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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE:
Názov: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Adresa organizácie: Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Forma hospodárenia: príspevková organizácia BSK
Riaditeľ: Mgr. Daniela Tóthová
Kontakt:
tel/fax: 033/6413123, tel.: 033/6412315,
e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk
URL: www.kniznicapezinok.sk

2. VEDENIE ORGANIZÁCIE:
Zástupca riaditeľa:
Útvar knižnično-informačných fondov:
Útvar knižnično-informačných služieb:
Útvar metodiky a koordinácie:
Útvar ekonomicko-technickej činnosti:

PhDr. Katarína Benciová
Marta Follrichová
Oľga Rybecká
PhDr. Katarína Benciová
Ing. Viera Kyčinová

3. ÚVOD
Malokarpatská knižnica v Pezinku (ďalej MKP) je príspevkovou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

organizáciou

V súlade so Zriaďovacou listinou poskytuje knižnično-informačné služby používateľom a
čitateľom knižnice, 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. 2012 patrilo 65 verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec.
Knižnica v mieste svojho pôsobenia v intenciách zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach plní
funkciu mestskej knižnice. 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.

3.1.Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Zámerom MKP je v strednodobom horizonte pracovať ako moderná krajská a regionálna
knižnica. Na dosiahnutie tohto cieľa bude nutné pokračovať v kvalitnom výbere, získavaní,
spracovaní a sprístupňovaní dokumentov a informačných zdrojov, rozvíjať aktivity na
podporu uchovávania regionálnych dokumentov a informácií v tlačenej a elektronickej
forme.
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Pre plnenie komunitnej funkcie bude knižnica pokračovať v príprave a realizácii kolektívnych
kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre všetky vekové skupiny orientovaných na podporu
čítania, celoživotného vzdelávania a prehĺbenie vzťahu k tradíciám a súčasnosti
malokarpatského regiónu.
Ako krajská a regionálna knižnica budeme pokračovať v poradenstve a metodickoinštruktážnych návštevách verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja,
komunikovať so zriaďovateľmi obecných knižníc v prospech ich rozvoja a kvalitnej činnosti
a pre obecných knihovníkov vydávať časopis Očk(o).

4. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH
MKP sa v roku 2012 riadila Plánom činnosti na rok 2012. Svoje úlohy a činnosť vykonávala
podľa schválených základných dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný
poriadok, Knižničný a výpožičný poriadok, Pracovný poriadok) a relevantných dokumentov
a právnych noriem.

4.1.Riadenie knižnice
MKP vykonávala svoju činnosť v súlade so VZN Bratislavského samosprávneho kraja.
Riadenie knižnice bolo zamerané na vytváranie optimálnych podmienok pre činnosť a na
kvalitné plnenie funkcie krajskej a regionálnej knižnice.
Riadenie knižnice sa uskutočňovalo prostredníctvom pravidelných gremiálnych a
operatívnych porád vedenia s vedúcimi útvarov a oddelení. V riadení bola venovaná
pozornosť priebežnému plneniu plánovaných úloh, pripravovaným podujatiam, aktuálnym
trendom v oblasti knižničnej práce a informačných technológií.
MKP pri riešení pracovných otázok spolupracovala so zamestnaneckým dôverníkov. MKP
naďalej zabezpečovala úlohy v oblasti BOZP, požiarnu ochranu, CO.
Pri riadiacej činnosti vedenie knižnice spolupracovalo s odbornými a pracovnými komisiami
knižnice.

4.2.Strategické úlohy
Ťažiskovou úlohou na rok 2012 bolo plnenie plánu činností, podľa ktorého knižnica:
•

získavala, spracovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond vrátane
dokumentov regionálneho významu a poskytovala základné a špeciálne knižničnoinformačné služby;

•

koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť
verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestskou
knižnicou v Bratislave;

•

dokumentovala regionálne osobnosti a udalosti mesta a okresov Pezinok, Senec a
Malacky, tvorí vlastné regionálne databázy;

•

zorganizovala 252 kultúrno-vzdelávacích podujatí pre 8748 návštevníkov;
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•

propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, na
webových stránkach MKP a BSK a na sociálnej sieti Facebook;

•

na zabezpečenie viac zdrojového financovania vypracovala projekty:
schválené a realizované:
•

Dotácie MK SR: Nákup knižničného fondu - 5 000 EUR, nakúpených 670 zv.
kníh;

•

Dotácie Mesta Pezinok na kultúrne aktivity: Podujatia pre deti – 1 000 EUR;

•

The Nippon Foundation – program 100 Books for Understanding
Contemporary Japan –knižný dar kníh o Japonsku.
neschválené:
•

Nadácia SPP - program „Dedičstvo regiónov“: Projekt „Nedaj zahynúť
dedičstvu predkov“;

•

Dotácie MK SR: Modernizácia počítačovej siete knižnice;

•

Dotácie MK SR: Literárny kolotoč 6 v Zámockom parku;

•

Dotácie MK SR: Chráňme naše deti pred nástrahami internetu!

4.3.Ďalšie úlohy
•

MKP sa zapojila do celoslovenského podujatia na propagáciu knižníc „Týždeň
slovenských knižníc“, zorganizovala 10 podujatí pre 364 návštevníkov;

•

MKP sa zapojila do projektu Benchmarking verejných knižníc;

•

knižnica zorganizovala úspešný cyklus, sériu štyroch prednášok a preventívnych
vzdelávacích aktivít na ochranu detí pred virtuálnym ohrozením pod názvom
„Chráňme naše deti pred nástrahami internetu!“;

•

spolupracovala pri organizovaní kultúrnych a vzdelávacích podujatí s kultúrnymi,
vzdelávacími a záujmovými organizáciami pôsobiacimi v meste Pezinok;

•

MKP vydala 2 čísla časopisu pre knihovníkov verejných knižníc regiónu Očk(o),
publikovala v odborných knihovníckych časopisoch;

•

MKP bola kolektívnym členom odborných záujmových združení – Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc;

•

bola zastúpená v Koordinačnej rade pre bibliografickú činnosť na Slovensku pri SNK
v Martine.

Čitatelia knižnice
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4.4.Kontrolná činnosť
Vnútorná kontrola sa uskutočňovala podľa Plánu kontrolných úloh vnútornej kontroly
Malokarpatskej knižnice v Pezinku a v zmysle príkazov riaditeľky. Uskutočnili sa 4 kontroly
centrálnej pokladne. Z vykonaných kontrol bola spísaná zápisnica. Závažné nedostatky
zistené neboli. V sledovanom období nebola prijatá žiadna sťažnosť ani petícia.
Kontrolná skupina Úradu BSK uskutočnila v roku 2012 kontrolu plnenia opatrení z finančnej
kontroly z r. 2009-2010 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 určenom čase odstránené.

4.5.Ľudské zdroje
V Malokarpatskej knižnici v Pezinku bol v roku 2012 priemerný evidenčný počet
zamestnancov (prepočítaný) 16,2 zamestnancov, vo fyzických osobách 17.
MKP
v sledovanom období zamestnávala 1 zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou. 3
zamestnanci pracovali na kratší úväzok.

Tab. 1: Zamestnanci
Ukazovateľ

2012

Zamestnanci knižnice k 31. 12.2012 (FO)

17

Zamestnanci knižnice (priemerný prepočítaný stav) rok 2012

16,2

- z toho vykonávajúci knihovnícke činnosti (priemerný prepočítaný
stav) rok 2012

11,75

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31. 12. 2012

7

- z toho s VŠ knihovníckeho zamerania (FO) k 31. 12.2012

2

Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne
zamestnaných (EUR)

700,80

Tab. 2: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12.2012
Stupeň vzdelania

Počet zamestnancov

základné

0

stredné

0

ÚSO (knihovnícke)

5

ÚS + ÚSO (neknihovnícke)

2

VŠ (knihovnícke)

2

VŠ (neknihovnícke)

8

5

Tab. 3: Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12.2012
18-30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

