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ÚVOD
Malokarpatská knižnica v Pezinku v zmysle platných legislatívnych noriem (zákon č.
183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici
slovenskej) zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch
nosičov, napomáha napĺňaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb, podporuje
celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
Knižnica bola založená v roku 1953 a má nezastupiteľné miesto pri šírení kultúrnych
hodnôt a vzdelanosti v okresoch Pezinok, Malacky a Senec, v ktorých plnila od svojho vzniku
funkciu okresnej neskôr regionálnej knižnice.
Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevkovou organizáciou v zriaďovacej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V súlade so Zriaďovacou listinou poskytuje
knižnično-informačné služby používateľom a čitateľom knižnice a zabezpečuje odbornú
metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji,
buduje elektronické regionálne databázy, vykonáva štatistické spracovanie údajov o činnosti
knižníc v Bratislavskom kraji pre Ministerstvo kultúry SR a SNK v Martine. Do metodickej
pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrí 68 verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky
a Senec.
Knižnica má plne automatizované odborné činnosti aj ekonomickú a personálnu agendu.
Súčasťou jej služieb pre čitateľov a verejnosť je verejný internet a sprístupňovanie vlastných
aj externých databáz používateľom knižnice.

1. Riadenie knižnice
1.1 Organizačná časť
Činnosť knižnice riadila riaditeľka prostredníctvom 4 útvarov. Za činnosť útvarov
zodpovedali poverení vedúci. Dôležitou formou riadenia boli gremiálne porady zvolávané
mesačne. V riadení bola venovaná pozornosť priebežnému plneniu plánovaných úloh,
pripravovaným stratégiám, novinkám v oblasti knižničnej práce a informačných technológií,
ktoré priamo súvisia s činnosťou knižnice.
Pre potreby riadenia boli vypracované:
• Plán činnosti knižnice na rok 2011. Vypr. A. Gašparovičová a kol.
• Vyhodnotenie činnosti za rok 2009. Vypr. A. Gašparovičová a kol.
• Komentár k štatistickému vyhodnoteniu činnosti knižníc v Bratislavskom
samosprávnom kraji za rok 2009. Vypr. K. Benciová.
Interné materiály:
• Dodatok ku Knižničnému a Výpožičnému poriadku /Cenník knižničných služieb na
rok 2010/
• Interné smernice Malokarpatskej knižnice v Pezinku:
- Škodová komisia pri Malokarpatskej knižnici v Pezinku
- Smernica o čerpaní finančných prostriedkov na reprezentačné účely
• Koncepcia spracovania fondu regionálnej literatúry. Vypr. K. Benciová, A.
Gašparovičová.
1.2 Plnenie personálnych úloh a úloh v oblasti starostlivosti o pracovníkov
Malokarpatská knižnica v Pezinku zamestnávala v roku 2010 v priemere
18 zamestnancov /FO/, čo predstavovalo 16 pracovných úväzkov. Z toho boli dvaja
prevádzkoví a 16 odborní pracovníci, ktorí boli zaradení do jednotlivých útvarov:
I. Útvar metodiky, koordinácie a automatizácie
II. Útvar knižnično-informačných fondov
III. Útvar knižnično-informačných služieb
IV. Útvar ekonomicko-technickej činnosti
a/ vzdelanostná štruktúra:
VŠ
ÚSO
ÚS všeobecné

5
12
1

Niektoré pracovné miesta sme riešili dohodami: kurič a technik BOZP a PO dohodou
o vykonaní práce, konzultant v internet klube dohodou o brigádnickej práci študenta.
S spolupráci s OÚPSVaR v Pezinku sme zamestnávali 3 absolventov škôl, ktorí u nás
vykonávali absolventskú prax. Absolventi vykonávali dozor a konzultačnú službu pri
verejnom internete a vypomáhali v oddelení pre deti pri príprave podujatí.

b/ starostlivosť o zamestnancov
bola zameraná na oblasť BOZP, požiarnu ochranu a sociálnu starostlivosť. BOZP
knižnica zabezpečuje prostredníctvom voleného zástupcu zamestnancov v zmysle zákona č.
330/1996 Z.z. V rámci BOZP knižnica vytvára pracovné podmienky, ktoré neohrozujú
zdravie a život pracovníkov ako aj návštevníkov knižnice, pravidelnými previerkami
zariadenia komisiou BOZP. Zistené nedostatky sa okamžite na pracovisku odstraňujú.
Požiarnu ochranu zabezpečujeme prostredníctvom požiarneho technika. Pravidelne sú
vykonávané predpísané revízie /komínov, bleskozvodov, elektrických a plynových
zariadení.../, všetci zamestnanci knižnice boli zaškolení v oblasti požiarnej ochrany.
Sociálna starostlivosť bola zameraná na zabezpečenie stravovania pracovníkov počas
pracovnej zmeny s príspevkom na stravovanie z prevádzkových nákladov a sociálneho fondu.
V letných horúčavách bola zo sociálneho fondu zakúpená pre pracovníkov minerálna voda.
c/ vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci knižnice sa v roku 2010 venovali ďalšiemu vzdelávaniu a zvyšovaniu
kvalifikácie. Metodička Mgr. Katarína Benciová absolvovala rigorózne skúšky na Žilinskej
univerzite v Žiline odbor dokumentácia kultúrneho dedičstva a získala titul PhDr. V externom
štúdiu na Trnavskej univerzite v Trnave si zvyšovala kvalifikáciu Michaela Féderová
pracovníčka odd. beletrie a spoločensko-vednej literatúry a získala I. stupeň s titulom Bc.
Zároveň pokračovala v magisterskom štúdiu.
Ostatní zamestnanci sa zúčastňovali odborných seminárov, školení a porád
organizovaných SNK, Univerzitnou knižnicou v BA, CVTI a vzdelávacími agentúrami.
Vzdelávanie bolo zamerané na odborné knižničné činnosti, prácu s čitateľom a prácu v KIS.
d/ účasť na vzdelávacích a odborných podujatiach
- Porada riaditeľov a metodikov verejných knižníc v BSK. Bratislava Miestna knižnica
Petržalka. 21.1.2010. A. Gašparovičová, K. Benciová
- Nájdime knižnice. Seminár k marketingu knižníc. Martin SNK. 9.3.2010, A. Gašparovičová,
K. Benciová
- VZ SAK. Martin SNK. 9.3.2010, A. Gašparovičová, K. Benciová
- Tlačová konferencia k TSK. Bratislava, MsÚ. 17.3.2010, A. Gašparovičová
- Krajská porada bibliografov TTSK a BSK. Trnava KJF. 29.3.2010, A. Gašparovičová,
K. Benciová
- Seminár k podpore detského čítania. Blava MsK. 31.3.2010. V.Blanáriková, V.Šikulová
- Konsolidácia účtovnej uzávierky. Blava BSK. 21.5.2010. R. Hlavičková
- Bratislavské bibliografické dni. Blava UK. 7.6.2010. K.Benciová, V.Šafrová
- NitLib 2010, web a knižnice. Nitra Kraj. knižnica KK. 17.6.2010. K.Benciová, M.Blanárik
- Komunitná knižnica IV. Trnava KJF. 23.6.25010. A.Gašparovičová, K.Benciová
- Medzin. seminár k ochrane kult. dedičstva. Častá – Papiernička ÚZ NR SR. 14.9.2010.
A.Gašparovičová, K.Benciová
- Audioknihy. Blava MsK. 30.9.2010. A.Gašparovičová, K.Benciová, M.Féderová
- Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov. Trnava KJF. 3. – 5.10.2010.
A. Gašparovičová, K. Benciová
- Exkurzia do viedenských knižníc. 27.10.2010. A. Gašparovičová, K. Benciová
- Bibliotéka 2010. Bratislava Incheba. 4. 11. 2010. A. Gašparovičová, M. Valachovičová,
M. Féderová
- Zasadnutie Koordinačnej rady SNK pre bg. činnosť. Martin SNK. 24. 11. 2010. K.Benciová

- Nové vlny v knižničných službách. Prieskumy v knižniciach. Bratislava UK. 24. 11. 2010. A.
Gašparovičová
- Celoslovenská porada riaditeľov a metodikov. Martin SNK. 1.12.2010. A. Gašparovičová,
K. Bencová
- Výročná schôdza KP SSK BSK. Bratislava UK. 15.12.2010. A. Gašparovičová
1.3

Kontrolná činnosť

1.3.1 Vnútorná kontrola
Vnútorná kontrola sa uskutočňovala podľa Plánu kontrolných úloh vnútornej kontroly
Malokarpatskej knižnice v Pezinku v roku 2010 a bola zameraná na finančné riadenie.
Kontrolnú činnosť vykonávala riaditeľka, pracovníčky útvaru ekonomicko-technickej
činnosti, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne. Riaditeľka vykonávala predbežnú finančnú
kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a funkčnú
kontrolu v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a mesačne na
gremiálnych poradách. Pracovníčka poverená kontrolnou funkciou štvrťročne vykonávala
kontrolu stavu pokladne a cenín. Z vykonaných kontrol bola spísaná zápisnica. Závažné
nedostatky zistené neboli. Drobné nedostatky boli okamžite odstránené.
1.3.2

Externá kontrola

Kontrolná skupina Úradu BSK v zložení Ing. Viera Potanková, Ing. Daniela Mojžitová a Ing.
Pavol Kuliaček uskutočnili finančnú kontrolu v organizácii v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle VZN BSK č. 2/2000 v termíne november
2009 – jún 2010. Zistené nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené. Voči nesprávnym
zisteniam kontrolnej skupiny podala riaditeľka knižnice námietky.

Finalisti AnasoftLitera: M. Kopcsay, P. Krištúfek, J. Šebesta a D. Nagy, V. Šikulová

2.

Knižnično-informačné fondy
2.1 Akvizícia

Akvizičná politika - doplňovanie knižničného fondu závisí od množstva finančných
prostriedkoch na nákup knižničného fondu, pričom zohľadňuje potreby a požiadavky
používateľov knižnice a od ponuky na knižnom trhu.
Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu knižnice sme, tak ako po minulé roky, získali
financie z grantového systému MK SR, finančné príspevky od čitateľov a knižné dary od
sponzorov.
Pri nákupe knižničných fondov sme striktne vychádzali zo zákona o verejnom
obstarávaní. Knihy sme nakupovali vo veľkoskladoch, priamo od vydavateľov a zľavy na
nákup kníh sme získali aj v kníhkupectvách. Rabat sa pohyboval v rozmedzí od 15-30 %.
Podarilo sa nám získať 30 % - ný rabat u dvoch najväčších veľkoobchodov na Slovensku –
PEMIC a Belimex. To nám umožnilo zakúpiť viac knižničných jednotiek. Na nákup kníh sme
využili aj internetový knižný obchod. Týmto spôsobom sa orientujeme najmä na aktuálne
požiadavky čitateľov, prostredníctvom neho dohľadávame a dokupujeme ďalšie diely
viaczväzkových kníh, ktoré nám vo fonde chýbajú, alebo sme ich iným spôsobom nevedeli
získať.
V roku 2010 knižnica nakúpila 4 320 dokumentov v hodnote 27 686,72 €,
z toho:
knihy
4 288 zv.
ED /elektronické dok./ – 7 zv.
AD /audiovizuálne dok./ – 25 zv.
• z rozpočtu knižnice:
1 968 zv. v hodnote 14 721,47 €
• z darov(dary + náhrady + granty) získala: 2 352 zv. v hodnote 12 965,25 €
z toho: grant MK SR
615 zv. v hodnote 5 000,00 €
Úbytok: 2 854 zv. v hodnote 5 630,79 €.
Vyradené knihy boli opotrebované, neaktuálne alebo multiplicitné.
2.2 Tematické oblasti doplňovanie KF
Pri doplňovaní KF sme vychádzali z potrieb a požiadaviek používateľov knižnice.
Najviac bola v minulom roku zastúpená beletria pre dospelých. Zamerali sme sa
predovšetkým na pôvodnú slovenskú tvorbu – knihy slovenských spisovateľov, preklady
súčasnej svetovej literatúry pre dospelých aj pre deti.
Z náučnej literatúry boli najžiadanejšie oblasti: pedagogika a výchova, vzdelávanie
dospelých, sociálna práca, starostlivosť o starých občanov, ošetrovateľstvo, tvorivosť detí
i dospelých, cestovanie, zdravie a životný štýl.
Fond študovne, ktorý je určený len k prezenčnému štúdiu sme doplnili najmä
o encyklopedickú literatúru, monografie o významných slovenských osobnostiach, slovníky
z rôznych vedných oblastí.
Knižnica tiež odoberala aktuálne príručky z oblasti podnikania a ekonomicko–právne
príručky, ktoré sú využívané a žiadané hlavne podnikateľmi, ale aj študentmi ekonomických
smerov. Do fondu knižnice pribudlo 579 regionálnych monografií. Knihy sme získavali
nielen kúpou, ale aj darom od zástupcov jednotlivých obcí alebo od regionálnych autorov.
Informácie o publikáciách, ktoré sa týkajú regiónu, sme zisťovali pomocou služby ISBN za
roky 2008, 2009, 2010.

Tematické triedenie KF 2010
N
2010
1878
2009
1614

B
1640
2090

MN
143
327

M
659
853

Spolu
4 320
4 884

Vysv.: N – náučná pre dosp., B – beletria pre dosp., MN – náučná pre deti, M – krásna pre deti

2.3 Spracovanie knižného fondu
Prírastky KF boli spracované v knižnično-informačnom systéme /KIS/ Advanced
Rapid Library /ARL/. Pri katalogizovaní postupujeme podľa anglo – amerických pravidiel
spolu s medzinárodným štandardom – bibliografickým popisom (ISBD) vo formáte
UNIMARC. Spracovaný KF je ošetrený čiarovým kódom potrebným k modulu Výpožičky.
Katalógy sú prístupné čitateľom v module IPAC katalóg.
V roku 2010 sme pokračovali v pripomienkovaní a dolaďovaní modulu ARL,
v odstraňovaní nedostatkov, ktoré sa vyskytli pri upgrade, zároveň sme opravovali chybné
údaje v databáze, ktoré sme priebežne zistili. Poskytovali sme tiež metodickú pomoc pre
ostatné knižnice v regióne v oblasti akvizície a spracovania KF, najmä pre MK Senec.
Z tlačených výstupov spracovaných dokumentov z modulu Katalogizácia, ktorý sme
priebežne tvorili počas celého roka, sme vytlačili prírastkový zoznam, ktorý dáme po
uzatvorení zviazať podľa platnej legislatívy.
2.4 Retrokatalogizácia
V roku 2010 sme pokračovali v retrokatalogizáciu KF na pobočke Cajlanská. Súčasne
sme spracovali literatúru, ktorá sa priebežne vracala od čitateľov a ešte nebola spracovaná. Ku
koncu roka je v elektronickom katalógu spracované 98 % KF.
2.5 Vyraďovanie
V rámci aktualizácie knižničného fondu bola vyradená zastaraná, duplicitná
a opotrebovaná literatúra celkom 2 854 kn. j., v hodnote 5 630,79 €.
Pri vyraďovaní sme postupovali podľa platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003
o knižniciach a podľa internej smernice Malokarpatskej knižnice v Pezinku k vyhláške MK
SR č. 421/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie,
vyraďovania a revízii knižného fondu v knižniciach.
2.6 Knižničný fond
Knižničný fond obsahuje 93 277 knižničných jednotiek, okrem klasických, tlačených
kníh ho tvoria aj špeciálne typy dokumentov – audiovizuálne a elektronické dokumenty
(encyklopédie, jazykové slovníky a databázy na CD ROM-och). Čitatelia mali k dispozícii
54 titulov periodík, z toho 16 zahraničných titulov.
Prírastok fondu v roku 2010 bol 4 320 kn. j., (z toho 7 ED a 25 AD), z toho z rozpočtu
knižnice bolo zakúpených 1 968 kn. j., v hodnote 14 721,47 €. Z iných zdrojov darom (dary
+ náhrady) pribudlo 2 352 kn. j. v hodnote 12 965,25 €, z toho bol grant z Ministerstva
kultúry SR 615 kn. j., v sume 5 000 €. Na nákup knižničného fondu sme v roku 2010 minuli
27 686,72 €, čo je oproti minulému roku o 5 864,98 € menej.

