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ÚVOD
Malokarpatská knižnica v Pezinku v zmysle platných legislatívnych noriem (zákon č.
183/2000 Z.z. o knižniciach) 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 v r. 2011 patrilo 66 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.
Výpožičný čas knižnice je 47 hodín týždenne. Knižnica je otvorená denne okrem nedele.
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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, ktoré sa
konali raz mesačne za prítomnosti vedúcich útvarov. V riadení bola venovaná pozornosť
priebežnému plneniu plánovaných úloh, pripravovaným podujatiam, aktuálnym trendom
v oblasti knižničnej práce a informačných technológií.
Z oblasti riadenia boli vypracované:
• Plán činnosti knižnice na rok 2012. Vypr. A. Gašparovičová a kol.
• Vyhodnotenie činnosti za rok 2010. Vypr. A. Gašparovičová a kol.
• Komentár k štatistickému vyhodnoteniu činnosti knižníc v Bratislavskom
samosprávnom kraji za rok 2010. Vypr. K. Benciová.
Interné materiály:
• Dodatok ku Knižničnému a Výpožičnému poriadku /Cenník knižničných služieb na
rok 2011/
• Interné smernice Malokarpatskej knižnice v Pezinku:
- Interná smernica č. 1/2011 k verejnému obstarávaniu v Malokarpatskej knižnici
v Pezinku. Dodatok č. 2
- Interná smernica č. 2/2011: Ochrana majetku Malokarpatskej knižnice v Pezinku
- Dodatok k Pracovnému poriadku Malokarpatskej knižnice v Pezinku
• Koncepcia metodickej činnosti v podmienkach BSK. Vypr. A. Gašparovičová.
1.2. Plnenie personálnych úloh a úloh v oblasti starostlivosti o pracovníkov
Malokarpatská knižnica v Pezinku zamestnávala v roku 2011 v priemere
19 zamestnancov /FO/, čo predstavovalo 17 pracovných úväzkov. Od septembra 2011 bolo
vytvorené nové pracovné miesto projektového manažéra, na ktoré sme získali zvýšenie
mzdových prostriedkov rozpočtovým opatrením zriaďovateľa BSK. Z toho boli dvaja
prevádzkoví a 16 odborní pracovníci, ktorí boli zaradení do jednotlivých útvarov:
I. Útvar metodiky a koordinácie
II. Útvar knižnično-informačných fondov
III. Útvar knižnično-informačných služieb
IV. Útvar ekonomicko-technickej činnosti
a/ vzdelanostná štruktúra:
VŠ
ÚSO
ÚS všeobecné

8
10
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 pracovali ako konzultačná služba pri verejnom
internete a v študovni a vypomáhali v oddelení pre deti pri príprave podujatí.
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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 a PO 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 absolvovali školenie k BOZP a PO aj praktické
cvičenie z požiarnej ochrany. Každý nový zamestnanec absolvoval vstupné školenie k PO
a BOZP.
Sociálna starostlivosť bola zameraná na zabezpečenie stravovania pracovníkov počas
pracovnej zmeny s príspevkom na stravovanie z prevádzkových nákladov a sociálneho fondu.
Počas tropických horúčav v letných mesiacoch bola zo sociálneho fondu zakúpená pre
pracovníkov minerálna voda a upravený pracovný režim zamestnancov.
c/ vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci knižnice sa v roku 2011 venovali ďalšiemu vzdelávaniu a zvyšovaniu
kvalifikácie. Pracovníčka odd. beletrie a spoločensko-vednej literatúry pokračovala
v magisterskom štúdiu externou formou.
Ostatní zamestnanci sa zúčastňovali odborných seminárov, školení a porád
organizovaných verejnými a vedeckými knižnicami, profesijnými odbornými združeniami
a vzdelávacími agentúrami. Knižnica zabezpečila vlastné vzdelávanie zamestnancov.
Vzdelávanie bolo zamerané na odborné knižničné činnosti, prácu s čitateľom, firemnú kultúru
organizácie a prácu v KIS. Dôraz sa kládol aj na samoštúdium a individuálne vzdelávanie
zamestnancov.
d/ účasť na vzdelávacích a odborných podujatiach
- Ako ďalej vo vzdelávaní knihovníkov, BA, CVTI SR 17. 2. 2011, A. Gašparovičová,
K. Benciová
- Krajská porada bibliografov TTSK a BSK, Záhorská knižnica Senica 8. 3. 2010,
A. Gašparovičová, K. Benciová
- VZ SAK, Martin SNK 22.3.2011, A. Gašparovičová,
- Seminár o portáli „Spýtajte sa knižnice“, SNK Martin 19.05.2011, M. Féderová
- INFOS, medzin. inf. sympózium, Stará Lesná 5. – 9. 05. 2011, A. Gašparovičová
- Bratislavské bibliografické dni 2011, UKB Bratislava 6. -7. 6. 2011, K. Benciová
- Zasadnutie Koordinačnej rady pre bg. činnosť v SR, SNK Martin, 15. 6. 2011, K. Benciová
- Školenie na MARC 21 – spracovanie monografií, SPK Nitra 6.7.2011, D. Sedláčková,
M. Féderová
- Školenie na MARC 21 - periodiká, MkK v Pezinku, 22.6.2011, M. Follrichová,
K. Benciová, M. Féderová
- Zaškoľovanie na KIS Clavius, 23.06.2011, M. Féderová
- Kaštiele a kúrie v BSK , seminár v Tomášove, 20. 9. 2011, A. Gašparovičová, K. Benciová,
Ľ. Navrátil
- Moravská zemská knihovna a Knihovna Jiřího Mahena Brno, exkurzia, 21. 9. 2011,
K. Benciová
- Kolokvium českých, moravs. a slov. bibliografov, Jihlava ČR 2.-4. 10. 2011,
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A. Gašparovičová, K. Benciová
- Vedenie ľudí v kultúrnych organizáciách. NOC BA, Strečno, 5.-6. 10. 2011, K. Benciová
- Firemná kultúra v praxi knižníc, MkK v Pezinku 26. 10. 2011, všetci zamestnanci
- 12. Slovenská bibliografická konferencia, Martin SNK 7.-9. 11. 2011, K. Benciová,
D. Sedláčková, V. Šafrová
- Nové trendy v knižniciach, Bratislava, UKB 14. 11. 2011, K. Benciová
- Zasadnutie koord. rady pre bg. činnosť v SR, Martin 22. 11. 2011, K. Benciová
- Biblioterapia a jej využitie v knihovníckej praxi, UKB 23. 11. 2011, A. Gašparovičová,
K. Benciová
- Porada riaditeľov a metodikov, Martin SNK 23. 11. 2011, A. Gašparovičová, K. Benciová
- Bibliotéka Bratislava, medzin. kniž. veľtrh 2011, 3. – 4.11..2011, A. Gašparovičová,
K. Benciová , O.Rybecká, M. Féderová, M. Valachovičová
- Celoslovenská porada metodikov ku štatistike 2011, Martin SNK 13. 12. 2011, K. Benciová
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 2011 a bola zameraná na finančné riadenie.
Kontrolnú činnosť vykonávala riaditeľka, vedúca a pracovníčka útvaru ekonomickotechnickej 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.
Bola vymenovaná inventarizačná komisia a vydaný príkaz na vykonanie inventarizácie
majetku knižnice k 31.12.2011.

2.

Knižnično-informačné fondy
2.1. Doplňovanie knižničného fondu

Doplňovanie knižničného fondu (KF) v roku 2011 zohľadňovalo finančné prostriedky na
nákup knižničného fondu, potreby a požiadavky používateľov knižnice a aktuálnu ponuku na
knižnom trhu. Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu knižnice sme 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 % 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.

4

2.2.Tematické oblasti doplňovania knižničného fondu
Pri doplňovaní KF sme vychádzali z potrieb a požiadaviek používateľov knižnice.
Z oblasti beletrie sme sa zamerali predovšetkým na knihy slovenských spisovateľov, novinky
z prekladovej svetovej literatúry pre dospelých aj pre deti.
Z náučnej literatúry boli najžiadanejšie oblasti: pedagogika a výchova, vzdelávanie
dospelých, sociálna práca vo všetkých oblastiach, starostlivosť o starých občanov,
ošetrovateľstvo, tvorivosť detí i dospelých, cestovanie, zdravie a životný štýl, pribudli však aj
právnická literatúra, cestovný ruch, ekonomická kríza a študijná literatúra pre študentov VŠ aj
stredoškolákov z rôznych vedných odborov.
Regionálne oddelenie - v minulom roku vyšlo mnoho nových monografií o obciach
a mestách regiónu, zakúpili sme aj monografie regionálnych osobností – novinky, prípadne
staršie vydania, ktoré nám vo fonde chýbali. Do fondu regionálnej literatúry /FRL/ pribudlo
88 regionálnych monografií. Knihy sme získavali kúpou, ale aj darom od jednotlivých obcí a
od regionálnych autorov. Staršie vydania sa nám podarilo získať z antikvariátov.
Fond študovne sme doplnili najmä o encyklopedickú literatúru, zamerali sme sa na
monografie a životopisné diela významných slovenských osobností, slovníky z rôznych
vedných oblastí.
Knižnica odoberala publikácie z oblasti podnikania a ekonomicko–právne príručky,
ktoré sú využívané a žiadané hlavne podnikateľmi aj študentmi ekonomických smerov.
Tab. 1: Tematické triedenie KF
N
K
MN
M
Spolu
1 180
1 330
177
718
3 405
N – náučná pre dosp., K – krásna pre dosp., M – krásna pre deti, MN – náučná detská
Tab. 2: Rozdelenie podľa oddelení
Odd. pre dosp. Odd.pre
Študovňa
deti
2 133
743
106

Region. odd.
146

pobočka
Cajla
277

Spolu
3 405

Do fondu knižnice okrem kníh a brožúr pribudli aj 2. zv. elektronických /ED/ a 23
audiovizuálnych dokumentov /AVD/.
Tab. 3: Čistý fond
N
r. 2010
31 095
prírastok
2011
1 180
vyradené
2011
- 388
Spolu 2011
31 887

