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Tradičný, ale trochu sviatočnejší
prológ Výkonného

Náš naj-naj občasník a iné vecičky
Priatelia, držíte v ruke jubilejné dvadsiate číslo nášho Občasníka.
Neustále zdôrazňujem a naďalej budem, že „nášho“ Občasníka. Pretože
každé číslo stojí a padá na tom, koľko a aké príspevky nám pošlete. A aj
preto je toto číslo skromnejšie - ani nie tak čo sa týka rozsahu - ale v
zmysle zachovania obvyklej obsahovej skladby. Myslím tým to, že neobsahuje nič oslavné alebo pompézne. Domnievam sa, že najväčšou slávou
je to, že Občasník vychádza a je platformou, kde možno prejaviť svoj
názor, postreh, informovať a oboznámiť - v prvom rade členskú základňu
Krajskej pobočky SSK BK - o všetkom, čo sa týka predovšetkým spolkového života a diania (možno to na sto percent nefunguje, ale to je
problém nás všetkých), ale aj knižničných záležitostí ako takých a to v
primeranom kultúrnom kontexte. Teda ide o záležitosť od nás, pre nás a o
nás. A pretože nemám rád „potemkiády“, vzniká každé číslo jednoducho a
priamočiaro len z toho, čo je k dispozícii. Ak sa možno aj niekomu zdá, že
sa určitý okruh prispievateľov opakuje (napr. pravidelné informovanie o
činnosti bratislavských a mimobratislavských verejných knižníc), je to v
poriadku a títo autori jednoducho svoje príspevky dodali a tak je možné
ich uverejniť.
Snáď dve také skutočnosti ma zaujali v prvom polroku tohto roku.
Prvou bolo vehementné nasadenie, s akým sa nový výbor pustil do záchrany knižničného portálu. Náš knižničný portál. Mal by byť naj-naj a
vzorom pre mnohých iných. Ukázalo sa, že otázka portálu je kľúčovou pre
stav knihovnícky - používam tento klasický termín, pretože si myslím, že
každý informatik, programátor, analytik a pod. si musí ctiť a vážiť knihovnícky fortieľ a opačne, každý knihovník by mal akceptovať svet informačných technológií, ale neodpustím si poznámku, že podľa mňa obidvom stranám chýba „trochu“ pedagogiky, estetiky, psychológie, socioló-
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gie a filozofie - a preto k jej riešeniu treba pristupovať prienikovo, komplexne a erudovane, jednoducho tak, aby sa na nič nezabudlo alebo minimálne tak, aby toho, na čo sa zabudne, bolo čo najmenej. Nie je to vôbec
jednoduché. Mám taký dojem, že vážnosť situácie už rezonuje na patričných miestach aj v Spolku slovenských knihovníkov a aj v Slovenskej
asociácii knižníc.
Druhou vecou, ktorá ma potešila, je mediálny nástup knižného a
knižničného sveta prostredníctvom Slovenskej televízie (Moja naj kniha)
a Slovenského rozhlasu (Noc v knižnici). Treba vyjadriť uznanie vedeniu
SSK a aj SAK, že v tomto prípade tlačia na tie správne páky. Pevne dúfam, že nepôjde o jednorazové projekty, ale o permanentné záležitosti, samozrejme, po čase by to chcelo adekvátne inovácie. Veď Slovenský rozhlas venoval pozornosť našim knižničným nociam aj v tomto roku, tak
snáď s tým „neseknú“. Aj keď tu by som už videl ako aktuálnu inováciu,
pretože „noci“ už organizujú pomaly všetci... Predstavte si napríklad takú
noc na daňovom úrade. Pre niekoho selanka, pre iného pohroma... Alebo
noc v hypermarkete, priamo medzi regálmi s tovarom (každý pri tom, čo
potrebuje najviac), no paráda.
Televízna „moja naj kniha“ nabrala celkom správne obrátky, čo je
chvályhodné. Aj napriek tomu si myslím, že naj kniha neexistuje, aspoň ja
takú nemám a nikdy som nemal. Ale to nie je dôležité a tento projekt je
„naj“ udalosťou roka, aspoň čo sa týka sveta kníh. Chýba mi v tom väčšie
zapojenie knižníc a knižničného života - pracovníci knižníc tvoria zatiaľ
najmä publikum. Tu tiež dúfam, že Slovenská televízia projekt neukončí,
ale bude pokračovať a to s náležitými inováciami.
Priatelia, som rád, že okrem nášho „naj“ občasníka sa začínajú zjavovať „vecičky“, ktoré stoja za to. Nielen knižničná „naj“ noc v rozhlase a
„naj“ kniha v televízii, ale určite aj „naj“ knižničný portál a iné „naj“ lahôdky z knižničného sveta nás čakajú v blízkej budúcnosti. To vravím pri
plnom vedomí, s čistým svedomím a dobrým úmyslom.
Výkonný
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Úvodom sa prihovára Mgr. Jana Vozníková, nová
predsedníčka Krajskej pobočky SSK
Bratislavského kraja

Vážené kolegyne, kolegovia!
Dovoľte mi pozdraviť vás touto cestou v mene nového výboru SSK
KP BK, ktorý od začiatku roku 2010 pracuje v zložení: Mgr. Peter Kuzma
– Knižnica Ružinov, Mgr. Helena Mlejová - Mestská knižnica v Bratislavr, Mgr. Tomáš Fiala- Univerzitná knižnica, Mgr. Martin Longa, PhDr.
Anna Faklová – Slovenské centrum dizajnu, Mgr. Katarína Kyseľová,
Mgr. Michal Sliacky a Mgr. Daniela Tóthová CVTI SR, Mgr. Anna Gašparovičová – Malokarpatská knižnica Pezinok a Mgr. Jana Vozníková –
Knižnica Bratislava-Nové Mesto.
Zároveň ďakujeme predchádzajúcemu výboru za dlhoročnú obetavú
prácu, za množstvo záujmových a vzdelávacích podujatí, ktoré pre členskú základňu pripravili.
Pri príprave programu na rok 2010 sme sa snažili kontinuálne nadviazať na prácu predchádzajúceho výboru, pokračovať v aktivitách, ktoré
sa osvedčili a mali u členov KP pozitívnu odozvu.
Jednou z prvých v roku 2010 bola podpora členských knižníc v BK
zapájajúcich sa do podujatia Noc s Andersenom. KP SSK BK prispela
každej registrovanej členskej knižnici sumou 25,- €. Podarilo sa nám osloviť aj viaceré vydavateľstvá a okrem generálneho partnera vydavateľstva
Slovart prispeli formou knižných darov našim nocujúcim knižniciam v
Bratislavskom kraji aj vydavateľstvá Príroda, Mladé letá, Fragment a Ikar.
Všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety, patrí naše poďakovanie. Veríme, že sa
nám podarí pokračovať v nadviazanej spolupráci aj v ďalších rokoch a zabezpečiť pre nocujúce knižnice nielen knižné dary, ale s podporou vydavateľstiev aj iný tematicky ladený program.
Pokračovať by sme chceli v podpore vzdelávania – prípravou a rea-
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lizáciou vzdelávacích seminárov, poznávacích zájazdov, ale i spoločenských podujatí – neformálnych stretnutí členov KP SSK. O všetkých pripravovaných podujatiach vás budeme informovať prostredníctvom nášho
portálu Infolib.
Vážené kolegyne, kolegovia, nie som zástancom dlhých príhovorov.
Vždy je lepšie, keď za nás hovorí naša práca. Ako však iste viete, príprava
všetkých spomínaných aktivít nezávisí len od akčnosti výboru a dobrej
vôle sponzorov. Je to predovšetkým objem vyzbieraných členských príspevkov za rok 2010, ktorý nám aj v nasledujúcom období umožní pripraviť pre nás všetkých zaujímavé stretnutia a podporiť mnoho dobrých projektov.
Ďakujeme všetkým, ktorí si už svoju povinnosť splnili ale i tým,
ktorí sa k nám ešte pridajú.
Ja osobne ďakujem za dôveru - verím, že sa nám spoločne s novým
výborom podarí vytvoriť dobrý tím, plný dobrých nápadov, ktoré sa nám
aj s vašou podporou podarí zrealizovať.