Tab. 1 Knižničný fond /KF/
Knižničný fond
Knižničný fond celkom
Počet zväzkov na čitateľa
Počet zv. na obyvateľa

2010
93 277
29,86
4,18

2009
91 808
27,55
4,17

Malokarpatská knižnica v Pezinku vzhľadom na svoje zameranie a štruktúru čitateľov
buduje univerzálny knižničný fond. Pri akvizícii knižničného fondu sa zameriava na:
odbornú literatúru pre deti a dospelých čitateľov, a to na základné diela zo všetkých
vedných odborov, encyklopédie, slovníky, študijnú literatúru k maturitám, rekvalifikáciám,
k príprave študentov na prijímacie a záverečné skúšky, k štúdiu na vysokých školách,
krásnu literatúru pre dospelých a detských čitateľov, a to najmä diela súčasnej slovenskej
literatúry, slovenskú aj svetovú klasiku a hodnotné diela prekladovej literatúry.
Prírastky knižničného fondu boli spracované elektronicky v databáze kníh.
Z celkového fondu 93 277 kn. j. bolo ku koncu roku 2010 automatizovane spracovaných
91 843 kn. j. Čitateľom pre orientáciu vo fonde slúži elektronický on-line katalóg.
Tab. 2 Porovnávacia tabuľka KF
Knižničný fond MK celkom
Prírastok KF kúpou
Prírastok KF darom
Grant MK SR
Prírastok KF spolu
Úbytok KF
Počet titulov periodík

2010
93 277
1 968
2 352
615
4 320
2 854
54

Suma v € 2010
344 174,13
14 721,47
12 965,25
5 000
27 686,72
5 630,79
2 181,23

2009
91 808
2 520
2 364
691
4 884
3 857
102

Suma v € 2009
322 118,20
19 667,83
8 883,88
5 000
33 551,70
4 590,40
2 166,40

2.7 Ochrana KF
Ochrana knižného fondu bola zabezpečená v spolupráci so všetkými pracovníkmi
knižnice, a to dodržiavaním platných predpisov a dôslednou evidenciou výpožičiek,
kontrolou vrátených kníh, pravidelným upomínaním a vymáhaním kníh od čitateľov,
odkladaným tašiek do skriniek v odd. pre dospelých čitateľov.
Ochranu fondu zabezpečujeme aj technickými prostriedkami - v oddelení pre
dospelých čitateľov slúži elektronická brána. Každá knižničná jednotka vo voľne
prístupnom fonde je priebežne označená čiarovým kódom.
V oddelení pre dospelých čitateľov aj v oddelení pre deti je fond chránený tiež kamerovým
systémom, ktorý sme získali z prostriedkov grantového systému MK SR.
2.8 Metodika
V roku 2010 sme poskytli 25 metodických konzultácií k spracovaniu knižničného fondu pre
Mestskú knižnicu /MsK/ Senec.

3. Knižnično-informačné služby
3.1

Používatelia a návštevníci

Služby knižnice v roku 2010 využilo 3 123 zaregistrovaných čitateľov, o 209 menej
ako v predchádzajúcom roku, z toho 867 detí do 15 rokov. Na poklese čitateľov sa podieľali
predovšetkým detskí čitatelia, ktorých bolo menej o 191. Skladbu dospelých čitateľov
a používateľov tvorili študenti stredných a vysokých škôl, ľudia v produktívnom veku
(zamestnanci, nezamestnaní, živnostníci), ľudia v slobodnom povolaní, ženy na materskej
dovolenke alebo v domácnosti a dôchodcovia.
Počet čitateľov z počtu obyvateľov je 14 %, počet detských čitateľov z počtu
školopovinných detí predstavuje 43,85 %.
Počet obyvateľov Pezinka bol 22 303; k 1. 9. 2010 bolo 1 977 školopovinných detí.
V priebehu roka 2010 navštívilo Malokarpatskú knižnicu 34 649 návštevníkov bez
návštevníkov podujatí a internetu. V porovnaní s rokom 2009 bol počet návštevníkov knižnice
celkovo vyšší o 895. Napriek finančnej kríze, ktorá poznačila aj rozpočet knižnice, je náš
knižný fond veľmi kvalitný, a to najmä v oblasti náučnej a študijnej literatúry, naši čitatelia
odchádzajú z knižnice spokojní. Aj táto skutočnosť má podiel na zvyšujúcej sa návštevnosti
knižnice ako aj výpožičkách.
Knižnica pripravila 158 podujatí, čo je o 3 menej ako v predchádzajúcom roku a tieto
podujatia navštívilo 4 968 návštevníkov. Počet návštevníkov podujatí sa zvýšil o 1071 oproti
predchádzajúcemu roku.
Počet návštevníkov internetu klesá. V r. 2010 využilo internetové služby 1172
návštevníkov, čo je menej o 896. Dôvodom je narastajúci počet internetových pripojení
v domácnostiach, čo knižnica nemôže ovplyvniť, pretože je takýto trend životnej úrovne na
Slovensku i v zahraničí. I napriek tomu, knižnica má byť miestom verejného prístupu
k internetu všetkým občanom, ktorí majú záujem o túto službu a tým, ktorí ju potrebujú.

Oddelenie beletrie a spoločensko-vednej literatúry
Porovnávacia tab.3: Používatelia podľa oddelení
2010
2009
odd. pre dospelých
2 207
2 217
odd. pre deti
798
934
Pobočka Cajla
*118 (68d) *181 (124d)
spolu dospelí
2 257
2274
„ deti do 15 rokov
866
1 058
Používatelia spolu
3 123
3 332
*dospelí + deti

2008
2 197
888
*188 (118d)
2267
1 006
3 273

2007
2 168
985
*146 (98d)
2 216
1 083
3 299

2006
2265
981
*201 (142d)
2 324
1 123
3 447

Porovnávacia tab.4: Používatelia a návštevníci
2010
Používatelia celkom
3 123
z toho deti /do 15 rokov/
866
dospelí
2 226
Návštevníci knižnice
34 649
„
podujatí
4 968
„
internetu
1172
Priem. denná návštevnosť
138
% čitateľov z počtu obyvateľov 14 %
% detí z počtu čitateľov
27,76 %
% detských čitateľov z počtu
školopovinných detí
43,85
Počet školopovinných detí
1 977
Počet obyvateľov
22 303

3.2

2009
3 332
1 058
2 274
33 754
3 897
2 068
135,6
15,16 %
31,75 %

2008
3 273
1 006
2 267
30 819
4 539
2 270
127,5
15,04 %
30,49 %

53,27
1 986
21 972

50,79
1 965
21 762

2006
3 447
1 123
2 324
40 794

164

Výpožičky a služby

Základné knižničné služby: prezenčné a absenčné výpožičky.
Špeciálne služby tvoria – medziknižničná výpožičná služba, rezervácia kníh, prolongácia
kníh, reprografické služby, t.j. vyhotovenia fotokópií z dokumentov knižnice pri dodržaní
autorského zákona, rešeršné a bibliograficko-informačné služby, poskytovanie internetových
služieb pre čitateľov aj pre verejnosť.
V roku 2010 knižnica prostredníctvom svojich oddelení a pobočky realizovala spolu 188 572
výpožičiek, čo bolo o 8 608 viac ako v minulom roku, čo mohlo byť spôsobené aj tým, že v r.
2009 bola knižnica cca 1 mesiac zatvorená pre maľovanie výpožičných priestorov, výmenu
okien a ďalšie rekonštrukčné práce na budove knižnice.
Z počtu výpožičiek bolo: 139 836 absenčných /+5226/
48 736 prezenčných výpožičiek /+3382/.
Podľa vekových kategórií bol poskytnutých:
148 395 – pre dospelých
40 177 – pre deti.
Najväčší nárast počtu výpožičiek oproti roku 2009 zaznamenalo oddelenie
spoločensko-vednej literatúry a beletrie, a to tak v absenčných ako aj prezenčných
výpožičkách. Opäť vzrástol počet výpožičiek z fondu regionálnej literatúry /+717/, ktorý
zaznamenávame po spracovaní FRL do databázy kníh a v online katalógu. Tým bola
zabezpečená lepšia dostupnosť používateľov k tomuto fondu cez ipak. Záujem o FRL
spôsobil aj vzrastajúci záujem o štúdium a poznanie problematiky regiónu. Mierny nárast sme
zaznamenali aj na pobočke Cajlanská. Pokles výpožičiek bol v oddelení pre deti /-1197/, čo
súvisí s celkovým poklesom zaregistrovaných čitateľov aj návštevníkov v tomto oddelení.
Čitatelia si denne vypožičali priemerne 751 zv. kníh a iných dokumentov. Priemerná
denná návštevnosť knižnice bola 138 čitateľov. Vzrástol počet výpožičiek prostredníctvom
Medziknižničnej výpožičnej služby /MVS/ iným knižniciam takmer o 100 výpožičiek,
z iných knižníc sme pre našich čitateľov vypožičali menej ako vlani.
Činnosť v r. 2010 bola poznačená dlhodobou PN pracovníčky oddelenia pre deti, ktorú
sme riešili náhradou buď z vlastných radov alebo externou výpomocou. Práca s detským
čitateľom patrí k prioritám činnosti knižnice, preto sa dlhodobá neprítomnosť kmeňovej

pracovníčky negatívne odrazila na práci tohto oddelenia pre deti a celkovo v rapídnom
poklese počtu detských čitateľov, výpožičiek a návštevníkov.
Porovnávacia tab. 5: Výpožičky
Výpožičky
2010
Počet výpožičiek celkom 188 572
z toho absenčné
139 836
prezenčné
48 736
MVS – iným knižniciam 214
MVS – z iných knižníc 139
Počet výp. na obyvateľa 8,5
Počet výpož. na čitateľa 60,4
Priem. denná výpožička 751
Počet obyvateľov
22 303

2009
179 964
134 610
45 354
116
231
8,2
54
723
21 972

2008
170 880
123 711
47 169
64
119
7,9
52
683,5
21 762

Porovnávacia tab.6: Výpožičky podľa oddelení
Výpožičky
2010
2009
139 694
odd. pre dospelých
131 082
odd. pre deti
34 190
35 387
Pobočka Cajla
10 975
10 580
študovňa
1 711
1 630
fond regionálnej lit.
2 002
1 285
Výpožičky spolu
188 572
179 964

2007
187 342
130 741
56 601
80
69
9,00
56,8
749
21 405

2008
130 610
28 411
9 286
1 622
951
170 880

2006
183 759
130 339
53 420
32
34
8,6
53,3
744

2007
145 974
27 181
11 243
1 934
1 010
187 342

2006
143 067
27 406
10 491
2162
639
183 765

Oddelenie pre deti

Výpožičný čas knižnice bol 47 hodín týždenne. Knižnica bola otvorená denne okrem nedele.

Pondelok: 8.00 – 18.00 hod.
Utorok: 8.00 – 18.00 hod.
Streda: 13.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: 8.00 – 18.00 hod.
Piatok:
8.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 12.00 hod.

4. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Gestorom bibliograficko-informačnej činnosti v knižnici je oddelenie regionálnej
bibliografie a informácií, ktoré ju aj vykonáva. Podľa potreby a požiadaviek čitateľov
poskytujú informácie všetky oddelenia.
Dokumentačná činnosť bola zameraná na analytické spracovanie regionálnych
dokumentov a regionálnych článkov z dochádzajúcej celoštátnej tlače a regionálnych periodík
okresov Pezinok, Malacky a Senec.
4.1 Fond regionálnej literatúry /FRL/
buduje a sprístupňuje oddelenie regionálnej bibliografie a informácií. Dôslednou
heuristikou oddelenia akvizície v roku 2010 pribudlo do FRL 579 regionálnych monografií
vydaných v r. 2008 – 2010. Fond je sprístupňovaný k prezenčnému štúdiu, len vo
výnimočných prípadoch sa požičiava aj absenčne. Zaznamenali sme 2 002 prezenčných
výpožičiek z fondu regionálnej literatúry, čo jeo 717 viac ako v r. 2009. Fond je spracovaný
v programe Advanced Rapid Library a sprístupnený v ipak-u.
V roku 2010 sme vyexcerpovali 608 regionálnych článkov z celoštátnej tlače
a elektronicky spracovali spolu 1 238 regionálnych článkov z dennej aj regionálnej tlače.
Od januára 2010 sme prešli z výstrižkových zošitov na digitalizáciu regionálnych článkov.
V r. 2010 sme analyticky spracovali a archivovali 30 titulov regionálnych periodík a 64
titulov celoštátnych periodík, spolu s regionálnymi je to 94 titulov. Na požiadanie čitateľov
bolo vypracovaných 44 rešerší z databázy Malokarpatskej knižnice a z externých databáz.
Viď. Príl. č. 2
Tab. 6 - regionálne periodiká podľa okresov
2010
Tituly
Exemp.
Okres Pezinok
Malacky
Senec
Spolu

11
12
7
30

148
113
34
295

Články
spracované
278
68
156
608

Články
excerpované

4.2 Regionálna bibliografia
V r. 2010 sme spracovali regionálne bibliografie:
•
•
•
•

Okres Pezinok v tlači – štvrťročne /4 čísla/,
Okres Malacky v tlači – polročne /2 č./
Okres Senec v tlači – polročne /2 č./,
Kalendárium výročí regionálnych osobností v roku 2010,

ktoré sme v elektronickej forme poskytli obecným a mestským úradom v uvedených
okresoch, ako aj Slovenskej národnej knižnici v Martine a zriaďovateľovi Bratislavskému
samosprávnemu kraju.
Tieto
materiály
sú
umiestnené
aj
na
webovej
stránke
knižnice
www.kniznicapezinok.sk.