K
38 135

MN
5 491

M
18 556

Spolu
93 277

Hodnota
344 174,13 €

1 330

177

718

3 405

25 877,50 €

- 1 337

- 406

- 1 040

- 3 171

- 6 695,99 €

38 128

5 262

18 234

93 511

362 650,61 €

2.3. Spracovanie knižničného fondu
Prírastky KF boli do 15. 8. 2011 spracované v knižnično-informačnom systéme /KIS/
Advanced Rapid Library /ARL/. Od 15.8.2011 sme začali katalogizovať v programe Clavius.
Pri katalogizovaní postupujeme podľa anglo–amerických pravidiel spolu
s medzinárodným štandardom – bibliografickým popisom (ISBD) vo formáte MARC21.
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Spracovaný KF je ošetrený čiarovým kódom potrebným k modulu Výpožičky. Katalógy sú
prístupné čitateľom v module Carmen.
Po prechode na KIS Clavius sme pripomienkovali nedostatky a odstraňovali chyby,
ktoré vznikli konverziou na nový program. Opravovali sme chybné údaje v databáze, ktoré
sme priebežne zistili.
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 2011 sme pokračovali v retrokatalogizácii KF na pobočke Cajlanská. Súčasne
sme spracovali literatúru, ktorá sa priebežne vracala od čitateľov, a ešte nebola spracovaná.
Ku koncu roka 2011 konštatujeme ukončenie retrokatalogizácie, KF je v elektronickom
katalógu spracovaný na 100 %.
2.5 Vyraďovanie
Počas roka 2011 sme priebežne vyradili knihy, ktoré boli neaktuálne, poškodené
a nedobytné. Celkovo sme vyradili 3 171 zv. v hodnote 6 695,99 €.
Tab. 4: Vyradené

N

K

MN

M

Celkom

Hodnota

Vyrad. 2011
2010

388
37 256

1 337
41 562

406
3 891

1 040
19 351

3 171
102 060

6 695,99
97 965,49

Spolu 2011

37 644

42 899

4 279

20 391

105 231

104 661,48

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 k 31.12.2011 obsahoval 93 511 knižničných jednotiek /k.j./.
Okrem klasických tlačených kníh ho tvorili aj špeciálne typy dokumentov – audiovizuálne
a elektronické dokumenty (encyklopédie, jazykové slovníky a databázy na CD ROM-och).
Čitatelia mali k dispozícii 102 titulov periodík, z toho 32 titulov regionálnych periodík
(vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 15 zahraničných titulov časopisov.
Prírastok KF v roku 2011: 3 405 zv. v hodnote 25 877,50 €
- z toho: knihy – 3 380 zv.
ED –
2 zv.
AVD –
23 zv.
Prírastok : - kúpou
2 083 zv. v hodnote 17 622,14 €
- darom (dary + náhrady) 1 322 zv. v hodnote 8 255,36 €
z toho Grant MK SR
565 zv. v hodnote 4 000,00 €
Úbytok:
3 171 zv. v hodnote 6 695,99 €
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Na nákup knižničného fondu sme v roku 2011 minuli 25 877,50 €, čo je oproti minulému
roku menej o 1 809,22 €.
Tab. 5: Knižničný fond
Knižničný fond
Knižničný fond celkom
Počet zväzkov na čitateľa
Počet zv. na obyvateľa

2010
93 277
29,86
4,18

2011
93 511
27,3

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 dospelých čitateľov a deti, 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.
Tab. 6: 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

2011
93 511
3 405
1 322
576
3 405
3 171

Suma v € 2011
362 650,61 €
25 877,50 €
8 255,36 €
4 000 €
17 622,14 €
6 695,99 €

2.7 Ochrana knižničného fondu
Ochrana knižničného 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.
Na ochranu fondu slúži tiež v oddelení pre dospelých čitateľov elektronická brána.
Životnosť kníh sa predlžuje balením do fólie. V oddelení pre dospelých čitateľov aj v
oddelení pre deti je fond chránený kamerovým systémom, ktorý sme získali z prostriedkov
grantového systému MK SR.
2.8 Metodika
V roku 2011sme uskutočnili 15 metodických konzultácií pre knižnice v regióne.
V MsK Senec sme okrem iného riešili zmenu lokácie a dislokácie. Okrem toho sme
konzultovali problémy a chyby pri spracovaní kníh a pri mesačnej a ročnej štatistike.
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3. Knižnično-informačné služby
3.1. Používatelia a návštevníci
Tab. 7: Porovnávacia tabuľka knižnično-informačné služby

MK spolu

2011

2010

Rozdiel+/-

Počet čitateľov
Deti do 15 rokov
Počet návštevníkov
Počet výpožičiek
Z toho: absenčné
Prezenčné
MVS od iných
iným
Podujatia
Návštevníci podujatí
Informácie
Ø denná návštevnosť
Ø denná výpožička

3 429
1 060
38 709
189 034
148 625
40 409
231
175
202
5 855
24 689
154,83
756,13

3 123
867
34 649
188 572
139 836
48 736
214
139
158
4 968
30 302
138,04
751,28

+ 306
+ 193
+ 4 060
+ 462
+ 8 789
- 8 327
+ 17
+ 36
+ 44
+ 887
- 5 613
+ 16,79
+ 4,85

Služby knižnice v roku 2011 využilo 3 429 zaregistrovaných čitateľov, o 306 viac
ako v roku 2010, z toho 1 060 detí do 15 rokov – viac o 193. Prioritou činnosti knižnice je
podpora čítania detí a mládeže. Deti navštevujú knižnicu od predškolského veku, a to nielen
s rodičmi. Knižnica každoročne pripravuje podujatia pre materské školy, ktoré sú prijímané
veľmi pozitívne.
Počet obyvateľov Pezinka bol 22 303; k 1. 9. 2010 bolo 1 977 školopovinných detí.
Počet čitateľov z počtu obyvateľov je 14 %, počet detských čitateľov z počtu školopovinných
detí predstavuje 43,85 %.
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V priebehu roka 2011 navštívilo Malokarpatskú knižnicu 38 709 návštevníkov bez
návštevníkov podujatí a internetu. V porovnaní s rokom 2010 bol počet návštevníkov knižnice
celkovo vyšší o 4 060. Na zvyšujúcej sa návštevnosti knižnice ako aj výpožičkách má
významný podiel kvalitný knižný fond, a to najmä v oblasti náučnej a študijnej literatúry,
ktorý sme dokázal pravidelne aktualizovať i napriek finančnej kríze, ktorá poznačila aj
rozpočet knižnice. Čitatelia vyjadrujú spokojnosť s kvalitou aj zložením knižničného fondu.
Knižnica pripravila 202 podujatí, čo je o 44 viac ako v predchádzajúcom roku, a tieto
podujatia navštívilo 5 855 návštevníkov. Počet návštevníkov podujatí sa zvýšil o 887 oproti
predchádzajúcemu roku.
Počet návštevníkov internetu z roka na rok klesá, preto sme od septembra 2011 zrušili
internet klub. Internetové služby poskytujeme nielen čitateľom ale aj verejnosti
v multimediálnej študovni. V r. 2011 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.

3.2. Výpožičky a služby
Základné knižničné služby: prezenčné a absenčné výpožičky.
Špeciálne služby: medziknižničná výpožičná služba (MVS), rezervácie kníh, prolongácia
kníh, reprografické služby, t.j. vyhotovenia kópií z dokumentov knižnice pri dodržaní
autorského zákona, rešeršné a bibliograficko-informačné služby, poskytovanie internetových
služieb pre čitateľov aj pre verejnosť.
V roku 2011 knižnica prostredníctvom svojich oddelení a pobočky realizovala spolu
189 034 výpožičiek, čo bolo o 462 viac ako v minulom roku.
Z počtu výpožičiek bolo: 148 625 absenčných /+ 8 789/
40 409 prezenčných výpožičiek /- 8 327/.
Najväčší nárast počtu výpožičiek oproti roku 2010 zaznamenali výpožičky krásnej
literatúry – pre dospelých o 10 439 (65586 výpožičiek z r. 2011 oproti 55 147 z r. 2010) u detí
22 234 výpožičiek z r. 2011 oproti 19 347 z r. 2010). Mierny nárast bol vykázaný pri
výpožičkách odbornej literatúry pre dospelých (o 2998). Výpožičky odbornej literatúry pre
deti klesol z 12 960 z roku 2010 na 10 457 v r. 2011.
Opäť vzrástol počet výpožičiek z fondu regionálnej literatúry /+852/, ktorý
zaznamenávame po spracovaní FRL do databázy kníh a v online katalógu. Tým bola
zabezpečená lepšia dostupnosť používateľov k tomuto fondu cez online kataóg. Záujem
o FRL spôsobil aj vzrastajúci záujem o štúdium a poznanie problematiky regiónu. Na
pobočke Cajlanská sme zaznamenali pokles výpožičiek o 1 068. 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 756 zv. kníh a iných dokumentov. Priemerná
denná návštevnosť knižnice bola 155 čitateľov. Vzrástol počet výpožičiek prostredníctvom
Medziknižničnej výpožičnej služby /MVS/ iným knižniciam ako aj z iných knižníc.
Pokles počtu vykazovaných informácií je daný zmenou evidencie informácií, keď sa
pre štatistické účely zarátavajú iba informácie písomne zdokumentované a nezapočítavajú sa
ústne informácie bez písomnej evidencie.
Pokles výpožičiek na pobočke Cajlanská bol zapríčinený tým, že pobočka bola kvôli
rekonštrukcii a maľovaniu mesiac zatvorená.
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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
Fond regionálnej literatúry (FRL) buduje a sprístupňuje oddelenie regionálnej
bibliografie a informácií. Dôslednou heuristikou oddelenia akvizície v roku 2011 pribudlo do
FRL 149 knižničných jednotiek. Fond je sprístupňovaný k prezenčnému štúdiu, len vo
výnimočných prípadoch sa požičiava aj absenčne. Zaznamenali sme 2 854 prezenčných
výpožičiek z fondu regionálnej literatúry, čo je o 717 viac ako v r. 2010. Fond bol spracovaný
v programe Advanced Rapid Library a sprístupnený v elektronickom katalógu. Od 15.8.2011
je fond spracovaný v programe Clavius a čitateľom prístupný v module Carmen.
V roku 2011 sme vyexcerpovali 548 regionálnych článkov z celoštátnej tlače
a elektronicky spracovali spolu 1 074 článkov (z toho za okres Pezinok 599 článkov, Malacky
283 a Senec 192 článkov). Regionálne články z celoštátnych periodík uchovávame iba v
elektronickej podobe. Regionálne periodiká archivujeme kompletne.
V r. 2011 sme analyticky spracovali a archivovali 32 titulov regionálnych periodík a
70 titulov celoštátnych periodík, spolu 102 titulov.
Tab. 8 Regionálne periodiká podľa okresov
2011
Tituly
Články
spracované
Okres Pezinok
11
599
Malacky
13
283
Senec
8
192
VÚC BSK
Spolu
32
1074

4.2.