Mgr. Jana Vozníková, predsedníčka KP SSK Bratislava

9

Bilancia za mesto Bratislava

Eva Šulajová
Výsledky činnosti verejných knižníc v Bratislave
za rok 2009
V roku 2009 poskytovalo knižnično-informačné služby na území
Bratislavy, hlavného mesta SR, osemnásť verejných knižníc, z toho sedemnásť v jednotlivých mestských častiach a osemnásta Mestská knižnica
v Bratislave (ďalej Mestská knižnica) plnila funkciu metodickej činnosti
vo vzťahu k verejným knižniciam v Bratislave a univerzálnej verejnej
knižnice pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta.
SPOLUPRÁCA VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V roku 2009 pokračovala aktívna spolupráca verejných knižníc
v Bratislave v troch hlavných oblastiach.
1.

Odborné aktivity Mestskej knižnice pre zamestnancov
verejných knižníc v Bratislave

Mestská knižnica pripravila pre zamestnancov verejných knižníc v
Bratislave tri odborné podujatia:
−

−

Metodický seminár pre zamestnancov bratislavských verejných
knižníc k vypĺňaniu štatistických výkazov o knižnici KULT (MK
SR) 10-01 za rok 2008.
Odborný seminár Spoločné marketingové aktivity verejných
knižníc v Bratislave zameraný na prezentáciu výsledkov spolupráce Mestskej knižnice, Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov,
Knižnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej knižnice Petržalka
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−

s osobitným dôrazom na predstavenie výsledkov výskumu čítania
mládeže v Bratislavskom kraji.
Odborný seminár Sme (s) detským čitateľom o možnostiach práce
s deťmi v knižniciach, ktoré predviedla PhDr. Ľudmila Hrdináková
z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

2.

Spoločné aktivity vo vzťahu k deťom a mládeži

Verejné knižnice v Bratislave a v Pezinku (Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka a Malokarpatská knižnica v Pezinku) pokračovali v práci na dvoch spoločných projektoch: riešení zakúpenia elektronických informačných zdrojov a propagácii výsledkov ukončeného výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji.
Elektronické informačné zdroje pre deti a mládež - projekt realizovala spoločná pracovná skupina v spolupráci s firmou Albertina Icome
Bratislava. Počas 1. polroka 2009 sa v spolupráci s bratislavskými školami
testovali databázy Kids InfoBits, Junior Reference Collection, Kids Edition – K12, Junior Edition – K12 vo všetkých zúčastnených knižniciach.
Firma Albertina Icome, s. r. o., Bratislava vyhodnotila testovanie
a zverejnila výsledky, podľa ktorých sa medzi najúspešnejšie databázy
s najväčším počtom prístupov zaradila databáza Kids InfoBits. Do konca
novembra 2009 mali knižnice možnosť zakúpiť túto databázu so zľavou
v prípade, že by o ňu mali záujem všetky knižnice. Dve z nich však kúpu
z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov a nedostatočného vybavenia počítačmi a pripojenia na internet odmietli, čo spôsobilo nárast cien
pre ostatné knižnice. V roku finančnej krízy to nebola jednoduchá situácia, preto sa riaditelia zúčastnených knižníc rozhodli, že kúpu elektronickej databázy presunú do roku 2010.
Výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji - projekt na podnet Mestskej knižnice realizovala a v roku 2010 úspešne zavŕšila spoločná
pracovná skupina v zložení: Mestská knižnica – Mgr. Eva Šulajová, Staromestská knižnica – PhDr. Judita Kopáčiková, Knižnica Bratislava Nové
Mesto – Mgr. Jana Vozníková, Knižnica Ružinov – Mgr. Peter Kuzma,
Miestna knižnica Petržalka – Jana Tóthová a Malokarpatská knižnica
v Pezinku – Mgr. Anna Gašparovičová.
Výskum sa realizoval v 38 školách Bratislavského samosprávneho
kraja – z toho v 27 školách hlavného mesta Bratislavy (Bratislava 1 až 5)
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a v 11 mimobratislavských školách (Pezinok, Modra, Senec, Kráľová pri
Senci, Malacky a Zohor). Z nich bolo 16 základných škôl, 9 gymnázií
a 13 stredných odborných škôl, v ktorých sa výskumu zúčastnilo 1 515
respondentov (815 chlapcov a 700 dievčat).
Výskum čítania vykreslil informačnú gramotnosť mladých ľudí vo
veku od 13 do 18 rokov v Bratislavskom kraji, ich informačné potreby
a požiadavky aj voči verejným knižniciam. Z výskumu čítania bola kolektívom autorov v zložení Anna Gašparovičová, Ľudmila Hrdináková, Judita Kopáčiková a Pavol Rankov vypracovaná obsiahla výskumná správa,
ktorú recenzovali Eva Šulajová a Peter Kuzma. Správa je zverejnená
v elektronickej podobe na portáli InfoLib, aj na webových stránkach zúčastnených knižníc. V tlačenej podobe je správa uložená v archíve Mestskej knižnice.
O tom, že výskum čítania mal zmysel, ktorý okrem iného poukázal
aj na rezervy našich knižníc vo vzťahu k mládeži, svedčia ocenenia, ktoré
získal:
−
ocenenie Spolku slovenských knihovníkov – Čin roka 2009 za realizáciu a interpretáciu výsledkov výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji;
−
cenu Slovenskej asociácie knižníc udeľovanú za aktívnu činnosť
SAKÁČIK za rok 2009.
3.

Spoločné podujatia pre Bratislavčanov v roku 2009

Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka pripravili spoločne dve nosné podujatia pre bratislavské deti i dospelých.
V Týždni slovenských knižníc 2009 sa zorganizoval 3. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý bol venovaný 90. výročiu pomenovania
mesta Bratislavy a 90. výročiu narodenia obľúbenej spisovateľky pre deti
Márie Ďuríčkovej. S logom Týždňa slovenských knižníc a s mottom Od
Pressburgu cez Pozsony k Bratislave sa od pondelka 23. 3. do piatku 27.
3. každý deň v inej zúčastnenej knižnici konalo interaktívne čítanie bratislavských povestí Márie Ďuríčkovej.
V rámci projektu Bratislava pre všetkých 2009 sa realizoval 2. ročník Bratislavskej burzy kníh s charitatívnym účelom 25. 4. – 29. 4.
2009, ktorú navštívilo 8 600 návštevníkov. Na burze sa predalo 7 094 kníh
vyradených z fondov zúčastnených knižníc. Finančný zisk z burzy bol použitý na nákup a výrobu zvukových kníh pre čitateľov Oddelenia pre nevi-
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diacich a slabozrakých v Mestskej knižnici.