51-59 rokov

nad 60 rokov

3

1

4

8

1

4.6.Účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach za rok 2012
1. Porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK kraja, Dunajská Streda Žitnoostrovná
knižnica 6. 3. 2012
2. Čítanie mládeže v SR – výskum, odborný seminár, Martin, Slovenská národná
knižnica (ďalej SNK), 7. 3. 2012
3. Pracovné stretnutie Komisie pre štatistiku KULT 10-01, Martin SNK, 15. 3. 2012
4. English for Librarian, Bratislava Univerzitná knižnica (ďalej UK), 13. 4. 2012
5. Porada metodikov TTSK a BSK, Trnava Knižnica Juraja Fándlyho, 18. 4. 2012
6. Celoslovenský seminár Benchmarking v slovenských knižniciach, Martin SNK,19. 4.
2012
7. XII. roč. odborného seminára pre pracovníkov knižníc, Banská Bystrica, Štátna
vedecká knižnica, 24. 4. 2012
8. Metodický seminár, Dni regionálnej bibliografie, Martin SNK, 2.-3. 5. 2012
9. Celoslovenský odborný seminár Biblioterapia, aula Trnavskej univerzity 29. 5. 2012
10. Seminár: ANL+ aneb nová generace článkové bibliografie, Bratislava, UK 3. 5. 2012
11. Bratislavské bibliografické dni, Bratislava, UK, 18.-19. 6. 2012
12. Novinky knižničného systému Clavius, diskusia s významnými používateľmi systému
Clavius, Žilina 18. 9. 2012
13. Kaštiele a kúrie BSK ; Červený kameň 19. 9. 2012
14. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov; Prešov, 7.-9. 10. 2012
15. Stretnutie používateľov KIS CLAVIUS, Žilin, Krajská knižnica, 15. 10. 2012
16. Školenie k dotáciám MK SR 2013 Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 7. 11.
2012
17. Školenie k dotáciám MK SR 2013 Malacky, Mestská knižnica, 8. 11. 2012
18. Školenie k dotáciám MK SR 2013 Senec, Mestská knižnica, 14. 11. 2012
19. Valné zhromaždenie SAK, Martin SNK, 15. 11.2012
20. Zasadnutie koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť, Martin SNK 21. 11. 2012
21. Pocta Vincentovi Šikulovi, Modra, Dubová 28. 11. 2012
22. Porada riaditeľov a metodikov, Martin SNK 5. 12. 2012
23. Celoslovenská porada ku štatistike 2012, Martin SNK 12. 12. 2012
Za rok 2012 sa pracovníci Malokarpatskej knižnice v Pezinku zúčastnili 23 vzdelávacích
podujatí v počte 47 pracovníkov.
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5. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI
5.1.Knižnično-informačné fondy
V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť zameraná na
plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2012.
Knižničný fond (KF) k 31.12.2012 obsahoval 93 856 knižničných jednotiek (KJ). 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 109 titulov periodík, z toho 38 titulov regionálnych periodík
(vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 17 zahraničných titulov časopisov.

5.1.1. Doplňovanie knižničných fondov.
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. 4: Knižničný fond
Knižničný fond

2011

2012

rozdiel

Knižničný fond celkom

93 511

93 856

+ 345

Počet zväzkov na čitateľa

27,3

27,4

+ 0,10

Počet zv. na obyvateľa

4,19

4,37

+ 0,18

Na nákup knižničného fondu sme v roku 2012 minuli 33 641,30 EUR, čo je oproti minulému
roku viac o 7763,80 EUR. Z toho sme získali o 1000,00 EUR viac na nákup fondu z dotačného
systému MK SR. V roku 2012 sme spolu získali, spracovali a sprístupnili 4 473 dokumentov.

Tab. 5: Prírastok KF podľa druhu dokumentov
Prírastok KF v roku 2012
knihy

počet KJ
4446

elektronické dokumenty

7

audiovizuálne dokumenty

20

celkom

4 473
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Tab. 6: Knižničný fond, porovnávacia tabuľka
Porovnávacia tabuľka:

2011

Suma v EUR
2011

2012

Suma v EUR
2012

Knižničný fond MK
celkom

93 511

362 650,61

93 856

388 603,96

Prírastok KF kúpou

2083

23 196,94

2 795

23 196,94

576

4 000,00

670

5 000,00

Prírastok KF darom

1 322

8 255,36

1 678

10 444,36

Prírastok KF spolu

3 405

17 622,14

4 473

33 641,30

Úbytok KF

3 171

6 695,00

4 128

8 392,98

- z toho Dotácia MK SR

Tab. 7: Prírastok KF, tematické triedenie
N

K

MN

M

Spolu

2011

1 180

1 330

177

718

3 405

2012

1 890

1 792

165

626

4 473

N – náučná pre dosp., K – krásna pre dosp., M – krásna pre deti, MN – náučná detská

Tab. 8: Prírastok KF podľa oddelení
Odd. pre
dosp.

Odd. pre
deti

Študovňa

Region. odd.

pobočka
Cajla

Spolu

2011

2 133

743

106

146

277

3 405

2012

2 749

652

179

298

595

4 473

Noc s Andersenom
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5.1.2. Spracovanie knižničného fondu
Nové knižničné jednotky boli spracované v knižnično-informačnom systéme /KIS/ Clavius. Pri
katalogizovaní postupujeme podľa anglo–amerických pravidiel spolu s medzinárodným
štandardom – bibliografickým popisom (ISBD) vo formáte MARC21. Spracovaný KF je
ošetrený čiarovým kódom potrebným k modulu Výpožičky. Katalógy sú prístupné čitateľom
v module Carmen.
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.

5.1.3. Retrokatalogizácia
V roku 2012 sme pokračovali v retrokatalogizácii KF na pobočke Cajlanská.

5.1.4. Vyraďovanie
V roku 2012 sme z knižničného fondu vyradili spolu 4 128 zv. v hodnote 8 392,98 EUR.
Knižničné jednotky boli z fondu vyradené z dôvodu fyzického poškodenia, nedobytnosti
výpožičiek, duplicity a neaktuálnosti. 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.

Tab. 9: Vyradené knižničné jednotky podľa tematického triedenia
Rok

N

K

MN

M

Celkom

Hodnota

2012

743

3 322

15

48

4 128

8 392,98

2011

388

1 337

406

1 040

3 171

6 695,99

N – náučná pre dosp., K – krásna pre dosp., M – krásna pre deti, MN – náučná detská

5.1.5. 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.
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5.2. Knižnično-informačné služby

MKP v roku 2012 poskytovala základné aj špeciálne knižnično-informačné služby podľa
zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach.
Základné knižničné služby: prezenčné a absenčné výpožičky.
Špeciálne služby: medziknižničná výpožičná služba /MVS(, 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.
.
5.2.1. Čitatelia a používatelia
Služby knižnice v roku 2012 využilo 3 483 zaregistrovaných čitateľov, o 54 viac ako v roku
2012, z toho 1 208 detí do 15 rokov – viac o 1483. 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. Knižnica propagovala svoje služby aj na
mestských podujatiach, napr. Noc múzeí, Jablkové hodovanie, kde ponúkala členstvo
obyvateľom, ktorí bežne do knižnice nechodia. Snažíme sa podchytiť detských čitateľov už
od útleho veku, a to vytváraním príjemných podmienok pre návštevu knižnice pre matky
s deťmi už na rodičovskej dovolenke a prácou s materskými školami.
V priebehu roka 2012 navštívilo knižnicu 39 705 návštevníkov bez návštevníkov podujatí
a internetu. V porovnaní s rokom 2011 bol počet návštevníkov knižnice celkovo vyšší o 996.
Na zvyšujúcej sa návštevnosti knižnice ako aj výpožičkách má významný podiel kvalitný
knižný fond, a to najmä v oblasti náučnej a študijnej literatúry.

Leto v knižnici
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5.2.2. Výpožičné služby
Pri výpožičných aj rešeršných službách sme využívali knižnično-informačných systém Clavius,
v ktorom sme počas roka robili mnohé úpravy týkajúce sa evidencie čitateľov, výpožičiek,
prolongácií
kníh,
návštev
čitateľov
a
štatistických
ukazovateľov.
Oproti
štatistickým výstupom z programe ARL, ktorý sme využívali v roku 2011, sme odstránili
niektoré duplicity pri vykazovaní výpožičiek už požičaných kníh pri viacerých návštevách
čitateľa v mesiaci, počas základnej výpožičnej lehoty a pri prolongáciách. Výsledkom bol
štatistický pokles výpožičiek. Domnievame sa, že pri náraste zaregistrovaných čitateľov
a počtu návštevníkov ako aj počtu nových kníh v knižnici pokles výpožičiek neznamená
pokles záujmu čitateľov o knižnicu ale je výsledkom korektne vykonávanej evidencii
výpožičiek, na ktorej môžeme pri sledovaní výkonov v budúcom období stavať.
Prezenčné výpožičky sa realizujú prevažne v študovni. Študovňu navštívilo v minulom roku
1.040 používateľov. Zaznamenali sme 1 684 prezenčných výpožičiek z fondu študovne.