Články
excerpované
262
70
83
133
548

Regionálna bibliografia

V r. 2011 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 2011,

Bibliografie sme v elektronickej forme poskytli obecným a mestským úradom v uvedených
okresoch, ako aj Slovenskej národnej knižnici v Martine a zriaďovateľovi Bratislavskému
samosprávnemu kraju. Materiály sú prístupmé aj na webovej stránke knižnice
www.kniznicapezinok.sk.
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4.3. Databáza Osobnosti a osoby regiónu
Databáza 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 v roku 2011 56
záznamov (okres Pezinok 27, Malacky 19 a Senec 10 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“. V roku 2011 sme zaznamenali 154 nových mien, podľa okresov:
Pezinok 73, Malacky 46 a Senec 35 osôb.
V roku 2011 sme pokračovali v spracovávaní regionálnej faktografie, t.j. pamiatok,
rodov, naďalej rozširujeme databázu korporácií, akcií a geografických mien. Všetky databázy
sú v elektronickej forme, nebudujeme klasické kartotéky.
Databázy budované v oddelení regionálnej bibliografie a informácií:
•
•
•
•
•
•

databázu regionálnych osobností,
databázu osôb žijúcich v regióne
databázu regionálnych pamiatok,
databázu rodov,
databázu geografických mien,
databázu reg. korporácií a akcií.

4.4 Informačná činnosť
V rámci informačných služieb sme poskytli návštevníkom 9 562 bibliografických
a faktografických informácií. V roku 2011 sme vypracovali 56 rešerší. Viď. Príl. 2
Rešeršovali sme z vlastnej databázy, ako aj z externých databáz. Záujemcami o informácie a
rešerše sú predovšetkým žiaci a študenti (denného ako aj externého štúdia) a seniori z
Univerzity tretieho veku v Pezinku. 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. Priebežne analyticky spracovávame odbornú literatúru
a zborníky, podchytávame informácie týkajúce sa nášho regiónu
4.5 Reprografické služby
Kópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované
používateľom výlučne za účelom štúdia, poskytli sme 1 392 fotokópií.
4.6 Študovňa
Študovňu navštívilo v minulom roku 1 002 používateľov. Zaznamenali sme 2 854
prezenčných výpožičiek z fondu regionálnej literatúry a 1 580 výpožičiek z fondu študovne,
spolu je to 4 434 prezenčných výpožičiek.
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4.7 Multimediálna študovňa a Internet-klub
Internetové pripojenie pre čitateľov sme ponúkali v študovni a do konca júna 2011 v
Internet klube. Internet klub bol pre neustály pokles návštevníkov zrušený. V študovni ostali
prístupné dve počítačové stanice s internetom, možnosťou pracovať s Wordom, skenerom
a tlačiarňou.
Celkovo 970 používateľov sa pripojilo na internet v Malokarpatskej knižnici a ďalších
440 používateľov pracovalo s počítačom. Používatelia využívajú aj bezplatné pripojenie na
internet cez WIFI.
Tab. 9 Počet používateľov internetu a pridružených služieb
Študovňa
Internet klub
2011
2010
2011
2010
Internet
483
480
487
692
Word
29
25
37
8
Skener
4
25
16
4
Tlač
184
190
170
161

5. Edičná činnosť
V rámci edičnej činnosti vydala Malokarpatská knižnica v Pezinku v roku 2010
nasledovné publikácie:
1. Vyhodnotenie činnosti knižníc v okrese Pezinok, Senec a Malacky za rok 2010. Zost.
K. Benciová.
2. Komentár k Ročnému výkazu o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok
2010. Zost. K. Benciová.
3. Kalendárium výročí 2011 (v elektronickej podobe). Zost. D. Sedláčková.
4. Okresy PE, MA a SE v tlači v roku 2011. (v elektronickej podobe). Zost. D.
Sedláčková a V. Šafrová.
5. OČK(o) 2011. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost. K.
Benciová. – Pezinok, Malokarpatská knižnica 2011. (v elektronickej forme).
Všetky materiály sú umiestnené na webovej stránke knižnice www.kniznicapezinok.sk.

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.
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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.
6.2. Metodická činnosť
Metodickú činnosť sme vykonávali v 3 základných oblastiach:
a) vnútroknižničná metodika
b) regionálna metodika
c) vzdelávanie knihovníkov
a) Vnútroknižničná metodika – v roku 2011 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 2010
• Ročný štatistický výkaz o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2010
• mesačné štatistiky o činnosti knižnice
• Kronika Malokarpatskej knižnice v Pezinku doplnená za rok 2010.
Súčasťou práce oddelenia metodiky je starostlivosť o praktikantov štúdia ŠKIŠ
v Bratislave. V tomto roku sa praxe zúčastnili 2 stredoškolské študentky. Bol vypracovaný
plán práce odbornej praxe a následne vyhodnotenie praxe každého študenta. Praktikanti boli
zapojení do všetkých prác, naučili sa excerpovať tlač, pracovať s knižnično-informačným
systémom, zúčastnili sa aj metodických návštev a oboznámili sa s činnosťou Malokarpatskej
knižnice v Pezinku.
b) Regionálna metodika - 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, ktorá 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,
napr. 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 roku 2011 bolo uskutočnených 38 metodických návštev a poskytnutých 228
konzultácií.
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 zamerané na ujasnenie si nepresností a pokynov k správnemu vypĺňaniu
Ročného výkazu o knižnici, ktorý je zo zákona povinná vyplniť a odovzdať každá knižnica. Druhou
najčastejšou témou bola automatizácia knižníc a výber knižničného systému. Konzultácie boli
poskytované osobne, telefonicky aj elektronickou formou.
V r. 2011 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo 65 verejných knižníc
okresov Pezinok, Malacky a Senec, a to: 5 mestských knižníc /Malacky, Senec, Modra,
Stupava, Sv. Jur/, 6 profesionalizovaných obecných knižníc s profesionálnym knihovníkom
a 54 neprofesionalizovaných s dobrovoľným pracovníkom.
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Tab. 10 Prehľad knižníc v regióne BSK v roku 2011
Knižnice
Pezinok
Senec

Počet v jednotlivých okresoch:
Regionálne s krajskou
pôsobnosťou
Regionálne
Mestské
Obecné profesionálne
Obecné neprofesionálne

Malacky

Bratislava

15
1

26
0

25
0

18
0

0
2
2
10

0
1
2
23

0
2
2
21

1
4
8
5

Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky je v prílohe č. 4.
c) Vzdelávanie knihovníkov- Oddelenie metodiky a koordinácie zorganizovalo v r. 2011
seminár s názvom „Firemná kultúra v praxi knižníc“ s počtom účastníkov 26.

6.3 Prieskumová a rozborová činnosť
V roku 2011 boli spracované výkazy činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a
Malacky za rok 2010 . Jednotlivo boli spracované ročné štatistické výkazy o činnosti knižníc
okresov Pezinok, Malacky a Senec s komentárom za rok 2010:
• za mestské knižnice,
• za obecné profesionálne knižnice,
• za neprofesionálne knižnice,
• za knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec spolu.
Spracovaný bol Ročný výkaz o činnosti knižníc Bratislavského kraja za rok 2009
s komentárom. V priebehu roka pokračovala aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek
za okres PE, SE a MA pre SNK a zoznamu spravodajských jednotiek za BSK.

7. Automatizácia a internet
Knižnica má plne automatizovanú prevádzku knižničných činností a služieb. Od r.
2006 využívala knižnično-informačný systém Advanced Rapid Library /ARL, @RL/ fi
Cosmotron system Slovakia. V auguste 2011 bola ukončená zmluva s dodávateľom systému
ARL a knižnica začala využívať systém Clavius od firmy LANius , ktorý bol zakúpený na
základe prieskumu trhu. Systém vyhovuje požiadavkám Malokarpatskej knižnice a bol
cenovo najvýhodnejší pri zvážení ceny licencie a mesačných poplatkov.
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.
V knižnici bolo počas roku 2011 spolu 23 počítačov, z toho 22 s internetovým
pripojením.15 počítačov bolo určených pre potreby pracovníkov knižnice. Verejnosti
a čitateľom knižnice bolo určených 8 PC, z toho 2 PC slúžili na prístup do on-line katalógu
na vyhľadávanie informácií o knihách (v odd. pre deti a v odd. pre dospelých
čitateľov), ďalších 6 PC na internetové služby v multimediálnej študovni /2/ a internet klube
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/4/. Návštevníci knižnice využívali aj prídavné zariadenie – skener a tlačiarne a na tvorbu
vlastných dokumentov programy 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.
Webová stránka Malokarpatskej knižnice v Pezinku bola v priebehu celého roka
prispôsobovaná aktuálnym potrebám a priebežne aktualizovaná.
Jednotlivým oddeleniam Malokarpatskej knižnice v Pezinku administrátor poskytoval
všetky potrebné služby pre správny chod knižničných systémov, odstraňovanie vzniknutých
porúch, zapracovávanie požiadaviek na systém, ako aj komunikácia s dodávateľmi
knižničných systémov pri riešení závažnejších problémov.

8. Kultúrno-spoločenská činnosť
V roku 2011 uskutočnila knižnica celkom 202 kolektívnych podujatí pre deti aj
dospelých čitateľov, ktoré navštívilo 5 855 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.
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.