Tri verejné knižnice (Mestská knižnica, Knižnica Ružinov
a Knižnica Bratislava – Nové Mesto) sa 3. apríla 2009 zapojili aj do projektu Noc s Andersenom, ktorý zatraktívňuje prostredie knižníc v očiach
detí nielen v Bratislave a na celom Slovensku, ale aj v medzinárodnom
meradle.
HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI VEREJNÝCH KNIŽNÍC
Stav knižničného fondu bratislavských verejných knižníc
v rokoch 2005 – 2009

Knižničný fond v roku 2009
Knižničný fond bratislavských verejných knižníc v roku 2009 tvorilo 1 219 902 dokumentov, z toho bolo 1 150 996 kníh (94,4 %), 43
130 audiovizuálnych dokumentov (3,5 %), 1 109 elektronických a digitálnych dokumentov (0,1 %) a 24 667 iných špeciálnych dokumentov
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(2,0 %).
Z tematického hľadiska 67,2 % knižničného fondu tvorila krásna literatúra v počte 819 784 dokumentov a 33,8 % odborná literatúra v počte
400 118 dokumentov.
Do knižníc dochádzalo spolu 606 titulov periodík (z toho 135 zahraničných) v 1 065 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok
2008 znížil o 32, počet exemplárov sa znížil o 106.
Bratislavské verejné knižnice majú prevažnú väčšinu knižničného
fondu priamo vo voľnom výbere, je prístupný na regáloch a čitatelia majú
možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku
2009 nachádzalo 1 140 930 dokumentov, čo je 93,5 % celkového knižničného fondu.
Ročný prírastok knižničného fondu
V roku 2009 predstavoval celkový ročný prírastok verejných
knižníc v Bratislave 31 176 dokumentov, z toho 19 770 bolo získaných
kúpou, 4 680 darom a 6 726 bezodplatným prevodom. V porovnaní
s rokom 2008 je celkový ročný prírastok vyšší o 5 695 dokumentov. Knižnice získali kúpou o 1 685 dokumentov menej ako v roku 2008, darom
o 659 viac. Bezodplatným prevodom však získali o 6 721 dokumentov
viac ako v roku 2008 – práve vďaka nemu je celkový ročný prírastok vyšší ako v roku 2008.
Úbytok knižničného fondu
Úbytok knižničného fondu vo verejných knižniciach v roku 2009
predstavoval 49 696 dokumentov, čo je o 2 985 dokumentov viac ako v
rovnakom období minulého roku.
Tvorilo ho bežné vyraďovanie opotrebovanej a zastaranej literatúry,
ako aj vyradenie kníh zo zatopeného rezervného fondu Knižnice Ružinov
uloženého v pivničných priestoroch na Tomášikovej 25.
Automatizovane spracovaný knižničný fond
Z celkového knižničného fondu v počte 1 219 902 dokumentov majú knižnice automatizovane spracovaných 976 268 dokumentov (80,0
%), čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 32 654 dokumentov viac.
Knižničný fond spracováva automatizovane 8 verejných knižníc.
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Staromestská knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa a Knižnica Bratislava Nové Mesto majú automatizovane spracovaný celý knižničný fond. Miestna knižnica Petržalka má spracovaných takmer 100% knižničného fondu,
Knižnica Ružinov 94,5 %, Mestská knižnica 91,7 %, Miestna knižnica Lamač 57,6 % a Miestna knižnica Podunajské Biskupice 25,6%.
Knižnično-informačné systémy v knižniciach
Osem verejných knižníc spracováva knižničný fond v týchto knižnično-informačných systémoch:
• Mestská knižnica
DAWINCI
• Staromestská knižnica:
CLAVIUS od roku 2009
• Knižnica Ružinov:
RAPID LIBRARY
• Miestna knižnica Podunajské Biskupice PROFLIB
• Miestna knižnica Vrakuňa:
CLAVIUS
• Knižnica Bratislava – Nové Mesto
DAWINCI
• Miestna knižnica Karlova Ves
THOVT
• Miestna knižnica Lamač
CLAVIUS
• Miestna knižnica Petržalka
CLAVIUS
Odbor knižnično-informačných služieb (Miestna knižnica Dúbravka) má zakúpený knižnično-informačný systém CLAVIUS, zatiaľ však
v ňom knižničné jednotky nespracováva.
VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
Prehľad počtu výpožičiek bratislavských verejných knižníc v rokoch
2005 – 2009
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Výpožičky v roku 2009
V roku 2009 zamestnanci verejných knižníc v Bratislave zrealizovali 1 839 654 výpožičiek (o 39 115 menej ako v roku 2008).
Celkový počet výpožičiek tvorilo:
−
−
−

269 450 výpožičiek odbornej literatúry (14,6 %) a 794 554 výpožičiek krásnej literatúry (43,2 %) pre dospelých,
58 345 výpožičiek odbornej literatúry (3,2 %) a 227 121 výpožičiek
krásnej literatúry (12,3 %) pre deti,
490 184 výpožičiek periodík (26,6 %).

Z celkového počtu výpožičiek bolo 1 375 667 absenčných (74,8 %)
a 464 987 prezenčných výpožičiek (25,2 %).
Výpožičky špeciálnych dokumentov v počte 49 643 tvorili 2,7 %
celkového počtu výpožičiek. Požičalo sa 45 881 audiovizuálnych, 363
elektronických a 3 399 iných špeciálnych dokumentov.
ČITATELIA
Prehľad počtu čitateľov bratislavských verejných knižníc v rokoch
2005 – 2009

Čitatelia v roku 2009
V roku 2009 bolo v bratislavských verejných knižniciach zaregistrovaných 37 333 čitateľov (o 532 menej ako v rovnakom období minulého
roku), z nich bolo 11 822 detí do 15 rokov (31,7 %) (o 1 724 viac ako
v rovnakom období minulého roku).
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Detskí čitatelia do 15 rokov
V roku 2009 sa vo verejných knižniciach mesta Bratislavy zaregistrovalo 11 822 detí do 15 rokov, čo je o 1 724 viac ako v roku 2008, dokonca sa v rámci posledných piatich rokov dosiahol najvyšší počet registrovaných detských čitateľov.
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

Počet
detských
čitateľov

11 511

10 428

10 435

10 098

11 822

Návštevnosť knižníc
V roku 2009 do knižníc zavítalo 454 627 návštevníkov (z nich 60
085 navštívilo podujatia knižníc). V porovnaní s rokom 2008 sa celkový
počet návštev znížil o 26 356. Pozitívnou skutočnosťou je, že návštevnosť
podujatí v porovnaní s rokom 2008 stúpla o 13 558 návštev.
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Prehľad počtu osobných počítačov
v bratislavských verejných knižniciach v rokoch 2005 – 2009