Tab. 10: Porovnávacia tabuľka knižnično-informačné služby
Porovnávacia tabuľka

2009

2010

2011

2012

Rozdiel+/-

Počet čitateľov

3 332

3 123

3 429

3 483

+54

Deti do 15 rokov

1 058

867

1 060

1 208

+148

30 819

34 649

38 709

39 705

+996

170 880

188 572

189 034

161 927

-27 107

MVS od iných

214

231

314

+83

iným

139

175

136

-39

159

158

202

252

+50

Návštevníci podujatí

4 539

4 968

5 855

8 748

+2 893

Ø denná návštevnosť

127,45

138,04

154,83

160,10

+5,27

684

751,28

756,13

652,93

-103,2

Počet návštevníkov
Počet výpožičiek

Podujatia

Ø denná výpožička

Čitateľský maratón

Návštevníci podujatia
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5.2.3. Kultúrno-vzdelávacie podujatia knižnice.
V roku 2012 pripravila knižnica celkom 252 kolektívnych podujatí pre deti aj dospelých
čitateľov, o 50 ako v predchádzajúcom roku, ktoré navštívilo 8 748 návštevníkov. Okrem
tradičných podujatí knižnice propagujúcich autorov a literárne diela (besedy so spisovateľmi,
predstavovanie nových kníh, besedy o literárnych dielach) sme organizovali alebo
spoluorganizovali aj podujatia venované informačnej bezpečnosti, regionálnym tradíciám,
dejinám a súčasnosti mesta a regiónu. Tieto podujatia navštívil veľký počet návštevníkov
a odrazilo sa to aj na zvýšení štatistického počtu návštevníkov podujatí knižnice – v r. 2012
ich bolo o 2 893 viac ako v roku 2011.

Poetka Mirka Ábelová v Letnej čitárni

Najviac podujatí bolo venovaných detskými čitateľom – žiakom materských, základných,
špeciálnych škôl a školských klubov Pezinka a okolia ako aj pre krúžky z Centra voľného
času.
Knižnica pokračovala v pravidelných cykloch na podporu čítania:
•

Hodiny knižničnej gramotnosti – pre deti predškolského veku a žiakov 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 - súťaže, tvorivé dielne, stretnutia pre prázdninujúce deti
počas letných prázdnin;

•

Popoludnia s rozprávkou –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- s mesačne vyhlasovanými témami a víťazmi.
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Čítanie je IN

Oddelenie pre deti pripravilo aj nový originálny cyklus 18 podujatí s názvom Keramika sa
nás týka, na ktorých sa deti zoznámili s históriou s zvykmi tradičného remesla nášho regiónu
– keramikárstva a hrnčiarstva. Vystavovali sme tiež veľké keramické bábky, s ktorými sa
hralo predstavenie Agáty Petrakovičovej o modranskom hrnčiarskom škriatkovi.

Keramika sa nás týka

Stretnutie psíka s knihami (canisterapia)

Pre žiakov stredných škôl boli určené vzdelávacie podujatia aj podujatie organizované
v spolupráci s o.z. ars_litera v rámci projektu Živý bič, keď so žiakmi OA v Pezinku besedoval
spisovateľ Jaroslav Rumpli.

Jaroslav Rumpli v Pezinku
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Druhou najpočetnejšou skupinou návštevníkov podujatí boli seniori, spolupracovali sme aj
s Domovom sociálnych služieb v Pezinku. Seniori boli pravidelnými návštevníkmi besied so
spisovateľmi. Pekným podujatím bolo stretnutie nášho najstaršieho čitateľa s najmladšími
návštevníkmi knižnice – deťmi z materskej školy.

Stretnutie generácií čitateľov

Pre dospelých aj detských čitateľov sme pripravili stretnutia s regionálnymi autormi alebo
regionálnymi dielami (A. Soldán, D. Kalmančok, V. Šikulová, P. Jurík, V. ValachovičováRyšavá, P. Matejovič, G. Weissová, M. Schlesinger). Veľký úspech malo napríklad rozprávanie
B. Chovana, autora knihy Na krížnych cestách sv. Urbánka o erboch miest a obcí
malokarpatského regiónu. Literárny kolotoč ako súčasť programu Pezinského kultúrneho
leta predstavil finalistov literárnej súťaže Anasoft Litera.
Pozitívne hodnotené boli aj tematické podujatia – Orientálny večer v knižnici venovaný
čínskej a arabskej literatúre a kultúre (hostia: Elenou Hidvéghiová – Yung, Emíre Khidayer) a
predvianočný koncert Katky Feldekovej s Ľubomírom Feldekom, ktorý predstavil rozprával o
prekladoch poézie a o najstaršom staroslovienskom diele – Proglase.

Orientálny večer - Elena Hidvéghiová – Yung, Emíre Khidayer

Knižnici chýba spoločenská miestnosť s dostatočnou kapacitou na organizovanie podujatí,
ale aj krajských porád knihovníkov a vzdelávacích akcií. Podujatia pre dospelých čitateľov sa
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konajú v priestoroch čitárne a detské vo výpožičných priestoroch oddelenia pre deti.
Podujatia pre väčší počet návštevníkov organizujeme v priestoroch mimo knižnice
s podporou mesta Pezinok a spolupracujúcich inštitúcií.
Najviac návštevníkov navštívilo 4 podujatia s názvom Chráňme naše deti pred nástrahami
internetu, ktoré sme zorganizovali aj vďaka podpore Mesta Pezinok a Pezinského kultúrneho
centra s občianskym združením eSlovensko. Deti základných škôl sa hravou formou
dozvedeli, aké môže byť nebezpečné zverejňovanie fotografií na internete a chatovanie
s neznámymi osobami, sami aktívne zahrali scény, ku ktorým môže pri využívaní internetu
prísť. Podujatí sa zúčastnilo takmer 1600 detí.

Čítanie na preši – Veronika Šikulová

Chráňme naše deti pred nástrahami internetu

MKP sa v r. 2012 zúčastnila ako spoluorganizátor aj podujatí pre širokú verejnosť mimo
priestorov knižnice, aby upozornila na svoju činnosť aj občanov, ktorí nie sú čitateľmi alebo
návštevníkmi knižnice. Pripravili sme program o minulosti a súčasnosti knižnice v rámci Noci
múzeí v Malokarpatskom múzeu. Zorganizovali sme zábavné hry a súťaže pre deti na
podujatí Pálenie jánskych ohňov, propagovali sme knižnicu na podujatí Jablkové hodovanie.
Súhrnný prehľad akcií a podujatí MKP pre verejnosť je v prílohe č. 2.

Jablkové hodovanie
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5.2.4. 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. Vypracovaných bolo 53
rešerší z našich aj externých databáz. Oddelenie spracúva bibliografické publikácie podľa
pláná činnosti a podľa potreby vydáva bibliografické letáky k realizovaným podujatiam
knižnice. Súpis edičnej činnosti za rok 2012 je v prílohe č. 3.

5.2.5. Reprografické služby
Kópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované používateľom
výlučne za účelom štúdia, poskytli sme 1 014 kópií, nižší počet je dôsledkom striktného
dodržovania pravidla kopírovania výlučne častí dokumentov z knižničného fondu.
Tab. 11: Počet používateľov internetu a pridružených služieb

Druh služby

Merná
jednotka

2011

2012

Rozdiel

Skener

počet skenov 4

5

+1

Tlač

počet strán

184

193

+9

1392

1014

-378

Reprografické
služby
počet kópií

5.3. Metodická činnosť

Metodickú činnosť sme vykonávali v 3 základných oblastiach:
a) vnútroknižničná metodika
b) regionálna metodika
c) vzdelávanie knihovníkov
a) Vnútroknižničná metodika bola v roku 2012 zameraná na vypracovanie podkladov pre
štatistické vyhodnotenia a analýzy činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Boli
vypracované nasledovné materiály a vykonávané činnosti:
•
•
•
•

spracovanie štatistických výkazov o činnosti za rok 2011 okresov Pezinok, Senec,
Malacky pre Štatistický úrad SR a SNK v Martine;
spracovanie elektronických formulárov do systému, riešenie chýb v štatistických
výkazoch s jednotlivými knižnicami, urgovanie výkazov, opravy;
spracovanie Komentára o činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky za rok
2011;
doplnenie kroniky Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2011;
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•
•
•

spracovanie mesačných štatistík a vyhodnotení Malokarpatskej knižnice v Pezinku;
práca s praktikantmi - rozpis služieb školskej praxe, plány, vyhodnotenia – prax;
spracovanie archívnych materiálov MO a archivácia dokumentov za rok 2011.

b) Regionálna metodika – činnosti vyplývajúce z funkcie knižnice ako krajskej a
regionálnej knižnice. Regionálna metodika bola vykonávaná formou:
•
•
•

metodicko-inštruktážnych návštev (MIN) - 47 MIN, o 9 viac ako v r. 2011
konzultácií (telefonicky, e-mailom, osobne) - 241, o 13 viac ako v r. 2011,
edičnej činnosti; súpis edičnej činnosti za rok 2012 je v prílohe č. 3.

c) Vzdelávanie knihovníkov
Vzdelávanie knihovníkov obecných knižníc sa realizuje prostredníctvom príspevkov
v časopise Očk(o), ktoré sú venované aktuálnym zmenám v legislatívne a v odborných
činnostiach a pretrvávajúcim problémom v jednotlivých činnostiach. Ďalšou formou sú
individuálne inštruktáže obecných knihovníkov počas metodicko-inštruktážnych návštev.
Na početné žiadosti knihovníkov aj ich zriaďovateľov sme v roku 2012 pripravili 3 odborné
semináre pre knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec, na ktorých sa prítomní
dozvedeli, ako správne podávať projektové žiadosti do Dotačného systému Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na rok 2013“. Na seminári pre v Pezinku boli prítomní aj
zástupcovia MK SR.