4.3 Databáza Osobnosti a osoby regiónu
dokumentuje fakty a údaje o významných osobnostiach okresov Pezinok, Malacky
a Senec z rôznych odborov a oblastí spoločensko-kultúrneho, hospodárskeho a politického
života. V databáze sú spracované články, knihy a špeciálne dokumenty o týchto osobnostiach,
ako aj ich tvorba. Do databázy regionálnych osobností pribudlo 350 záznamov (okres Pezinok
151, Malacky 111 a Senec 88 osobností).
Okrem významných osobností v databáze evidujeme aj osoby žijúce v regióne, ktoré
sa aktívne zapájajú do verejného života (veda, kultúra, šport, politika, ...), ale zatiaľ nepatria
do kategórie „osobnosť“. Takéto členenie nám umožnil nový program Advanced Rapid
Library /aRL/ od r. 2006. V roku 2010 sme zaznamenali 329 nových mien, podľa okresov:
Pezinok 74, Malacky 14 a Senec 24 osôb.
V programe aRL sme v roku 2010 pokračovali v spracovávaní regionálnej faktografie,
t.j. pamiatok, rodov, naďalej rozširujeme databázu korporácií, akcií a geografických mien.
Databázy /DB/ v elektronickej forme:
- DB regionálnych osobností
- DB osôb žijúcich v regióne
- DB regionálnych pamiatok
- DB rodov
- DB geografických mien,
- DB reg. korporácií a akcií.
4.1

Informačná činnosť

bola zameraná na poskytovanie písomných a ústnych informácií a vypracovanie
rešerší na vyžiadanie používateľov. Záujemcami o informácie a rešerše sú predovšetkým
žiaci a študenti (denného ako aj externého štúdia). V posledných rokoch pribudli seniori
z Univerzity tretieho veku v Pezinku.
V rámci informačných služieb sme poskytli návštevníkom 25 958 bibliografických
a faktografických informácií.
V roku 2009 sme vypracovali 44 rešerší, s počtom záznamov 4 659 /+759/. Viď. Príl. 2
Rešeršovali sme z vlastnej databázy, ako aj z externých databáz. Používatelia majú
k dispozícii tlačené zbierky zákonov a vyhľadávanie zákonov v systéme JASPI
Monitoring tlače je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. Túto službu
poskytujeme individuálnym používateľom aj inštitúciám.
Tlač príležitostne monitorujeme podľa dohody s konkrétnymi korporáciami (Pezinská
televízia, MOS Modra a pod.). Pre BSK vykonávame monitoring tlače o jeho inštitúciách,
ktoré zasiela BSK – oddeleniu kultúry. V r. 2010 bolo monitorovaných 106 článkov.

4.4 Reprografické služby
Fotokópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované
používateľom výlučne za účelom štúdia, poskytli sme 1 025 fotokópií.

4.5 Študovňa
Poskytuje literatúru len k prezenčnému štúdiu. Študovňu navštívilo v minulom roku 1 012
používateľov.
Zaznamenali sme 2 002 prezenčných výpožičiek z fondu regionálnej literatúry a 1 711
výpožičiek z fondu študovne, spolu je to 3 713 prezenčných výpožičiek.
4.6 Multimediálna študovňa a Internet-klub
Od r. 2002 je knižnica pripojená na internet a poskytuje internetové služby čitateľom
v multimediálnej študovni na dvoch PC a širokej verejnosti v internet klube /4 PC/.
Internetové služby v r. 2010 využilo spolu 1 172 návštevníkov, čo je o 896 menej ako v r.
2009. Z toho v multimediálnej študovni 480 a v internet klube 692 používateľov.
V textovom editore WORD pracovalo 33 požívateľov, z toho v MMŠ 25 a v I-klube 8. Scaner
využilo 29 používateľov, v MMŠ 25 a v I-klube 4. Tlač dokumentov využilo 351
návštevníkov.
I klub bol počas letných prázdnin zatvorený a presťahovaný do priestorov knižnice so
spoločným vchodom. Od polovice septembra sme tu zamestnávali nezamestnaných
absolventov evidovaných na OÚP v Pezinku na základe dohody knižnice a OÚP.

5. Edičná činnosť
V rámci edičnej činnosti vydala Malokarpatská knižnica v Pezinku v roku 2010
nasledovné publikácie:
1. Gašparovičová, Anna
Výročná správa za rok 2009.
Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2010. 32 s.
2. Benciová, Katarína
Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec za rok 2009
Pezinok, Malokarpatská knižnica 2009. - 15 s. 70 výtl.
3. OČK(o) 1/2010. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost. K.
Benciová. – Pezinok, Malokarpatská knižnica 2010. – 21 s. Náklad 75 ks.
4. ZBORNÍK víťazných literárnych a výtvarných prác za rok 2009. Zost. Viera Blanáriková
a Veronika Šikulová. - Pezinok, Malokarpatská knižnica 2010. - Nestr.

6. Metodická a koordinačná činnosť
Malokarpatská knižnica ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou plnila svoju
regionálnu funkciu v oblasti koordinácie regionálnej bibliografie a v oblasti metodickej
činnosti.
6.1 Koordinačná činnosť
Knižnica koordinuje bibliografickú činnosť v kraji. Zastupuje Bratislavský kraj
v Koordinačnej rade SNK pre bibliografickú činnosť v SR, ktorá zasadá 2x ročne v Martine.

Členka koordinačnej rady Mgr. Katarína Benciová sa zúčastňuje aj na Kolokviách českých,
moravských a slovenských bibliografov, ktoré sa konajú každý rok striedavo v SR a ČR.
V dňoch 4. - 6. 12. 2009 sa zúčastnila Kolokvia českých, moravských a slovenských
bibliografov v Olomouci v Českej republike, na ktorom predniesla príspevok „Vincent Šikula
v biografických odkazoch“.
Vypracovali sme plán bibliografickej činnosti za BSK na rok 2010 a hodnotenie
bibliograficko-informačnej činnosti za r. 2008.
Pripravili sme Krajskú poradu bibliografických
pracovníkov Bratislavského
samosprávneho kraja /BSK/ a Trnavského samosprávneho kraja /TTSK/, ktorá sa konala
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 18. 2. 2009 za účasti zástupcov Národného
bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine, Mestskej knižnice
v Bratislave, Krajskej knižnice J. Fándlyho /KKJF/ v Trnave a regionálnych knižníc TTSK.
6.2 Metodická činnosť
Knižnica je metodickým centrom knižníc pre okresy Pezinok, Malacky a Senec,
z čoho jej vyplýva povinnosť metodicky usmerňovať verejné knižnice tohto regiónu
a poskytovať odbornú metodickú pomoc pri riešení aktuálnych problémov. V regióne
pôsobilo 69 knižníc, a to: 1 regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou, 5 mestských
knižníc, 9 profesionálnych obecných knižníc a 54 neprofesionálnych knižníc s dobrovoľným
knihovníkom. 1 knižnica bola počas roka zrušená. Metodickú činnosť sme vykonávali v 3
základných oblastiach:
a) vnútroknižničná metodika
b) regionálna metodika
c) vzdelávanie knihovníkov
a) Vnútroknižničná metodika – v roku 2009 bola zameraná na vypracovanie podkladov pre
štatistické vyhodnotenia a analýzy činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Boli
vypracované nasledovné materiály:
- podklady pre Vyhodnotenie činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2008
- Ročný štatistický výkaz o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2008
- mesačné štatistiky o činnosti knižnice
- Kronika Malokarpatskej knižnice v Pezinku doplnená za rok 2008.
Súčasťou práce oddelenia metodiky je starostlivosť o praktikantov štúdia KKIV
FiFUK BA a ŠKIŠ v Bratislave. V tomto roku sa praxe zúčastnilo 8 stredoškolských
študentov a jedna študentka VŠ. Bol vypracovaný plán práce odbornej praxe a následne
vyhodnotenie praxe každého študenta. Praktikanti boli zapojení do všetkých prác, naučili sa
excerpovať tlač, pracovať s programom aRL, zúčastnili sa aj metodických návštev
a oboznámili sa s činnosťou Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Časť z nich pomáhala aj pri
príprave a priebehu „Andersenovej noci.“
b) Regionálna metodika
bola realizovaná formou metodicko-inštruktážnych návštev /MIN/ a konzultácií.
Počas roka mapujeme situáciu v jednotlivých knižniciach. Metodik rieši aktuálne problémy,
ktoré sa týkajú najmä odbornej činnosti – vedenie odborných knižničných evidencií,
štatistiky, nákup a spracovanie knižničných fondov, práca s čitateľom. Dlhodobé problémy –
nevhodné umiestnenie knižnice, dlhodobo nedostatočné financovanie, odmeňovanie
knihovníka a pod. riešime so zriaďovateľom – obecným /mestským/ úradom, mestským
/miestnym/ kultúrnym strediskom. Naším zámerom bolo navštíviť každú knižnicu aspoň 1x

v roku. V uplynulom roku nepracovali knižnice v obciach: Píla, Slovenský Grob, Chorvátsky
Grob, Blatné, Miloslavov, Vlky, Borinka, Pernek a Plavecký Štvrtok, a to z priestorových
alebo personálnych dôvodov. Knižnica v obci Nový Svet bola v minulom roku zrušená. Na
metodických návštevách sme venovali pozornosť najmä doplňovaniu knižničných fondov
a ich správnemu spracovaniu, stavaniu knižničných fondov, revíziám knižničných fondov
v zmysle zákona č. 183/2000 o knižniciach a platnej Vyhlášky MK SR č. 421/2003 o
odbornej evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach. Bola poskytnutá
inštruktáž k príprave kolektívnych podujatí.
Konzultácie boli venované najmä k štatistickému vykazovaniu /v súvislosti
s prechodom na elektronický formulár a časté zmeny vo vykazovaní/.
- uskutočnených bolo 62 metodických návštev,
- poskytnutých 156 konzultácií,
Jednotlivo boli spracované ročné štatistické výkazy o činnosti knižníc okresov
Pezinok, Malacky a Senec s komentárom za rok 2008:
- za mestské knižnice,
- za obecné profesionálne knižnice,
- za neprofesionálne knižnice,
- za knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec spolu.
Najviac konzultácií bolo poskytnutých k štatistickému vykazovaniu o činnosti knižníc.
Druhou najčastejšou témou bola automatizácia knižníc a výber knižničného systému.
Konzultácie boli poskytované osobne, telefonicky aj elektronickou formou.. Z ostatných
činností, ktoré patria do oblasti metodiky sú:
- vedenie archívu verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec,
- aktualizácia adresára knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec,
- archív správ z metodických návštev,
- zabezpečenie programu odbornej praxe v knižnici pre študentov SKŠ v Bratislave a Kultúrnej
akadémie v Modre, rozpis služieb a hodnotenie ich praxe.
d) Vzdelávanie knihovníkov
Oddelenie metodiky a koordinácie zorganizovalo pre knihovníkov verejných knižníc
kraja a pre vlastných zamestnancov knižnice odborný seminár: Prečo a kam miznú detskí
čitatelia, počet úč. 26. Prednášateľ: PhDr. Ľudmila Hrdináková, odb asistentka Katedry
knižničnej a informačnej vedy FFUK v Bratislave. Termín: 30. novembra 2010.
e) Koncepčná činnosť
Koncepcia oddelenia regionálnej bibliografie a informácií Malokarpatskej knižnice
v Pezinku. Vypr.: Benciová, Katarína, Gašparovičová, Anna
6.3 Knižnice v metodickej pôsobnosti
V r. 2010 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo 67 verejných
knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec, a to: 5 mestských knižníc /Malacky, Senec,
Modra, Stupava, Sv. Jur/, 9 profesionalizovaných obecných knižníc s profesionálnym
knihovníkom a 53 neprofesionalizovaných s dobrovoľným pracovníkom.
Obecná knižnica v Blatnom s dobrovoľným knihovníkom bola v minulom roku zrušená.

6.4 Stav knižníc
Mestská knižnica vo Svätom Jure, ktorá je ako jediná v zriaďovacej pôsobnosti
I. svätojurskej spoločnosti, a.s. zmenila knihovníka a zároveň bola presťahovaná do nových
priestorov. Priestory sú podstatne väčšie lokalizované v centra mesta, čo dáva predpoklad pre
lepšie využívanie aj služby verejnosti. Poskytli sme podrobnú základnú inštruktáž novej
knihovníčke a zabezpečili jej stáž v našej knižnici a v Knižnici G. Kolinkoviča v Šenkviciach,
pretože knižnice používajú rovnaký knižničný program KIS MaSK. Odporučili sme vykonať
zákonnú revíziu knižničného fondu pred otvorením knižnice a poskytli inštruktáž aj konkrétnu
pomoc pri revízii, nákupe literatúry aj k príprave kolektívnych podujatí pre ZŠ a MŠ a vzory
scenárov podujatí.
Knižnica v Lozorne zmenila knihovníka, nový knihovník absolvoval základnú
inštruktáž v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
Mestská knižnica v Modre je od začiatku roka bez vedúceho knižnice. Zriaďovateľ
Mestské kultúrne stredisko v Modre rieši túto situáciu pracovníkmi /študentkami/ na dohodu.
K problému sme mali viaceré rokovania na úrovni riaditeľov Malokarpatskej knižnice
a MKS. V riešení personálnych problémov a financovania knižnice budeme pokračovať v r.
2011 s novou primátorkou mesta Modra.
Knižniciam sme poskytovali individuálne konzultácie ku grantom MK SR ako
možnosti využitia v práci a činnosti knižníc.
Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrí 67 verejných knižníc okresov
Pezinok, Malacky a Senec, a t: 5 mestských knižníc /Malacky, Senec, Modra, Stupava, Sv.
Jur/, 9 profesionalizovaných obecných knižníc s profesionálnym knihovníkom a 54
neprofesionalizovaných s dobrovoľným pracovníkom. Verejné knižnice mesta Bratislava
patria do metodickej pôsobnosti Mestskej knižnice v Bratislave.
6.5 Prehľad knižníc v regióne

Počet knižníc v jednotl. okresoch:
Regionálna s kraj. pôsobnosťou
Regionálne
Mestské
Obecné prof.
Obecné neprof.

Pezinok
15
1
0
2
2
10

Senec
28
0
0
1
3
24

Malacky Bratislava
25
18
0
0
0
1
2
5
3
7
20
5

6.6 Prieskumová a rozborová činnosť
Regionálna štatistika:
Spracovanie výkazov o činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky za rok 2009 (67
výkazov + sumáre podľa typu knižníc + komentáre k sumárom + urgencie obecných úradov
Ročný výkaz o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2009
Krajská štatistika:
Spracovanie 9 výkazov: sumáre za obecné knižnice profesionalizované v BSK, obecné
neprofesionalizované knižnice v BSK, za mestské knižnice BSK, za regionálne knižnice BSK,
a sumár za všetky verejné knižnice BSK.
Spracovaný Ročný výkaz o činnosti knižníc Bratislavského kraja za rok 2009 s komentárom.

Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za okres PE, SE a MA pre SNK
Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za BSK.

V Internetklube

7.

Automatizácia a internet

Knižnica má plne automatizovanú prevádzku knižničných činností a služieb. Od r.
2006 využíva knižnično-informačný systém /KIS/ Advanced Rapid Library /ARL, @RL/ fi
Cosmotron system Slovakia.
Počítačová sieť Malokarpatskej knižnice v Pezinku je rozdelená do dvoch na sebe
nezávislých podsietí. Jedna podsieť je určená na používanie knihovníkom a zamestnancom
knižnice na odborné činnosti (katalóg, databáza výpožičiek, databáza čitateľov, regionálna
bibliografia, databáza osobností...). Druhá podsieť je pre návštevníkov multimediálnej
študovne a Internet klubu. Do siete je zapojený jeden server s knižničným systémom
Advanced Rapid Library.
V knižnici je spolu 23 počítačov, z toho 22 je zapojených do siete a zároveň aj
pripojených do internetu. 15 počítačov je určených pre potreby pracovníkov knižnice.
Verejnosti a čitateľom knižnice je určených 8 PC, z toho 2 PC slúžia ako on-line katalóg pre
vyhľadávanie informácií o knihách (v odd. pre deti a v odd. pre dospelých čitateľov) a ďalších
6 PC na internetové služby v multimediálnej študovni /2/ a internet klube /4/. Návštevníci
knižnice využívali aj prídavné zariadenie – skener a tlačiarne. Na tvorbu vlastných
dokumentov využívajú program WORD a EXCEL.
Pripojenie k internetu je prostredníctvom dvoch ADSL liniek T-COM, každá linka
zvlášť pre každú podsieť. Prenosová rýchlosť ADSL je 256/32 KBps pre každú linku.
Čitateľom a návštevníkom knižnice sprístupňujeme pripojenie na internet systémom
wifi.
Od roku 2005 je v prevádzke súčasná web stránka Malokarpatskej knižnice v Pezinku,
www.kniznicapezinok.sk, ktorej funkčnosť a štruktúra boli v priebehu celého roka 2010
prispôsobované aktuálnym potrebám. Web stránka bola priebežne aktualizovaná,
doplňovaná aktuálnymi informáciami o službách, akciách a kultúrnych podujatiach knižnice.

Jednotlivým oddeleniam Malokarpatskej knižnice v Pezinku administrátor denne
poskytoval všetky potrebné služby pre správny chod knižničného systému ARL,
odstraňovanie vzniknutých porúch, zapracovávanie požiadaviek na systém, ako aj
komunikácia s firmou Cosmotron systém pri riešení závažnejších problémov.

Jozef Banáš

8.

Kultúrno-spoločenská činnosť

V roku 2010 uskutočnila knižnica celkom 158 kolektívnych podujatí pre deti aj
dospelých čitateľov, ktoré navštívilo 4 968 účastníkov. Okrem akcií knižnica pripravila
výstavky literatúry a nástenky k jubileám významných slovenských aj svetových autorov.
Kolektívne podujatia boli organizované pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných
škôl, pre študentov stredných škôl i pre širokú verejnosť. Spolupracovali sme so školami
z Pezinka, z Modry a najbližšieho okolia. Dobrá spolupráca bola aj s materskými školami,
školskými klubmi aj Centrom voľného času v Pezinku a sociálnym ústavom Hestia v Pezinku
pre hendikepované deti a mládež. Podujatia pripravili oddelenie pre deti, oddelenie beletrie
a spoločensko-vednej
literatúry /pre dospelých čitateľov/ a pobočka Cajlanská, na
jednotlivých akciách sa podieľalo oddelenie regionálnej bibliografie.
Knižnici chýba spoločenská miestnosť s dostatočnou kapacitou na organizovanie
podujatí, ale aj krajských porád knihovníkov a vzdelávacích akcií. Podujatia pre dospelých
čitateľov sa konajú v priestoroch čitárne a detské vo výpožičných priestoroch oddelenia pre
deti.

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2010

Podujatia pre dospelých, študentov a verejnosť:

8.1
•

Týždeň slovenských knižníc /TSK/ 22. – 28. marca 2010:

-

Slávnostné otvorenie TSK za účasti zástupcov MK SR, BSK, profesijných združení
Slovenskej asociácie knižníc /SAK/, Spolku slovenských knihovníkov /SSK/,
riaditeľov bratislavských verejných knižníc a zástupcov verejných knižníc v BSK.
Určené odbornej verejnosti - 22. marca 2010,

-

Odovzdávanie Ceny Slovenskej asociácie knižníc za rok 2009 – SAKÁČIK 2009.
Cenu za najvýznamnejší počin za rok 2009 odovzdala podpredsedníčka Slovenskej
asociácie knižníc Mgr. Andrea Doktorová riaditeľke Staromestskej knižnice PhDr.
Judite Kopáčikovej, za kolektívny Výskum čítania detí a mládeže v Bratislavskom
kraji, na ktorom sa podieľalo šesť verejných knižníc – Mestská knižnica v Bratislave,
Knižnica Nové Mesto, Staromestská knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Knižnica
Ružinov a Malokarpatská knižnica v Pezinku. Jednou z ocenených, ktorá si prebrala
cenu a putovnú sošku Sakačik bola aj riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku
Mgr. Anna Gašparovičová.
Stretnutie s finalistami ceny Anasoft Litera 2009: Máriusom Kopcsayom, Petrom
Krištúfkom, Jurajom Šebestom. Podujatie moderoval Dado Nagy – 22.3.2010
Beseda so spisovateľmi Ľ. Feldekom a Ľ. Dobrovodom. Podujatie moderovala
Veronika Šikulová – 27. 4. 2010
Zuzana Haasová a jej hostia - hudobná skupina The Susie Haas Band. Prezentácia
knihy „Ďakujem mojím múzom“ – 25. 5. 2010
Beseda so spisovateľom a politikom Jozefom Banášom – 29. 6. 2010
Literárny kolotoč v zámockom parku (4): autorské čítanie sa stalo už tradíciou,
ktorým prispieva Malokarpatská knižnica do programu Kultúrneho leta v Pezinku.
V tomto ročníku sa predstavili svojou tvorbou slovenské autorky: Denisa Fulmeková,
Elena Hidvéghy – Yung, Monika Kompaníková, poetka Dana Podracká a Veronika
Šikulová. Podujatie moderovala Veronika Šikulová. – 11.7.2010
Numerológia: prednáška s Mgr. Juríčkovou, 28. 9. 2010
Medzinárodný literárny festival J. Smreka: 10. ročník s medzinárodnou účasťou
autorov z Mexika, Izraelu, Turecka, Macedónska, Francúzska, Švédska a Nórska.
Hostia Milana Richtera – riaditeľa festivalu, boli básnici Magnus William-Olsson,
Knut Odegard, Mateja Matevski, Zvonko Taneski, Tarik Günersel, Alain Lance, Paula
Abramo, Tal Nitzanová a slovenská spisovateľka Veronika Šikulová. Podujatie je
organizované v spolupráci so Občianskym združením Svetový kongres básnikov 26. 10. 2010
Hodiny literárnej výchovy: pre študentov SOŠ Komenského v Pezinku
Hodiny informačnej výchovy: pre študentov Gymnázium v Pezinku
Beseda s Borisom Filanom o novej knihe Tajomstvo Budhovho úsmevu, v ktorej
priblížil exotickú krajinu Srí Lanka známu aj pod starším názvom Cejlón s množstvom
fotografií. Hosťami boli aj manželka a A. Popovič, ktorý túto knihu graficky upravil 23.11.2010
Beseda s cestovateľom Michalom Knitlom - o knihe Na juhoamerickej vlne, svoje
rozprávanie doplnil premietaním atraktívnych záberov z tejto časti amerického
kontinentu, 7.12.2010
Biblia kniha kníh: čítanie a rozprávanie o biblii bolo venované Roku kresťanskej
kultúry, ktorý vyhlásilo MK SR - 16.12.2010

•
•
•

•

•

•
•

•

Ľ. Feldek, V. Šikulová, Ľ. Dobrovoda

8.2 Podujatia pre deti a školy
Hodiny knižničnej gramotnosti organizované počas celého roka, určené deťom
predškolského veku a žiakom ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie
informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi.
Literárno-výtvarné súťaže - každý mesiac na inú tému, určené deťom ZŠ
a vyhlasovanie víťazov. Počas Týždňa slovenských knižníc vyhlásenie absolútnych víťazov.
Noc s Andersenom – netradičné podujatie s medzinárodnou účasťou určené detským
čitateľom - rozprávková noc plná hier a prekvapení, prechádzku nočným mestom, stretnutie
s mestskou políciou a jej štvornohými pomocníkmi, hľadanie pokladu, odkazy Andersenovi
nebeskou poštou, atď. Rozprávku na dobrú noc od Andersena deťom prečítal primátor mesta
Oliver Solga.
V knižnici sa nenudíme - cyklus podujatí pre prázdninujúce deti počas letných
prázdnin, rozvrhnutých do 8 týždňov, každý týždeň s iným programom - tvorivé dielne,
rozprávanie o Julesovi Verneovi, maľovanie s ilustrátorkou - držiteľkou Zlatého jablka BIB
2009 Martinou Matlovičovou. Deti spolu s ňou „ilustrovali“ rozprávku Tomáša Janovica
Drevený tato. Podujatia navštívilo spolu 4 301 detí.

Noc s Andersenom – primátor O. Solga

8.3 Podujatia pobočky Cajlanská
Literárno-matematické tajničky pre deti, Hodiny informačnej výchovy.
Podujatia navštívilo spolu 104 detí.
V januári sme pokračovali v hodinách informačnej výchovy pre predškolákov pod
názvom Kým školský zvonček zazvoní, ktoré si získali obľubu u detí aj u pedagógov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodiny informačnej výchovy pre základné školy
Kým školský zvonček zazvoní. Cyklus hodín informačnej výchovy pre materské
školy
Literárne a výtvarné súťaže - celoročný projekt, téma sa obmieňa aj vyhodnocuje
mesačne
Popoludnia s rozprávkou pripravené pre školské kluby, špeciálne ZŠ v Pezinku
a Modre a zariadenie sociálnej starostlivosti Hestia.
Besedy o prečítaných/neprečítaných knihách – cyklus besied o obľúbených
knižkách
Deti Hviezdoslavovi, 6. roč. celomestskej súťaže v recitovaní poézie – 24.2.2010
Noc s Andersenom – 26.-27.3.2010
V knižnici sa nenudíme – cyklus podujatí pre prázdninujúce deti – júl/august
Umenie žiť v tme - beseda s nevidiacim knihovníkom venovaná Dňu bielej palice

PhDr. J. Bartek, nevidiaci knihovník

9. Partnerstvo a spolupráca s inými inštitúciami
Knižnica spolupracovala s viacerými kultúrnymi a ďalšími partnerskými
organizáciami v meste a v regióne. Najaktívnejšia bola spolupráca:

• so školami – ZŠ, gymnáziá, SŠ, SOU v meste Pezinok a najbližšom okolí – Modra,
Limbach, Viničné, Vinosady, Častá a s materskými školami

• Školou knižničných a informačných štúdií v Bratislave a Pedagogickou a kultúrnou
akadémiou v Modre

• s HESTIOU– sociálnym ústavom pre mentálne a telesne postihnutú mládež v Pezinku
• kultúrnymi zariadeniami mesta Pezinok – CVČ, Pezinské kultúrne centrum, Mestské
múzeum,
• samosprávou - Mesto Pezinok,
• s bratislavskými verejnými knižnicami – otvorenie Týždňa slovenských knižníc
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku za účasti zástupcov MK SR, BSK, SAK, SSK
a riaditeľov bratislavských verejných knižníc.
9.1 Medzinárodná spolupráca
Spolupráca na základe zmluvy s partnerskou Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
prebiehala formou výmeny odborných publikácií medzi knižnicami.
Plánovaná recipročná návšteva Městskej knihovny v Mladej Boleslavi sa z finančných
dôvodov obidvoch knižníc neuskutočnila.

10. Granty a projekty
V r. 2010 sme vypracovali a podali do grantového systému MK SR a grantového systému
Mesta Pezinok štyri projekty, z ktorých tri boli úspešné.
Granty MK SR:
1. Nákup knižničného fondu - 5 000 €, nakúpených 615 zv. kníh,
2. Elektronizácia prevádzky knižničného systému/zakúpenie technického zariadenia
(čítačky čiarových kódov) – 800 €.
Mesto Pezinok:
3. Akcie pre deti – bol podporený sumou 700 €.
11. Propagácia a Public relations
Všetky podujatia a akcie knižnice boli propagované na verejnosti prostredníctvom
propagačných a informačných letákov, plagátov a pozvánok. Na akciách sa pravidelne
zúčastňovala mestská televízia TV Pezinok, ktorá ako mediálny partner knižnice, pravidelne
vysielala zábery z podujatí a rozhovory s hosťami knižnice a v predstihu informovala
pezinskú verejnosť a okolie o pripravovaných podujatiach v knižnici. Riaditeľka knižnice je
pravidelne pozývaná do relácie Téma pred mesiacom knihy a Týždňom slovenských knižníc.
Knižnica spolupracovala aj s tlačenými regionálnymi médiami – Pezinčan a Pezinsko.
Informácie o významnejších podujatiach odvysielal Slovenský rozhlas – Rádio Regina.
Články o podujatiach a aktivitách knižnice zamestnanci uverejňovali aj na stránkach
odborných časopisov Knižnica a Občasník knihovníkov Bratislavského kraja.
Plán podujatí na každý mesiac zverejňujeme na web stránke knižnice
www.kniznicapezinok.sk v časti Novinky aj Pozývame vás. Zároveň sú umiestnené aj na web
stránke BSK www.region-bsk.sk.
O pripravovaných aj uskutočnených podujatiach robíme pre médiá tlačové správy.
Informujeme aj vo vlastnej edičnej činnosti – časopis O(čko). Z celoročnej literárnej
a výtvarnej súťaže oddelenie pre deti vydalo zborníček najlepších prác (viď. Edičná činnosť).