Z osemnástich knižníc v roku 2009 poskytovalo internetové služby
pre verejnosť 10 knižníc, vlastné webové sídlo malo 5 knižníc, webovú
prezentáciu knižnice ako súčasť portálu svojho zriaďovateľa malo 10
knižníc a on-line katalóg na internete sprístupňovalo 8 knižníc.
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Internetové služby
V roku 2009 poskytovalo internetové služby verejnosti 10 verejných knižníc na 69 počítačoch. V porovnaní s rokom 2008 pribudlo poskytovanie internetových služieb v Miestnej knižnici Vrakuňa. Internetové
služby v bratislavských verejných knižniciach využilo spolu 29 649 používateľov (o 3 652 viac ako v roku 2008).
Webové stránky
V porovnaní s rokom 2008 sa zmenila situácia vo vykazovaní webových stránok: vykazujú sa iba knižnice, ktoré majú vlastné webové sídlo.
Do celoslovenskej štatistiky sa nezačleňujú tie verejné knižnice, ktorých
webová prezentácia je súčasťou portálu svojho zriaďovateľa. Z tohto pohľadu má vlastnú webovú stránku s prezentáciou svojej činnosti 5
bratislavských verejných knižníc (27,8 %):
−

−

−
−
−

Mestská knižnica v Bratislave: www.mestskakniznica.sk
(v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TopWebLib za rok 2008 získala webová stránka Mestskej knižnice
Čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo – 2. miesto).
Staromestská knižnica: www.starlib.sk (v celoslovenskej súťaži
o najlepšiu knižničnú webovú stránku TopWebLib za rok 2008 získala webová stránka Staromestskej knižnice Čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo – 1. miesto).
Knižnica Ružinov: www.kniznica-ruzinov.biz
Knižnica Bratislava – Nové Mesto: www.kbnm.sk
Miestna knižnica Petržalka: www.kniznicapetrzalka.sk

Webové stránky včlenené do webovej prezentácie svojho zriaďovateľa má:
−
−
−
−
−
−
−

Miestna knižnica Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk
Miestna knižnica Vrakuňa: www.vrakuna.sk
Miestna knižnica Rača: www.raca.sk
Miestna knižnica Vajnory: www.vajnory.sk
Miestna knižnica Karlova Ves: www.karlovaves.sk
Dom kultúry Dúbravka – Odbor knižnično-informačných služieb:
www.dkdubravka.sk
Miestna knižnica Lamač: www.lamac.sk
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−
−
−

Miestna knižnica Devínska Nová Ves: www.devinskanovaves.sk
Miestna knižnica Rusovce: www.rusovce.sk
Miestna knižnica Čunovo: www.cunovo.sk

On-line katalóg
On-line katalóg na internete má osem knižníc – Mestská knižnica,
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Vrakuňa,
Miestna knižnica Podunajské Biskupice, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Karlova Ves a Miestna knižnica Petržalka. Excelovská tabuľka so súpisom knižničného fondu Miestnej knižnice Jarovce na
internete síce funguje, ale nemôže byť považovaná za on-line katalóg.
PODUJATIA
Počet návštevníkov na podujatiach
bratislavských verejných knižníc v rokoch 2005 – 2009

Podujatia v roku 2009
Bratislavské verejné knižnice v roku 2009 pripravili pre svojich čitateľov i verejnosť 1 301 vzdelávacích a kultúrnych podujatí (o 120 viac
ako v roku 2008), z nich bolo 363 venovaných informačnej výchove (o
46 menej ako v roku 2008). Podujatia navštívilo 60 085 návštevníkov (o
13 558 viac ako v roku 2008).
Prípravou množstva kultúrno-vzdelávacích podujatí, na ktoré je voľný (bezplatný) vstup, zaraďuje knižnice medzi organizácie so silným komunitným vzťahom k obyvateľom celého mesta alebo jeho mestskej časti.
V spektre podujatí prevládali prezentácie nových kníh, besedy, literárne
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podujatia, koncerty, informačné výchovy a exkurzie, literárno – hudobné
pásma, súťaže, slávnostné zápisy, rozprávkové popoludnia, interaktívne
čítania pre najmenších, školenia pre seniorov i ďalšie obľúbené
a pravidelné podujatia pre deti aj dospelých: Čítanie pre najmenších, spomínaný Jarný maratón s knihou, Noc s Andersenom a Bratislavská burza
kníh.
Najviac podujatí sa realizovalo v Mestskej knižnici a v mestských
knižniciach. Čo sa týka kvality podujatí, v nej nezaostali ani obecné knižnice s profesionálnymi a neprofesionálnymi zamestnancami. O podujatiach informujú knižnice na svojich webových stránkach, na ktorých ich aj
archivujú.
Záverom
Rok 2009 v činnosti bratislavských verejných knižníc hodnotíme
pozitívne. Vyzdvihnúť je potrebné najmä úspešnú spoluprácu verejných
knižníc, ich aktivity na podporu čítania a vzdelávania, ich komunitný
vzťah k obyvateľom mesta Bratislavy. V komplexnom pohľade zrejme
najväčší deficit knižnice pociťujú v nákupe nových dokumentov. Možno
v roku 2010, ktorý sa už rozbehol, a v čase písania tohto príspevku je takmer vo svojej polovici, sa vylepší aj táto oblasť. Veď v iných sa celkom
darí: 1. februára 2010 Mestská časť Záhorská Bystrica sprístupnila po
štvorročnej prestávke obyvateľom mestskej časti miestnu knižnicu s internetom v zrekonštruovaných priestoroch bývalého Spoločenského domu,
Miestna knižnica Petržalka stihla upútať pozornosť verejnosti aj médií
sprístupnením jedinej verejnej knižnice situovanej v guľometnej veži vojenského bunkra v Petržalke, či otvorením novej pobočky v Základnej
škole na Prokofievovej 5, Miestnej knižnici Vrakuňa sa podarilo vybudovať bezbariérový vstup do knižnice a Mestská knižnica pripravila Noc literatúry – čítanie na atraktívnom mieste – v spoločenskej miestnosti na
Klariskej 16, ktorá práve stagnuje v rozbehnutej rekonštrukcii, čo by mohlo kompetentných upozorniť na to, že by bolo vhodné rekonštrukciu po
štyroch rokoch dokončiť. Noc literatúry zároveň naznačila, že literatúra
a jej čítanie, navyše na atraktívnych miestach Bratislavy a s účasťou známych osobností, dokáže aj v nočných hodinách prilákať do mesta nezvyčajný počet návštevníkov. Rozbehla sa aj celonárodná anketa Moja naj
kniha, k propagácii ktorej aktívne pristúpili všetky verejné knižnice nielen
v Bratislave, ale s veľkou pravdepodobnosťou na celom Slovensku, lebo
knihy sú v knižniciach stále „in“. A zrejme nielen v knižniciach.

