógov, 
služieb info mailom, elektronických referenčných služieb, externých infor-
mačných zdrojov a návštev webových stránok knižníc. 

 

Graf 4: Počet návštevníkov on-line služieb v jednotlivých verejných kniž-
niciach v Bratislave v roku 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knižnice za rok pripravia vyše 1 600 podujatí a akcií pre Bratislav-
čanov  s bezplatným vstupom pre takmer 67 000 návštevníkov. Vo verej-
nosti a v médiách, najmä regionálnych, najviac rezonujú aktivity piatich ve-
rejných knižníc v Bratislave. Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Kniž-
nica Ružinov, Knižnica Bratislava - Nové Mesto a Miestna knižnica Petržal-
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ka spojili sily a spoločne každoroč-
ne organizujú väčšie projekty 
pre verejnosť. 
V posledný marcový týždeň počas 
Týždňa slovenských knižníc pravi-
delne pripravujú pre deti obľúbený 
Jarný maratón s knihou - napr. 
v roku 2011 s dielom detskej autor-
ky Stely Brix, v roku 2012 s dielom 
Romana Brata Škola za rohom. A 
potom si prídu na svoje všetky ve-
kové skupiny Bratislavčanov, ktorí 
radi chodia na Bratislavskú burzu 
kníh. Tá sa konala na nádvorí Kla-
riskej ul. 16 v roku 2011 aj v roku 
2012 v rámci aprílových Dní otvo-
rených dverí samosprávy Bratislava 
pre všetkých. Napr. v roku 2012 sa 
predávali vyradené knihy zo zúčast-

nených knižníc za max. 0,40 €, posledné dva dni jedna za 0,10 €. Kto by ta-
kej ponuke odolal? Ročne burzu navštívi za 7 dní okolo 15 000 návštevníkov. 
Tí si  v roku 2012 zakúpili 14 475 kníh. 
 Pútavú spoločnú akciu plánujú knižnice aj na jeseň - v septembri 2012 
vyhlásia pre žiakov 
bratislavských zá-
kladných škôl 
v poradí 3. ročník 
súťaže Bratislava, 
moje mesto. Už 
teraz sa tešíme na 
pekné literárne či 
výtvarné práce, 
ktorými sa do súťa-
že zapoja žiaci 
z celého mesta. 
Najmä výtvarné 
práce bývajú také 
nápadité, že z nich 
v Mestskej knižnici pravidelne pripravujeme výstavu, ktorá býva sprístupne-

 

Bratislavská burza kníh 

 

Bratislava v rozprávke 2011 s Gabikou Futovou  
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ná v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 3. Tam boli v marci 
2012 vystavené výtvarné práce z minuloročnej súťaže na tému Bratislava 
v rozprávke 2011, na vyhodnotení ktorej v priestoroch Primaciálneho paláca 
potešila deti obľúbená Gabika Futová s literárnym workshopom Malá bosor-
ka. 
 Podujatie, ktoré sa síce nerealizuje spoločne, ale organizuje sa vo via-
cerých verejných knižniciach v Bratislave, je Noc s Andersenom. Koná sa 
vždy v posledný piatok pred narodeninami dánskeho rozprávkara – Hansa 
Christiana Andersena (2. apríl). V roku 2011 aj v roku 2012 sa k množstvu 
knižníc v medzinárodnom meradle, ktoré realizujú Noc s Andersenom, zapo-
jili s bohatým a nápaditým programom: Mestská knižnica, Knižnica Ružinov, 
Knižnica Bratislava - Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka. 
 Verejné knižnice v Bratislave odviedli počas sledovaného roka 2011 
množstvo práce na poli verejnej služby obyvateľstvu. Napriek tomu, že sa 
jednalo o rok, v ktorom činnosť viacerých knižníc podliehala šetriacemu reži-
mu. Mesto Bratislava v roku 2011 znížilo schválený rozpočet Mestskej kniž-
nice oproti predchádzajúcemu roku 2010 o 6,77 %, čo nebola zanedbateľná 
položka. Šetrenie sa odrazilo nielen na nákupe nových kníh – opatrenia sa 
dotkli zníženia počtu zamestnancov či krátenia prevádzky letnej čitárne 
U červeného raka. Knižnica Ružinov hospodárila s príspevkom Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorého výška je od roku 2008 
každoročne rovnaká - v takej výške nepostačuje na zabezpečenie plnohodnot-
nej prevádzky knižnice. Miestna knižnica Vrakuňa z dôvodu chýbajúcich 
finančných prostriedkov v Mestskej časti  Bratislava - Vrakuňa musela znížiť 
počet odoberaných periodík. Obmedzený bol aj nákup nových kníh. Nedosta-
tok finančných prostriedkov sa v Miestnej knižnici Podunajské Biskupice 
prejavil v zrušení jedného pracovného miesta v knižnici na Latorickej 4 
a v prerozdelení práce na zvyšné zamestnankyne. V Miestnej knižnici Rača 
bolo zrušené pripojenie na internet. Miestna knižnica Lamač nedostala v roku 
2011 žiadne finančné prostriedky na nákup kníh a nedostatok financií sa pre-
javil aj v rozviazaní pracovného pomeru s dlhoročnou zamestnankyňou. 
 Každá minca má dve strany - aj v knižniciach sa na jednej strane šetri-
lo a na druhej investovalo do rozvoja či propagácie. Otázkou je, čo kedy pre-
važuje. 
 Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Staré Mesto schválilo Koncepciu 
rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014, čo knižnici umožnilo 
začať rekonštrukčné práce vo svojej centrálnej budove na Blumentálskej 10/a 
s cieľom vytvorenia nového oddelenia pre deti a mládež so službami pre zra-
kovo i sluchovo znevýhodnených používateľov. Veľký krok vpred v rozvoji 
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svojich služieb pre obyvateľov Záhorskej Bystrice urobila Miestna knižnica 
Záhorská Bystrica. Hneď po otvorení vo februári 2010 nabrala smer poskyto-
vania služieb obyvateľom mestskej časti vo vynovených bezbariérových prie-
storoch. Zriaďovateľ jej zabezpečil nielen priestory s novým vnútorným vy-
bavením a technikou, ale zakúpil aj knižnično-informačný systém, v ktorom 
knižnica mala v roku 2011 spracovaných už 30,5 % knižničného fondu. Je 
jediná z obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom, ktorá spraco-
váva fond automatizovane a smeruje k automatizácii svojich činností, ako aj 
k vytvoreniu on-line katalógu. Bonusom bolo sprístupnenie letnej čitárne 
vedľa knižnice a nadviazanie dobrej spolupráce s miestnym Diagnostickým 
centrom a jeho obyvateľmi, ktorí knižnicu oceňujú a radi navštevujú. Úspe-
chom Miestnej knižnice Vrakuňa bolo spropagovanie akcií knižnice počas 
roka 2011 postupne v troch číslach regionálneho periodika Metropola 
(Vrakuňa), pričom v jednom čísle bola veľká fotografia so záberom na deti 
a pani knihovníčku na titulnej strane, čo nebýva vždy samozrejmosťou. 
 Práca verejných knižníc v Bratislave rezonuje v každom roku nielen 
klasickými knižnično-informačnými službami pre všetky vekové kategórie 
používateľov, ale i úzkym komunitným vzťahom k obyvateľom svojej mest-
skej časti. Služba verejnosti v podobe knižničnej práce, realizácia podujatí 
pre deti, pre dospelých a aktívne pracujúcu populáciu, práca s hendikepova-
nými deťmi, orientácia služieb k znevýhodneným skupinám obyvateľstva, 
vychádzanie v ústrety seniorom v podobe žiadaných počítačových školení, 
stavia verejné knižnice do pozície ešte stále žiadaných inštitúcií. Nech im to 
vydrží čo najdlhšie. 
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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 zakonzervovaných knižníc, urobili veľ-
ké množstvo práce, ktorá sa prejavila najmä v oblasti automatizácie svojich 
činností, vo vzájomnej spolupráci a v príprave úspešných podujatí pre deti 
a mládež, ale aj pre dospelých čitateľov a verejnosť.  