Seminár „Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2013“ v Senci

17

6. REGIONÁLNE FUNKCIE
Malokarpatská knižnica v Pezinku vykonávala v r. 2012 regionálne funkcie v zmysle
Zriaďovacej listiny a zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach najmä prostredníctvom útvaru
úseku metodiky a oddelenia regionálnej bibliografie a informácií.

6.1. Regionálne dokumenty a informácie, regionálna bibliografia
Fond regionálnej literatúry (FRL) buduje a sprístupňuje oddelenie regionálnej bibliografie
a informácií. Fond je sprístupňovaný k prezenčnému štúdiu, len vo výnimočných prípadoch
sa požičiava aj absenčne. Do fondu regionálnej literatúry v r. 2012 pribudlo 280 knižničných
jednotiek. Zaznamenali sme 3 377
prezenčných výpožičiek z fondu regionálnych
dokumentov (FRD) .
V r. 2012 sme zaevidovali 38 titulov regionálnych periodík (okresov Pezinok, Malacky
a Senec) a 622 článkov z celoštátnej tlače a v knižničnom programe Clavius sme spracovali
1399 článkov s regionálnou tematikou. Z celoštátnej tlače (denníky a časopisy) sme
vyexcerpovali 622 článkov za všetky 3 okresy. Z celoštátnych periodík sme regionálne články
skenovali, v elektronickej forme ich uchovávame a poskytujeme používateľom. Regionálne
periodiká archivujeme kompletne.
Priebežne analyticky spracovávame odbornú literatúru a zborníky, informácie týkajúce sa
nášho regiónu (fakty a osobnosti) boli spracované v regionálnych databázach
a sprístupňované používateľom a širokej verejnosti.
Regionálne databázy (DB):
• databáza regionálnych osobností,
• databáza osôb žijúcich v regióne,
• databáza regionálnych pamiatok,
• databáza rodov,
• databáza geografických mien,
• databáza reg. korporácií a akcií.
Všetky databázy sú v elektronickej forme, klasické lístkové kartotéky už nebudujeme.
Do databázy regionálnych osobností pribudlo 132 záznamov. Okrem toho evidujeme osoby
žijúce v regióne, v roku 2012 sme zaznamenali 183 nových mien.
Monitoring tlače je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. Určený je pre každého
používateľa i širokú verejnosť.
Vyhľadávame a skenujeme články pre nášho zriaďovateľa – Bratislavský samosprávny kraj
(články, ktoré sa týkajú BSK a organizácií, ktoré patria pod BSK).
V rámci informačných služieb sme poskytli návštevníkom 10 472 bibliografických
a faktografických informácií. Používateľmi bibliografických, informačných a rešeršných
služieb sú predovšetkým vysokoškolskí a stredoškolskí študenti (denného aj externého
štúdia), pedagógovia, zástupcovia samosprávy v BSK (vrátane BSK), žiaci ZŠ a seniori na
Akadémii tretieho veku V Pezinku, ktorí tiež patria medzi našich aktívnych používateľov.
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6.2. 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 resp. mestským úradom a mestským resp. miestnym kultúrnym
strediskom). Naším zámerom bolo navštíviť každú knižnicu aspoň 1x v roku. V roku 2012
bolo uskutočnených 47 metodických návštev a poskytnutých 241 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.

Seminár „Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2013“ v Malackách
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6.3. Verejné knižnice v regióne BSK

V r. 2012 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo fungujúcich 65
verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec, a to: 1 regionálna s krajskou pôsobnosťou,
5 mestských knižníc, 4 profesionálne obecné knižnice a 55 neprofesionálnych knižníc.

Tab. 12: Počty obecných verejných knižníc BSK

Prehľad knižníc v regióne BSK v roku
2012
Počet knižníc v jednotlivých okresoch:
Regionálna s kraj. pôsobnosťou
Regionálne
Mestské
Obecné profesionálne
Obecné neprofesionálne

Pezinok

Senec

15
1
0
2
2
10

25
0
0
1
0
22

Malacky Bratislava
25
0
0
2
2
21

18
0
1
4
8
5

Podrobné údaje o činnosti verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja obsahuje
materiál „Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky“ v prílohe č. 6.

6.4. Prieskumová a rozborová činnosť

V roku 2012 boli spracované výkazy činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky za rok
2011. Jednotlivo boli spracované ročné štatistické výkazy o činnosti knižníc okresov Pezinok,
Malacky a Senec s komentárom za rok 2011:
• 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 2010
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. 2011
využíva knižnično-informačný systém Clavius od firmy LANius.
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

20

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.
Verejnosti a čitateľom knižnice bolo určených 3 PC, slúžili na prístup do on-line katalógu na
vyhľadávanie informácií o knihách (v odd. pre deti a v odd. pre dospelých čitateľov), ďalšie 2
PC na internetové služby v multimediálnej študovni. 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.
Väčšina návštevníkov ale využíva wifi pripojenie a pracuje v knižnici s vlastnými zariadeniami.
I napriek tomu, knižnica má byť miestom verejného prístupu k internetu všetkým občanom,
ktorí majú záujem o túto službu a tým, ktorí ju potrebujú. Naďalej sa využívajú aj internetové
stanice pre verejnosť v multimediálnej študovni, v r. 2012 ich využilo 901 návštevníkov.

8. PARTNERSTVO A SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI
Knižnica spolupracovala s viacerými kultúrnymi a ďalšími partnerskými organizáciami
a inštitúciami. Najaktívnejšia bola spolupráca:

• so školami – ZŠ, gymnáziá, SOŠ 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;

• kultúrnymi zariadeniami mesta Pezinok – CVČ, Pezinské kultúrne centrum, Mestské
múzeum, Mesto Pezinok;

• s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – Malokarpatské
múzeum v Pezinku, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre;

• s Literárnym informačným centrom – pri organizácií podujatí prezentujúcich súčasnú
slovenskú literatúru a jej autorov;

• s bratislavskými verejnými knižnicami – na spoločných projektoch.
9. 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.
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Knižnica spolupracovala aj s regionálnymi médiami – Pezinčan a Pezinsko, MY Senec –
Pezinok, 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.