20

Ako boli na tom mimobratislavské
verejné knižnice v uplynulom roku

Katarína Benciová
Verejné knižnice v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
v roku 2009
Malokarpatská knižnica v Pezinku, ako knižnica v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja metodicky pôsobí v knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky. V roku 2009 knižnice, až na výnimky, urobili veľké množstvo práce, ktorá sa prejavila najmä v oblasti
automatizácie svojich činností a v príprave úspešných podujatí pre deti
a mládež, ale aj pre dospelých čitateľov.
Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
podáva podrobný prehľad o činnosti verejných knižníc v BSK. Avšak tento príspevok sa zameriava len na najdôležitejšie skutočnosti.
Tradičné ukazovatele knižníc, ako stav knižničného fondu, počet čitateľov a výpožičiek pozvoľna klesajú. Potešiteľné je, že vzrastá počet
návštevníkov knižníc, ale aj počty prístupov na internet, vypracovaných
rešerší, čo znamená, že naši čitatelia objavili aj špeciálne služby knižníc aj
ich využívajú.
Záujem zriaďovateľov pomohol mnohým knižniciam k ich premene,
k oprave budovy knižnice alebo jej presťahovaniu. V regióne máme knižnice, ktoré sú presťahované do celkom nových priestorov. Vývoj knižníc
nastal aj v podávaní informácií, pretože dnešný čitateľ a spoločnosť potrebuje informácie aktuálne, presné, rýchle, ale aj knihy, učebnice, skriptá
a moderné nosiče informácií, ktoré sú čím ďalej tým viac žiadané. Na toto
všetko je potrebné personálne zázemie a hlavne podpora zriaďovateľov.
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Verejné knižnice sa zameriavajú najmä na detského čitateľa, spolupracujú s materskými a základnými školami, čo je nakoniec veľkým prínosom pre knižnicu, čitateľ v našich knižniciach odrastá od predškolského
veku cez študentské obdobie až do dospelosti. Na deti a študentov bol zameraný aj výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji v roku 2009.
SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je celkom 68 knižníc.
Z tohto počtu knižníc je:
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka
5 mestských knižníc
7 profesionálnych knižníc
55 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 knižnica vo Svätom Jure.
3 obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami - OcK Častá, OcK
Gabriela Kolinoviča Šenkvice a OcK Vištuk.
9 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami - MĽK v Báhoni,
OcK Budmerice, MĽK Juraja Fándlyho Doľany, Knižnica Vincenta Šikulu – OcK Dubová, OcK Jablonec, OcK Limbach, OcK Vinosady. Stagnujúce knižnice boli dve, OcK Píla a OcK Slovenský Grob.
Okres Senec
1 mestská knižnica - Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica.
2 obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami - OcK Bernolákovo
a OcK Ivanka pri Dunaji.
26 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami - OcK Boldog,
MĽK Čataj, OcK Dunajská Lužná, MK Hamuliakovo, OcK Hrubá Borša,
MĽK Hrubý Šúr, OcK Hurbanova Ves, OcK Igram, MĽK Kaplna, OcK
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Kráľová pri Senci, OcK Malinovo, OcK Miloslavov – Alžbetin Dvor,
MĽK Most pri Bratislave, OcK Nová Dedinka, OcK Reca, OCK Rovinka,
OcK Tomášov, OcK Tureň, OcK Veľký Biel. Stagnujúcich knižníc bolo
6, MĽK Blatné, OcK Chorvátsky Grob, OcK Kalinkovo, OcK Kostolná
pri Dunaji, OcK Miloslavov – Miloslava a OcK Vlky. Ock Nový Svet bola zrušená.
Okres Malacky
2 mestské knižnice - Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica a Mestská knižnica Ruda Morica Stupava.
2 obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami - OcK Veľké Leváre
a MĽK Zohor.
21 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami - OcK Gajary,
OcK Jablonové, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Kuchyňa, MĽK Láb,
OcK Lozorno, MĽK Malé Leváre, MĽK Marianka, OcK Plavecké Podhradie, MĽK Plavecký Mikuláš, OcK Rohožník, OcK Sološnica, OcK
Studienka, OcK Suchohrad, MĽK Vysoká pri Morave, OcK Záhorská Ves
a MĽK Závod. Stagnujúce knižnice boli 3: OcK Borinka, OcK Pernek a
OcK Plavecký Štvrtok.
Nepracujúce knižnice
V roku 2009 nepracovali knižnice v obciach: Píla, Slovenský Grob,
Blatné, Chorvátsky Grob, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Miloslavov –
Miloslava, Vlky, Borinka, Pernek a Plavecký Štvrtok. Knižnica v Novom
Svete je zrušená.
Zmeny v knižniciach
Koncom roka 2009 sa presťahovala knižnica v Lozorne, do nových,
lepších priestorov. Knižnica v Dunajskej Lužnej získala úplne nové priestory aj novú pani knihovníčku. Knižnica v Malackách získala priestor na
sklad knižničného fondu. Po dlhšej dobe začala pracovať knižnica
v Marianke. Priestory knižnice v Modre boli vymaľované.
Výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji
Bol spoločným projektom šiestich verejných knižníc: Mestská kniž-
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nica Bratislava – Mgr. Eva Šulajová, Staromestská knižnica – PhDr. Judita Kopáčiková, Knižnica Bratislava Nové Mesto – Mgr. Jana Vozníková,
Knižnica Ružinov – Mgr. Peter Kuzma, Miestna knižnica Petržalka – Jana
Tóthová a Malokarpatská knižnica v Pezinku – Mgr. Anna Gašparovičová
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FFUK - Doc. Pavol Rankov a PhDr. Ľudmila Hrdináková za účelom zefektívnenia svojich
služieb so zameraním najmä na deti a mládež. Výsledky výskumu boli
publikované v správe: Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji. Interpretácia výsledkov výskumu. - Gašparovičová, A. a kol. – Bratislava, CVTI
2009.- 108 s.
KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničné jednotky
Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v r. 2009
obsahoval 562 645 dokumentov, z toho 561 867 tlačených (99,86 %), 562
Knižničný fond

2009

2008

Rozdiel

Knižničný fond celkom
Počet zv. na obyvateľa
Počet zv. na čitateľa

562 645
3,23
47,21

557 502
3,25
46,63

+ 5 143
- 0,02
+ 0,58

Rozdiel
Knižničný fond
2009
2008
Knižničný fond
2009
2008
Roz195 148
193 823
+ 1diel
325
Okres Pezinok
Okres Pezinok
195
148
193
823
+1
325
181 557
+ 3 890
Okres Senec
185 447
OkresOkres
SenecMalacky
185050
447
181122
557
+3
182
182
- 72890
Okres Malacky(0,09 %) a 213 elektronických
182 050 a digitálnych
182 122 dokumentov
- 72
audiovizuálnych

(0,03 %) a 3 rukopisy.
Tematické zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra v počte 418 267 kn. j. tvorila 74,34 % knižničného
fondu a odborná literatúra v počte 144 378 kn. j. 25,66 %.
Dochádzajúce periodiká
V roku 2009 do knižníc dochádzalo 149 titulov periodík (z toho 23
zahraničných) v 158 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok
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2008 dosť výrazne znížil, a to o 50 titulov.
Základné ukazovatele knižničného fondu
Knižničný fond
celkom
Prírastok KF
Úbytok KF
Čistý prírastok KF

2009
582 645

2008
557 502

Rozdiel
+25 143

14 179
8 854
5 325

14 312
7 211
7101

-133
+1 643
-1 776

Forma získavania knižničného fondu
Prírastok KF
Kúpou
Povinným
výtlačkom
Darom
Výmenou
Bezodplatným
prevodom

2009
14 179
7 152
0

2008
14 312
7 967
7

Rozdiel
-133
-815
-7

6 990
20
17

6 297
26
15

+693
-6
+2

Prírastok knižničného fondu
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2009
6 424
4 656
3 099