Tento Komentár poskytuje 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 ob-
lasti. V jednotlivých častiach sa venuje sieti verejných knižníc v okresoch 
Pezinok, Senec a Malacky, ich najdôležitejším zmenám v danom roku, kniž-
ničnému fondu, výpožičným službám, čitateľom, používateľom, organizova-
niu 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 faktografic-
kých informácií. 
 Spoločnosť sa stále vyvíja a jej odrazom je aj postupná pozvoľná pre-
mena knižníc. Záujem zriaďovateľov o činnosť knižníc pomohla mnohým 
knižniciam k ich premene, k oprave budovy sídla knižnice, alebo jej presťa-
hovaniu. 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 kni-
hy, učebnice, skriptá a moderné nosiče informácií, ktoré sú čím ďalej tým 

 
Bilancia mimobratislavských verejných Bilancia mimobratislavských verejných Bilancia mimobratislavských verejných Bilancia mimobratislavských verejných 

knižníc za rok 2011 ...knižníc za rok 2011 ...knižníc za rok 2011 ...knižníc za rok 2011 ...     
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viac žiadané. Na toto všetko je potrebné personálne zázemie a hlavne podpo-
ra zriaďovateľov. 
 Dbáme na to, aby sme vychovávali čitateľa už od útleho veku, mnohé 
knižnice spolupracujú už s materskými školami, čo je nakoniec veľkým prí-
nosom pre knižnicu, čitateľ v našich knižniciach odrastá od predškolského 
veku cez študentské obdobie až do dospelosti.  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 
6 profesionálnych knižníc 
54 neprofesionálnych knižníc 
 

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 
 Mestské kultúrne stredisko Modra – Mestská knižnica a Mestská kniž-
 nica vo Svätom Jure 

 
•  2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami 
 OcK Častá, OcK Gabriela Kolinoviča Šenkvice 

 
•  8 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnanca-
 mi 
 MĽK v Báhoni, OcK Budmerice, MĽK Juraja Fándlyho Doľany, 
 Knižnica Vincenta Šikulu – OcK Dubová, OcK Jablonec, OcK Lim-
 bach, OcK Vinosady 

 
•  2 obecné knižnice nepracujúce 
 Ock Píla a OcK Slovenský Grob 
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Okres Senec 
 

•  1 mestská knižnica 
 Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica 

 

•  2 obecné  fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami 
 OcK Bernolákovo, OcK Ivanka pri Dunaji 

 

•  19 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnan-
 cami 
 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 Milosla-
 vov – Alžbetin Dvor, MĽK Most pri Bratislave, OcK Nová Dedinka, 
 OcK Reca, OcK Rovinka, OcK Tomášov, OcK Tureň, OcK Veľký 
 Biel 

 

•  4 obecné knižnice nepracujúce 
 OcK Kalinkovo, OcK Kostolná pri Dunaji, OcK Miloslavov – Milosla-
 va,  OcK Vlky 

 

Okres Malacky 
 

•  2 mestské knižnice 
 Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica a Mestská kniž-
 nica Ruda Morica Stupava 

 

•  2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami 
 OcK Veľké Leváre, MĽK Zohor 

 

•  17 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnan-
 cami 
 OcK Gajary, OcK Jablonové, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Ku-
 chyňa, MĽK Láb, OcK Lozorno, MĽK Malé Leváre, OcK Pernek, 
 MĽK Plavecký Mikuláš, OcK Plavecký Štvrtok, OcK Rohožník, OcK 
 Sološnica, OcK Studienka, MĽK Vysoká pri Morave, OcK Záhorská 
 Ves, MĽK Závod 

 

•  4 obecné knižnice nepracujúce 
 MľK Marianka, OcK Borinka, OcK Plavecké Podhradie, OcK Sucho-
 hrad 
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2. KNIŽNIČNÝ FOND  
 

Knižničné jednotky 
 
 Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 
2011 tvorilo 521 588 dokumentov, z toho bolo 520 553 (99,8 %) kníh 
a zviazaných periodík, 786 audiovizuálnych (0,01 %) a 249 elektronických 
a digitálnych dokumentov (0,004 %).  
 

Tematické zloženie knižničného fondu 
 

Krásna literatúra v počte 381 783 kn. j. tvorila 73,19 % knižničného 
fondu a odborná literatúra v počte  139 625 kn. j. 26,76 %. 