Tvorivé dielne v knižnici

10. ZÁVER
V roku 2012 nastala v Malokarpatskej knižnici zmena vo vedení knižnice, vo februári odišla
riaditeľka Mgr. Gašparovičová do dôchodku a nová riaditeľka bola dočasne poverená riadení
a od júla 2012 menovaná do funkcie. Zmena nastala aj na pozícii hlavného ekonóma, kde R.
Hlavičková odišla na materskú dovolenku a na zastupovanie bola prijatá nová pracovná sila.
Poskytovanie výpožičných, informačných a konzultačných služieb knižnice sme sa počas roka
2012 snažili realizovať tak, aby boli čitatelia a návštevníci spokojní a v celom rozsahu
výpožičných hodín, napriek dlhodobým PN 3 kolegýň. Knižnica začala nové projekty smerom
k verejnosti tak, aby oslovila aj nečitateľov knižnice, zintenzívnila komunikáciu s čitateľmi
a návštevníkmi prostredníctvom elektronických médií. Hľadala a realizovala nové formy
spolupráce s kultúrnymi a vzdelávacími organizáciami v regióne a možnosti získavania
finančných prostriedkov mimo dotácie od zriaďovateľa.
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Podľa podkladov vedúcich útvarov a oddelení spracovala:
Mgr. Daniela Tóthová
riaditeľka Malokarpatskejknižnice v Pezinku
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PRÍLOHA Č. 1: HOSPODÁRENIE KNIŽNICE
Hospodárenie organizácie – príjmy a výdavky rozpočtu
Malokarpatská knižnica v Pezinku ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja získava väčšinu finančných prostriedkov na svoje
fungovanie z dotácie od zriaďovateľa, časť z vlastných príjmov za knižničné služby a časť za
prenájom priestorov knižnice.
Schválený rozpočet

255 679,96 EUR

Upravený rozpočet

275 083,04 EUR

Schválený rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku pozostával z:
• dotácie od zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 211 019,EUR vlastných príjmov a prostriedkov vo výške 44 660,96 EUR
Rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku bol počas roka upravený o finančné prostriedky:
• na nákup knižničného fondu vo výške 5 000,- EUR z Dotačného systému MK SR
• na akcie organizované oddelením pre deti - dotácia vo výške 1 000,- EUR od Mesta
Pezinok
• na akciu Noc s Andersenom vo výške 20,- EUR od Spolku slovenských knižníc
• na úhradu nákladov na vytvorené pracovné miesto projektového manažéra 12 000,EUR z BSK
• zo zvýšenia vlastných príjmov organizácie vo výške 1 383,08 EUR
Výdavky rozpočtu
Položka
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
všeob. materiál
výdavky na auto (PHL, opravy, poistenie)
opravy a údržba
nájomné pobočka Cajlanská ulica
služby:
- z toho: revízie, vývoz odpadu, ost. nakúpené služby
odmeny z dohôd mimo prac. pomeru
daň z nehnuteľností a daň z príjmov z prenájmu
prísp. zamestnávateľa na stravu a tvorba SF
640 Transfery na odstupné, odchodné a náhradu príjmu pri PN
SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU

25

Suma v EUR
136 243,80
48 230,76
85 399,37
681,74
17 325,57
3 988,92
38 090,81
25 546,13
4 232,33
4 638,94
1 499,27
305,84
629,24
22 877,87
3 120,47
8 162,50
2 823,52
8 341,80
3 595,96
273 469,89

Malokarpatská knižnica v Pezinku k 31.12.2011 zamestnávala 17 zamestnancov, z toho 14 na
plný úväzok, dvoch na 0,75 a jedného na 0,68 úväzku v členení:
Riaditeľ
Knihovník
Ekonomický pracovník
Upratovačka
Vodič-domovník
Projektový manažér

1
11
2
1
1
1

Príjmy rozpočtu
Položka

Suma v EUR

310 Transfery a granty
- z toho: dotácia od zriaďovateľa
dotácia od Mesta Pezinok a grant zo SSK
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

229 039,00
223 019,00
1 020,00
5 000,00
22 533,08
10 565,46
11 946,05
3 648,20
7 766,30
531,55
21,57
23 510,96

SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU

275 083,04
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PRÍLOHA Č. 2: PREHĽAD PODUJATÍ MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU
V ROKU 2012
Dátum

Podujatie

Cieľová skupina

Besedy so spisovateľmi, prezentácie literárnych diel
17.1.2012 Odsúdení na špionáž: beseda s A. Soldánom

verejnosť

Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou o knihe To mlieko
6.2.2012 má horúčku

žiaci ZŠ

6.3.2012 Na krížnych cestách sv. Urbánka: prezentácia knihy B. Chovana

verejnosť

15.3.2012 Beseda s Dušanom Dušekom o knihe Pištáčik

žiaci ZŠ

Beseda s Vierou Valachovičovou-Ryšavou o knihe Príbehy zo
26.3.2012 starej Bratislavy

žiaci ZŠ

Stretnutie s Ľubošom Juríkom a synom Martinom a ich knižnými
27.3.2012 novinkami

verejnosť

Beseda s astronómom Dušanom Kalmančokom o Slnečnej
27.3.2012 sústave

žiaci ZŠ

29.3.2012 Beseda s Braňom Jobusom o Muflónovi Ancijášovi

žiaci ZŠ

15.5.2012 Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

verejnosť

4.6.2012 Beseda so spisovateľom Jozefom Kollárom o knihe Bodliačikovo

žiaci ZŠ

19.6.2012 Beseda s Mirkou Ábelovou – otvorenie letnej čitárne

verejnosť

Literárny kolotoč 6 v Zámockom parku: V. Ballo, Z. Kepplová, V.
15.7.2012 Šikulová

verejnosť

11.9.2012 Literárne podujatie s Milanom Richterom o Marilyn Monroe

verejnosť

16.10.2012 Beseda so spisovateľom Jurajom Šebestom

žiaci ZŠ

Orientálny večer v knižnici – východ na západe, západ na
20.11.2012 východe: stretnutie s Elenou Hidvéghiová – Yung, Emíre Khidayer verejnosť
Živý bič – živá literatúra útočí na čítanky, stretnutie so
30.11.2012 spisovateľom Jaroslavom Rumplim

študenti SŠ

11.12.2012 Zima s Pavlom Matejovičom

verejnosť

Súťaže, výstavy
23.1. - 27.
2. 2012

Premeny III., výstava výtvarných prác žiakov Spojená škola
Tokajícka Bratislava

Deti Hviezdoslavovi – VIII. ročník recitačnej súťaže, ZŠ Fándlyho,
15.2.2012 ŠZŠ Pezinok, ŠZŠ Modra
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verejnosť
žiaci ZŠ

16.3.2012 Vedomostný kvíz Cesty za vedou, krúžok CVČ

žiaci ZŠ

17.7.2012 Scrabble turnaj

žiaci ZŠ

14.8.2012 Letné olympijské hry – vedomostný kvíz

žiaci ZŠ

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Vianočná pošta
18.12.2012 a výtvarnej súťaže Vianoce o 1000 rokov, v spolupráci s CVČ
jan. - dec. Literárno-výtvarná súťaž pre deti ZŠ – mesačné vyhlásenie tém
2012 a vyhodnotenia.

žiaci ZŠ
žiaci ZŠ

Záujmové prednášky a stretnutia
Veselé masky – fašiangové podujatie pre MŠ Pekníkova
27.2.2012 v spolupráci so spisovateľkou Vierou Valachovičovou-Ryšavou

žiaci MŠ

20.4.2012 Beseda o Dni Zeme a o ochrane prírody - 3 podujatia

žiaci ZŠ

17.4.2012 V čom vynikám z pohľadu numerológie: prednáška p. Juríčkovej

verejnosť

Beseda s novinárkou Gabikou Weissovou o novinárskom
26.4.2012 povolaní
Beseda Stretnutie so psíkom a knihou, stretnutie s
17.5.2012 canisterapeutkou a jej pomocníkom
Hasiči v knižnici: hasičskí publicisti o dobrovoľných a
27.11.2012 profesionálnych hasičoch a ich publicistoch

žiaci ZŠ
verejnosť

Ostatné kultúrno-literárne a komunitné podujatia
30.3.2012 Noc s Andersenom – v spolupráci s Malokarpatským múzeom

žiaci ZŠ

19.5.2012 Noc múzeí – v spolupráci s Malokarpatským múzeom

verejnosť

16. 5. – 23. Maľovanie na sklo – spestrenie interiéru MKP žiakmi výtvarného
5. 2012
krúžku
žiaci ZŠ
31.5.2012 Čítajme si 2012 – najpočetnejší detský čitateľský maratón
1.6.2012 Medzinárodný deň detí – tvorivé dielne
Pálenie Jánskych ohňov – v spolupráci s Malokarpatským
23.6.2012 múzeom

žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
verejnosť

Tvorivé utorky – letné stretnutia detí v knižnici každý utorok
počas letných prázdnin : Zastav čas – tvorivé dielne s papierom,
Miš-maš – tvorivé dielne, Vidím ťa cez objektív – malý
fotografický kurz, Ochoreli knižky, kto ich vylieči? – ošetrovanie
poškodených kníh, Maľujeme na..., Šperkáreň, Découpage,
júl - august servítkovanie

žiaci ZŠ

október –
december

žiaci MŠ, ZŠ

Keramika sa nás týka - hlinené dopoludnia v knižnici 18 podujatí

9.10.2012 Prevencia kriminality pre seniorov s M. Schlesingerom
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verejnosť

Stretnutie v jeseni: najstarší čitateľ (A. Bollárdt) s najmladšími
5.10.2012 čitateľmi knižnice (deti MŠ)

žiaci MŠ

13.10.2012 Jablkové hodovanie – spolupráca s Malokarpatským múzeom

verejnosť

18.12.2012 Ľubomír Feldek, Katka Feldeková a Kafé Band

verejnosť

Vzdelávacie podujatia, informačná gramotnosť, informačná bezpečnosť
jan. - dec.
2012 Hodiny informačnej výchovy - 43 podujatí

žiaci ZŠ

jan. - dec.
2012 Kým školský zvonček zazvoní - 34 podujatí

žiaci MŠ

jan. - dec.
2012 Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy - 18 podujatí

žiaci ZŠ

19. a 20.
6.2012 Chráňme naše deti pred nástrahami internetu - 4 podujatia

žiaci ZŠ

Medzinárodný deň školských knižníc – beseda o knižnici vo
24.10.2012 Svätom Jure pre žiakov 2. stupňa ZŠ Sv. Jur

žiaci ZŠ

Hodina informačnej výchovy

študenti SŠ
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PRÍLOHA Č. 3: EDIČNÁ ČINNOSŤ – PUBLIKÁCIE VYDANÉ MALOKARPATSKOU
KNIŽNICOU V PEZINKU
1. Vyhodnotenie činnosti knižníc v okrese Pezinok, Senec a Malacky za rok 2011. Zost.
K. Benciová. Pezinok, Malokarpatská knižnica 2012. (v elektronickej forme).