2008
7 590
3 690
3 032

Rozdiel
-1 166
+966
+67

Ročný prírastok KF
V roku 2009 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky 14 179 dokumentov, z toho 7 152
bolo získaných kúpou, 6 990 darom, 20 výmenou a 17 bezodplatným prevodom. V porovnaní s rokom 2008 je celkový ročný prírastok nižší o 1
166 dokumentov.
Úbytky KF
Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky predstavoval 8 854 dokumentov, čo je o 1 643 dokumen-
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tov viac ako v minulom roku.
Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie
opotrebovanej a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov vyradila Malokarpatská knižnica v Pezinku 3 857 knižničných jednotiek, OcK Veľké
Leváre 1 948 kn. j., Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave 716 kn. j.,
Mestská knižnica v Senci 512 kn. j., MĽK Báhoň 502 kn. j., OcK
v Limbachu 398 kn. j., OcK Budmerice 341 kn. j., OcK Studienka 214 kn.
j., OcK Kostolište 162 kn. j., MĽK Zohor 125 kn. j., OcK Reca 73 kn. j.
a Mestská knižnica Malackách vyradila 6 dokumentov. Väčšie vyraďovanie v knižniciach prichádza spravidla po revízii KF, čo bolo aj v prípade
Malokarpatskej knižnice v Pezinku po revízii v r. 2008.
V roku 2009 ubudlo vo všetkých knižniciach okresov Pezinok, Malacky a Senec celkom
8 854 knižničných jednotiek, čo je o 1 643 kn.j. viac ako v roku 2008.
Revízie knižničných fondov
V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z. z. knižnica uskutočňuje revíziu knižničného fondu pravidelne:
1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každé 3 roky;
2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 5 rokov.
Na základe tohto zákona uskutočnili v roku 2009 revíziu knižničných fondov nasledovné knižnice:
Okres Pezinok 1 knižnica - OcK Budmerice, okres Senec 3 knižnice - OcK v Dunajskej Lužnej, OcK Reca a OcK Veľký Biel – stále prebieha, v okrese Malacky v 4 knižniciach - OcK Kostolište, OcK Studienka,
OcK Záhorská Ves a MĽK Závod, aj tu revízia knižničných fondov stále
prebieha.
Knižničné jednotky vo voľnom výbere
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú
v porovnaní s inými typmi knižníc výhodu tzv. voľného prístupu k fondu.
Knižničný fond je prístupný na regáloch a čitatelia majú možnosť byť
s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2009 nachádzalo
554 540 dokumentov, čo je 98,55 % celkového knižničného fondu. Zvyšok tvorí tzv. skladová literatúra, ktorá sa podľa potreby dopĺňa do regálov výpožičných oddelení.
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Knižničné jednotky spracované automatizovane
Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 188 333 knižničných jednotiek (33,47 %), čo je v porovnaní
s minulým rokom o 15 170 knižničných jednotiek viac. Celý knižničný
fond má spracovaný Obecná knižnica v Bernolákove, Obecná knižnica
Sološnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča v Šenkviciach a Dom kultúry
Obecná knižnica Rohožník. Väčšina knižníc zatiaľ ešte nemá zakúpený
žiadny program na spracovanie knižničného fondu.
Prepočty:
Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo
z celého knižničného fondu 47,21 dokumentu.
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2009 tvorila čiastka
60 080 €, čo je oproti roku 2008 menej o 5 737 €.
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup knižničného fondu v roku 2009: Okres Pezinok: Dubová, Limbach,
Píla, Slovenský Grob, Vištuk. Okres Senec: Blatné, Čataj, Chorvátsky
Grob, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Miloslavov –
Miloslava, Miloslavov – Alžbetin Dvor, Vlky. Okres Malacky: Borinka,
Lozorno, Malé Leváre, Pernek, Plavecký Štvrtok, Suchohrad.
Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku
2009 v jednotlivých verejných knižniciach sú uvedené v priloženej tabuľke na konci Prehľadu činnosti v okresoch Pezinok, Senec a Malacky.
VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
Výpožičky
Počet výpožičiek celkom
Počet výpožičiek
na obyvateľa
Počet výpožičiek
na používateľa
Výpožičky deťom
% výpožičiek deťom

2009
400 466
2,30

2008
420 162
2,45

Rozdiel
-19 696
-0,15

33,60

35,14

-1,54

121 947
30,45

117 789
28,03

+4 158
+2,42

V roku 2009 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec
a Malacky zrealizovali 400 466 výpožičiek, čo je o 19 696 výpožičiek
menej ako v roku 2008.

27
Výpožičky
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2009
211 423
114 351
74 692

2008
217 907
122 725
79 530

Rozdiel
-6 484
-8 374
-4 838

Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo:
−
−
−

75 338 výpožičiek odbornej literatúry (18,82 %) a 152 100 výpožičiek krásnej literatúry (37,98 %) pre dospelých
43 436 výpožičiek odbornej literatúry (10,84 %) a 78 511 výpožičiek krásnej literatúry (19,60 %) pre deti
51 080 výpožičiek periodík (12,75 %)

Z celkového počtu bolo 345 072 absenčných výpožičiek (86,16 %)
a 55 394 prezenčných výpožičiek (13,83 %).
Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2009 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 116 MVS
iným knižniciam a 231 MVS z iných knižníc. Mestská knižnica Svätý Jur
od iných knižníc v rámci MVS zapožičala 23 dokumentov, Mestská knižnica Senec zapožičala iným knižniciam 24 dokumentov, od iných 174 dokumentov a v rámci MMVS ako jediná knižnica v okresoch Pezinok, Senec a Malacky mala zapožičaných 6 dokumentov a Miestna ľudová knižnica Zohor zapožičala iným knižniciam 10 dokumentov a z iných knižníc
6 dokumentov.
Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie
V roku 2009 poskytli knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky
29 136 evidovaných bibliografických a faktografických informácií.
V porovnaní s minulým rokom je to o 19 678 informácií menej.

ČITATELIA
V roku 2009 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zapísali 11
916 čitateľov, čo je oproti roku 2008 menej o 39. Počet detských čitateľov poklesol o 35 detí oproti roku 2008.
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Čitatelia
Čitatelia celkom
Z toho deti do 15 rokov
% čitateľov z počtu
obyvateľov
Čitatelia
Okres
Pezinok
Okres Senec
Okres
Malacky