12. Sponzori knižnice v roku 2010
Knižnicu finančne a materiálne podporujú pravidelne alebo jednorazovo viacerí
sponzori – jednotlivci aj organizácie: Mesto Pezinok, Anna Jajcajová, Papiernictvo Grafit
(Milan Grel), Víno Matyšák s.r.o., (Peter Maryšák), Cukráreň Eva (Eva Šišková), Jirko
Vitáloš. Pezinská pekáreň Bageta Ing. Vojtecha Gottschala a reštaurácia Ľalia prispievajú
knižnici pravidelne na občerstvenie pre deti počas Noci s Andersenom. Knižnicu podporili
mnohí individuálni sponzori, ktorí darovali knižnici knihy alebo financie na knihy. Ich mená
sú umiestnené na našom „Strome vďaky“.

Srom vďaky

13. Členstvo v profesijných a odborných organizáciách
Knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov /SSK/ a Slovenskej
asociácie knižníc /SAK/. Riaditeľka knižnice Mgr. Anna Gašparovičová bola opätovne
zvolená za členku výboru Krajskej pobočky SSK. V SAK je členkou revíznej komisie.
PhDr. Katarína Benciová zastupuje knižnice BSK v Koordinačnej rade pre
bibliografickú činnosť na Slovensku pri SNK v Martine a zúčastňuje sa na jej zasadnutiach.

Záver
Činnosť knižnice v r. 2010 bola poznačená dlhodobou PN pracovníčky oddelenia pre deti,
ktorú sme riešili náhradou buď z vlastných radov /zastupovaním/ alebo externou výpomocou.
Práca s detským čitateľom patrí k prioritám činnosti knižnice, preto sa dlhodobá neprítomnosť
kmeňovej pracovníčky negatívne odrazila na práci oddelenia pre deti najmä v rapídnom
poklese počtu detských čitateľov a návštevníkov.

Literárny kolotoč - V. Šikulová, E. Hidvéghy – Yung,

Príloha č. 1:
Malokarpatská knižnica v Pezinku v tlači 2010
01
(092)
Benciová, Katarína
Vincent Šikula v biografických súradniciach (1936-2001) / Katarína Benciová - In: Sdružení
knihoven České republiky 2010 : Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů.
– S. 102-106.
Šikula, Vincent - Benciová, Katarína - Pezinok (Slovensko) - Modra (Slovensko) - Dubová
(Slovensko) – biografie
02
026/027
Jaslovský, Marian
Knihy nežerú len červíky : včera sa skončil Týždeň knižníc / Marian Jaslovský. - Fotogr. - In:
SME. - 1335-440X. - Roč. 18, č. 72 (27.03.2010), s. 22.
Týždeň slovenských knižníc 2010 - Noc s Andersenom 2010 - Malokarpatská knižnica v
Pezinku - Mestská knižnica Modra - Pezinok (Slovensko) - Modra (Slovensko) - knižnice
03
026/027
mo
Týždeň slovenských knižníc / mo - In: Pezinčan. - Roč. 43, č. 3 (2010), s. 5.
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Týždeň slovenských knižníc 2010 v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - knižnice - podujatia
04
028.5
Gašparovičová, Anna
Čtení mládeže v Bratislavském kraji / Anna Gašparovičová, Oľga Vašková - In: Čtenář. 0011-2321. - Roč. 62, č. 1 (2010), s. 29-32.
Gašparovičová, Anna - Malokarpatská knižnica v Pezinku - Bratislavský samosprávny kraj Pezinok (Slovensko) - čítanie - čítanie mládeže - činnosť knižníc
05
82:06.078
Gašparovičová, Anna
Lužickosrbská poézia na Slovensku / Anna Gašparovičová. - Fotogr. - In: Knižnica. - 13357026. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 42-43 [Z knižníc].
Gašparovičová, Anna - Malokarpatská knižnica v Pezinku - Medzinárodný literárny festival
Jána Smreka 2009 - Pezinok (Slovensko) - literárne festivaly
06
027.4/.5
Benciová, Katarína
Ako boli na tom mimobratislavské verejné knižnice v uplynulom roku : verejné knižnice v
okresoch Pezinok, Senec a Malacky v roku 2009 / Katarína Benciová - In: Občasník
knihovníkov Bratislavského kraja. - 1335-664X. - Roč. 11, 1 (2010), s. 20-32.
Pezinok (Slovensko : okres) - Senec (Slovensko : okres) - Malacky (Slovensko : okres) verejné knižnice - štatistiky
07
614.84
Ronec, Peter
Spravodajstvo z okresov = Pezinok / Peter Ronec. - Fotogr. - In: Požiarnik. - 0231-617X. -

Roč. 87, č. 1 (2010), s. 10.
DHZ Pezinok - SOU - Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - dobrovoľné
hasičské zbory - požiarna ochrana – besedy
08
027.8
Cenigová, Rozália
Analýza stavu školských knižníc za rok 2009 : [Malokarpatská knižnica v Pezinku] / Rozália
Cenigová. - Tab. - In: Knižnica. - 1335-7026. - Roč. 11, č. 7 (2010), s. 6-15.
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - verejné knižnice - školské
knižnice - práca s čitateľom
09
026/027
Benciová, Katarína
Prečo a kam miznú detskí čitatelia? : odborný seminár pre knihovníkov / Katarína Benciová In: OČK(o) okresný časopis knihovníkov. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 7-8.
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - knižnice - semináre - čítanie detí
10
026/027
Féderová, Michaela
Podujatia Malokarpatskej knižnice v Pezinku v roku 2010 / Michaela Féderová, Oľga
Rybecká - In: OČK(o) okresný časopis knihovníkov. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 9-10.
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - knižnice - besedy literárne podujatia
11
026/027
Šikulová, Veronika
Podujatia v Oddelení pre deti / Veronika Šikulová - In: OČK(o) okresný časopis knihovníkov.
- Roč. 16, č. 1 (2010), s. 10-11.
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - podujatia - knižnice - knižnice pre
deti
12
028.5
Kernerová, Klára
O čítaní mládeže : recenzie / Klára Kernerová - In: Knižnica. - 1335-7026. - Roč. 11, č. 4
(2010), s. 55-57.
Gašparovičová, Anna - Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - čítanie
mládeže - výskum v teréne
13
027.53
Poláková, Ivana
Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku za rok 2009 / Ivana
Poláková. - Fotogr., tab. - In: Knižnica. - 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 46-54.
Sedláčková, Daniela - Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - edičná
činnosť - regionálne knižnice

14
06.06:027
Stasselová, Silvia
Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na Slovensku =
Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006-2010 / Silvia Stasselová. - Fotogr., grafy,
tab. - In: Knižnica. - 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 24-40.
15
82:028
mf
Besedy s cestovateľmi = Poďakovanie / mf - In: Pezinčan. - Roč. 43, č. 11 (2010), s. 15.
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - besedy literárne
16
028.5
Kernerová, Klára
O čítaní mládeže : recenzie / Klára Kernerová - In: Knižnica. - 1335-7026. - Roč. 11, č. 4
(2010), s. 55-57.
Gašparovičová, Anna - Malokarpatská knižnica v Pezinku - Pezinok (Slovensko) - čítanie
mládeže - výskum v teréne

Príloha č. 2
Zoznam rešerší vyhotovených v roku 2010
V roku 2010 bolo vypracovaných 44 rešerší z databázy Malokarpatskej knižnice a z externých
databáz.
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Názov rešerše
Resocializácia drogovo závislých
Niektoré špecifiká vyučovania slovenčiny ako
cudzieho jazyka
Lateralita
Historické vozidlá, veterán-kluby
Adaptácia obyvateľov domova seniorov
prostredníctvom voľno-časových aktivít
Politický marketing, voľby, volebný marketing
Možnosti prevencie šikanovania v prostredí školských
internátov
História vinohradníctva v Pezinku
Rodina s mentálne postihnutým členom
Estetická výchova v predškolskej edukácii
Miesto a zmysel etiky v evanjelickom náboženstve so
zreteľom na edukáciu
Sociálna práca v štátnej správe a samospráve
Efektívne využitie negociácie pri práci s poruchovou
rodinou
Osobnosti okresu Malacky
Marketingovo-komunikačné modely
Vzdelávanie rodičov ako jedna z foriem vzájomnej
spolupráce sociálneho pedagóga a vychovávateľa
s rodičmi

Počet záz.
Databáza
aRL,SNK,UK
48
aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
aRL
aRL,SNK
aRL,SNK

68
45
13
116
98

aRL,SNK,UK
aRL
aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK

72
40
73
94

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK

116
189

aRL,SNK,UK
aRL
aRL,SNK,UK

103
72
62

aRL,SNK,UK

288

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Adaptácia detí v detskom domove
Predstava Boha u pubescentnej mládeže
Seniori a spoločnosť
Rizikové správanie u dospievajúcich – spôsob
výchovy v rodine
Možnosti nakladania s komunálnym odpadom
v okresoch Senec a Pezinok
Morálny vývin a zážitková pedagogika
Analýza cieľov inkluzívnej edukácie
Cestou maliarskeho výrazu
Rola rodiča a jej premeny v spoločnosti
Transformácia systému periodickej tlače na Slovensku
po oddelení sa od Českej republiky
Pedagogická komunikácia so žiakmi s poruchami
pozornosti a aktivity - ADHD
Komparácia materského a rodičovského príspevku
Detské domovy, rodina, náhradná starostlivosť,
správanie detí, poruchy správania
Miesto sociálneho pracovníka v tíme odborníkov
rezidenciálneho zariadenia (domovy dôchodcov)
Politologická analýza vzniku a charakteru federácie
v Československu (od roku 1968)
Sociálna práca so žiadateľmi o azyl v SR - ženy
Peritoneálna dialýza, peritonitída
Využívanie verejného priestranstva jednotlivými
skupinami obyvateľov
Právna úprava obchodovania s cennými papiermi
Vplyv médií na socializáciu mládeže
Družstvo (JRD) a družstevníci (2. pol. 20. stor.)
Násilie páchané na ženách na Slovensku
Z histórie starostlivosti o mentálne postihnutých v okrese Pezinok
Rodiny žijúce v hmotnej núdzi a ich problémy
Využitie fantastickosti v poviedkových textoch Pavla
Rankova
Rozvod a rodina
Teoretické vymedzenie pojmov štát a moc v politickej
vede
Rodičovské modely po rozvode

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
aRL

56
67
35

aRL,SNK,UK

85

aRL,UK
aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK

285
210
96
175
256

aRL,SNK

26

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK

45
134

aRL,SNK,UK

103

aRL,SNK,UK

85

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
SNK,UK

77
51
67

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK
SNK,UK
aRL,SNK,UK

23
50
97
353
69

aRL
aRL,SNK,UK

105
127

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK

188
80

aRL,SNK,UK
aRL,SNK,UK

152
65

Komentár k hospodáreniu za rok 2010

Výnosy z hlavnej činnosti za rok 2010 boli v celkovej výške 240 095,30 Eur.
Náklady na hlavnú činnosť boli čerpané v celkovej finančnej čiastke 239 951,62 Eur.
Hospodársky výsledok v našej organizácii za rok 2009 bol 143,68 Eur. Dotácia na činnosť od
zriaďovateľa bola vyčerpaná v plnej výške. Kladný hospodársky výsledok vznikol nedočerpaním
vlastných príjmov organizácie.
Finančné prostriedky boli počas roka vynakladané v súlade so záväznými právnymi predpismi čo
najúspornejšie a najefektívnejšie.

NÁKLADY:
Spotrebované nákupy:

38 475,47 Eur

z toho:
- spotrebovaný materiál:

2 672,53 Eur

Nakúpený a spotrebovaný bol kancelársky materiál, čistiace potreby, tonery, spotrebný
materiál na údržbu budovy a prevádzku, materiál na akcie.
- nákup kníh a časopisov:
22 055,14 Eur
Nákup kníh a periodík zabezpečujú pracovníčky akvizície podľa odborných a finančných možností
organizácie, pričom zohľadňujú aj želania čitateľov na nové tituly. Z tejto sumy predstavuje čiastka
5000,- Eur nákup kníh z grantového programu MK SR.
- pohonné hmoty:

461,82 Eur

Nákup a spotreba PHM pre jedno motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje prepravu osôb na
služobné cesty, prevoz kníh, materiálu pre prevádzku a údržbu.
- drobný hmotný majetok:

1 109,16 Eur

Zakúpené boli čítačky čiarových kódov na knihách z grantového programu MK SR (dotácia
bola poskytnutá vo výške 800,- Eur) a iný drobný majetok.
Spotreba energií:
z toho:

12 176,82 Eur

- elektrická energia
- plyn
- voda

4 224,47 Eur
7 751,18 Eur
201,17 Eur

Dodržiavajú sa opatrenia na šetrenie s energiami a na základe opráv uskutočnených v r. 2009
(výmena starých okien za plastové, termostatické regulačné hlavice na vykurovacích telesách)
bola dosiahnutá úspora nákladov na vykurovanie.

Služby celkom:

12 820,43 Eur

z toho:
- opravy a údržba:
450,68 Eur
Boli uskutočnené opravy techniky (kopírka, EAS aktivátor na knihy), služobného automobilu
a budovy.
- cestovné:
187,75 Eur
Boli preplatené náklady na tuzemské služobné cesty zamestnancom.
- reprezentačné výdavky:
58,77 Eur
Nákup občerstvenia pre besedy a podujatia knižnice a pre návštevy z iných kultúrnych organizácií.
- poplatky za telekomunikačné služby a poštovné:

3 196,51 Eur

629,24 Eur
- nájomné:
Nájomné za pobočku na Cajlanskej ulici v Pezinku, ktorá je vo vlastníctve Mesta Pezinok.
- poplatky za program:
5 007,50 Eur
Poplatky za servis a údržbu knižničného programu Advanced Rapid Library od firmy Cosmotron
a antivírusového programu na PC.
- ostatné služby:
3 289,98 Eur
V tejto položke je zahrnuté:
- odvoz odpadu
- školenia pracovníkov
- koncesionárske poplatky
- revízie plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov, hydrantov,
čistenie komínov
- členské poplatky
- služby technika BOZP a PO

Osobné náklady:

172 438,16 Eur

z toho:
- mzdové náklady
Ukazovateľ

Pracov.(prep.)
Mzd.prost.spolu
Mzd.prost. bez
OON
OON

124 558,91 Eur
Mer.j.

Skutoč. rok
2009

Plán r. 2010 Skutoč. rok
2010

Index
2010/2009

16
124 558,91
121 471,91

% plnenia
ročného
plánu
100
99,57
100,56

osoby
Eur
Eur

16,5
131 593,91
129 478,08

16
125 100,120 800,-

Eur

2 115,83

4 300,-

3 087,-

71,79

1,46

0,97
0,95
0,94

Komentár k výsledku plnenia plánu práce za rok 2010
- zamestnanci
V našej organizácii k 31.12.2010 pracovalo 17 fyzických osôb, čo je 16 prepočítaného pracovníka.
Z toho je l riaditeľ, 11 knihovníkov /11 úväz./, 2 ekon. prac. /1,75/, 1 správca PC siete /0,5/,
1 upratovačka, 1 vodič-domovník /0,75/.
Počet pracovníkov spolu:

fyz.osôb: 17

prepočítaných: 16

Plánovaný prepočítaný počet zamestnancov bol 16 osôb.