 
Dochádzajúce periodiká 

 
 V roku 2011 do knižníc dochádzalo 131 titulov periodík (z toho 15 
zahraničných) v 135 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2010  
znížil o 4 tituly.  
 
Základné ukazovatele knižničného fondu 

Knižničný fond 2011 2010 Rozdiel 

Knižničný fond celkom 521 588 556 703 -35 115 

Počet zväzkov na obyvateľa 3,39 3,10 +0,29 

Počet zväzkov na čitateľa 24,09 45,97 -21,88 

Knižničný fond 2011 2010 Rozdiel 
Okres Pezinok 178 199 190 516 -12 317 

Okres Senec 173 087 182 468 -9 381 

Okres Malacky 170 302 183 719 13 417 

  2011 2010 Rozdiel 
Knižničný fond  
celkom 

521 588 556 703 -35 115 

Prírastok KF 12 927 14 627 -1 700 

Úbytok KF   7 512 15 300 -7 788 

Čistý prírastok KF 5 415 -673 +4 742 
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Forma získavania KF 

Prírastok knižničného fondu 

 
Ročný prírastok knižničných jednotiek 

 
 V roku 2011 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc 
okresov Pezinok, Senec a Malacky 12 927 kn. j., z toho 6 257 bolo získaných 
kúpou, 6 530 darom, 14 výmenou a 100 bezodplatným prevodom. 
V porovnaní s rokom 2010 je celkový ročný prírastok kn. j. nižší o 1 700 kn. 
j. 

Úbytky knižničných jednotiek 
 
 Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec 
a Malacky predstavoval 7 512 kn. j., čo je o 7 788 kn. j. menej ako v pred-
chádzajúcom roku. 
 Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opot-
rebovanej a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov v roku 2011 v okrese 
Pezinok vyradila Malokarpatská knižnica v Pezinku 3 171 kn. j., MsK Modra 
908 kn. j., OcK Vinosady 436 kn. j. V okrese Senec OcK Malinovo 615 kn. 
j., MsK Senec 397 kn. j., OcK Tomášov 333 kn. j., a OcK Hurbanova Ves 75 

  2011 2010 Rozdiel 
Prírastok KF 12 927 14 627 -1 700 

Kúpou 6 257 6 777 -520 

Povinným výtlačkom 26 10 +16 

Darom 6 530 7 441 -911 

Výmenou 14 14 = 

Bezodplatným  
prevodom 

100 385 -285 

  2011 2010 Rozdiel 

Okres Pezinok 5 509 6 461 -952 

Okres Senec 3 473 4 548 -1 075 

Okres Malacky 3 945 3 618 +327 

Spolu prírastok 12 927 14 627 -1 700 
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kn. j. V okrese Malacky to boli knižnice OcK Pernek 545 kn. j., OcK Veľké 
Leváre 497 kn. j., MsK Stupava 156 kn., j., rovnako aj OcK Plavecký Miku-
láš 156 kn. j., OcK Zohor 129 kn. j., OcK Záhorská Ves 51 kn. j., a OcK Pla-
vecký Štvrtok vyradila 1 kn. j.  
 Väčšie vyraďovanie v knižniciach prichádza spravidla po revízii kniž-
ničných fondov. 
 

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 
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 2 knižnice – Mestské kultúrne stredisko – Mestská 
knižnica Modra  a OcK Vinosady. V okrese Senec 1 knižnica, OcK v Hurba-
novej Vsi a v okrese Malacky v 1 knižnici, v OcK Pernek. V MĽK Závod, 
stále revízia knižničných fondov 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 kon-
takte. Vo voľnom výbere sa v roku 2011 nachádzalo 517 690 kn. j., čo je 
99,25 % 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 spraco-
vaných 211 777 kn. j. (40,60 %), čo je v porovnaní s minulým rokom 
o 13 637 kn. j.  viac. Knižnice, ktoré zakúpili knižničný program spracúvajú 
svoje knižničné fondy priebežne.  
 

Prepočty 
 Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo 
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z celého knižničného fondu 41,50 kn. j., čo je o 4,47  menej, ako 
v predchádzajúcom roku. 
 Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2011 tvorila suma 58 319 
€, čo je oproti roku 2010 menej o 826,7  €.  
 Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup 
knižničného fondu v roku 2011. V prehľade o činnosti nie sú uvádzané údaje 
o nepracujúcich knižniciach na základe pokynov z MK SR. 
 

Okres Pezinok v obciach: Vištuk, a Vinosady.   
Okres Senec v obciach: Kaplna, Malinovo, Alžbetin Dvor.  
Okres Malacky v obciach: Jablonové, Kostolište, Láb, Pernek, Vysoká pri 
Morave, Závod. Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu 
v roku 2011 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 Výpožičky spolu 

2006 444 021 

2007 419 997 

2008 420 162 

2009 400 466 

2010 396 631 

2011 385 724 

Výpožičky 2011 2010 Rozdiel 

Počet výpožičiek celkom 385 724 396 631 -10 907 

Počet výpožičiek  
na obyvateľa 

2,17 2,20 -0,03 

Počet výpožičiek  
na  používateľa 

30,69 32,75 -2,06 
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V roku 2011 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec 
a Malacky zrealizovali 385 724 výpožičiek, čo je o 10 907 výpožičiek menej 
ako v roku 2010. 

 
Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo: 
 

75 564 výpožičiek odbornej literatúry (19,59 %) a 170 771 výpožičiek 
krásnej literatúry (44,27 %) pre dospelých 

25 850 výpožičiek odbornej literatúry (6,70 %) a 71 725 výpožičiek krás-
nej literatúry (18,59 %) pre deti 

41 845 výpožičiek periodík (10,84 %)  
 

Z celkového počtu bolo 340 376 absenčných výpožičiek (88,24 %) a 45 
348 prezenčných výpožičiek (11,75 %). 
 

Medziknižničné výpožičné služby (MVS) 
 

V roku 2011 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 175 MVS 
iným knižniciam a 231 MVS z iných knižníc, Mestská knižnica v Modre pre 
svojich čitateľov zapožičala 5 dokumentov z iných knižníc, Svätojurská kniž-
nica vo Svätom Jure zapožičala 5 dokumentov z iných knižníc, MĽK Báhoň 
178 iným knižniciam, Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec 
zapožičala iným knižniciam 11 dokumentov, od iných 182 dokumentov, OcK 
Hrubá Borša z iných knižníc zapožičala v rámci MVS 151 dokumentov,  
MĽK Zohor od iných 15 dokumentov, OcK Lozorno od iných 5 dokumentov. 