2009
11 916
4 993
6,86

2008
11 955
5 028
6,98

Rozdiel
-39
-35
-0,12

2009
4 831

2008
4 868

Rozdiel
-37

3 488
3 597

3 522
3 565

-34
+32

Čitatelia - deti
do 15 r.
Okres Pezinok

2009

2008

Rozdiel

1 801

1 730

+71

Okres Senec

1 567

1 611

-44

Okres Malacky

1 625

1 687

-62

% čitateľov z počtu
obyvateľov
Okres Pezinok
Okres Senec

2009

2008

Rozdiel

8,90
6,40

9,15
6,68

-0,25
-0,28

Okres Malacky

5,53

5,45

+0,08

Návštevníci knižnice
Počet návštevníkov

2009

2008

Rozdiel

Počet návštevník.
celkom

98 092

95 352

+ 2 740

Počet návštevníkov oproti roku 2008 stúpol o 2 740 návštevníkov.
ĎALŠIE ČINNOSTI (PODUJATIA)
V roku 2009 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky
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pripravili 553 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese
Pezinok bolo zorganizovaných 207 podujatí, v okrese Senec 188
a v okrese Malacky 158 podujatí. Počet podujatí informačnej výchovy bolo zorganizovaných 173. Ostatné podujatia boli zamerané najmä na besedy o knihách, kvízy, rozprávkové popoludnia, súťaže, výtvarné i literárne,
ale i besedy so spisovateľmi či ilustrátormi a prekladateľmi, výtvarníkmi,
hercami.
Metodické návštevy a konzultácie
Metodickú činnosť na úrovni okresov a Bratislavského samosprávneho kraja vykonáva Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2009 uskutočnila 62 metodických návštev a 114 metodických konzultácií.
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2009 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 7
serverov a 95 osobných počítačov, (pribudlo 14 počítačov). Pre verejnosť
bolo prístupných 45 osobných počítačov, z toho 83 s pripojením na internet (87,37 %). Počet PC s pripojením na internet prístupných pre verejnosť je 43.
Automatizácia knižničných činností
V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 11 knižníc pracuje na báze
týchto knižnično-informačných systémov.
•
Advanced Rapid Library (aRL) majú knižnice: Malokarpatská
knižnica v Pezinku, (spracovaných 96,84 % knižničných jednotiek),
Mestské kultúrne stredisko v Senci – mestská knižnica Senec (70,85
%) a Mestské centrum kultúry Malacky (51,78 %).
•
KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné
knižnice/ zakúpili Mestská knižnica Svätý Jur (0 %), a Knižnica
Vincenta Šikulu – Obecná knižnica Dubová (30,61 %), Obecná
knižnica Častá (0 %), Veľké Leváre (68,62 %).
•
PROFLIB MARC 21 vlastní Obecná knižnica v Bernolákove, kde
je už spracovaný celý knižničný fond (100 %).
•
TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, Obecná
knižnica v Jakubove (0 %), Obecná knižnica Sološnica uvádza spracovaný celý fond (100%), Obecná knižnica Suchohrad (0 %), Miest-
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na ľudová knižnica v Zohore (14,93 %) a Obecná knižnica Rohožník (100
%).

Okres

Knižnica

KF

Z toho spracované automatizovane

Nárast

% sprac.
KF

Okres
Pezinok

MK Pezinok

91 808

88 910

1 027

OcK Dubová
MsK
Svätý Jur
MsK
Malacky
OcK Gajary
OcK
v Jakubove
OcK Zohor

3 266
12 426

1 000
0

0
0

96,84
%
30,61 %
0%

34 901

18 073

5 736

51,78 %

12 283
4 959

0
0

0
0

0%
0%

15 575

3 237

455

5 951

5 957

0

20,78
%
100 %

3 285

0

0

0%

38 189

27 058

4 128

24 071

24 071

0

70,85
%
100 %

562 645

188 333

16 412

33,47 %

Okres
Malacky

Okres
Senec

3 Okresy
spolu

OcK
Sološnica
OcK
Suchohrad
MsK Senec
OcK
Bernolákovo
Knižnice
spolu

Internetové služby
Tieto služby poskytovalo verejnosti 12 knižníc na 45 počítačoch.
Internetové služby vo všetkých troch okresoch využilo 12 808 požívateľov.
Webové stránky
Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou:
−
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.knizicapezinok.sk
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Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa
majú dve knižnice:
−
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec
http://www.msks-senec.sk/kniznica.htm
−
Mestské centrum kultúry Malacky http://www.mckmalacky.sk/
kniznica/kniznica.htm
V roku 2009 navštívilo webové stránky knižníc 25 918 návštevníkov. Medzi najnavštevovanejšie stránky patrili stránky Malokarpatskej
knižnice v Pezinku (14 805 návštev), potom nasleduje Mestské kultúrne
stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec asi 10 400 návštev a nakoniec
Mestské centrum kultúry Malacky s 713 návštevami.
On-line katalóg na internete má Malokarpatská knižnica
v Pezinku a Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská knižnica.

ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE
V roku 2009 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec
a Malacky pracovalo 35,9 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo
34,65 žien, (96,52 % všetkých zamestnancov). V troch knižniciach
(Dubová, Modra a Čataj) pracovalo v prepočítanom stave 1,25 mužov.
V porovnaní s rokom 2008 sa počet zamestnancov znížil o 0,75. Okres
Pezinok mal 20,46, okres Senec 7,74 a okres Malacky 7,7 zamestnancov.
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo:
•
3 zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (9,40
% zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho sú
všetky 3 ženy pracujúce v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
V porovnaní s rokom 2008 pracovalo v knižnici o jednu pracovníčku s VŠ knihovníckym menej.
•
19,99 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním – iba ženy (62,66 % zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť). V porovnaní s rokom 2008 pracovalo v knižniciach
o 1,14 zamestnancov viac.
3,24 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním – iba ženy
(10,16 % zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť).
V porovnaní s rokom 2008 pracovalo v knižniciach o 1,44 zamestnancov s VŠ vzdelaním iným viac.
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Hospodárenie
V roku 2009 predstavovali výnosy - príjmy knižníc BSK
v metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku čiastku 513
077 € čo je o 3 815 € menej ako v roku 2008.
Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 229 857 €, čo
je o 9 328 € menej ako v roku 2008.
Vlastné tržby knižníc predstavovali 36 947,1 € (o 3 183,8 € menej ako
v roku 2008), z nich 26 494,1 € tvorili poplatky za knižničné činnosti
(zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné služby a pod.)
Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 10 733 € (o 5
564 € viac ako v roku 2008), z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 10 708 €.
Náklady na hlavnú činnosť činili 532 676 € (čo je o 42 080 € viac
ako v r. 2008).
Mzdové náklady bez OON v roku 2009
Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 277 778 € (o 8 336 € viac
ako v roku 2008), z toho náklady pre ženy predstavovali 276 185 €.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov
Pezinok Senec a Malacky sa v roku 2009 pohybovala vo výške 664,79 €.
V porovnaní s rokom 2008 sa priemerná mzda zamestnanca v knižnici
zvýšila o 52,15 €, no napriek tomu naďalej veľmi výrazne zaostáva za
priemernou mesačnou mzdou v hospodárstve SR. Priemerná mzda zamestnanca verejných knižníc v roku 2009 nedosiahla ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR za rok 2008, keď sa táto mzda pohybovala vo výške 723 €.

33

Pokračujeme v informovaní o knihách, ktoré
získali ocenenia za rok 2009

Eva Cíferská
Najkrajšie a najlepšie detské knihy
jari, leta, jesene a zimy na Slovensku
Najkrajšie detské knihy 2009
JAR
William Saroyan: Tracyho tiger, ilustrácie Martina Matlovičová
Artforum
JESEŇ
Ján Uličiansky: Malá princezná, ilustrácie Miloš Kopták
vydavateľstvo Perfekt
ZIMA
Mária Ďuríčková: O Guľkovi Bombuľkovi, ilustrácie Peter Čisárik
vydavateľstvo Buvik
František Rojček: Torta z piesku, ilustrácie Svetozár Mydlo
vydavateľstvo NONA
Ján Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla, ilustrácie Peter Uchnár
vydavateľstvo Perfekt
Rudo Sloboda: Ako som sa stal mudrcom, ilustrácie Tomáš Klepoch
Vydavateľstvo Slovart
Najlepšie detské knihy 2009
JAR
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Iva Procházková: Soví spev Potopa, preklad Kveta Dašková
Vydavateľstvo Q111
LETO
zborník poviedok Izba snov
vydavateľstvo Perfekt
JESEŇ
Ján Uličiansky: Malá princezná
vydavateľstvo Perfekt
Erik Jakub Groch: Ábé, Aha a spol.
vydavateľstvo o.z. Slniečkovo
Ján Navrátil: Čauko, bengoši!
vydavateľstvo SPN – Mladé letá
ZIMA
Marta Hlušíková: Neznášam, keď ma hladkajú po hlave
Vydavateľstvo Matice slovenskej
Angela Nanettiová: Muž, ktorý pestoval kométy
preložila Daniela Lozanová
Vydavateľstvo Matice slovenskej
Zlatá reťaz, zostavila a upravila Elena Slobodová
vydavateľstvo Ikar