2. Komentár k Ročnému výkazu o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok
2011. Zost. K. Benciová. Pezinok, Malokarpatská knižnica 2012. (v elektronickej
forme).

3. Kalendárium výročí 2012. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská knižnica
2012. (v elektronickej forme).

4. Okres Pezinok v tlači 1/ 2012, 2/2012, 3/2012. Zost. D. Sedláčková a V. Šafrová.
Pezinok, Malokarpatská knižnica 2012. (v elektronickej forme).

5. Okres Senec v tlači 1/2012. Zost. D. Sedláčková a V. Šafrová. Pezinok, Malokarpatská
knižnica 2012. (v elektronickej forme).

6. Okres Malacky v tlači 1/2012. Zost. D. Sedláčková a V. Šafrová. Pezinok,
Malokarpatská knižnica 2012. (v elektronickej forme).

7. OČK(o) 2012. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost. K.
Benciová. – Pezinok, Malokarpatská knižnica 2012. (v elektronickej forme).

8. Dušan Slobodník 11. 4. 1927 – 13. 12. 2001 (85. výročie narodenia) – bibliografický
leták
Zost.: Daniela Sedláčková, Viera Šafrová. Pezinok, Malokarpatská knižnica 2012. (v
elektronickej forme).

9. Štefan Prokop 25. 9. 1941 – 22. 11. 1987 (25. výr. úmrtia) – bibliografický leták
Zost.: Daniela Sedláčková, Viera Šafrová. Pezinok, Malokarpatská knižnica 2012. (v
elektronickej forme).

Všetky materiály sú umiestnené na webovej stránke knižnice www.kniznicapezinok.sk.
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PRÍLOHA Č. 4: PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV KNIŽNICE
1.
Benciová, Katarína
ERAS 2012.
In: Očk(o). – ISSN 1338-9394. – Roč. 18, č. 2 (2012), s. 2-3.
2.
Benciová, Katarína
Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky : bilancia
mimobratislavských verejných knižníc ... 2011.
In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. ). – ISSN1335-664X. – Roč. 13, č. 1 (2012), s.
19-31.
3.
Benciová, Katarína
Silvia Mišunová - život medzi knihami : žijú medzi nami.
In: Šenkvičan. - Roč. 18, č. 4 (2012), s. 17.
4.
(dt)
Deti nocovali v knižnici a v múzeu
In: Pezinčan. – ISSN 1338-1857. – Roč. 45, č. 4 (2012), s. 9.
http://pezincan .pezinok.sk/index.php?yggid =article&cat=2012-04&articl e=10482
5.
kb, dt
Čitateľský maratón.
In: Očk(o). – ISSN 1338-9394. – Roč. 18, č. 1 (2012), s. 15-16.
6.
kb, dt
Chráňme naše deti pred nástrahami internetu!
In: Očk(o). – ISSN 1338-9394. – Roč. 18, č. 1 (2012), s. 16-17.
7.
Navrátil, Ľubomír
Literárny kolotoč s troma finalistami.
In: Pezinčan. – ISSN 1338-1857. – Roč. 45, č. 7 (2012), s. 5.
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2012- 07&article=10690
8.
Rybecká, Oľga
Týždeň slovenských knižníc.
In: Pezinčan. – ISSN 1338-1857. – Roč. 45, č. 2 (2012), s. 10.
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?y ggid=article&cat=2012-02&ar ticle=10332
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9.
Tóthová, Daniela
Spoznávanie knižníc USA prostredníctvom International Visitor Leadership Program :
zahraničná spolupráca.
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PRÍLOHA Č. 6: KOMENTÁR K ČINNOSTI KNIŽNÍC V OKRESOCH PEZINOK,
SENEC A MALACKY

Úvod

Malokarpatská knižnica v Pezinku, ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou
metodicky pôsobí v knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky. Knižnice, až na výnimky
stagnujúcich knižníc, urobili veľké množstvo práce, ktorá sa prejavila najmä v oblasti
automatizácie svojich činností, vo vzájomnej spolupráci a v príprave úspešných podujatí pre
deti a mládež, ale aj pre dospelých čitateľov a verejnosť.
Tento Komentár podáva podrobný pohľad na činnosť všetkých verejných knižníc
v našej metodickej pôsobnosti. Každoročne sú v ročných výkazoch o knižnici KULT (MK SR)
10 - 01 sledované všetky základné oblasti. V jednotlivých častiach sa venuje sieti verejných
knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky, ich najdôležitejším zmenám v danom roku,
knižničnému fondu, výpožičným službám, čitateľom, používateľom, organizovaniu podujatí,
informačným technológiám, zamestnancom a hospodáreniu.
Základné ukazovatele knižníc, ako je stav knižničného fondu, počet čitateľov
a výpožičiek pozvoľna klesajú. Potešiteľné však je, že na druhej strane vzrastá počet
návštevníkov knižnice, ale aj počty prístupov na internet, počty vypracovaných rešerší,
poskytnutých registrovaných bibliografických a faktografických informácií.
Spoločnosť sa stále vyvíja a jej odrazom je aj postupná pozvoľná premena knižníc.
Záujem zriaďovateľov o činnosť knižníc pomohla mnohým knižniciam k ich premene,
k oprave budovy sídla knižnice, alebo jej presťahovaniu. V regióne máme knižnice, ktoré sú
presťahované do celkom nových priestorov. Vývoj knižníc nastal aj v poskytovaní informácií,
pretože dnešný čitateľ a spoločnosť potrebuje informácie aktuálne, presné, rýchle, ale aj
knihy, učebnice, skriptá a moderné nosiče informácií, ktoré sú čím ďalej tým viac žiadané. Na
toto všetko je potrebné personálne zázemie a hlavne podpora zriaďovateľov.
Dbáme na to, aby sme vychovávali čitateľa už od útleho veku, mnohé knižnice
spolupracujú už s materskými školami, čo je nakoniec veľkým prínosom pre knižnicu, čitateľ
v našich knižniciach odrastá od predškolského veku cez študentské obdobie až do dospelosti.
V našej, modernej dobe majú knihy stále svoj význam a miesto, preto bytostne patria do
knižníc.
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1. SIEŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC
V obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky je celkom 65 knižníc. Z tohto počtu
knižníc je:
1 regionálna s krajskou pôsobnosťou + 1 pobočka
5 mestských knižníc
4 profesionálne knižnice
55 neprofesionálnych knižníc
Okres Pezinok
•
•

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

•
•

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

•
•

2 obecné fungujúce knižnice s profesionálnymi zamestnancami
OcK Častá, OcK Vištuk

•
•

9 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
MĽK v Báhoni, OcK Budmerice, MĽK Juraja Fándlyho Doľany, Knižnica Vincenta Šikulu
– OcK Dubová, OcK Jablonec, OcK Limbach, OcK Píla, OcK G. Kolinoviča Šenkvice, OcK
Vinosady

•

0 obecných knižníc nepracujúcich

•
•

1 obecná knižnica nepracujúca viac ako 5 rokov
OcK Slovenský Grob

Okres Senec
•
•

1 mestská knižnica
Mestské kultúrne stredisko v Senci – Mestská knižnica

•

0 obecných fungujúcich knižníc s profesionálnymi zamestnancami

•
•

19 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
OcK Bernolákovo, OcK Boldog, MĽK Čataj, OcK Dunajská Lužná, MĽK Hamuliakovo,
OcK Hrubá Borša, MĽK Hrubý Šúr, OcK Hurbanova Ves, OcK Igram, OcK Ivanka pri
Dunaji, MĽK Kaplna, OcK Kráľová pri Senci, OcK Malinovo, MĽK Most pri Bratislave,
OcK Nová Dedinka, OcK Reca, OcK Rovinka, OcK Tomášov, OcK Tureň