Obr. 1 Výstava z histórie železníc

8.1

Podujatia pre dospelých, študentov a verejnosť

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom - čitáreň Malokarpatskej knižnice v Pezinku,
24.2.2011.
Piate ročné obdobie. Hudobno-poetický recitál M. a M. Geišbergovcov, 7.3.2011
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Obr. 2, 3 Piate ročné obdobie

Pod lampou v knižnici – beseda so Štefanom Hríbom. Podujatie konané v rámci Týždňa
slovenských knižníc, čitáreň Malokarpatskej knižnice v Pezinku, 28. 3.2011

Obr.4 Pod lampou v knižnici

Beseda s René Bendom – predstavenie autorovej knihy Moja studená vojna, čitáreň
Malokarpatskej knižnice v Pezinku 12.4.2011
Psí víno on tour 2011- autorské čítanie z tvorby mladých začínajúcich poetov, , čitáreň

Malokarpatskej knižnice v Pezinku, 10. 5. 2011

Obr. 5 Psí víno on tour
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Pocta Vincentovi Šikulovi - Spomienkový večer“ pri príležitosti 10. výročia úmrtia a 75.
výročia narodenia, Pezinské kultúrne centrum, 21.6.2011

Obr. 6 Pocta V. Šikulovi

Literárny kolotoč 5 - autorské čítanie účastníkov projektu mamtalent, podujatie konané
v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom v rámci Kultúrneho leta v Pezinku, Zámocký
park v Pezinku, 17. 7. 2011.

Obr. 7 ,8 Literárny kolotoč

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka – autorské čítanie s medzinárodnou účasťou
/ Cyprus, Japonsko, Nórsko, Slovensko, Švédsko /, Krušičova kúria, Radničné námestie
v Pezinku, 7. 9. 2011.

Obr. 9, 10 Medzinárodný festival J. Smreka

Stretnutie s Ivetou Papcúnovou - prezentácia kníh regionálnej autorky, čitáreň Malokarpatskej
knižnice, 25. 10.2011
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Beseda s Pavlom Dvořákom – beseda so
spisovateľom, historikom, scenáristom
a vydavateľom, čitáreň Malokarpatskej knižnice v Pezinku, 15. 11.2011

Obr. 11 Beseda s Pavlom Dvořákom

Povzbudenia II. - krst jedenástej knihy regionálneho autora Miroslava Schlesingera, čitáreň
Malokarpatskej knižnice v Pezinku, 9. 12.2011.

Obr. 12 Posvätenie knihy M. Schlesingera

8.2 Podujatia pre deti a školy
V roku 2011 sme zorganizovali 197 podujatí pre deti a školy. Pravidelne sme
pripravovali podujatia v rámci cyklov:
Hodiny knižničnej gramotnosti - určené deťom predškolského veku a žiakom ZŠ,
zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie
s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi.
Čítanie je IN - cyklus určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na
podporu čítania detí v spolupráci so školami.
V knižnici sa nenudíme - pre prázdninujúce deti počas letných prázdnin, rozvrhnutých
do 8 týždňov, každý týždeň s iným programom. Každý utorok bol venovaný niektorej téme:
tvorba mandál, découpage, beseda o Vinnetouovi a Indiánoch, vystrihovanie filigránov
a ozdôb na okien, orgiami. a pod. Za najúspešnejšiu môžeme považovať akciu Origami, ktorú
sme pre záujem letných táborov z Centra voľného času organizovali dokonca dvakrát. Na
druhej sa deti mohli stretnúť s japonským profesorom Yasushim Ishiim a jeho manželkou
Maki, ktorí neskôr odchádzali zo Slovenska s príjemnými dojmami.
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Obr. 13 V knižnici sa nenudíme

Popoludnia s rozprávkou – pripravené pre školské kluby, špeciálne ZŠ v Modre
a v Pezinku a zariadenie sociálnej starostlivosti Hestia
Kým školský zvonček zazvoní - informačná výchova pre deti predškolského veku
Literárno-výtvarné súťaže – mesačné tematické cykly pre deti ZŠ. Počas Týždňa
slovenských knižníc vyhlásenie absolútnych víťazov.
Výber najzaujímavejších podujatí pre deti:

Obr. 14 Detskí návštevníci podujatí

Beseda so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou - s deťmi MŠ Benjamín, 28. 2.2011
Deti Hviezdoslavovi – siedmy ročník celomestskej recitačnej súťaže, 16. 2.2011
Prázdninové dielne pre deti ZŠ (decoupage, maľovanie na kamene), 21. a 22. 2.2011
Beseda so spisovateľkou Martinou Solčanskou , 25. 3. 2011
Beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym-, 29. 3. 2011
Beseda s výtvarníkom Petrom Uchnárom, 31. 3. 2011
Cyklus prednášok pre deti o Jurajovi Fándlym pre ZŠ Svätý Jur, Častá, Doľany a ZŠ
Fándlyho, Pezinok - sprievodné podujatie v rámci celoslovenských osláv 200. výročia úmrtia
Juraja Fándlyho, 7. 3.2011

19

Obr. 15 Beseda so Solčanskou

Beseda so spisovateľkou Vierou Valachovičovou-Ryšavou, 1. 4.2011
Beseda s astronómom Dušanom Kalmančokom , 12. 4.2011
Tvorivé dielne – maľujeme kraslice, 7. 4. 2011
Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou - o knihe To mlieko má horúčku,
o práci v knižnici a knižkách, pre MŠ Modra, Kalinčiakova, 19. 5. 2011
Maľovanie na sklo vo vstupných priestoroch knižnice, 17., 19. a 26. 5. 2011
Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom pre ZŠ Kupeckého, 22. 6.2011
Beseda s Veronikou Šikulovou o knižkách Vincenta Šikulu, 21. 6.2011
MDD – Deti kreslia deti- maľovanie v spolupráci s deťmi zo ŠZŠ Pezinok a čitateľmi, 1.
6.2011
Svätojánsky večer v knižnici a za knižnicou, 24. 6.2011

Obr. 16 V knižnici sa nenudíme - stretnutie s prof. Yasushim Ishiim
a jeho manželkou Maki,

Beseda Veroniky Šikulovej o literatúre pre deti a práci v knižnici pri príležitosti otvorenia
knižnice na ZŠ Vajanského, Modra, 21. 10. 2011
Premietanie filmu Otec ma zderie tak či tak pri príležitosti nedožitých 75. narodenín Vincenta
Šikulu (organizované pre deti zo ZŠ Častá), 24. 10. 2011
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Premietanie filmu Otec ma zderie tak či tak pri príležitosti nedožitých 75. narodenín Vincenta
Šikulu spojené s besedou o knižke Prázdniny so strýcom Rafaelom (organizované pre deti zo
ZŠ Fándlyho, Pezinok), 25. 10. 2011
Výstavy „Z histórie železníc“ – 17. 10. – 30. 11. 2011
Beseda o knihe s Krtkom od Zdeňka Milera - pri príležitosti úmrtia autora, 6. 12. 2011
Vianoce sa blížia – besedy s deťmi z MŠ o Vianociach, 14. a 16. 12. 2011
Adventné čítanie – Veronika Šikulová číta z Biblie, 20. 12. 2011
Tvorivé vianočné dielne, 21. – 22. 12. 2011
8.3

Podujatia pobočky Cajlanská

Pobočka na Cajlanskej ulici pripravila v roku 2011 16 podujatí, ktoré navštívilo 178
účastníkov.
Literárno-matematické tajničky – 12 cyklov.
Besedy so škôlkami spojené s hodinou informačnej výchovy 4 cykly.
Pobočka na Cajlanskej ulici bola z dôvodu rekonštrukcie a maľovania priestorov
knižnice v mesiaci august 2011 pre verejnosť ZATVORENÁ.

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.

10. Granty a projekty
V r. 2011 sme vypracovali a podali do grantového systému MK SR a grantového systému
Mesta Pezinok štyri projekty, z ktorých tri boli úspešné.
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Granty MK SR:
Nákup knižničného fondu - 4 000 €, nakúpených 576 zv. kníh
Mesto Pezinok:
Akcie pre deti – bol podporený sumou 1 000 €
Medzinárodný literárny festival J.Smreka – 180 €.
Vypracované boli projekty na r. 2012:
Do grantového systému MK SR 2012 - 4 projekty
Na Mesto Pezinok projekt: Aktivity pre deti a nákup kníh.

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 webovej stránke knižnice. Zároveň sú
umiestnené aj na webovej stránke BSK .
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.

12. Sponzori knižnice v roku 2011
Knižnicu finančne a materiálne podporujú pravidelne alebo jednorazovo viacerí
sponzori – jednotlivci aj organizácie. Knižnicu podporili mnohí individuálni sponzori, ktorí
darovali knižnici knihy alebo financie na knihy. Ich mená sú umiestnené na našom „Strome
vďaky“.

Obr. 18 Strom vďaky
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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. 2011 bola mimoriadne konsolidovaná, knižnica fungovala bez
prerušenia po celý rok, čo sa odrazilo na hlavných ukazovateľoch činnosti (čitatelia,
návštevníci, výpožičky, podujatia), ktoré boli vyššie ako v minulom roku. Vo februári odišli
z knižnice dve pracovníčky na základe záverov finančnej kontroly o prezamestnanosti
v knižnici a tlaku vedenia odboru cestovného ruchu a kultúry. V priebehu krátkeho času sa
však ukázalo, že činnosť knižnice v takom rozsahu a kvalite nie je možné udržať a boli prijaté
na uvoľnené miesta opäť dve pracovníčky. Od 1. septembra 2011 bolo na základe požiadavky
riaditeľa Úradu BSK vytvorené miesto projektový manažér, ktoré v doterajšej organizačnej
štruktúre nebolo zakotvené. Ú BSK na mzdu nového zamestnanca navýšil rozpočet knižnice.
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Príloha č. 1