CENY UDELENÉ V SÚŤAŽI
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2009
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU
ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY
Vydavateľstvo Intervention, s.r.o., Bratislava
za knihu
Jozef Dolinský - Jozef Pauer - Jan Tyl: Jozef Bubák
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI
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ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE
Martina Matlovičová
za knihu
William Saroyan: Tracyho tiger
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU
Vladislav Rostoka
za knihy
Slovak Children´s Book a Il libro per ragazzi in Slovacchia
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE
Vydavateľstvo Matrix
za knihu
Márius Maták: Talentu met ingenium
CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR VYDAVATEĽSTVU ZA
UČEBNICU
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
za knihu
Mária Alabánová: Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským
CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI
ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE
Tlačiarne BB, spol. s r.o.
za knihu
Jozef Dolinský - Jozef Pauer - Jan Tyl: Jozef Bubák
CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ
KNIHU
Vydavateľstvo Perfekt, a.s.
za knihu
Ján Uličiansky: Malá princezná
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CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE
ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU
Michal Králik
za prácu
Tantalos
Daniela Olejníková
za prácu
Liek pre Vĺčika
Eva Švrčková
za prácu
Písně žáků darebáků
Kolektív 12 študentov Strednej odbornej školy Hlohovec
za prácu
Emil Kuruc - Jozef Urminský - Radoslava Hrabovská: Genius Sigili

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2009
a) Vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov,
encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej
literatúry a príležitostných tlačí)
Z. Rusinová: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia
Il. kol., fot. kol., graf. úprava Jana Sapáková,
vyd. a tlač. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava
J. Bednár - T. Huszár - R. Pavlovič: Medzi kvapkami dažďa
Fot. kol., graf. úprava Martin Česanek, Tibor Huszár a Roman Pavlovič,
vyd. Fakulta masmed. komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda, Trnava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
H. Moravčíková: Nová slovenská architektúra
Fot. kol., graf. úprava Juraj Blaško,
vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
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Slovak Children´s Book
Il. kol., graf. úprava Vladislav Rostoka,
vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
Kol.: Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1949-2009
Fot. kol., graf. úprava René Arnold,
vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Finidr, a.s., Český Těšín

b) Krásna literatúra
Kol.: Miniromány
Il. Jana Némethová, graf. úprava Palo Bálik,
vyd. Slovenský rozhlas, Bratislava a Artforum, s.r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
Tisíc a jedna noc, 4. zväzok
Il. Dušan Kállay, graf. úprava Viera Fabianová,
vyd. Ikar, a.s., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
W. Saroyan: Tracyho tiger
Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Palo Bálik a Jana Némethová,
vyd. Artforum, s.r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
W. Shakespeare: Tri tragédie
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Viera Fabianová,
vyd. Ikar, a.s., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

c) Literatúra pre deti a mládež
A. Gregušová: Červík Ervín
Il. a graf. úprava Juraj Martiška,
vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Východoslovenské tlačiarne, a.s., Košice
J. Uličiansky: Malá princezná
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Il. Miloš Kopták, graf. úprava Ralf Herms,
vyd. Perfekt, a.s., Bratislava,
tlač. Polygraf Print, spol. s r.o., Prešov
M. Čársky: O Basetovi, ktorý neznášal mľaskanie
Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Michaela Chmelíčková,
vyd. ASIL - Asociácia ilustrátorov, Bratislava,
tlač. X line, s.r.o., Bratislava
Sedem rokov nemá
Il. Renáta Milčáková, graf. úprava Erik Jakub Groch a Martin Groch,
vyd. Modrý Peter, Levoča,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
J. Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Igor Štrbík,
vyd. Perfekt, a.s., Bratislava,
tlač. Polygraf Print, spol. s r.o., Prešov

d) Učebnice
M. Čorba: Kostýmová tvorba - prednášky
Graf. úprava Nora Nosterská,
vyd. Divadelný ústav, Bratislava a VŠMU, Bratislava,
tlač. BB Print, s.r.o., Bratislava
M. Alabánová: Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským
Il. Martin Augustín, graf. úprava Zsolt Urbán,
vyd. SPN - Mladé letá, s.r.o., Bratislava,
tlač. Polygraf Print, spol. s r.o., Prešov

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
J. Dolinský - J. Pauer - J. Tyl: Jozef Bubák
Il. Jozef Bubák, fot. Noro Knap, graf. úpr. Jakub Reichl a Matúš Bubák,
vyd. Intervention, s.r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
F. Kriška a kol.: Kamila Štanclová
Il. Kamila Štanclová, fot. Juraj Králik a archív,
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graf. úpr. Vladislav Rostoka,
vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
M. Studený a kol.: Som dieťa šesťdesiatych rokov
Il. Michal Studený, fot. kol., graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O.,
Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

f) Bibliofilské tlače
M. Maták: Talentum et ingenium
Il. Robert Brun, graf. úprava Marcel Benčík,
vyd. Matrix, Žilina,
tlač. Ateliér Choma, Žilina, knih. sprac. Lida Mlichová, Žilina

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných
a polygrafických škôl
E. Kuruc - J. Urminský - R. Hrabovská: Genius Sigili
Il. kolektív 12 študentov Strednej odbornej školy, Hlohovec,
graf. úprava Peter Kianička a Radoslava Hrabovská,
vyd. a tlač. Stredná odborná škola, Hlohovec
D. Olejníková: Liek pre Vĺčika
Il. a graf. úprava Daniela Olejníková,
vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,
tlač. K-Soft, Bratislava
E. Švrčková: Písně žáků darebáků
Il. a graf. úprava Eva Švrčková,
vyd. a tlač. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Tantalos
Il. a graf. úprava Michal Králik,
vyd. a tlač. Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
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Priatelia, náš knižničný portál

Infolib
je stále tu!

Sledujte ho!
Aj Vy môžete prispieť
k jeho zdokonaleniu a aktualizácii!

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

Všetkým,
ktorým sa nedostalo niektoré číslo
Občasníka v tlačenej podobe do rúk,
oznamujeme, že si môžu všetky čísla,
ktoré vyšli od roku 2000, prezrieť
v elektronickej podobe na adrese:
http://www.kniznica-ruzinov.biz/?obcasnikknihovnikov-bratislavskeho-kraja
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Čas síce rýchlo beží,
ale ešte nie je neskoro!
Prosíme všetkých,
ktorí chcú zaplatiť
členské na rok 2010,
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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Knižnica Ružinov
Vám ponúka publikácie, ktoré vydala v rámci edície

VŠELIČO !
Sú to tri zväzky z pera Šaňa Homôľku

OŽIVENÉ ČASOM,
ZÁPISKY Z DOLINY a PO ROKOCH,
v ktorých písomne zachytil veselé i vážne životné príbehy
a dobrodružstvá, ktoré sa skutočne stali a sú nefalšovaným svedectvom obdobia dvadsiatych, tridsiatych a i neskorších rokov minulého storočia.


Pavol Fükö, televízny režisér a hudobník, je autorom knihy

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

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