-

mzdové prostriedky celkom

Na mzdové náklady bolo spolu vynaložených 124 558,91 Eur, z toho na mzdy zamestnancom
121 471,91 Eur.
- ostatné osobné náklady
Na ostatné osobné náklady bolo vynaložených 3 087,- Eur. Táto suma predstavuje odmeny za dohody
o brigádnickej práci študentov a o vykonaní práce na pokrytie služieb v internet klube a iné práce.
Povinné odvody do poisťovní:
z toho:
-

40 702,92 Eur

zdravotné poistenie zamestnancov
sociálne poistenie zamestnancov

11 729,82 Eur
28 973,10 Eur

Sociálne náklady:
z toho:

7 176,33 Eur

- stravné:
5 181,- Eur
Pre pracovníkov bolo zabezpečené stravovanie prostredníctvom stravovacích lístkov firmy Le Chéque
Dejeuner v hodnote 3,- Eur.
- tvorba sociálneho fondu:
1 069,44 Eur
Počas roka sa pravidelne mesačne prispievalo 1% z hrubých miezd do sociálneho fondu.
Počiatočný stav k 1.1.2010
prídel 1% v roku 2010
čerpanie SF
zostatok SF k 31.12.2010

363,19 Eur
+ 1 069,44 Eur
- 1 053,84 Eur
378,79 Eur
========

- náhrada za PN:
925,89 Eur
Pracovníkom bola vyplatená náhrada počas prvých 10 dní práceneschopnosti v zmysle platných
právnych predpisov.

Dane a poplatky:

3 041,01 Eur

Suma predstavuje daň z príjmov z prenájmu, daň z nehnuteľností, notárske a iné správne poplatky.

Ostatné náklady:
739,33 Eur
Bankové poplatky, poistné za motorové vozidlo a iné náklady.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

9 303,12 Eur

Na základe platných právnych predpisov sa v roku 2010 vykonávali odpisy dlhodobého majetku.

Rezervy a opravné položky:

3 134,10 Eur

Na základe zákona sa vytvorili rezervy na náhrady mzdy za dovolenky vo výške 2 772,32 Eur
a opravná položka k pohľadávke vo výške 361,78 Eur.

VÝNOSY:
Tržby z predaja služieb:

22 352,89 Eur

v tom:
- tržby z knižničnej činnosti (hlavnej)
z toho:
zápisné od čitateľov
Tieto tržby tvoria celoročné zápisné od čitateľov , ktoré je pre dospelých
čitateľov určené na 3,50 €, 1,- € pre deti, 1,70 € pre študentov a 1,- €
pre dôchodcov.

13 791,24 Eur
5.931,02 €

- tržby z prenájmu priestorov (vedľajšej)
8 561,65 Eur
Tržby máme z prenájmu priestorov, ktoré zatiaľ nepotrebujeme k našej činnosti.
Prenajaté sú tri kancelárie a stena na reklamné účely.

Granty z Ministerstva kultúry SR a iné dotácie

6 500,- Eur

Z grantových programov MK SR boli poskytnuté dotácie na nákup kníh vo výške 5 000,- Eur, na
elektronizáciu prevádzky 800,- Eur.
Z Mesta Pezinok nám bola poskytnutá dotácia na akcie detského oddelenia vo výške 700,- Eur.

Prevádzkové dotácie – transfery na činnosť:

201 246,73 Eur

Na prevádzkovú činnosť boli zriaďovateľom, Bratislavským samosprávnym krajom, poskytnuté
transfery vo výške 201 246,73 Eur.
Tieto dotácie boli spotrebované v plnej výške na bežnú prevádzkovú činnosť Malokarpatskej
knižnice v Pezinku.

Výnosy z kapitálových transferov:

5 899,70 Eur

Výnosy z odpisov.

Iné výnosy:

4 095,98 Eur

Úroky z bankových účtov, zúčtovanie rezerv a iné.

Pohľadávky:

361,78 Eur

Evidujeme pohľadávku voči spoločnosti Hauerland, spol. s r.o. za omeškanie s platbami nájomného,
ktorá vznikla v r. 2009.

Výsledok inventarizácie majetku a záväzkov
Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely, všetky účtovné
zápisy súhlasia so skutočným stavom.
V Pezinku, dňa 18. 4. 2011

Mgr. Anna Gašparovičová
riaditeľka

1. SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je celkom 66 knižníc. Z tohto počtu
knižníc je:
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka
5 mestských knižníc
7 profesionálnych knižníc
53 neprofesionálnych knižníc
2 knižnice boli v r. 2010 zrušené
Okres Pezinok
•
•

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

•
•

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

•
•

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

•
•

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

Okres Senec
•
•

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

•
•

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

•
•

26 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
OcK Boldog, MĽK Čataj, OcK Dunajská Lužná, MK Hamuliakovo, OcK Hrubá Borša,
MĽK Hrubý Šúr, OcK Hurbanova Ves, OcK Igram, MĽK Kaplna, OcK 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.
Stagnujúce knižnice boli 4: OcK Kalinkovo, OcK Kostolná pri Dunaji, OcK Miloslavov
– Miloslava, OcK Vlky
OcK Nový Svet, MĽK Blatné a OcK Chorvátsky Grob boli zrušené

•

Okres Malacky
•
•

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

•
•

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

•
•

21 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
OcK Gajary, OcK Jablonové, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Kuchyňa, MĽK Láb,
OcK Lozorno, MĽK Malé Leváre, MĽK Marianka, OcK Plavecké Podhradie, MĽK
Plavecký Mikuláš, OcK Rohožník, OcK Sološnica, OcK Studienka, OcK Suchohrad,
MĽK Vysoká pri Morave, OcK Záhorská Ves, MĽK Závod. Stagnujúce knižnice boli 2,
OcK Borinka, OcK Pernek.

• Nepracujúce knižnice
V roku 2010 nepracovali knižnice v nasledujúcich obciach: Píla, Slovenský Grob,
Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Miloslavov – Miloslava, Vlky, Borinka, Pernek.
Zmeny v knižniciach
Koncom roka 2010 boli vynovené priestory v knižnici v Plaveckom Štvrtku, vymenila
sa aj knihovníčka.
2. KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničné jednotky
Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 2010 tvorilo 556 703
dokumentov, z toho bolo 555 724 (99,8 %) kníh a zviazaných periodík, 734 audiovizuálnych
(0,01 %) a 235 elektronických a digitálnych dokumentov (0,004 %) a 2 rukopisy.
Tematické zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra v počte 411 704 kn.j. tvorila 73,95 % knižničného fondu a odborná
literatúra v počte 144 999 kn.j. 26,04 %.
Tematické zloženie knižničného fondu
263928

147776
120280
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literatúra literatúra
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Odborná
literatúra
pre deti

Krásna
literatúra
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Knižničný fond
Knižničný fond celkom
Počet zväzkov na obyvateľa
Počet zväzkov na čitateľa

2010
556 703
3,10
45,97

2009
562 645
3,23
47,21

Rozdiel
-5 942
-0,13
-1,24

Knižničný fond
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2010
190 516
182 468
183 719

2009
195 148
185 447
182 050

Rozdiel
-4 632
-2 979
+1 669

Dochádzajúce periodiká
V roku 2010 do knižníc dochádzalo 135 titulov periodík (z toho 17 zahraničných) v 143
exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2010 znížil o 14 titulov.
Základné ukazovatele knižničného fondu
2010
Knižničný fond celkom
556 703
Prírastok KF
14 627
Úbytok KF
15 300
Čistý prírastok KF
-673

2009
562 645
14 179
8 854
5 325

Rozdiel
-5 942
+448
+6 446
-4 650

2010
14 627
6 777
10
7 441
14
385

2009
14 179
7 152
0
6 990
20
17

Rozdiel
+448
-375
+10
+451
-6
+368

2010
6 461
4 548
3 618
14 627

2009
6 424
4 656
3 099
14 179

Rozdiel
+37
- 108
+519
+ 448

Forma získavania KF
Prírastok KF
Kúpou
Povinným výtlačkom
Darom
Výmenou
Bezodplatným prevodom
Prírastok knižničného fondu
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky
Spolu prírastok

Ročný prírastok knižničných jednotiek
V roku 2010 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc okresov Pezinok,
Senec a Malacky 14 627 kn.j., z toho 6 777 bolo získaných kúpou, 7 441 darom, 14 výmenou
a 385 bezodplatným prevodom.
Úbytky knižničných jednotiek
Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky
predstavoval 15 300 kn.j., čo je o 6 446 kn.j. viac ako v minulom roku.
Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opotrebovanej
a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov vyradila Svätojurská knižnica vo Svätom Jure
4 086 kn. j., MĹK Báhoň 3 110 kn. j., Malokarpatská knižnica v Pezinku 2 851 kn. j., OcK
v Dunajskej Lužnej 1 385 kn. j., OcK G. Kolinoviča Šenkvice 1 046 kn. j., OcK Lozorno 1 081
kn. j., Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave 680 kn. j., OcK Nová Dedinka 502 kn. j.,
MĽK Zohor 233 kn. j., OcK Hrubá Borša 174 kn. j., OcK vo Veľkých Levároch 99 kn. j.
Väčšie vyraďovanie v knižniciach prichádza spravidla po revízii knižničných fondov.
V roku 2010 ubudlo vo všetkých knižniciach okresov Pezinok, Malacky a Senec celkom 15 300
kn. j., čo je o 6 446 kn. j. viac ako v roku 2009.
Revízie knižničných fondov
V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z.z. knižnica uskutočňuje revíziu
knižničného fondu pravidelne:
1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každé 3 roky
2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 5 rokov. Na základe tohto
zákona uskutočnili v roku 2009 revíziu knižničných fondov nasledovné knižnice:

Okres Pezinok 4 knižnice – Svätojurská knižnica vo Svätom Jure, OcK G. Kolinoviča
v Šenkviciach, OcK Vinosady, OcK Vištuk, okres Senec 4 knižnice – MĽK Kaplna, OcK Nová
Dedinka, OcK Rovinka, OcK Veľký Biel – stále prebieha, v okrese Malacky v 5 knižniciach –
OcK Lozorno, OcK Plavecký Štvrtok, Mestská knižnica Ruda Morica Stupava, OcK Záhorská
Ves, MĽK Závod, aj tu revízia knižničných fondov stále prebieha.
Knižničné jednotky vo voľnom výbere
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú v porovnaní s inými typmi
knižníc výhodu tzv. voľného prístupu k fondu. Knižničný fond je prístupný na regáloch
a čitatelia majú možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2010
nachádzalo 551 232 kn. j., čo je 99,01 % celkového knižničného fondu. Zvyšok tvorí tzv.
skladová literatúra, ktorá sa podľa potreby dopĺňa do regálov výpožičných oddelení.
Knižničné jednotky spracované automatizovane
Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 198 140
kn.j. (35,59 %), čo je v porovnaní s minulým rokom o 9 807 kn.j. viac. Celý knižničný fond
má spracovaný OcK v Bernolákove, OcK Sološnica, OcK G. Kolinoviča v Šenkviciach a OcK
Rohožník. Mnohé knižnice už knižničný program zakúpili, priebežne svoje fondy spracúvajú.
Prepočty:
Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo z celého knižničného
fondu 45,97 kn.j., čo je o 1,24 menej, ako v minulom roku.
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2010 tvorila suma 59 145,7 €, čo je oproti roku
2010 menej o 934,3 €.
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup knižničného fondu
v roku 2010:
Okres Pezinok v obciach: v dvoch zakonzervovaných knižniciach Píla a Slovenský Grob.
Okres Senec v obciach: v štyroch zakonzervovaných knižniciach Kalinkovo, Kostolná pri
Dunaji, Miloslavov – Miloslava, Vlky, ale okrem nich aj vo funkčných knižniciach v obciach
Kráľova pri Senci, Malinovo, Miloslavov – Alžbetin Dvor, a Veľký Biel.
Okres Malacky v obciach: v dvoch zakonzervovaných knižniciach Borinka a Pernek, ale
okrem nich aj vo funkčných knižniciach v obciach Jablonové, Láb, Lozorno, Malé Leváre,
Suchohrad a Vysoká pri Morave.
Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2010 v jednotlivých
verejných knižniciach sú uvedené v priloženej tabuľke na konci Prehľadu činnosti v okresoch
Pezinok, Senec a Malacky.

3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
Počet výpožičiek verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky v rokoch 2005-2010
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Výpožičky spolu
467 622
444 021
419 997
420 162
400 466
396 631

Výpožičky
Počet výpožičiek celkom
Počet výpožičiek na obyvateľa
Počet výpožičiek na používateľa

2010
396 631
2,20
32,75

2009
400 466
2,30
33,60

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

Výpožičky
Počet výpožičiek celkom
Výpožičky pre deti
% výpožičky pre deti z výpožičiek
celkom

2010
396 631
104 204
26,27

2009
400 466
121 947
30,45

Rozdiel
-3 835
-17 743
-4,18

Výpožičky
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2010
215 475
110 457
70 699

2009
211 423
114 351
74 692

Rozdiel
+4 052
-3 894
-3 993

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

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

Z celkového počtu bolo 342 559 absenčných výpožičiek (86,36 %) a 54 072 prezenčných
výpožičiek (13,63 %).
Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2010 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 139 MVS iným knižniciam
a 214 MVS z iných knižníc. Svätojurská knižnica vo Svätom Jure od iných knižníc v rámci
MVS zapožičala 3 dokumenty, MĽK Báhoň 92 MVS iným knižniciam, Mestské kultúrne
stredisko – Mestská knižnica Senec zapožičala iným knižniciam 16 dokumentov, od iných 242
dokumentov a v rámci MMVS ako jediná knižnica v okresoch Pezinok, Senec a Malacky mala
zapožičané 3 dokumenty, OcK Hrubá Borša z iných knižníc zapožičala v rámci MVS 198

dokumentov, MĽK Zohor iným 3 a od iných 10 dokumentov, OcK Lozorno od iných 2
dokumenty, a MĽK Malé Leváre z iných knižníc 33 dokumentov.
Bibliografické a faktografické informácie
V roku 2010 poskytli knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 32 799 evidovaných
bibliografických a faktografických informácií. V porovnaní s minulým rokom je to o 3 663
informácií viac.
Počet študovní a čitární
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú spolu 39 študovní a čitární,
resp. čitárenských kútikov. V roku 2007 sa začal sledovať nový ukazovateľ – počet
akýchkoľvek miest v knižniciach, ktoré sú určené na štúdium alebo na čítanie. Vo verejných
knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 2010 bolo 418 takýchto miest na
sedenie, čo je o 19 miest viac ako v minulom roku. Veľa knižníc uvádza, že ešte stále nemá
pre svojich čitateľov žiadne miesto na sedenie.
Plocha knižníc, priestory pre používateľov
Celková plocha knižníc predstavuje 4 975,6 m2 (o 76 m2 viac v roku 2009), z toho
4 229,9 m2 je určených pre čitateľov (o 70 m2 viac), čo predstavuje 85,01 % celkovej plochy
knižníc.
4. ČITATELIA
V roku 2010 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zapísali 12 109 čitateľov, čo je oproti
roku 2009 viac o 193. Počet detských čitateľov oproti roku 2009 poklesol o 398 detí.
Čitatelia
Čitatelia celkom
Z toho deti do 15 rokov
% čitateľov z počtu obyvateľov