Výpožičky 2011 2010 Rozdiel 

Počet výpožičiek celkom 385 724 396 631 -10 907 

Výpožičky pre deti 97 575 104 204 -6 629 

% výpožičky pre deti 
z výpožičiek celkom 

25,29 26,27 -0,98 

Výpožičky 2011 2010 Rozdiel 
Okres Pezinok 214 839 215 475 -636 

Okres Senec 98 253 110 457 -12 204 

Okres Malacky 72 632 70 699 +1 933 



27 

 

Bibliografické a faktografické informácie 
 
 V roku 2011 poskytli knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 28 
346 evidovaných bibliografických a faktografických informácií. 
V porovnaní s minulým rokom je to o 4 453  informácií menej.  
 

4. ČITATELIA 
 

Počet čitateľov verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky 
 

V roku 2011 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zaregistro-
vali 12 566 čitateľov, čo je oproti roku 2010 viac o 459. Počet detských čita-
teľov oproti roku 2010 vzrástol o 69 detí. 

Čitatelia 2011 2010 Rozdiel 
Čitatelia celkom 12 566 12 109 +457 

Z toho deti do 15 rokov 4 661 4 595 +69 

% čitateľov  
z počtu obyvateľov 

7,10 6,74 +0,36 

Čitatelia 2011 2010 Rozdiel 
Okres Pezinok 4 852 4 573 +279 

Okres Senec 3 570 3 567 +3 

Okres Malacky 4 144 3 969 +179 

Čitatelia - deti  
do 15 r. 

2011 2010 Rozdiel 

Okres Pezinok 1 711 1 500 +211 
Okres Senec 1 494 1 526 +32 

Okres Malacky 1 456 1 569 -113 

% čitateľov  
z počtu obyvateľov 

2011 2010 Rozdiel 

Okres Pezinok 8,88 8,37 +0,51 

Okres Senec 6,37 6,27 +0,10 

Okres Malacky 6,24 5,82 +0,42 
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Návštevníci knižnice 

 V roku 2011 počet návštevníkov (vrátane návštevníkov podujatí) opro-
ti roku 2010 vzrástol o 6 054 návštevníkov. 
 

5. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA 
 

V roku 2011 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 
pripravili 747 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pe-
zinok bolo zorganizovaných 368 podujatí, v okrese Senec 166 a v okrese Ma-
lacky 213 podujatí. Počet podujatí informačnej výchovy bolo zorganizova-
ných 258. Ostatné podujatia boli zamerané najmä na besedy o knihách, kvízy, 
rozprávkové popoludnia, súťaže, výtvarné i literárne, ale i besedy so spisova-
teľmi či ilustrátormi a prekladateľmi, výtvarníkmi, hercami. 
 
 
 
 
 

6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 
 V roku 2011 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 95 
osobných počítačov, (ubudlo 6 počítačov). Pre verejnosť bolo prístupných 
45 osobných počítačov, www stránku má 11 knižníc, wifi pripojenie má 5 
knižníc. 
 

Automatizácia knižničných činností 
 

 V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 14 knižníc pracuje na báze kniž-
nično-informačného systému: 
 
• Clavius je knižničný program, ktorý zakúpila Malokarpatská knižnica 

v Pezinku a vymenila ho za aRL 
• Advanced Rapid Library (aRL) majú knižnice: Mestské kultúrne stre-

disko v Senci – mestská knižnica Senec a Mestské centrum kultúry Ma-
lacky – Mestská knižnica 

Podujatia 2011 2010 Rozdiel 

Podujatia celkom 747 667 +80 

Počet návštevníkov 2011 2010 Rozdiel 

Počet návštevník. celkom 103 913 97 859 +6 054 
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• KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné 
knižnice/ zakúpili Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica 
v Modre, Svätojurská knižnica vo Svätom Jure, Knižnica Vincenta Šikulu 
– OcK Dubová, OcK Častá, OcK G. Kolinoviča Šenkvice, OcK Veľké 
Leváre, OcK Lozorno, OcK Plavecký Štvrtok, OcK v Zohore, 

• PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracovaný 
celý knižničný fond (100 %). 

• TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK Sološnica 
uvádza spracovaný celý fond (100 %), OcK Rohožník (100 %). 

 
Internetové služby 

 
 V roku 2011 poskytovalo internetové služby verejnosti 18 knižníc ok-
resov Pezinok, Senec a Malacky na 45 počítačoch.  
 

Webové stránky 
 

 Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionál-
na 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 Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská 
knižnica a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica. V roku 
2011 do elektronických katalógov knižníc vstúpilo 12 970 používateľov. 
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7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE 
 

Zamestnanci 
 
 V roku 2011 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec 
a Malacky pracovalo 33,85 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 
31,31 žien, (92,49 % všetkých zamestnancov). V porovnaní s rokom 2010 sa 
počet zamestnancov znížil o 3,82. Okres Pezinok mal 19,93, okres Senec 
6,92 a okres Malacky 7 zamestnancov (v prepočítanom stave). Rozdiel nastal 
v zmene v Ročnom výkaze o knižnici KULT 10-01, kde sa od r. 2011 medzi 
zamestnancov knižníc nezarátavajú pracovníci, vykonávajúci knihovnícke 
činnosti na dohodu. 
 
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo: 
 
• 2 zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (5,9 % za-

mestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho sú obe ženy, 
pracujúce v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. V porovnaní s rokom 
2010 jej stav zamestnancov s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním 
o jedného nižší. 

• 14,28 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním 
(42,18 % zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť). 

• 7,16 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním (21,15 % za-
mestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť). 

 
Hospodárenie 

 
 V roku 2011 predstavovali výnosy /príjmy knižníc BSK v metodickej 
pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku/ čiastku 492 714 € čo je 
o 4 643,55 € viac, ako v roku 2010.  
 Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 100 940 €, čo je 
o 129 666 € menej ako v roku 2010. 
 Vlastné tržby knižníc predstavovali 40 920,7 € (o 847,91 € viac ako 
v roku 2010), z nich 30 292,7 € tvorili poplatky za knižničné činnosti 
(zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné služby a pod.). 
 Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 11 032,5 € (o 2 446 
€ viac ako v roku 2010), z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 5 
700 €, (čo je o 1 540 € menej ako v predchádzajúcom roku). 
 Výdavky na hlavnú činnosť predstavovali 498 623 €, (čo je 
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o 27 909,79 € viac ako v roku 2010). 
 