37

•
•

2 obecné knižnice nepracujúce
OcK Alžbetin Dvor, OcK Veľký Biel

•
•

3 obecné knižnice nepracujúce viac ako 5 rokov
OcK Kalinkovo, OcK Kostolná pri Dunaji, OcK 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
OcK Veľké Leváre, MĽK Zohor

•
•

17 obecných fungujúcich knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
OcK Gajary, OcK Jakubov, OcK Kostolište, OcK Kuchyňa, MĽK Láb, OcK Lozorno, MĽK
Malé Leváre, OcK Pernek, OcK Plavecké Podhradie, MĽK Plavecký Mikuláš, OcK
Plavecký Štvrtok, OcK Rohožník, OcK Sološnica, OcK Studienka, MĽK Vysoká pri
Morave, OcK Záhorská Ves, MĽK Závod

•
•

3 obecné knižnice nepracujúce
OcK Jablonové, MĽK Marianka, OcK Suchohrad

•
•

1 knižnica nepracujúca viac ako 5 rokov
OcK Borinka

2. KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničné jednotky
Knižničný fond knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky v roku 2012 tvorilo 546 738
dokumentov, z toho bolo 545 708 (99,8 %) kníh a zviazaných periodík, 785 audiovizuálnych
(0,014%) a 245 elektronických a digitálnych dokumentov (0,004 %).
Tematické zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra v počte 401 549 kn. j. tvorila 73,40% knižničného fondu a odborná
literatúra v počte 145 189 kn. j. 26,60 %.
Knižničný fond
Knižničný fond celkom
Počet zväzkov na obyvateľa
Počet zväzkov na čitateľa

2012
546 738
3,17
23,54
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2011
521 588
3,39
24,09

Rozdiel
+25 150
-0,22
-0,55

Knižničný fond
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2012
182 002
179 370
185 366

2011
178 199
173 087
170 302

Rozdiel
+3 803
+6 283
+15 064

Dochádzajúce periodiká
V roku 2012 do knižníc dochádzalo 194 titulov periodík (z toho 22 zahraničných)
v 198 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2011 zvýšil o 63 titulov.
Základné ukazovatele knižničného fondu
2012
Knižničný fond celkom
546 738
Prírastok KF
14 327
Úbytok KF
10 089
Čistý prírastok KF
4 238

2011
521 588
12 927
7 512
5 415

Rozdiel
+25 150
+1 400
+2 577
-1 177

Forma získavania KF
2012
14 327
7 135
39
7 021
28

Prírastok KF
Kúpou
Povinným výtlačkom
Darom
Výmenou

2011
12 927
6 257
26
6 530
14

Rozdiel
+1 400
+878
+13
+491
+14

Prírastok knižničného fondu
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky
Spolu prírastok

2012
7 166
3 895
3 266
14 327

2011
5 509
3 473
3 945
12 927

Rozdiel
+1 657
+422
-679
+1 400

Ročný prírastok knižničných jednotiek
V roku 2012 predstavoval celkový ročný prírastok verejných knižníc okresov Pezinok,
Senec a Malacky 14 327 kn. j., z toho 7 135 bolo získaných kúpou, 7 021 darom a 28
výmenou. V porovnaní s rokom 2011 je celkový ročný prírastok kn. j. vyšší o 1 400 kn. j.

Úbytky knižničných jednotiek
Úbytok knižničného fondu verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky
predstavoval 10 089 kn. j., čo je o 2 577 kn. j. viac ako v predchádzajúcom roku.
Do úbytku knižničného fondu bolo zahrnuté bežné vyraďovanie opotrebovanej
a zastaranej literatúry. Najviac dokumentov v roku 2012 v okrese Pezinok vyradila
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Malokarpatská knižnica v Pezinku 4 128 kn. j., OcK Vištuk 1 802 kn. j., OcK Píla 1 479 kn. j.,
OcK G. Kolinoviča Šenkvice 115 kn. j., MsK Modra 103 kn. j., OcK Báhoň 40 kn. j., OcK
Budmerice 6 kn. j. V okrese Senec MsK Senec 1 466 kn. j., OcK Tomášov 95 kn. j., OcK Most
pri Bratislave 81 kn. j. a OcK Kráľová pri Senci 31 kn. j. V okrese Malacky to boli knižnice OcK
Plavecké Podhradie 277 kn. j., OcK Zohor 187 kn. j., OcK Plavecký Mikuláš 162 kn. j., MsK R.
Morica Stupava 51 kn. j., OcK Veľké Leváre 41 kn. j., MsK Malacky 22 kn. j., OcK Studienka
vyradila 3 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 2012 revíziu knižničných fondov nasledovné knižnice:
Okres Pezinok dve knižnice – Obecná knižnica Píla a Obecná knižnica Vištuk. V okrese
Senec dve knižnice – Miestna ľudová knižnica Čataj a Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr.
V okrese Malacky to bola jedna knižnica, Obecná knižnica v Jakubove. V Miestnej ľudovej
knižnici v Závode, v okrese Malacky, revízia knižničných fondov stále nie je ukončená.
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 2012
nachádzalo 522 042 kn. j., čo je 95,48 % 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 224 362
kn. j. (41,03 %), čo je v porovnaní s minulým rokom o 12 585 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 42,47 kn. j., čo je o 0,97 kn. j. viac, ako v predchádzajúcom roku.
Náklady na nákup knižničného fondu v roku 2012 tvorila suma 62 063 €, čo je oproti roku
2011 viac o 3 744 €.
Knižnice, ktoré nedostali od svojho zriaďovateľa príspevok na nákup knižničného fondu
v roku 2012. V prehľade o činnosti však nie sú uvádzané údaje o nepracujúcich knižniciach na
základe pokynov z MK SR.
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Okres Pezinok v obciach: Vištuk a Vinosady.
Okres Senec v obciach: Čataj, Hamuliakovo, Kaplna, Malinovo, Reca, Tureň.
Okres Malacky v obciach: Kuchyňa, Kostolište, Láb, Lozorno a Plavecké Podhradie. Finančné
prostriedky určené na nákup knižničného fondu v roku 2012 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 2006-2012
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Výpožičky spolu
444 021
419 997
420 162
400 466
396 631
385 724
358 673

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

2012
358 673
2,06
27,86

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

Výpožičky
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2011
385 724
2,17
30,69

2012
358 673
93 140
25,96

2012
189 955
94 151
74 567

2011
214 839
98 253
72 632

Rozdiel
-27 051
-0,11
-2,83

2011
385 724
97 575
25,29

Rozdiel
-27 051
-4 435
+0,67

Rozdiel
-24 884
-4 102
+1 935

V roku 2012 pracovníci verejných knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky
zrealizovali 358 673 výpožičiek, čo je o 27 051 výpožičiek menej, ako v roku 2011.
Z celkového počtu výpožičiek za všetky tri okresy bolo:
-

69 324 výpožičiek odbornej literatúry (19,34 %) a 166 414 výpožičiek krásnej
literatúry (46,40 %) pre dospelých
23 222 výpožičiek odbornej literatúry (6,47 %) a 69 918 výpožičiek krásnej literatúry
(19,44 %) pre deti
29 795 výpožičiek periodík (8,30 %)
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Z celkového počtu bolo 321 159 absenčných výpožičiek (89,54 %) a 37 514 prezenčných
výpožičiek (10,46 %).
Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2012 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytla 136 MVS iným knižniciam
a 314 MVS z iných knižníc, Mestská knižnica v Modre pre svojich čitateľov zapožičala 2
dokumenty z iných knižníc, MĽK Báhoň 278 iným knižniciam, Mestské kultúrne stredisko –
Mestská knižnica Senec zapožičala iným knižniciam 1 dokument, od iných 183 dokumentov,
OcK Hrubá Borša z iných knižníc zapožičala v rámci MVS 139 dokumentov a v okrese Malacky
služby MVS nevyužila žiadna z knižníc.
Bibliografické a faktografické informácie
V roku 2012 sa v novom výkaze
a faktografické informácie prestali uvádzať.