2010
12 109
4 595
6,74

2009
11 916
4 993
6,86

Rozdiel
+193
-398
-0,12

Čitatelia
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2010
4 573
3 567
3 969

2009
4 831
3 488
3 597

Rozdiel
-258
+79
+372

Čitatelia - deti do 15 r.
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2010
1 500
1 526
1 569

2009
1 801
1 567
1 625

Rozdiel
-301
-41
-56

% čitateľov z počtu obyvateľov
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2010
8,37
6,27
5,82

2009
8,90
6,40
5,53

Rozdiel
-0,53
-0,13
+0,29

2010
97 859

2009
98 092

Rozdiel
-233

Návštevníci knižnice
Počet návštevníkov
Počet návštevník. celkom

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

2010
667

2009
553

Rozdiel
+114

Podujatia Malokarpatskej knižnice v Pezinku
- pre dospelých čitateľov
V roku 2010 uskutočnila Malokarpatská knižnica v Pezinku 158 vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí pre používateľov, čo je o 3 menej ako v predchádzajúcom
roku. Pre deti bolo uskutočnených 129 kolektívnych podujatí, čo je o 16 viac ako v roku 2009,
z toho 63 hodín informačnej výchovy, čo je o 18 viac ako v predchádzajúcom roku.
Slovenská asociácia knižníc každoročne vyhlasuje Týždeň slovenských knižníc, do
ktorého sa pravidelne zapája aj naša knižnica. V roku 2010 sa už 11. ročník tohto úspešného
podujatia uskutočnil v posledný marcový týždeň. 22. marca sa konalo Slávnostné otvorenie
Týždňa slovenských knižníc v Malokarpatskej knižnici v Pezinku pod záštitou predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia MK
SR, Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc a riaditelia viacerých
knižníc Bratislavského kraja. Zahájenie týždňa bolo spojené s tradičným odovzdávaním ceny
Slovenskej asociácie knižníc SAKÁČIK 2009, ktorá bola udelená za realizáciu a interpretáciu
výsledkov výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji. Keďže pani riaditeľka
Malokarpatskej knižnice, Mgr. Anna Gašparovičová patrí medzi ocenených, bola jej pri tejto
príležitosti odovzdaná putovná soška SAKÁČIK 2009. V rámci TSK sa konalo aj Stretnutie s
finalistami ceny Anasoft litera 2009: Máriusom Kopcsayom, Petrom Krištúfkom a Jurajom
Šebestom, určené širokej verejnosti, ktoré moderoval populárny moderátor Dado Nagy.
Súčasťou Kultúrneho leta v Pezinku sa stalo podujatie s názvom Literárny kolotoč
v zámockom parku. Pre rekonštrukciu parku sa tento rok v poradí už 4. ročník uskutočnil
v Krušičovej kúrii na Radničnom námestí v Pezinku. Zameraný bol na autorské čítanie
z tvorby slovenských spisovateliek. Dňa 11. júla 2010 sa prezentovali autorky: Denisa
Fulmeková, Elena Hidvéghyová –Yung, Monika Kompaníková, Dana Podracká a Veronika
Šikulová. Podujatie moderovala naša kolegyňa, spisovateľka Veronika Šikulová.
26.10.2010 sa konal 10. ročník Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka
s medzinárodnou účasťou autorov z Mexika, Izraelu, Turecka, Macedónska, Francúzska,
Švédska a Nórska. Hostia Milana Richtera – riaditeľa festivalu, boli básnici Magnus WilliamOlsson, Knut Odegard, Mateja Matevski, Zvonko Taneski, Tarik Günersel, Alain Lance, Paula
Abramo, Tal Nitzanová a slovenská spisovateľka Veronika Šikulová. Podujatie je
organizované v spolupráci so Občianskym združením Svetový kongres básnikov.
Záver roka patril dvom spisovateľom - cestovateľom. Boris Filan s manželkou
besedoval o novej knihe Tajomstvo Budhovho úsmevu, v ktorej priblížil exotickú krajinu Srí
Lanka známu aj pod starším názvom Cejlón s množstvom fotografií.
Autor a cestovateľ Michal Knitl besedoval o knihe Na juhoamerickej vlne, ktoré
doplnil premietaním atraktívnych záberov z tejto časti amerického kontinentu.
Podujatia navštívilo spolu 563 návštevníkov.

- pre deti
Hodiny knižničnej gramotnosti organizované počas celého roka, určené deťom
predškolského veku a žiakom ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie
informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi.
Literárno-výtvarné súťaže - každý mesiac na inú tému, určené deťom ZŠ
a vyhlasovanie víťazov. Počas Týždňa slovenských knižníc vyhlásenie absolútnych víťazov.
Noc s Andersenom – netradičné podujatie s medzinárodnou účasťou určené detským
čitateľom - rozprávková noc plná hier a prekvapení, prechádzku nočným mestom, stretnutie
s mestskou políciou a jej štvornohými pomocníkmi, hľadanie pokladu, odkazy Andersenovi
nebeskou poštou, atď. Rozprávku na dobrú noc od Andersena deťom prečítal primátor mesta
Oliver Solga.
V knižnici sa nenudíme - cyklus podujatí pre prázdninujúce deti počas letných
prázdnin, rozvrhnutých do 8 týždňov, každý týždeň s iným programom - tvorivé dielne,
rozprávanie o Julesovi Verneovi, maľovanie s ilustrátorkou - držiteľkou Zlatého jablka BIB
2009 Martinou Matlovičovou. Deti spolu s ňou „ilustrovali“ rozprávku Tomáša Janovica
Drevený tato.

Podujatia navštívilo spolu 4 301 detí.
Literárno-matematické tajničky pre deti a Hodiny informačnej výchovy na pobočke
Cajlanská, ktoré navštívilo spolu 104 detí.
Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec
V roku 2010 MK v Senci opäť pripravila množstvo podujatí, pričom vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia organizovala s minimálnymi finančnými nákladmi.
Zámerom pracovníčok bolo pritiahnuť do knižnice čo najviac ľudí a prezentovať knižnicu ako
centrum komunitných činností seneckého regiónu. Cieľom pripravených podujatí bolo
zlepšenie knižnično-informačnej gramotnosti používateľov, propagácia literárnej tvorby
renomovaných, ale aj začínajúcich autorov. V roku 2010 knižnica pripravila veľký počet
podujatí – až 139, na ktorých sa zúčastnilo 2 432 osôb. Pravidelne sa konali exkurzie žiakov
a študentov, informačná výchova žiakov, besedy, súťaže, kvízy a literárne popoludnia pre
všetky základné a stredné školy, školské kluby a MŠ.
Stretnutie so známou spisovateľkou, z ešte známejšej rodiny, Veronikou Šikulovou sa
skladalo z dvoch častí. Popoludní prednášala o svojej práci, detstve, rodine a záujmoch deťom
zo ŠK, večer sa beseda konala pre študentov stredných škôl a pre dospelých čitateľov
a návštevníkov knižnice. Autorka pripravila prezentáciu svojich dvoch kníh, detskej knihy To
mlieko má horúčku a dospelej Domček jedným ťahom. Spisovateľka je aj našou kolegyňou,
pracuje ako knihovníčka v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Marec – Mesiac knihy nám
priniesol aj besedu so seneckým spisovateľom a zároveň vydavateľom Jozefom Zrnekom.
Porozprával deťom o ťažkej, ale zaujímavej práci na tvorbe detskej knihy. Pán Zrnek sa veľmi
rád stretáva so svojimi čitateľmi, aby sa dozvedel, čo ich zaujíma a to ho motivuje pri jeho
následnej tvorbe. Obľúbené podujatie pre žiakov ZŠ – Noc s Andersenom sa stretlo s veľkým
ohlasom vo viacerých štátoch Európy. V jednu noc naraz v školách, knižniciach, detských
a školských kluboch, dokonca i na hasičskej zbrojnici, spí vyše 10 000 detí.
Samozrejme že ho pripravili aj v Senci a to už 3. ročník. Tentoraz to bolo na výslovné
prianie 6. tiredy i s pani učiteľkou. Celý čas, strávený v knižnici, ale i v múzeu, na námestí
a tiež v hasičskej zbrojnici, bol plný zážitkov, zaujímavého rozprávania a činností, ktoré
deťom nedovolili ani na chvíľu sa nudiť. Podmienkou bolo, samozrejme, byť čitateľom
knižnice. Okrem preukazov spáčov bola účastníkom ponúknutá večera, raňajky a ovocné
občerstvenie. Niektoré akcie boli pripravované aj v spolupráci s inými organizáciami. Jednou
z nich je i beseda s Jozefom Banášom, spisovateľom a publicistom. Pripravil ju Senecký zväz
podnikateliek v spolupráci s knižnicou. Autor nám predstavil svoje dielo Zastavte Dubčeka!
Po zodpovedaní zvedavých i všetečných otázok všestranný umelec zaspieval a zahral na
gitare.

Stalo sa tiež dobrým zvykom, že v rámci získavania nových, mladých čitateľov,
Mestská knižnica v Senci každoročne organizuje súťaž o kráľa detských čitateľov. Skladá sa
z dvoch kôl, semifinálového a finálového, z ich druhé prebieha v knižnici za prítomnosti
poroty. Súťažiaci musia zodpovedať otázky z literatúry, kultúry, umenia, športu, zemepisu,
regiónu a víťaz získava hodnotnú cenu. Za rok 2010 sa vlády ujala kráľovná Albína Háršiová,
študentka osemročného gymnázia v Senci.
Ďalšou akciou, ktorá sa uskutočnila v spolupráci, bolo rozprávanie o Senegale a Líbyi.
Hosťom bola mladá cestovateľka a nádejná architektka – Anna Takácsová, ktorá prezentovala
svoje digitálne fotografie z ciest. Zážitok bol o to atraktívnejší a exotickejší, že miestnosť bola
upravená na spôsob života v krajine pre nás neznámej a veľmi vzdialenej.
Druhá októbrová sobota už po druhý raz v šiestich mestách bratislavskej župy bola
v znamení Jablkového hodovania. Pracovníci knižnice spolu s kolegami a kolegyňami z MKS
a MÚ ponúkali záujemcom o jablkové dobroty a koláče, pyré, štrúdľu, žemľovku, šalát
a proste všetko, čo sa dá upiecť a vyrobiť z tohto chutného ovocia.
Mládežnícky a detský klub Kincskereső pri mestskej knižnici má 35 členov, detí
a žiakov od 5 do 15 rokov. Stretávajú sa každú sobotu doobeda v Oddelení pre deti a mládež,
venujú sa literárnej činnosti, nacvičujú divadelnú hru, divadielko poézie, ľudové detské hry
a dramaticko-pedagogické hry. Organizovane navštevujú knižnicu malí členovia záujmového
krúžku Svet kníh ZŠ Alberta Molnára Szenciho s vyučovacím jazykom maďarským. Deti sú
zapísané do knižnice, organizujeme pre nich rozprávkové predpoludnia, besedy, prezentácie
nových kníh.
Významné podujatia v maďarskom jazyku: Rozprávkové predpoludnie s bábkovým
divadlom – Živá voda, na ktorom sa zúčastnilo 184 detí zo Senca a okolitých základných škôl
s vyučovacím jazykom maďarským.
V rámci Týždňa slovenských knižníc bola usporiadaná Knižná nedeľa, deň otvorených
dverí. Hosťom podujatia bol básnik Lajos Böröndi, ktorý prezentoval svoju novú básnickú
zbierku. Knižnica získala 30 nových čitateľov.
Pri príležitosti Dňa poézie knižnica usporiadala besedu s maďarským básnikom na
Slovensku, Ferencom Keszelim, o knihe Furafalva – Žartoviny z podivnej obce, kde každý
účastník dostal detskú básnickú zbierku venovanú básnikom.
Do programu študijného zájazdu do Győru zaradili návštevy kultúrno-historických
pamiatok, múzeí a koncert známej maďarskej speváčky pre deti, Judit Halász.
Na 100. výročie narodenia Kálmána Mikszátha spomínali súťažou o živote a diele
spisovateľa.
Do Oddelenia pre dospelých boli slávnostne zapísaní žiaci 9. ročníka ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským.
Divadlo Epopteia vystúpilo s rozprávkami o žene „Žena“ pred deťmi seneckých
a okolitých škôl.
V decembri 2010 bol usporiadaný seminár o živote a diele Alberte Molnára Szenciho,
prednášal znalec jeho diela Dr. Csaba Fekete, knihovník z Debrecína.
Podujatia v maďarskom jazyku sú usporadúvané v spolupráci s ZO CSEMADOK-om
v Senci a Občianskym združením Senec a okolie. Počet podujatí v roku 2010 bolo 139
s počtom účastníkov 2 432.
Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v tejto knižnici v roku 2010 boli
nasledovné:
- Dunaj v Amerike, autorské čítanie Michala Hvoreckého
- Beseda s Denisou Fulmekovou
- Exkurzie
- Kráľ detských čitateľov
- Literárno-vedomostný kvíz
- Literárny deň s Vierou Ryšavou - Valachovičovou pre MŠ
- Literárny deň s Vierou Ryšavou - Valachovičovou pre ZŠ

-

Noc s Andersenom
Rozprávanie o Martinovi Kukučínovi
Slávnostné otvorenie Oddelenia regionálnej literatúry – Záhorácky kút
Smelý Zajko – čítanie so žiakmi 3. ročníka ZŠ
Truhlica Pavla Dobšinského
Týždeň bez pokút
Vianoce očami detí – vianočné zastavenie v knižnici
Výstava – Ernest Wiesner, architekt
Výstava – Malacky na starých pohľadniciach
Výstava – Módne doplnky našich babičiek
Výstava – Portréty rozprávkových bytostí
Výstava – Rozprávková krajina
Výstava – Život a tvorba Martina Kukučína