Mzdové náklady v roku 2011 
 
 Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 283 269 € (o 6 358,6 € menej 
ako v roku 2010). 
 Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov 
Pezinok Senec a Malacky sa v roku 2011 pohybovala vo výške 697,36 €. 
V porovnaní s rokom 2010 sa priemerná mzda zamestnanca v knižnici zvýši-
la o 56,65 €. Stále veľmi výrazne zaostáva za priemernou mesačnou mzdou 
v hospodárstve SR.   
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Helena Mlejová 
 

Workshop s Karin Kotsch  
alebo ako pracovať s detskými čitateľmi 
 
 Mestská knižnica v Bratislave je v poslednom období miestom nielen 
kultúrnych podujatí, ale aj zaujímavých seminárov pre odbornú knihovnícku 
verejnosť. 23. a 24. apríla 2012 sa v priestoroch Galérie Artotéky uskutočnil 
dvojdňový seminár 
pre detských kni-
hovníkov, ktorý bol 
zameraný na tvorivé 
f o r m y  p r á c e 
s detskými čitateľ-
mi. Organizátorom 
workshopu bol Go-
ethe Inštitút Brati-
slava, ktorý zabez-
pečil realizátorku, 
všetok potrebný ma-
teriál a občerstvenie 
pre účastníkov na 
oba dni. Vďaka 
p r e d c h á d za j ú c e j 
spolupráci s pani 
Karin Kotsch a dobrým skúsenostiam s ňou prišla pani Sylvia Neisser Ková-
čová v priebehu minulého roka s nápadom zorganizovať podujatie pre brati-
slavských knihovníkov. Vďaka záujmu knihovníkov a skvelej podpore orga-
nizátora sa nakoniec workshop s veľkým úspechom uskutočnil. Karin Kotsch 
je nemecká lektorka, ktorá sa už roky venuje projektom a aktivitám na pod-

O jednom podujatí, O jednom podujatí, O jednom podujatí, O jednom podujatí,     
bohatom nielen účasťou, bohatom nielen účasťou, bohatom nielen účasťou, bohatom nielen účasťou,     

ale najmä obsahom ...ale najmä obsahom ...ale najmä obsahom ...ale najmä obsahom ...    

 

Spoločná fotografia účastníčok prvého dňa  
(Karin Kotsch v dolnom rade vpravo) 
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poru čítania, vzdelávania, rozvoja rečového prejavu a čitateľskej gramotnosti. 
Spolupracuje so školami, knižnicami, kultúrnymi inštitúciami. 
 Program dvojdňového podujatia pre knihovníkov bratislavských kniž-

níc, ktorý sa realizoval 
pod názvom „Čítanie 
nám umožňuje lietať!“ 
bol plný zaujímavých 
aktivít. Počas prvého 
dňa sa účastníčky nau-
čili, ako sa dá z kartó-
nu od topánok jedno-
ducho vytvoriť knižná 
truhlica plná inšpirá-
cií. Spoločne s ňou sa 
o zábavu môže posta-
rať aj ručne vyrobená 
bábka z textilu, ktorá 
má funkciu poslucháč-
ky detských čítaní, 

úlohu asistentky na upútanie pozornosti detí. Ďalšou aktivitou boli cvičenia 
zamerané na rozvoj slovnej zásoby u detí opakovaním slov a dopĺňaním 
o slová nové. Pri práci s deťmi je možné veľmi jednoducho zapojiť aj knižný 
fond. Prečo deti zaujme konkrétna kniha? Čo je na nej pútavé? Spojenie ob-
razu a textu v detskom veku je veľmi dôležité pri rozvoji predstavivosti 
a rozumových kompetencií. Pani Kotsch sa v programe podrobne venovala aj 
vytvoreniu situácie pri predčítavaní a upriamila pozornosť na všetky podstat-
né detaily, vrátane spôsobu sedenia, potreby vzpriameného sedenia a držania 
hlavy, uchopenia čítanej knihy, rýchlosti čítaného textu, správnej intonácie, 
dramatickosti pre vytvorenie atmosféry autentickosti. Ako príklad si pani 
Kotsch pripravila pre  knihovníčky bájku Zajac a ježko, ktorej čítanie si vo 
dvojiciach vyskúšali a následne spoločne precvičili. Súčasťou práce s deťmi 
môže byť aj cvičenie na precvičenie pamäte v skupine, napr. snaha zapamä-
tať si mená všetkých prítomných aj s doplnením o nejakú charakteristickú 
vlastnosť alebo gestikuláciu. Aktivít počas dvoch dní bolo dostatočne veľa, 
Karin Kotsch všetkých zaujala svojím entuziazmom, aktivitou a množstvom 
nápadov. Podľa ohlasov bol workshop pozitívnym prínosom pre obohatenie 
aktivít práce s deťmi. Knihovníčky boli nadšené, odchádzali s množstvom 
nápadov, ktoré budú vo svojej praxi istotne úspešne realizovať. 
 Veľké poďakovanie za organizáciu patrí Goetheho Inštitútu, najmä 

 

Tvorba knižnej truhlice 
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Sylvii Neisser Kováčovej, dvom sympatickým študentom z Pedagogickej 
fakulty UK, ktorí úspešne pôsobili vo funkcii tlmočníkov a všetkým zúčast-
neným za ich záujem. 
 Vďaka dobrej spolupráci medzi našou knižnicou a Goetheho Inštitú-
tom sa v období od 1. júna do 18.  júla 2012 nachádza v priestoroch Úseku 
literatúry pre deti 
a mládež zapožičaná 
výstava. Pod názvom 
„Čas Východu – Čas 
Západu“ sa skrývajú 
aktuálne tendencie 
nemeckej literatúry 
s príkladmi autorov, 
ktorí do daného smeru 
patria. Výstavu tvoria 
rámy s textovo-
obrazovými informá-
ciami, ktoré sú veľmi 
zaujímavo doplnené 
aj knihami od niekto-
rých autorov a dostupným slovenskými prekladmi niekoľkých kníh.  
 