Malokarpatská knižnica v Pezinku v tlači 2011

1/
Féderová, Michaela
Týždeň slovenských knižníc v Malokarpatskej knižnici / Michaela Féderová. - Fotogr. - In:
Pezinčan. - Roč. 44, č. 2 (2011), s. 10.
2/
Rybecká, Oľga
Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom / Oľga Rybecká. - Fotogr. - In: Pezinčan. - Roč. 44,
č. 3 (2011), s. 10.
3/
Týždeň slovenských knižníc aj v Pezinku - In: Pezinsko. - Roč. 15, č. 13 (2011), s. 12.
4/
Benciová, Katarína
Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky = Bilancia
mimobratislavských verejných knižníc za rok 2010 / Katarína Benciová. - Tab. - In: Občasník
knihovníkov Bratislavského kraja. - 1335-664X. - Roč. 12, č. 1 (2011), s. 23-36.
5/
Jurovská, Michaela
Svet podľa Vinca alebo = O čírej radosti / Michaela Jurovská. - Fotogr. - In: Pravda. - 13354051. - Roč. 21, č. 147 (25.6.2011), s. 36-37 [Víkend Esej na sobotu].
6/
(mo)
V pezinskom Dome kultúry sme spomínali na Vincenta Šikulu / (mo). — Fotogr. In:
Pezinčan. — Roč. 44, č. 7 (2011), s. 8.
7/
LITERÁRNY
Literárny kolotoč. — Fotogr. In: Pezinčan. — Roč. 44, č. 7 (2011), s. 11.
8/
FÉDEROVÁ, Michaela
Autorské čítanie v rámci Festivalu Jána Smreka / Michaela Féderová. In: Pezinčan. — Roč.
44, č. 8 (2011), s. 11.
9/
(red)
Pocta Vincentovi Šikulovi / (red). — Fotogr. In: Modranské zvesti. — Roč. 19, č. 7 (2011), s.
4.
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10/
GAŠPAROVIČOVÁ, Anna
Knihovnícke periodiká v Bratislavskom kraji : poznáme naše knihovnícke periodiká? - 7. /
Anna Gašparovičová. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. — Roč. 19, č. 3 (2011), s. 2628.
11/
kb
Seminár Firemná kultúra v praxi knižníc / kb. In: Očk(o). — Roč. 17, č. 1 (2011), s. 3. —
elektronický zdroj (na externom disku).
12/
RONEC, Peter
Spravodajstvo z okresov : Pezinok / Peter Ronec. In: Požiarnik. — Roč. 88, č. 12 (2011), s.
12.
13/
RONEC, Peter
Pavel Dvořák medzi čitateľmi / Peter Ronec. In: Pezinčan. — Roč. 44, č. 12 (2011), s. 10.
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Príloha č. 2

Zoznam rešerší vyhotovených v roku 2011.
V roku 2011 bolo vypracovaných 56 rešerší z databázy Malokarpatskej knižnice a z externých
databáz.
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Názov rešerše
Nepriaznivé aspekty v seniorskom veku
Sociálne problémy mládeže
Sociálne poradenstvo ako súčasť činnosti informačných
centier na Slovensku
Austrália
Acid rain
Juraj Fándly
Ľudské zdroje
Rodina klientom sociálnej práce
Šikanovanie na školách
Chudoba dnes a jej rizikové skupiny
Cestovný ruch v Pezinku
Rozdiely a podobnosti autoritatívnych režimov na
Pyrenejskom polostrove (Franco verzus Salazar)
Seniprezidencializmus
Opatrovateľská služba poskytovaná seniorom vo
vybraných obciach Bratislavského kraja
Vzostup extrémnej pravice v Strednej Európe v 1.
polovici 20. storočia
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia
Lokálni autori a ich diela v Malokarpatskom regióne
Zvukové prostriedky v rozhlasových komunikátoch
Zrozumiteľnosť žurnalistických komunikátov v súčasnej
periodickej tlači
Workoholizmus a jeho negatívny dopad na jednotlivca
Význam rodinného prostredia pre utváranie osobnosti
v systéme sociálnej prevencie
Rola otca v súčasnej rodine
Možnosti intervencie sociálneho pedagóga pri riešení
sociálnej deviácie v školskom prostredí
Stres a zvládanie záťažových situácií
Celoživotné vzdelávanie manažérov
Postoje prijímateľov preventívnych aktivít v oblasti
drogových závislostí na základných školách Horné
Orešany a Smolenice
Cestná infraštruktúra a jej vplyv na nezamestnanosť
Sebahodnotenie a kvalita pracovného vzťahu
Obezita u detí v mladšom školskom veku
Vývoj trhu práce v piešťanskom regióne
Obraz detí v dielach Gabriely Futovej

Databázy
aRL,KIS3G
aRL,KIS3G

Počet zázn.
90
123

aRL,KIS3G
aRL
aRL
aRL,KIS3G
aRL,KIS3G
aRL,KIS3G
aRL
aRL,KIS3G
aRL

27
23
5
206
104
208
22
67
70

aRL,KIS3G
aRL,KIS3G

30
92

aRL,KIS3G

214

aRL
aRL
aRL
aRL,KIS3G

23
79
55
57

aRL,KIS3G
aRL,KIS3G

53
44

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

194
56

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

130
86
117

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

99
118
119
44
104
115
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32 Autistické dieťa, sociálne aspekty autizmu a význam
sociálnej práce pre rodinu s autistickým dieťaťom
33 Dejiny módy
34 Laktačná psychóza
35 Symboly
36 Ženy Henricha VIII.
37 Chronické zlyhávanie obličiek
38 Faktory motivujúce k dobrovoľníckej činnosti
39 Možnosti prevencie a intervencie užívania alkoholu detí
na základných školách v činnosti sociálneho pedagóga
40 Výchovné aktivity v centre voľného času
41 Poruchy príjmu potravy a iné závislostné správanie
nelátkovej povahy súvisiace s tzv. „kultom tela“
u dospievajúcich chlapcov
42 Úlohy sestry v starostlivosti o pacienta s diagnózou
Crohnova choroba
43 Sociálna práca s autistickým dieťaťom
44 Judikatúra ako prameň práva
45 Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov
pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Pezinok
46 Sexuálna etika v katolíckej cirkvi
47 Sociálne odkázaný občan a pomoc štátu
48 Podoby detstva vo svete digitálnych technológií
49 Bulímia a anorexia
50 Reklama
51 Nové trendy vo vzdelávaní dospelých
52 Prvé písomné zmienky o obciach okresov Pezinok, Senec
a Malacky
53 Inkvizícia
54 Farmakologické
ovplyvnenie
kardiovaskulárnych
ochorení u pacientov s diabetes melitus
55 Dôsledky šikanovania medzi deťmi a mládežou
56 Možnosti náhradnej výchovy detí
Spolu:

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

42
57
18
159
28
42
37

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

92
76

Clavius,KIS3G

41

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

136
74
285

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

180
55
102
64
13
211
66

Clavius
Clavius

72
10

Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G
Clavius,KIS3G

46
55
21
4.764
záznamov
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Príloha č. 3

Hospodárenie organizácie – príjmy a výdavky rozpočtu
Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Väčšinu finančných prostriedkov na svoje
fungovanie získava z dotácie od zriaďovateľa, časť z vlastných príjmov za knižničné služby
a časť za prenájom priestorov knižnice.
Schválený rozpočet

277 750,99 €

Upravený rozpočet

289 769,80 €

Schválený rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku pozostával z:
- dotácie od zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 210 000,- €
- vlastných príjmov a prostriedkov vo výške 67 750,99 €
Rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku bol počas roka upravený o finančné prostriedky:
- na nákup knižničného fondu vo výške 4 000,- € z grantového systému MK SR
- na akcie organizované oddelením pre deti a na Medzinár. lit. festival J. Smreka dotáciu vo výške 1 180,- € od Mesta Pezinok
- na vytvorenie novej prac. pozície – projektového manažéra 2 502,09 € z BSK
- zo zvýšenia vlastných príjmov organizácie vo výške 4 336,72 €

Výdavky rozpočtu
610 Mzdy a platy
620 Poistné na sociálne a zdravotné poistenie
630 Tovary a služby
- z toho: cestovné náhrady
spotreba energií a vody
poštovné a telekomunikácie
materiál:
- z toho: knihy a periodiká
stroje a PC technika
výdavky na auto (PHL, opravy, poistenie)
opravy a údržba
nájomné pobočka Cajlanská ulica
služby:
- z toho: revízie, vývoz odpadu, ost. nakúpené služby
poplatky za servis knižnično-inf. systému
odmeny z dohôd mimo prac. pomeru
daň z nehnuteľností a daň z príjmov z prenájmu
640 Transfery na odstupné, odchodné a náhradu príjmu pri PN
711 Nákup knižnično-informačného systému Clavius

122 912,39 €
43 651,78 €
78 227,58 €
879,77 €
16 208,45 €
3 396,85 €
31 441,21 €
23 441,43 €
2 708,98 €
1 132,09 €
793,94 €
629,24 €
23 746,03 €
1 708,27 €
3 531,08 €
6 754,75 €
2 873,44 €
8 996,31 €
12 552,- €

266 340,06 €
SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU
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Malokarpatská knižnica v Pezinku k 31.12.2011 zamestnávala 17 zamestnancov, z toho 14 na
plný úväzok, dvoch na 0,75 a jedného na 0,70 úväzku v členení:
Riaditeľ
Knihovník
Ekonomický pracovník
Upratovačka
Vodič-domovník
Projektový manažér

1
11
2
1
1
1

Príjmy rozpočtu
310 Transfery a granty
- z toho: dotácia od zriaďovateľa
dotácia od Mesta Pezinok
granty z MK SR
200 Nedaňové príjmy
- z toho: príjmy z prenájmu
príjmy za knižničné služby
- z toho: pokuty
zápisné od čitateľov
internet pre čitateľov
úroky z bankových účtov
prostriedky z min. rokov

217 682,09 €
212 502,09 €
4 000,- €
1 180,- €
22 856,72 €
8 734,47 €
13 739,23 €
3 684,59 €
6 981,20 €
1 044,68 €
383,02 €
49 230,99

289 769,80 €
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU
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Príloha č. 4

Verejné knižnice v okresoch Pezinok Senec a Malacky v roku 2011
1. SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je celkom 66 knižníc. Z tohto počtu
knižníc je:
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka
5 mestských knižníc
6 profesionálnych knižníc
54 neprofesionálnych knižníc
Okres Pezinok
•

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

•

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

•

2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami
Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Gabriela Kolinoviča Šenkvice

•

8 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
Miestna ľudová knižnica v Báhoni, Obecná knižnica Budmerice, Miestna ľudová
knižnica Juraja Fándlyho Doľany, Knižnica Vincenta Šikulu – Obecná knižnica
Dubová, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Limbach, Obecná knižnica
Vinosady

•

2 obecné knižnice nepracujúce
Obecná knižnica Píla a Obecná knižnica Slovenský Grob

Okres Senec
•

1 mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica

•

2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami
Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji

•

19 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
Obecná knižnica Boldog, Miestna ľudová knižnica Čataj, Obecná knižnica Dunajská
Lužná, Miestna ľudová knižnica Hamuliakovo, Obecná knižnica Hrubá Borša,
Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Hurbanova Ves, Obecná
knižnica Igram, Miestna ľudová knižnica Kaplna, Obecná knižnica Kráľova pri Senci,
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Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Miloslavov – Alžbetin Dvor, Miestna
ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Nová Dedinka, Obecná
knižnica Reca, Obecná knižnica Rovinka, Obecná knižnica Tomášov, Obecná knižnica
Tureň, Obecná knižnica Veľký Biel
•

4 obecné knižnice nepracujúce
Obecná knižnica Kalinkovo, Obecná knižnica Kostolná pri Dunaji, Obecná knižnica
Miloslavov – Miloslava, Obecná knižnica Vlky

Okres Malacky
•

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

•

2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami
Obecná knižnica Veľké Leváre, Miestna ľudová knižnica Zohor

•

17 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Jablonové, Obecná knižnica Jakubov,
Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Kuchyňa, Miestna ľudová knižnica Láb,
Obecná knižnica Lozorno, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica
Pernek, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Obecná knižnica Plavecký
Štvrtok, Obecná knižnica Rohožník, Obecná knižnica Sološnica, Obecná knižnica
Studienka, Miestna ľudová knižnica Vysoká pri Morave, Obecná knižnica Záhorská
Ves, Miestna ľudová knižnica Závod

•

4 obecné knižnice nepracujúce
Miestna ľudová knižnica Marianka, Obecná knižnica Borinka, Obecná knižnica
Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Suchohrad

2. KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničné jednotky
Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 2011 tvorilo 521
588 dokumentov, z toho bolo 520 553 (99,8 %) kníh a zviazaných periodík, 786
audiovizuálnych (0,01 %) a 249 elektronických a digitálnych dokumentov (0,004 %).
Tematické zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra v počte 381 783 kn. j. tvorila 73,19 % knižničného fondu a odborná
literatúra v počte 139 625 kn. j. 26,76 %.
Knižničný fond
Knižničný fond celkom
Počet zväzkov na obyvateľa
Počet zväzkov na čitateľa

2011
521 588
3,39
24,09

2010
556 703
3,10
45,97

Rozdiel
-35 115
+0,29
-21,88

31

Knižničný fond
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2011
178 199
173 087
170 302

2010
190 516
182 468
183 719

Rozdiel
-12 317
-9 381
13 417

Dochádzajúce periodiká
V roku 2011 do knižníc dochádzalo 131 titulov periodík (z toho 15 zahraničných)
v 135 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2010 znížil o 4 tituly.
Základné ukazovatele knižničného fondu
2011
521 588
Knižničný fond celkom
Prírastok KF
12 927
Úbytok KF
7 512
Čistý prírastok KF
5 415

2010
556 703
14 627
15 300
-673

Rozdiel
-35 115
-1 700
-7 788
+4 742

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

2011
12 927
6 257
26
6 530
14
100

2010
14 627
6 777
10
7 441
14
385

Rozdiel
-1 700
-520
+16
-911
=
-285

Prírastok knižničného fondu
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky
Spolu prírastok

2011
5 509
3 473
3 945
12 927

2010
6 461
4 548
3 618
14 627

Rozdiel
-952
-1 075
+327
-1 700

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

Úbytky knižničných jednotiek
Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky
predstavoval 7 512 kn. j., čo je o 7 788 kn. j. menej ako v predchádzajúcom roku.
Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opotrebovanej
a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov v roku 2011 v okrese Pezinok vyradila
Malokarpatská knižnica v Pezinku 3 171 kn. j., MsK Modra 908 kn. j., Obecná knižnica
(OcK) Vinosady 436 kn. j. V okrese Senec OcK Malinovo 615 kn. j., MsK Senec 397 kn. j.,
OcK Tomášov 333 kn. j., a OcK Hurbanova Ves 75 kn. j. V okrese Malacky to boli knižnice
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OcK Pernek 545 kn. j., OcK Veľké Leváre 497 kn. j., MsK Stupava 156 kn., j., rovnako aj
OcK Plavecký Mikuláš 156 kn. j., OcK Zohor 129 kn. j., OcK Záhorská Ves 51 kn. j., a OcK
Plavecký Štvrtok vyradila 1 kn. j.
Väčšie vyraďovanie v knižniciach prichádza spravidla po revízii knižničných fondov.
Revízie knižničných fondov
V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z. z. knižnica uskutočňuje revíziu
knižničného fondu pravidelne:
1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každé 3 roky
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 2 knižnice – Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Modra a
OcK Vinosady. V okrese Senec 1 knižnica, OcK v Hurbanovej Vsi a v okrese Malacky v 1
knižnici, v OcK Pernek. V MĽK Závod, stále revízia knižničných fondov prebieha.
Knižničné jednotky vo voľnom výbere
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú v porovnaní s inými typmi
knižníc výhodu tzv. voľného prístupu k fondu. Knižničný fond je prístupný na regáloch
a čitatelia majú možnosť byť s ním v priamom kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2011
nachádzalo 517 690 kn. j., čo je 99,25 % celkového knižničného fondu. Zvyšok tvorí tzv.
skladová literatúra, ktorá sa podľa potreby dopĺňa do regálov výpožičných oddelení.

Knižničné jednotky spracované automatizovane
Z celkového knižničného fondu majú knižnice automatizovane spracovaných 211 777
kn. j. (40,60 %), čo je v porovnaní s minulým rokom o 13 637 kn. j. viac. Knižnice, ktoré
zakúpili knižničný program spracúvajú svoje knižničné fondy priebežne.
Prepočty:
Na 1 čitateľa verejných knižníc všetkých troch okresov pripadalo z celého knižničného
fondu 41,50 kn. j., čo je o 4,47 menej, ako v predchádzajúcom roku.
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2011 tvorila suma 58 319 €, čo je oproti roku
2010 menej o 826,7 €.
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup knižničného fondu
v roku 2011. V prehľade o činnosti nie sú uvádzané údaje o nepracujúcich knižniciach na
základe pokynov z MK SR.
Okres Pezinok v obciach: Vištuk, a Vinosady.
Okres Senec v obciach: Kaplna, Malinovo, Alžbetin Dvor.
Okres Malacky v obciach: Jablonové, Kostolište, Láb, Pernek, Vysoká pri Morave, Závod.
Finančné prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2011 v jednotlivých
verejných knižniciach sú uvedené v priloženej tabuľke na konci Prehľadu činnosti v okresoch
Pezinok, Senec a Malacky.
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3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
Počet výpožičiek verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky v rokoch 20052010:
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Výpožičky spolu
444 021
419 997
420 162
400 466
396 631
385 724

Výpožičky
Počet výpožičiek celkom
Počet výpožičiek na obyvateľa
Počet výpožičiek na používateľa
Výpožičky
Počet výpožičiek celkom
Výpožičky pre deti
% výpožičky pre deti z výpožičiek celkom

Výpožičky
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2011
214 839
98 253
72 632

2011
385 724
2,17
30,69

2010
396 631
2,20
32,75

2011
385 724
97 575
25,29

2010
215 475
110 457
70 699

Rozdiel
-10 907
-0,03
-2,06

2010
396 631
104 204
26,27

Rozdiel
-10 907
-6 629
-0,98

Rozdiel
-636
-12 204
+1 933

V roku 2011 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky
zrealizovali 385 724 výpožičiek, čo je o 10 907 výpožičiek menej ako v roku 2010.
Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo:
-

75 564 výpožičiek odbornej literatúry (19,59 %) a 170 771 výpožičiek krásnej
literatúry (44,27 %) pre dospelých
25 850 výpožičiek odbornej literatúry (6,70 %) a 71 725 výpožičiek krásnej literatúry
(18,59 %) pre deti
41 845 výpožičiek periodík (10,84 %)

Z celkového počtu bolo 340 376 absenčných výpožičiek (88,24 %) a 45 348 prezenčných
výpožičiek (11,75 %).
Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2011 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 175 MVS iným knižniciam
a 231 MVS z iných knižníc, Mestská knižnica v Modre pre svojich čitateľov zapožičala 5
dokumentov z iných knižníc, Svätojurská knižnica vo Svätom Jure zapožičala 5 dokumentov
z iných knižníc, MĽK Báhoň 178 iným knižniciam, Mestské kultúrne stredisko – Mestská
knižnica Senec zapožičala iným knižniciam 11 dokumentov, od iných 182 dokumentov, OcK
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Hrubá Borša z iných knižníc zapožičala v rámci MVS 151 dokumentov, MĽK Zohor od
iných 15 dokumentov, OcK Lozorno od iných 5 dokumentov.
Bibliografické a faktografické informácie
V roku 2011 poskytli knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 28 346 evidovaných
bibliografických a faktografických informácií. V porovnaní s minulým rokom je to o 4 453
informácií menej.
Počet študovní a čitární
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú spolu 37 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 2011 bolo 418 takýchto miest na
sedenie, čo je rovnako ako v predchádzajúcom roku. Veľa knižníc uvádza, že ešte stále nemá
pre svojich čitateľov žiadne miesto na sedenie.
Plocha knižníc, priestory pre používateľov
Celková plocha knižníc predstavuje 4 764,1 m2 (o 211,5 m2 menej, ako v roku 2010),
z toho 4 003,4 m2 je určených pre čitateľov (o 226,5 m2 menej), čo predstavuje 84,03 %
celkovej plochy knižníc.
4. ČITATELIA
Počet čitateľov verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
V roku 2011 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zaregistrovali 12 566
čitateľov, čo je oproti roku 2010 viac o 459. Počet detských čitateľov oproti roku 2010
vzrástol o 69 detí.
2011
12 566
4 661
7,10

Čitatelia
Čitatelia celkom
Z toho deti do 15 rokov
% čitateľov z počtu obyvateľov
Čitatelia
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

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

2011
4 852
3 570
4 144

2011
1 711
1 494
1 456

2010
12 109
4 595
6,74

Rozdiel
+457
+69
+0,36

2010
4 573
3 567
3 969

Rozdiel
+279
+3
+179

2010
1 500
1 526
1 569

Rozdiel
+211
+32
-113
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% čitateľov z počtu obyvateľov
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2011
8,88
6,37
6,24

2010
8,37
6,27
5,82

Rozdiel
+0,51
+0,10
+0,42

Návštevníci knižnice
Počet návštevníkov
Počet návštevník. celkom

2011
103 913

2010
97 859

Rozdiel
+6 054

V roku 2011 počet návštevníkov (vrátane návštevníkov podujatí) oproti roku 2010 vzrástol
o 6 054 návštevníkov.

5. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA

V roku 2011 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky pripravili 747
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezinok bolo zorganizovaných 368
podujatí, v okrese Senec 166 a v okrese Malacky 213 podujatí. Počet podujatí informačnej
výchovy bolo zorganizovaných 258. 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

2011
747

2010
667

Rozdiel
+80

Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec.
V roku 2011 Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica 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
2011 knižnica pripravila veľký počet podujatí – až 105, na ktorých sa zúčastnilo 2 845 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.
Pozorovanie človeka očami karikaturistu Boba Perneckého – Človekopis. Dňa 11. 2.
2011 sa v MsKS Senec, v spolupráci s MsK v Piešťanoch uskutočnila prezentácia knihy
karikaturistu Boba Perneckého, spojená s besedou s jeho kolegami Tomášom Janovicom
a Ferom Jablonovským. Súčasťou vydareného podujatia bola autogramiáda, predaj knihy, ale
i vernisáž dvoch výstav.
Tarot – kľúč vášho podvedomia. Autorka tejto knihy Ildikó Csölle na pôde MsK dňa
16. 3. 2011 vystúpila s prednáškou a praktickým seminárom. Témou bolo odblokovanie
energetických zón a harmonizovanie blokov v podvedomí. Prednáška sa stretla s veľkým
ohlasom.
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Spievané básne – Koncert pre žiakov a študentov maďarských škôl. Dňa 18. 3.
2011 sa v MsKS konal koncert pre študentov a žiakov maďarských škôl pod názvom
Spievané básne. Vystupoval Ferenczi György a skupina Rackajam. Vytvorili úžasnú
atmosféru pre prítomných 256 mladých ľudí. Jednou z akcií, ktoré v marci mestské knižnica
organizovala, bolo podujatie Noc s Andersenom. Senecké deti sa naň vždy veľmi tešia,
záujem je veľký. Tentoraz spalo v knižnici 30 detí 3. a 4. ročníka ZŠ. Guten Abend! So
želaním pekného večera prišiel rozprávkar Hans Christian Andersen, ktorého stvárnil
pracovník knižnice Martin Krejčí. Deti sa nedali zahanbiť a vymenovali mnohé jeho diela.
V knižnici sa nielen zahrali, ale sa aj navečerali. Po nájdení pokladu na jazerách za asistencie
polície sa uložili v knižnici spať. Snívali sa im aj rozprávky známeho rozprávkara.
Kráľovnou čitateľov sa stala Monika Kráľová, žiačka 6. A triedy ZŠ Tajovského. Na
súťaži sa zúčastnila druhý krát. Ako jediná z 13 súťažiacich zodpovedala správne na všetky
otázky. Zo súťaže si odniesla pekné ceny. Potešil ju MP3 prehrávač, ale aj kniha, či perá. Na
súťaži sa zúčastnili piataci a šiestaci ZŠ a žiaci primy a sekundy z 8 ročného gymnázia.
Otázky vymysleli pracovníčky mestskej knižnice. Ako uviedla knihovníčka Miroslava
Gračíková, na vypracovanie otázok mali žiaci asi hodinu. Týkali sa nielen literatúry, ale aj
histórie či geografie.
18. apríla o 19. 00 sa v koncertnej sále Labyrintu MsKS v Senci uskutočnilo jedno
z menej všedných podujatí. Bol to hudobno-poetický recitál v podaní otca a syna Mariána
a Martina Geišbergových. Starší z umelcov, známejší ako herec, sa predstavil nielen hrou na
gitare a fúkacej harmonike, ale i prednesom vlastnej poézie, poviedok, ba i básňami
renomovaných spisovateľov, i spevom balád. Syn Martin návštevníkov prekvapil a potešil
hrou na gitaru, flautu, ktorú bravúrne zvládal, ale aj sýtym, jasným hlasom, ktorý pri troške
predstavivosti unášal do čistej prírody dávnych čias. Na konci programu diváci odmenili
umelcov potleskom. Publikum tvorili všetky generácie, od študentov gymnázia až po seniorov
a takmer jednohlasne sa zhodli v tom, že takýto žáner tu chýbal a vyjadrili nádej, že podobné
podujatia sa budú uskutočňovať častejšie.
Knižná nedeľa – posledná marcová nedeľa 27. marca sa niesla v znamení
zaujímavých literárnych a tvorivých podujatí, bezplatného zápisu do knižnice a odpúšťanie
upomienok. Spomenieme len niektoré zo sprievodných podujatí: Rozprávkové predpoludnie,
kvíz, tvorivé dielne, ilustrovanie rozprávok s akademickou maliarkou, stolové bábkové
divadlo a prezentácia knihy Stredoveké kostoly na južnom Slovensku.
Kukorelly Endre – spisovateľ a básnik, ktorý prijal pozvanie MsK a ZO Csemadoku.
Besedu dňa 12. 5. 2011 viedla Agnes Bardos a zúčastnilo sa jej 47 návštevníkov.
Čítajme si 2011 – 31. 5. 2011 od 9.00 – 15.00 sa v mnohých knižniciach na
Slovensku uskutočnil detský čitateľský maratón na podporu detského čítania. Išlo o pokus
prekonať slovenský rekord a senecká knižnica nebola výnimkou. Zapojili sa celé triedy zo
seneckého gymnázia i z oboch slovenských ZŠ. Projekt podporovala Linka detskej istoty pri
SV UNICEF.
Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v tejto knižnici v roku 2011 boli
nasledovné:
• Exkurzie do knižnice
• Bezplatný zápis pre žiakov 1. ročníkov ZŠ
• Kráľ detských čitateľov
• Ocenenie dlhoročných čitateľov
• Literárno – vedomostný kvíz
• Ako život píše knihu s Marcelou Laiferovou
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beseda s Karolom D. Horváthom
Beseda so Zuzanou Kronerovou a Alfrédom Swanom
Beseda Tarot – kľúč vášho podvedomia
Beseda s Danicou Pauličkovou
Lietam v tom tiež – Beseda s autorkou knihy Kristínou Baluchovou
Noc s Andersenom
Putovanie s rozprávkou s vílou Perexiou
Čitateľský maratón
Truhlica Pavla Dobšinského
Deň ľudovej rozprávky – finále hry
Týždeň bez pokút
Absolventská výstava
Výstava Malačianky Blanka Mináriková
Výstava Natália Chabadová – Nádych štetcom
Výstava – Mithote 2010
Výstava Deň Zeme
Výstava Tajomstvo podzemia Malých Karpát
Výstava UNICEF
Výstava – Zázraky odpadu
Výstava prác detí MŠ a ZŠ

Počet podujatí Mestskej knižnice v roku 2011 bol 49 s počtom účastníkov 3 122.
Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nástenné kvízy – účasť 111 detí. Témy:
Otestujte sa
Deti a knihy (k mesiacu knihy)
Vesmír
Poznáš svoje telo?
Z rozprávky do rozprávky
Ako žili dinosaury
Hrady, zámky a kaštiele
Stromy v našom okolí
Domáce zvieratká
Vianočné hádanky

Ďalšie podujatia:
• Kvíz (v MKIC) počas jarných prázdnin – Ak uhádneš, odpovieš – 12 detí
• 4x stretnutie s rozprávkou počas jarných prázdnin – 19 detí
• Exkurzie do knižnice v Mesiaci knihy spojené s rozprávkami 115 detí
• Čitateľský krúžok pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave – 60 detí
• 2x spoločná výmena kníh spojená s rozprávkou – 4. ročník – 35 detí
• 5x slávnostný zápis prvákov do knižnice
• 5x prvá spoločná výmena kníh prvákov spojená s rozprávkou – 184 detí
• Súťaž o Kráľa detských čitateľov Stupavy (organizovaná od r. 1997) – 180 detí
• Nedožité 90. narodeniny Ruda Morica vo Výstavnej sieni MKIC
• Beseda o R. Moricovi – 16 detí
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•
•
•
•

Vlastivedná súťaž „Príroda je život pre každého“ – 79 účastníkov
Vedomostná súťaž Dvaja z jednej lavice pri príležitosti ukončenia šk. roka – 75 detí
Burza nálepiek 9 x – 388 účastníkov
Jablkové hodovanie – výstava

Počet podujatí Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave v roku 2011 bolo 67 s počtom
účastníkov 1 704.
Obecná knižnica Častá
V roku 2011 Obecná knižnica uskutočnila v spolupráci so ZŠ Častá celkom 14
podujatí. Tieto podujatia boli zamerané na to, aby sa u detí školského veku zvýšil záujem
o čítanie kníh. Z toho 3 podujatia boli zamerané na informačnú výchovu. Na podujatiach sa
zúčastnilo celkom 178 žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. V mesiaci marec, ktorý je tradične venovaný
knihe sa pre čitateľov knižnice konali výstavky kníh.
Obecná knižnica Gabriela Kolinoviča v Šenkviciach
Vďaka dobrej spolupráci s Materským centrom Adamko, MŠ a ZŠ knižnica mohla
uskutočniť niekoľko kolektívnych podujatí. Pre deti z MC Adamko sa každý mesiac
pokračovalo v čítaní ľudových rozprávok. Pre deti z MŠ bolo zorganizované dialogizované
čítanie ľudových rozprávok, spojené s prácou s textom. Pre žiakov 1. ročníka bolo
zorganizované dopoludnie pod názvom „My už vieme čítať“, pre druhákov zážitkové čítanie,
pre tretiakov súťažné dopoludnie s ľudovou rozprávkou. 22 štvrtákov sa zúčastnilo už tretej
Noci s Andersenom. Pre piatakov bolo pripravené dopoludnie s ľudovou povesťou, šiestaci sa
zúčastnili strašidelného čítania a siedmaci súťažili v literárnom milionárovi. 72 detí sa
zapojilo aj do celoslovenského čitateľského maratónu. Okrem bolo každý mesiac pre deti zo
školského klubu pripravené čítanie z najnovších kníh v knižnici.
Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia – informačná výchova pre žiakov
prebehlo 4x, s účasťou 68 detí. Z Materskej školy sa jedného podujatia informačnej výchovy
zúčastnilo 19 detí.
Obecná knižnica Nová Dedinka
•
•
•
•
•