Počet podujatí Mestskej knižnice v roku 2010 bol 59 s počtom účastníkov 3 588. Pri
tejto knižnici treba vyzdvihnúť to, že v čase, keď počet čitateľov v knižniciach výrazne klesá,
táto knižnica mala oproti roku 2009 prírastok čitateľov až o 488!
Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave
Počas jarných prázdnin pre deti do 10 rokov knižnica pripravila kvíz „Detský
milionár“. Po súťaži si deti pozreli rozprávky, dostali aj malé občerstvenie a traja najlepší aj
väčší „sladký balíček“.
Nástenné kvízy boli nasledovné: Apríl – mesiac lesov, Milionárik a Vesmír.
Exkurzie do knižnice spojené s rozprávkami navštívili deti MŠ I a MŠ II, knihovníčky
im čítali riekanky a hádanky a deti na záver zaspievali. Knižnicu 4 x navštívili budúci čitatelia,
prváci. Okrem toho na spoločnú výmenu kníh prišli žiaci ZŠ a členovia čitateľského krúžku
spolu 22 krát. Slávnostný zápis prvákov do knižnice spojený s rozprávkami a malým
darčekom sa uskutočnil 5x.
Súťaž o Kráľa detských čitateľov Stupavy robí knižnica každý rok, od roku 1997. V r.
2010 sa na troch súťažných kolách zúčastnilo 140 žiakov štvrtých ročníkov. 30 žiakov –
finalistov bolo pozvaných aj s rodičmi na slávnostnú korunováciu do Kultúrneho domu.
V rozprávkovo vyzdobenej veľkej sále bolo pre deti pripravené občerstvenie a všetci finalisti
dostali knihu a diplom za účasť. Kráľovná detských čitateľov dostala ešte tortu a hodinky od
primátora mesta Stupava. Tohto milého dopoludnia sa zúčastnili aj rodičia a súrodenci
finalistov, takisto aj zástupcovia ZŠ a MsÚ. Záverom bolo skonštatované, že deti predsa len
čítajú.
Literárna súťaž Príroda je život pre každého prebieha v knižnici už od roku 1996 na
počesť Ruda Morica. Propozície idú do ZŠ okresu Malacky a do ZŠ SNP Sučany. V roku 2010
sa do súťaže zapojilo 10 ZŠ, ktoré určí odborná porota, knihovníčky každoročne zostavia
zborníček, ktorý dostanú ocenení žiaci a aj ZŠ, ktorým boli propozície zaslané.
Dvaja z jednej lavice je súťaž pre šieste ročníky, kde vybraní žiaci odpovedajú na
vedomostné otázky a ich spolužiaci súťažia v zábavných medzikolách. Takto bolo do súťaže
zapojených 75 detí a knihovníčky im pripravili veselú rozlúčku so školským rokom.
Výmenná burza prebiehala počas letných prázdnin. Záujemcovia o výmenu
samolepiek futbalistov sa stretávali v knižnici, kde si medzi sebou vymieňali samolepky
a lepili si ich hneď do svojich albumov. Knihovníčky im pritom púšťali aj rozprávky. 57 detí sa
v knižnici stretlo 6x.
V priestoroch knižnice sú robené aj výstavky kníh k výročiam spisovateľov, prevažne
slovenských a tiež nástenky o slovenských autoroch a ilustrátoroch. Spolu bolo 51 podujatí
s počtom účastníkov 984.

Obecná knižnica Častá
V roku 2010 sa OcK v Častej zamerala na to, aby podporila Program na rozvoj
čitateľskej gramotnosti a preto v spolupráci so ZŠ Častá uskutočnila celkom 15 podujatí. Tieto
podujatia boli zamerané na to, aby sa u detí školského veku podporil kladný vzťah ku knihe
a hlavne aby sa zvýšil záujem o čítanie kníh. Z toho 4 podujatia boli zamerané i na
informačnú výchovu. Na 15-tich podujatiach sa zúčastnilo celkom 196 žiakov 1. a2. stupňa ZŠ.
V mesiaci marec, ktorý je tradične venovaný knihe sa pre všetkých návštevníkov knižnice
konali výstavky kníh. Aj v tejto knižnici bol nárast čitateľov oproti minulému roku o 26
nových používateľov.
Obecná knižnica Gabriela Kolinoviča v Šenkviciach
V roku 2010 knižnica nadviazala na dobrú spoluprácu s MŠ a ZŠ Šenkvice
a zorganizovali viacero kolektívnych podujatí pre detských čitateľov. Pre deti z materského
centra Adamko bolo každý mesiac zorganizované spoločné čítanie rozprávok pod názvom
Čítajme si spolu. Pre deti z materskej školy sa v septembri začal cyklus dialogizovaného
čítania ľudových rozprávok spojený s prácou s prečítaným textom pod názvom Z rozprávky
do rozprávky. Pre žiakov 1. ročníka ZŠ a najstarších žiakov MŠ boli uskutočnené spoločné
stretnutie spojené s čítaním, súťažami a kreslením pod názvom My už vieme čítať. Druháci sa
zúčastnili zážitkového čítania z knihy Zverinec na siedmom poschodí a pre tretiakov pani
knihovníčka pripravila dopoludnie s ľudovou rozprávkou, v ktorom riešili kvíz, súťažili, čítali
rozprávku a pracovali s textom. Štvrtáci sa po druhýkrát zúčastnili už obľúbenej Noci
s Andersenom. Program bol zostavený zo súťaží družstiev, kvízov, čítania Andersenových
rozprávok, tvorivých dielní, diskotéky a čítania na dobrú noc. Pre piatakov pripravili
Stretnutie s ľudovou povesťou, šiestaci sa zapojili so Strašidelného čítania, v ktorom aj
súťažili o najlepšiu masku a najstrašidelnejší príbeh. Napokon siedmaci si vyskúšali svoje
vedomosti v Literárnom milionárovi. Počet podujatí v roku 2010 bolo 42 s počtom účastníkov
860. Počet čitateľov stúpol o 3.
Obecná knižnica v Dunajskej Lužnej
V priebehu roka 2010 knižnica zorganizovala literárno-dramatické čítania pre
školopovinné deti vo veku 6 až 15 rokov v počte 6 stretnutí (6 dní) s niekoľkými turnusmi,
ktorých sa zúčastnilo vyše 400 detí zo ZŠ v Dunajskej Lužnej. Na tieto podujatia boli použité
finančné prostriedky získané ŠKK – priblíženie osobnosti spisovateľa, práca s knihou
z grantového systému Ministerstva Kultúry SR na podporu realizácie projektu s názvom
Vytváranie komunitných aktivít v Obecnej knižnici v Dunajskej Lužnej – Zabezpečenie
komunitných aktivít. Počet podujatí bolo 6, s počtom detí 464.
Obecná knižnica Nová Dedinka
-

-

-

-

Anton Habovštiak – podujatie pre žiakov ŠKK – práca s knihou O kaštieli v šírom
poli, čítanie rozprávky Ako Kubo k peniazom prišiel, rozhovor o obsahu rozprávky,
kreslenie na danú tému
Karel Čapek – pre žiakov ŠKK – priblíženie života a diela bratov Čapkovcov,
rozprávanie o knihách Dášenka, O psíčkovi a mačičke, dramatizácia rozprávky Ako
psíček a mačička piekli tortu, ľubovoľné kreslenie
Marec mesiac knihy – pre deti MŠ – oboznámenie sa s knižnicou, práca s knihou
O Guľkovi Bombuľkovi od M. R. Martákovej, dramatizácia rozprávky Ako vrabčeka
ťahali zo studne
Noc s rozprávkou – pre žiakov ŠKK – priblíženie osoby H. Ch. Andersena, čítanie
rozprávky Divé labute, skladanie obrázkov z rozstrihaných ilustrácií, čítanie rozprávok
žiakmi, hlavolamy a hádanky, počúvanie rozprávky na dobrú noc

-

-

Ján Navrátil – pre žiakov ŠKK – životopis J. navrátila, oboznámenie sa s niektorými
knihami, ktoré sa od neho v knižnici nachádzajú (Pramienok, Dobré ráno, Kvetúzik
a Inovaťka, Čiarky, Riekanky, Z hliny), práca s knihou Riekanky, zápis krátkych
riekaniek
Jozef Cíger Hronský – pre žiakov Budkáčik a Dubkáčik a Smelý Zajko, čítanie úryvku
s dramatizáciou, kreslenie na tému
Pavol Dobšinský – pre žiakov 1. stupňa ZŠ – Dobšinský ako zberateľ rozprávok, Práca
s knihou Trojruža, rozhovor o jednotlivých rozprávkach z tejto knihy, lúštenie
krížoviek, kreslenie na tému.
Počet podujatí v roku 2010 bolo 7 s počtom účastníkov 184.

Miestna ľudová knižnica Zohor
úspešne pokračovala v spolupráci so ZŠ a školským klubom a spoločne pripravili viac
akcií. Prvýkrát to boli akcie: návšteva Bibiany, divadla, výlet do Bratislavy, Bibliotéka, Noc
s Andersenom, Číta celé Slovensko, kde v popoludňajších hodinách bola dočítaná kniha od
Gajdošíka Zverinec na siedmom poschodí, ktorú začali žiaci čítať na hodinách slovenského
jazyka v dopoludňajších hodinách. Čo sa týka hodín informačnej výchovy, knižnicu v marci
navštívili deti z materskej školy a žiaci prvých až štvrtých ročníkov zo ZŠ. V novembri prišli
žiaci piatych ročníkov na prednášku o triedení, katalogizácii a knihovníckych programoch
/informačná výchova/. Počas roka prebehlo aj čítanie kníh pre deti zo školského klubu pri ZŠ
v Zohore a výstavky kresieb, ktoré deti nakreslili. Počet podujatí v roku 2010 bolo 22
s počtom účastníkov 694.
Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr
Vzdelávanie a kultúrno-spoločenské podujatie – informačná výchova pre žiakov ZŠ
prebehla 3x. MŠ v rámci informačnej výchovy navštívila knižnicu 2x. Počet podujatí v roku
2010 boli 3 s počtom účastníkov 35.
Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb
Exkurzie do knižnice spojené s literárnymi kvízami z MŠ a ZŠ. Ďalej prebehla
beseda Kedy je nám s knihou dobre – žiaci ŠK pri ZŠ Láb. Informatívna – informačná
výchova – získavanie zručností a návykov. Knižnica tiež zorganizovala pravidelne opakujúce
sa podujatie Čítame s dôchodcami : Hajdin : Macejku – 1 x týždenne. Počet podujatí v roku
2010 bolo 26 s počtom účastníkov 91.
Metodické návštevy a konzultácie
Metodickú činnosť na úrovni okresov a Bratislavského samosprávneho kraja vykonáva
Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2010 uskutočnila 62 metodických návštev a 278
metodických konzultácií, čo je o 164 metodických konzultácií viac ako v roku 2009.
6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2010 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 101 osobných
počítačov, (pribudlo 6 počítačov). Pre verejnosť bolo prístupných 51 osobných počítačov,
www stránku majú 4 knižnice, wifi pripojenie má 5 knižníc.
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Automatizácia knižničných činností
V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 16 knižníc pracuje na báze knižničnoinformačného systému:
•

•

•
•

Advanced Rapid Library (aRL) majú knižnice: Malokarpatská knižnica v Pezinku,
(spracovaných 98,46 % knižničných jednotiek), Mestské kultúrne stredisko v Senci –
mestská knižnica Senec (74,47 %) a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská
knižnica (53,41 %).
KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice/ zakúpili
Svätojurská knižnica vo Svätom Jure (19, 72 %), Knižnica Vincenta Šikulu – OcK
Dubová (14,27 %), OcK Častá (4,35 %), OcK G. Kolinoviča Šenkvice má spracovaný
celý fond (100 %), Veľké Leváre (72,76 %), Plavecký Štvrtok (0 %), OcK v Zohore
prešla z programu TOPSET Stupava na KIS MaSK, fond spracováva znova a má
spracovaných 26,02 % knižničného fondu.
PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracovaný celý knižničný
fond (100 %).
TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK v Jakubove (0 %), OcK
Gajary (0 %), OcK Sološnica uvádza spracovaný celý fond (100%), OcK Suchohrad (0
%), OcK Rohožník (100 %)

Okres
Okres Pezinok

Okres Senec
Okres Malacky

Knižnica

KF

MK Pezinok
OcK Častá
OcK Dubová
MsK Svätý Jur
OcK G. K. Šenkvice
MsK Senec
OcK Bernolákovo
MsK Malacky
OcK Veľké Leváre
OcK Gajary
OcK v Jakubove
OcK Zohor
OcK Sološnica

93 277
9 765
3 460
8 961
6 655
39 759
24 284
35 606
7 009
12 283
4 959
15 632
6 018

Z toho spracované
automatizovane
91 843
425
1 279
1 768
6 655
29 610
24 284
19 019
5100
0
0
4 069
6 018

Nárast
2 933
425
279
1 768
0
2 552
0
946
400
0
0
832
0

% sprac.
KF
98,46 %
4,35 %
14,27 %
19,72 %
100 %
74,47 %
100 %
53,41 %
72,76 %
0%
0%
26,02 %
100 %

3 Okresy spolu

OcK Suchohrad
OcK Plav. Štvrtok
DK OcK Rohožník
Knižnice spolu

3 285
5 711
8 070
556 703

0
0
8 070
198 140

0
0
0
9 807

0%
0%
100 %
35,59 %

Internetové služby
V roku 2010 poskytovalo internetové služby verejnosti 19 knižníc okresov Pezinok,
Senec a Malacky na 51 počítačoch.
Webové stránky
Vlastnú webovú stránku má v súčasnosti jedna knižnica, je to regionálna knižnica s krajskou
pôsobnosťou:
• Malokarpatská knižnica v Pezinku www.knizicapezinok.sk
Webové stránky v rámci webovej prezentácie svojho zriaďovateľa majú tri knižnice:
•

Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica Senec
http://www.msks-senec.sk/kni-nica

•

Mestské centrum kultúry Malacky
http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=776

•

Obecná knižnica Plavecký Štvrtok
http://kniznicaps.webnode.sk/

On-line katalóg dokumentov v katalógu vystavený na internete má Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Mestské kultúrne stredisko Senec – Mestská knižnica a Mestské centrum
kultúry Malacky – Mestská knižnica. V roku 2010 do elektronických katalógov knižníc
vstúpilo 7 500 používateľov.
7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE
Zamestnanci
V roku 2010 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky pracovalo
37,67 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 35,42 žien, (94,02 % všetkých
zamestnancov). V štyroch knižniciach (Dubová, Modra, Čataj a Lozorno) pracovalo
v prepočítanom stave 2,25 mužov. V porovnaní s rokom 2009 sa počet zamestnancov
zvýšil o 1,77. Okres Pezinok mal 20,88, okres Senec 8,79 a okres Malacky 8 zamestnancov (v
prepočítanom stave).
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo:
•

•
•

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

zamestnanci - knihovnícke
činnosti
zamestnanci VŠ vzdelanie
knihovnícke

33,67

3

zamestnanci SŠ vzdelanie
knihovnícke
zamestnanci VŠ vzdelania
iného zamerania

17,89

6,92

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

V Pezinku dňa 7. 4. 2011
Spracovala: PhDr. Katarína Benciová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
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