 

 

 

 

Aktivita na rozvoj fantázie a slovnej zásoby 
(Karin Kotsch stojí vpravo, vľavo vedľa nej tlmočníci) 
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Eva Cíferská 
 

Ceny 
udelené v súťaži  
Najkrajšie knihy Slovenska 2011 

 

 
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU  

ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY 
  

vydavateľstvo Ikar, a.s., Bratislava 
za kolekciu  

Tisíc a jedna noc 1 - 8 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCE 
ILUSTRÁCIE 

  

Igor Piačka 
za knihu 

Tisíc a jedna noc 8 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCU 
GRAFICKÚ ÚPRAVU 

  

Daniela Olejníková 
za knihu 

Richard Brautigan: V melónovom cukre 
 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIB-
LIOFILSKÉ VYDANIE  

 

Peter Ďurík, Martin 
za knihu 
Proglas 

Ocenenia, ktoré boli udelené Ocenenia, ktoré boli udelené Ocenenia, ktoré boli udelené Ocenenia, ktoré boli udelené     
tvorcom kníh a knihám samotným tvorcom kníh a knihám samotným tvorcom kníh a knihám samotným tvorcom kníh a knihám samotným     

v roku  2011 ...v roku  2011 ...v roku  2011 ...v roku  2011 ...     
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CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU 

  

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin 
za knihu 

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia 
s osemročným  

štúdiom 
 

CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI  
ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE  

 

Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica  
za knihu 

Karol Kállay: Bratislava moja 
 

CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU  
ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU 

  

vydavateľstvo Perfekt, a.s., Bratislava 
za knihu 

Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici 
 

CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE  
ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU   

 

Marek Cina 
za práce 

Bedýnka a Horror   
 

Zuzana Mlynárčiková 
za prácu 

Chrobák v hlave 
 

Kristína Rišková 
za prácu 

Elena Čepčeková: Slniečko na motúze 
 

Zvláštne ocenenie poroty 
Soni Macejákovej 

za starostlivosť venovanú postihnutým deťom 
pri tvorbe knihy Tisíc očí 
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NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2011 
 

a) Vedecká a odborná literatúra       
 
• H. Moravčíková – V. Dlháňová: Divadelná architektúra na Sloven-

sku 
 Fot. kol., graf. úprava Ján Triaška, vyd. Divadelný ústav, Bratislava, 
 tlač. Dolis, s.r.o., Bratislava  
 

b) Krásna literatúra 
 
• J. Satinský: Expedície 1973 - 1982 
   Il. Július Satinský, fot. archív, graf. úprava Pergamen Trnava, s.r.o., 
 Trnava, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava a Edition 
 Ryba, s.r.o.,  Trnava,                 
 tlač. FINIDR, s.r.o., Český Těšín  
 
• Kol.: Mávnutie krídel. 42 slovenských haiku 
   Il. Ján Kudlička, graf. úprava Pavel Choma, vyd. Skalná ruža, Kordíky, 
 tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
• E. Ondrejička: Na vnútornej strane viečok 
   Il. Albín Brunovský, graf. úprava Juraj Vontorčík, vyd. Prokat, Brati-
 slava,  
 tlač. Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica  
 
• L. Chudík – J. Seifert: Tichý dvojhlas   
   Il. Vladimír Gažovič a Oldřich Kulhánek, fot. Karel Kestner a Juraj 
 Chlpík, graf. úprava Robert Brož, vyd. PRO, s.r.o., Banská Bystrica, 
 tlač. Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany  
 
• R. Brautigan: V melónovom cukre 
 Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. Artforum, s.r.o., Bratislava, 
 tlač. Protisk, s.r.o., České Budejovice 
 
• Tisíc a jedna noc 1 - 8  
 Il. kol., 8. zväzok Igor Piačka, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, 
 a.s., Bratislava,  
 tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica  
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c) Literatúra pre deti a mládež 
 
• S. Antalová: Ako vyzerajú čísielka 
   Il. a graf. úprava Juraj Martiška, vyd. ECO-AS, s.r.o., Bratislava,  
 tlač. Grafobal, a.s., Skalica 
 
• V. Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavy 
   Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Mati-
 ca slovenská, Martin,  
 tlač. Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany 
 
• P. Karpinský: Sedem dní v pivnici 
   Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Kristína Vozáková, 
 vyd. Perfekt, a.s., Bratislava,  
 tlač. FINIDR, s.r.o., Český Těšín 
 
• B. Němcová: Soľ nad zlato 
   Il. Peter Uchnár, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, 
 tlač. Kasico, a.s., Bratislava 
 
• M. Rúfus: Studnička 
   Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, vyd. SPN-Mladé letá, 
 s.r.o., Bratislava,  
 tlač. Polygraf Print, s.r.o., Prešov 
 

d) Učebnice 
 
• Kol.: Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom 
   Il. kolektív, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slo-
 venskej, s.r.o., Martin,  
 tlač. Neografia, a.s., Martin 
 

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie 
 
• R. Prekop – M. Cihlář: Andy Warhol a Československo 
    Il. a fot. kol., graf. úprava Robert V. Novák, vyd. Arbor vitae, Řevnice 
 a Múzeum moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce,  
 tlač. T.A. Print, Praha 
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• Kol.: Boris Kudlička Volume I. 
    Fot. kol., graf. úprava Pavel Choma, Andrej Ďurík a Linda Kuruc-
 Marček, vyd. Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 
 tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
• K. Kállay: Bratislava moja 
    Fot. Karol Kállay, graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo Slo-
 vart, spol. s r.o., Bratislava,  
 tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
• Kol.: Kone.fmk 
   Fot. kol., graf. úprava Tibor Huszár, Roman Pavlovič a Martin Česa-
 nek, vyd. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava,  
 tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
• Monogramista T.D: Nie som autor, som metafora 
   Il. Dezider Tóth, fot. Pavel Meluš a Juraj Marko, graf. úprava Boris 
 Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava a Vydavateľstvo Slo-
 vart, spol. s r.o., Bratislava,  
 tlač. FINIDR, s.r.o., Český Těšín 
 