Ľudmila Podjavorinská – 60. výr. úmrtia – podujatie pre žiakov MŠ a ZŠ, účasť 44
detí. Dramatizácia básne Čin-Čin a práca s básňou Do školy
Noc s Andersenom 17 detí – Čítanie rozprávky pani starostkou, práca s ilustráciami
známych rozprávok, matematické rébusy. Hľadanie stratených písmen a zostavenie
testu, priraďovanie literárnych diel k spisovateľom, počúvanie rozprávky na dobrú noc
Rudo Moric – 90. výr. narodenia – účasť 24 detí – ukážky z tvorby, beseda
o rozprávke Srnček Parožtek, vyhodnotenie prinesených kresieb, tvorenie nových
slov, výpožička kníh
Informačná výchova pre žiakov piateho ročníka – 18 žiakov – oboznámenie sa
s knižnicou, čo vieme o knihách, čo je to literatúra, ako literatúru delíme, aké knihy
deti doteraz prečítali, výpožičky
Ľubomír Feldek – 75. výr. nar. – 40 detí – priblíženie osobnosti spisovateľa,
rozprávanie o knihe Zelené jelene, hra s rýmami, výtvarné zobrazenie rozprávky
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Obecná knižnica v Gajaroch
Knižnicu v r. 2011 navštívili deti z najvyššej triedy MŠ. Okrem oboznámenia sa
s knižným fondom primerane k ich veku bolo stretnutie obohatené čítaním rozprávok a jednu
z nich deti zdramatizovali – účasť 11 detí.
Pre žiakov vyšších ročníkov (7.-9.) bola zorganizovaná beseda na tému Spisovatelia
z najbližšieho okolia: Gajary – Štefan Gráf; Malacky – Ľudo Zúbek; Jakubov – Štefan
a Jozef Moravčíkovci. Prebehlo čítanie z ich diel.
Druhá beseda s Jozefom Moravčíkom bola veľmi zaujímavá, deti mali veľa otázok
na spisovateľa. Na besede boli aj niektorí rodičia detí. Účasť na oboch besedách bol 39
žiakov. Knižnica zorganizovala aj stretnutie so žiakmi 3.-5. roč. na tému Namaľuj príbeh
z knihy, ktorá sa ti najviac páčila. Práce boli zaujímavé, pekné a nápadité. Boli vystavené
v knižnici jeden mesiac a návštevníci knižnice ich hodnotili. Najlepšie práce boli ocenené
vhodnými vecnými cenami.
Obecná knižnica pri OcÚ Láb
Vybrané podujatia pre čitateľov
• Obľúbené exkurzie od najmenších žiakov MŠ spojené s prednesom básničiek
a pesničiek, zoznámenie sa s knihami
• Pre starších žiakov ZŠ kvízy, súťaže
• Výstavka kníh v predvianočnom čase, spojená s predajom
• Posedenia pre dôchodcov spojené s ľudovými tradíciami
Miestna ľudová knižnica Zohor
Knižnica počas roka 2011 urobila o 10 akcií viac, aj účastníkov bolo o 268 viac, ako
v predchádzajúcom roku. Niektoré podujatia boli priamo v knižnici, iné mimo nej. Prebehli 3
akcie informačného smeru pre deti z MŠ a pre malých prváčikov, ktorí sa prišli slávnostne
prihlásiť do knižnice v rámci marca – mesiaca knihy. Ďalej v spolupráci so Školským klubom
detí to boli stretnutia s knihami od našich, ale i zahraničných spisovateľov, kde sa počas
roka stihlo prečítať 44 kníh. Najväčší úspech u detí má stále Grázlik Gabo, ale zaujali ich aj
knihy našich autorov, ako napr. Tri múdre kozliatka od J. C. Hronského, Opičky Kiki a Miki
od E. čepčekovej, tiež knihy od G. Futovej a pod. Po prečítaní knihy bola vždy výstavka
výtvarných prác, ktoré deti nakreslili a porozprávali si, čo ich na príbehu najviac zaujalo.
Žiakom štvrtého ročníka boli v knižnici slávnostne odovzdané koncoročné vysvedčenia.
Žiaci, ktorí mali samé jednotky dostali ako odmenu knihu. Knižnica je prihlásená do
Čitateľského maratónu, ktorého sa zúčastnilo 105 detí a ďalších 100 sa zúčastnilo v pozícii
divákov. Od novembra do apríla sa v knižnici pravidelne, raz za dva týždne s pani
knihovníčkou stretávalo 10 detí pri súťaži „Čítame s Osmijankom“. Spolu vypracovali 8
otázok, ktorými sa do súťaže zapojili. Aj tento rok bola zorganizovaná Noc s Andersenom.
Vrcholom všetkých akcií v roku 2011 bol dvojdňový výlet najlepších čitateľov do mesta
Martin, ktorý pani knihovníčka nazvala „Po stopách Matice slovenskej“. Výletu, ktorý
zafinancovala obec, sa zúčastnilo 20 detí. V spolupráci so ZŠ v Zohore sa pani knihovníčka
s detskými čitateľmi zúčastnila aj divadelných predstavení Perinbaba a Čarodejník
z krajiny Oz, na MDD spoločne deti súťažili v rôznych súťažiach a boli sa pozrieť aj na
Bibliotéke, čo je nové na knižnom trhu. Rok 2011 bol pre MĽK v Zohore pomerne bohatý na
rôzne akcie, veríme že tak bude aj v nasledujúcom roku.
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6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2011 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 95 osobných
počítačov, (ubudlo 6 počítačov). Pre verejnosť bolo prístupných 45 osobných počítačov,
www stránku má 11 knižníc, wifi pripojenie má 5 knižníc.
Automatizácia knižničných činností
V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 14 knižníc pracuje na báze knižničnoinformačného systému:
• Clavius je knižničný program, ktorý zakúpila Malokarpatská knižnica v Pezinku
a vymenila ho za aRL
• Advanced Rapid Library (aRL) majú knižnice: Mestské kultúrne stredisko v Senci –
mestská knižnica Senec a Mestské centrum kultúry Malacky – Mestská knižnica
• KIS MaSK /knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice/ zakúpili
Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica v Modre, Svätojurská knižnica vo
Svätom Jure, Knižnica Vincenta Šikulu – OcK Dubová, OcK Častá, OcK G.
Kolinoviča Šenkvice, OcK Veľké Leváre, OcK Lozorno, OcK Plavecký Štvrtok, OcK
v Zohore,
• PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracovaný celý
knižničný fond (100 %). Program sa nevyvíja, neposkytuje možnosť výpožičiek,
štatistiky, či sledovanie iných ukazovateľov.
• TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK Sološnica uvádza
spracovaný celý fond (100 %), OcK Rohožník (100 %). Tento program sa však ďalej
nevyvíja, knižnice budú musieť zakúpiť nový knižničný program. Knihy sú v databáze
len nahodené, ďalej sa s programom pracovať nedá.
Okres

Knižnica

KF

Okres Pezinok

MK Pezinok
OcK Častá
OcK Dubová
MSK Modra
MsK Svätý Jur
OcK G. K. Šenkvice
MsK Senec
OcK Bernolákovo
MsK Malacky
OcK Lozorno
OcK Veľké Leváre
OcK Zohor
OcK Sološnica
DK OcK Rohožník
Všetky knižnice spolu

93 511
9 825
3 480
22 112
9 437
6 834
40 875
24 371
36 620
1 889
6 713
15 820
6 114
8 221
521 588

Okres Senec
Okres Malacky

3 Okresy spolu

Z toho spracované
automatizovane
91 794
1 481
3 480
1 220
6 242
6 834
31 000
24 371
21 370
1 000
6 405
4 446
6 114
8 221
211 777

% sprac.
KF
98,16 %
15,07 %
100 %
5,51 %
66,14 %
100 %
75,84 %
100 %
58,35 %
52,93 %
95,41 %
28,10 %
100 %
100 %
40,60 %

Internetové služby
V roku 2011 poskytovalo internetové služby verejnosti 18 knižníc okresov Pezinok,
Senec a Malacky na 45 počítačoch.
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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 2011 do elektronických katalógov knižníc
vstúpilo 12 970 používateľov.

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

•
•

2 zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (5,9 % zamestnancov
vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho sú obe ženy, pracujúce v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku. V porovnaní s rokom 2010 jej stav zamestnancov
s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním o jedného nižší.
14,28 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním (42,18 %
zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť).
7,16 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním (21,15 % zamestnancov
vykonávajúcich knihovnícku činnosť).

Hospodárenie
V roku 2011 predstavovali výnosy /príjmy knižníc BSK v metodickej pôsobnosti
Malokarpatskej knižnice v Pezinku/ čiastku 492 714 € čo je o 4 643,55 € viac, ako v roku
2010.
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Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 100 940 €, čo je o 129 666 €
menej ako v roku 2010.
Vlastné tržby knižníc predstavovali 40 920,7 € (o 847,91 € viac ako v roku 2010), z nich
30 292,7 € tvorili poplatky za knižničné činnosti (zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné
služby a pod.)
Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 11 032,5 € (o 2 446 € viac ako
v roku 2010), z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 5 700 €, (čo je o 1 540 €
menej ako v predchádzajúcom roku).
Výdavky na hlavnú činnosť predstavovali 498 623 €, (čo je o 27 909,79 € viac ako
v roku 2010).
Mzdové náklady v roku 2011
Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 283 269 € (o 6 358,6 € menej ako v roku
2010).
Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov Pezinok Senec
a Malacky sa v roku 2011 pohybovala vo výške 697,36 €. V porovnaní s rokom 2010 sa
priemerná mzda zamestnanca v knižnici zvýšila o 56,65 €. Stále veľmi výrazne zaostáva za
priemernou mesačnou mzdou v hospodárstve SR. Priemerná mzda zamestnanca verejných
knižníc v roku 2011 nedosiahla ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR 786
€.
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