• J. Chlpík: Petržalka identity 
   Fot. Juraj Chlpík, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo 
 O.K.O., Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, 
 tlač. i+i print, spol. s r.o., Bratislava 
 

f) Bibliofilské tlače 
 
• Proglas 
   Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. a tlač. Peter Ďurík, 
 Martin,  
   knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina 
 

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl 
 
• M. Cina: Bedýnka   
   Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač. VŠVU, Bratislava  
 
• M. Cina: Horror   
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   Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač. VŠVU, Bratislava  
 
• Chrobák v hlave 
    ll. a graf. úprava Zuzana Mlynárčiková, vyd. VŠVU, Bratislava,  
 tlač. Zuzana Mlynárčiková  
 
• I. Mráz – Ľ. Šurina: Les v zime 
   Il. a graf. úprava Kristína Teplanová, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, 
 Bratislava  
 
• L. Pompa: Libro Negro 
   Il. a graf. úprava Lukáš Pompa, vyd. a tlač. Lukáš Pompa 
 
• M. Majdová: Mesto zvané Dinosauria 
   Il. a graf. úprava Michaela Majdová, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač. K-
 Soft, Bratislava  
 
• Kol.: Myšlienka - Šperkovnica 
   Il. a graf. úprava kol., vyd. a tlač. Stredná odborná škola, Hlohovec 
 
• E. Čepčeková: Slniečko na motúze 
   Il. a graf. úprava Kristína Rišková, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bra-
 tislava  
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Školská noc v knižnici  
 

,,Do takej školy by som chcel chodiť..“ prezradil účastník tohtoročnej populárnej 

Noci s Andersenom, ktorý sa prvýkrát zúčastnil na podujatí Knižnice Ružinov pre 

deti z Ružinova a Starého Mesta (30.-31.3.2012). Aká to teda bola noc? 

,,Naša trieda bola plná visiacich farebných ceruziek (tie sme potom museli aj zrátať -

168 kusov). Mali sme roztržitú riaditeľku, čo po nociach čítala veľké, múdre knihy, 

pripravovala rozvrh a inak len telefonovala s Harry Potterom a podobnými osobami, 

ďalej popleteného učiteľa Vtáčika, učiteľku, čo stále vymýšľala novosti a dávala úlo-

hy, hádanky, tajničky, skladačky i všeličo čítala. Na hodine dejepisu a zemepisu sme 

sa dozvedeli o novej knihe pre deti o hrade Pajštún, s ktorou sa dá i rôzne hrať a tú 

potom pokrstili zrnom a perím. Čítali nám z knižky o Majdalenke zo záhrady, potom 

sme mali hodinu fantázie, telocviku a boli v triede aj skutoční policajti s vlčiakom 

Rexom, ktorí hľadali výtržníka. Prišiel nás skontrolovať aj inšpektor, ale bol to len 

starosta. Aj v tejto škole boli upratovačky, čo všetko oprašovali a kuchárky, čo pre 

nás mali pizzu, tortu i raňajky, ale mne sa najviac páčil školník, ktorý sa s nami aj 

 
Tretiaka Janka Gábora Tretiaka Janka Gábora Tretiaka Janka Gábora Tretiaka Janka Gábora     

zo ZŠ na Vrútockej ul. vyspovedala zo ZŠ na Vrútockej ul. vyspovedala zo ZŠ na Vrútockej ul. vyspovedala zo ZŠ na Vrútockej ul. vyspovedala     
na  tohtoročnej Noci v knižnici na  tohtoročnej Noci v knižnici na  tohtoročnej Noci v knižnici na  tohtoročnej Noci v knižnici     

Lýdia Čelková ...Lýdia Čelková ...Lýdia Čelková ...Lýdia Čelková ...     
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zahral. V noci sme mali aj riadne disco. Ráno sme dostávali vysvedčenia a tašku so 

školskými potrebami a knihou. Hurá! Takú super neobyčajnú školskú noc by mohli 

urobiť zas – hneď by som sa prihlásil“. 
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Výročné zasadnutie Krajskej pobočky SSK  
Bratislavského kraja v decembri minulého roku 
 
 Príjemné predvianočné stretnutie členov Krajskej pobočky Bratislav-
ského kraja SSK sa konalo 14. decembra 2011 v priestoroch Univerzitnej 
knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici. 
 Predsedníčka KP BK SSK Jana Vozníková privítala všetkých prítom-
ných členov pobočky, menovite predsedníčku Spolku slovenských knihovní-
kov p. Silviu Stasselovú. V príhovore zhodnotila celoročné aktivity pobočky, 
okrem iných: 
• Noc s Andersenom – na toto podujatie Bratislavská pobočka SSK pri-

spela knižniciam finančnou čiastkou. 
• Workshop konajúci sa v septembri, cieľom ktorého bolo využitie lite-

rárneho textu nielen na čítanie, ale i na hru, dramatizáciu, pantomímu, 
zážitkové čítanie, s lektorkou Ivetou Novotnou z knižnica v Chrudimi. 

• Biblioterapia – celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou, pri-
pravený v spolupráci s Univerzitnou knižnicou a Centrom vedecko-
technických informácií SR v novembri 2011. Cieľom seminára bolo 
využitie bibliografie v knihovníckej praxi, návrh na vytvorenie webo-
vej stránky pre Bibliografiu, ktorá by pomáhala v rôznych zložitých 
životných situáciách. Seminár sa konal pod záštitou Spolku sloven-
ských knihovníkov. 

• Dve odborné exkurzie, do Viedne a do Brna (návštevy dvoch knižníc v 
oboch mestách). Predsedníčka vyjadrila verejnú pochvalu a poďakova-
nie p. Helene Mlejovej z Mestskej knižnice v Bratislave za dôsledné 
zorganizovanie oboch exkurzií. 

• Poďakovanie p. Marte Weisovej za vedenie financií pre spolok a vy-
zvanie členov spolku na zaplatenie členského príspevku (týka sa tých, 
ktorí ešte príspevok za rok 2011 nezaplatili). 

Blahoželáme všetkým oceneným na výročnom Blahoželáme všetkým oceneným na výročnom Blahoželáme všetkým oceneným na výročnom Blahoželáme všetkým oceneným na výročnom 
zasadnutí Krajskej pobočky SSK zasadnutí Krajskej pobočky SSK zasadnutí Krajskej pobočky SSK zasadnutí Krajskej pobočky SSK     

Bratislavského kraja Bratislavského kraja Bratislavského kraja Bratislavského kraja     
dňa 14. decembra 2011 ...dňa 14. decembra 2011 ...dňa 14. decembra 2011 ...dňa 14. decembra 2011 ... 
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 Na záver ešte predsedníčka pobočky poďakovala všetkým za odvedenú 
prácu v uplynulom roku a zaželala úspešný štart do roku 2012. 
 Stretnutie spríjemnila tromi piesnami Martinka Mižúrová – mladá ná-
dejná speváčka z gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave. 
 Po príhovore p. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských 
knihovníkov pripomenula 65. výročie existencie spolku, ktorého členskú zá-
kladňu tvorí k dnešnému dňu 916 členov a 65 kolektívnych členov, výz-
namnú návštevu prezidentky Americkej asociácie knižníc Roberty Stevens 
počas INFOSu 2011 vo Vysokých Tatrách, spoluprácu s Knižnou revue a 
ďalšie aktivity spolku. 
 
 

Slávnostné ocenenia za rok 2011 
 

Osobnosť slovenského knihovníctva 
 

Ing. Silvia Stasselová 
 

 Za mimoriadny prínos a reprezentáciu slovenského knihovníctva v za-
hraničí, preklady zásadných knižničných materiálov IFLA do slovenského 
jazyka, organizáciu, medializáciu a marketing Noci s Andersenom a iniciova-
nie prvého spoločného rokovania knihovníckych združení SAK a SSK v roku 
2011. 
 

Knihovník roka 2011 
 

PhDr. Jaroslava Lesayová  
(Staromestská knižnica v Bratislave) 

 

 Za dlhoročnú prácu v slovenskom knihovníctve, za aktívnu a dôslednú 
prácu pri príprave projektov a za tvorivý rozvoj a zabezpečovanie pracovísk 
technickými zariadeniami. 
 

Čestné uznanie 
 

PhDr. Ľudmila Benetinová  
(členka KP SSK BK) 

 

 Za dlhoročnú vysoko kvalifikovanú knihovnícku prácu a aktivity v 
senior klube Spolku slovenských knihovníkov. 
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Mgr. Anna Gašparovičová  

(Malokarpatská knižnica v Pezinku) 
 

 Za dlhoročnú vysoko kvalifikovanú knihovnícku prácu a aktivity vo 
výbore Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov. 
 

Mgr. Tomáš Fiala  
(Univerzitná knižnica v Bratislave) 

 
 Za angažovanosť pri príprave aktivít vo výbore Krajskej pobočky 
Spolku slovenských knihovníkov. 
 Záver podujatia sa niesol v duchu príjemných rozhovorov pri kapustni-
ci a sladkom občerstvení. 
 Poďakovanie patrí aj partnerom podujatia - Univerzitnej knižnici v 
Bratislave. 
 
       (prebraté z Infolibu) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Výstava exlibrisov 
 
 Exlibris – malý grafický list, ktorým vlastník označuje svoju knihu, je 
vzácnym dokumentom knižnej kultúry. Púta pozornosť odborníkov i širšej 
verejnosti a preto aj Univerzitná knižnica v Bratislave zvolila vernisáž výsta-
vy exlibrisov ako úvodné podujatie pri príležitosti otvorenia Týždňa sloven-
ských knižníc 26. 3. 2012. V barokovom nádvorí knižnice predstavila výber 
zo zbierky120-tich exlibrisov nemeckého maliara a grafika Karola Huga 
Frecha (rodák zo Stuttgartu, čo sa priženil do Bratislavy), ktorý patril 

Informácia, zaujímavosti, poznámky ...Informácia, zaujímavosti, poznámky ...Informácia, zaujímavosti, poznámky ...Informácia, zaujímavosti, poznámky ...     
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k svojráznym osobnostiam medzivojnovej bratislavskej umeleckej spoločnos-
ti. Jeho tvorbu, v ktorej zachytil mnohé architektonické pamiatky i zákutia 
mesta (viaceré už neexistujú) a dôležité miesto v nej mali práve exlibrisy (o. 
i. vytvoril aj exlibrisy pre knižnicu), fundovane priblížila kurátorka výstavy 
PhDr. Klára Mészárosová. Súčasťou výstavy, ktorá potrvá do 14. 4. 2012, je 
aj katalóg so zoznamom Frechových exlibrisov, i stručným náčrtom vývoja 
exlibrisov počas stáročí, ktoré sa začali v súčasnosti udomácňovať i na ozna-
čovanie webových stránok ako ,,ex webis“. 
                                                                                               
         (lč)           
 
Zmeny v Pezinku 
 
 Tak trochu nás zaskočila správa, že Mgr. Anna Gašparovičová pre-
stala byť riaditeľkou Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Už aj preto, že sme 
s ňou a aj jej knižnicou spolupracovali dlhé roky a táto spolupráca bola vždy 
korektná a na vysokej odbornej úrovni.  
 Pani riaditeľke úprimne prajeme pevné zdravie, pohodu a veľa 
príjemných a pekných chvíľ do ďalších rokov života! 
 Zároveň držíme palce novej pani riaditeľke Mgr. Daniele Tóthovej 
pri ďalšom rozvoji Malokarpatskej knižnice, inštitúcie, ktorá je významnou 
súčasťou kultúry Bratislavského kraja. 
   
         (v) 
 
Čože je to štyridsiatka? 
 
 Veru, je to už 40 rokov, čo vznikla Knižnica Ružinov. Bolo to nieke-
dy v roku 1972. A tak si toto „malé“ jubileum pripomenieme tak trochu ne-
tradičnou formou, ale typickou práve pre našu knižnicu. Nechajte sa prekva-
piť. Všetko by sa malo udiať už na jeseň tohto roku. A preto už teraz pracuje-
me na plné obrátky, aby sme to všetko zvládli. Nie, priatelia, nebude žiadny 
ohňostroj, ani svetelná šou a ani žiadne hviezdy. Veď tak to robia všetci 
ostatní, či nie? A práve preto my... Ale naozaj sa nechajte prekvapiť. Skoro 
som sa prezradil aj napriek tomu, že už teraz neviem, kde mi hlava stojí... 
 
         (v) 
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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 2012,  
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! 
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