KULT 10-01

registrované

bibliografické

Počet študovní a čitární
Verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky majú spolu 29 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 2012 bolo 402 takýchto miest na
sedenie, čo je o 16 miest menej 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 4 784 m2 (o 19,9 m2 viac, ako v roku 2011), z toho
4 205 m2 je určených pre čitateľov (o 201,6 m2 viac), čo predstavuje 87,90 % celkovej plochy
knižníc.
4. ČITATELIA
Počet čitateľov verejných knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky
V roku 2012 knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec zaregistrovali 12 874
čitateľov, čo je oproti roku 2011 viac o 308. Počet detských čitateľov oproti roku 2011
vzrástol o 543 detí.
Čitatelia
Čitatelia celkom
Z toho deti do 15 rokov
% čitateľov z počtu obyvateľov

2012
12 874
5 204
7,42
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2011
12 566
4 661
7,10

Rozdiel
+308
+543
+0,32

Čitatelia
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2012
4 983
3 400
4 491

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

2012
1 909
1 501
1 794

% čitateľov z počtu obyvateľov
Okres Pezinok
Okres Senec
Okres Malacky

2011
4 852
3 570
4 144

Rozdiel
+131
-170
+347

2011
1 711
1 494
1 456

Rozdiel
+198
+7
+338

2012
9,27
6,15
6,98

2011
8,88
6,37
6,24

Rozdiel
+0,39
-0,22
0,74

Návštevníci knižnice
Počet návštevníkov
Počet návštevník. celkom

2012
103 113

2011
103 913

Rozdiel
-800

V roku 2012 počet návštevníkov (vrátane návštevníkov podujatí) oproti roku 2011 klesol
o 800 návštevníkov.

5. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA

V roku 2012 verejné knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky pripravili 963
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. V okrese Pezinok bolo zorganizovaných 446
podujatí, v okrese Senec 171 a v okrese Malacky 346 podujatí. Počet podujatí informačnej
výchovy bolo zorganizovaných 295. 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

2012
963

2011
747

Rozdiel
+216
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Podujatia Malokarpatskej knižnice v Pezinku
Podujatia pre dospelých čitateľov

5. Kultúrno-spoločenská činnosť
V roku 2012 uskutočnila Malokarpatská knižnica v Pezinku 252 vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí pre používateľov, čo je o 50 viac ako v predchádzajúcom roku. Pre
deti MK v PK a na pobočke Cajlanská ul. bolo uskutočnených 229 kolektívnych podujatí, čo je
o 39 podujatí viac, ako v roku 2011, z toho bolo 126 hodín informačnej výchovy, čo je o 45
viac ako v predchádzajúcom roku.
5.1 Podujatia oddelenia pre dospelých
Prvou besedou v novom roku bolo stretnutie s regionálnym autorom Artúrom Soldánom,
ktoré sa konalo 17. januára v čitárni MKP. Prostredníctvom svojej knihy: Odsúdení na
špionáž, ponúkol pohľad na doteraz neobjasnené politické činy, špionáže, udávania, procesy
a likvidácie v minulom storočí. Štúdiu českých a slovenských archívov venoval osem rokov
života, z čoho vzniklo dielo, ktoré oboznamuje čitateľov o tom, že ešte stále žijú na
Slovensku a v Čechách ľudia, ktorým sa v dejinách Západu podarilo urobiť poriadnu dieru.
Od 23. januára do 27. februára sa konala v priestoroch knižnice výstava výtvarných prác
žiakov Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA. Výstava s názvom Premeny III. predstavila
výtvarné diela, návrhy modelov šiat a talent študentov.
Netradične o dejinách Pezinka a jeho okolia porozprával v podvečer 6. marca Branislav
Chovan, pri čom predstavil svoju knihu povestí s názvom Na krížnych cestách Svätého
Urbánka, čím zahájil Marec - mesiac knihy v knižnici. Počas tohto mesiaca sa konala v čitárni
výstava rozmerovo a inak výnimočných kníh s názvom miniMaxi výstava. Uskutočnil sa aj
projekt s názvom Kniha ide za Vami. Knihy, ktoré má knižnica už vyradené, boli umiestnené
v sociálnych zariadeniach v Pezinku a na Mestskej poliklinike Pezinok. Tu si ľudia mohli knihu
požičať a po prečítaní vrátiť, poprípade doniesť svoje knihy, ktoré už prečítali.
Počas TSK (26. 3. -1. 4. 2012) sme v knižnici privítali 27.3. známeho pezinského spisovateľa:
Ľuboša Juríka a jeho syna Martina, ktorý predstavili svoje knihy týkajúce sa organizovaných
zločinov.
V apríli sa stretli v knižnici už tradične špecialistky na čísla. Pod názvom „V čom vynikám
z pohľadu numerológie“ dňa 17. 4. 2012 diskutovala numerologička Magdaléna Juríčková
s čitateľkami o ich „číselnom osude“.
V pekný májový podvečer, 15. 5. 2012 sa uskutočnilo stretnutie autorky Kristíny Mišovičovej
so svojimi čitateľkami. Autorka ženských románov prišla predstaviť hlavne svoju najnovšiu
knihu „Vráť mi moje sny“.
19. júna prijala pozvanie do Letnej čitárne na „čítačku“ Mirka Ábelová. Veľmi zábavne
stretnutie so sympatickou mladou autorkou a kritičkou všedných vecí.
Šiesty ročník Literárneho kolotoča v Zámockom parku sa tento rok konal pre nepriazeň
počasia, 15. júla, v priestoroch Pezinského kultúrneho centra. Moderátor Ľubo Navrátil
„vyspovedal“ finalistov Anasoft litera 2012 – Veroniku Šikulovú, Zusku Kepplovú a Vladimíra
Balla. Toto stretnutie bolo bezprostrednou prezentáciou diel uchádzajúcich sa o titul Anasoft
litera, ktorej víťazom sa napokon stal Vladimír Balla.
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V „magický“ dátum 11. septembra 2012 sme si spolu s Milanom Richterom pripomenuli 50.
výročie tragickej smrti slávnej americkej herečky a hollywoodského sexsymbolu – Marylin
Monroe.
Literárne podujatie bolo oživené nezabudnuteľnými fotkami divy a jej spevom, aj keď už len
sprostredkovane, modernou technikou.
Október, mesiac úcty k starším bol už tradične venovaný naším seniorom. 9. októbra
knižnica zorganizovala v spolupráci s koordinátorom prevencie Bc. Miroslavom
Schlessingerom preventívne stretnutie: Prevencia kriminality pre seniorov s podnázvom
o kriminalite a živote vážne i úsmevne, čo sa do bodky naplnilo.
K tomu, aby sme ukázali, ako si našich seniorov vážime, zorganizovali sme medzigeneračné
stretnutie nášho najstaršieho, 96 ročného čitateľa Alfréda Bollárdta, s našimi najmladšími
čitateľmi – deťmi MŠ. Prizvaná bola aj naša dlhoročná pracovníčka Anka Šavarová, ktorá
spolu s pánom Bollárdtom pri tejto príležitosti dostala pamätný list knižnice.
Východ na západe, západ na východe bolo bližšie špecifikovanie názvu besedy: Orientálny
večer. Veľmi zaujímavé posedenie a rozprávanie, o krajinách ďalekého východu, diplomatky
Emíri Khydayer, spolu s poetkou a prekladateľkou Elenou Hidvéghy-Yung.
90. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska u nás oslávili dobrovoľní hasiči 27.
novembra stretnutím, kde sa prezentovala požiarna ochrana v slovenskej a odbornej tlači
i literatúre. Pozvanými prezentujúcimi boli autori týchto publikácii a dobrovoľní hasiči: Peter
Ronec, Štefan Hronec a Stanislav Vančo.
Projekt s názvom Živý bič, živá literatúra útočí na čítanky sme v našej knižnici prezentovali
prostredníctvom finalistu Anasoft litera 2012, Jaroslava Rumpliho, ktorý spolu so študentmi
OA v Pezinku diskutoval o súčasnej slovenskej tvorbe.
V snehom zaviatom Pezinku predstavil svoju publikáciu Zima A. D. 1500 - 2010, v podvečer
11. decembra klimatológ a literárny vedec žijúci v Pezinku, Pavol Matejovič. V tejto publikácii
autor približuje podoby zím v Európe a na Slovensku. Pavel Matejovič priniesol aj ukážky
z dobovej tlače, ktoré komentovali vyčíňanie počasia a tak oživil osobné spomienky mnohých
na to, ako sa snažili počas týchto zím dostať do školy, do práce.
Predvianočný čas sa niesol v znamení literárno-hudobného večera, ktorý sa uskutočnil 18.
decembra v príjemnom prostredí čajovne: Galéria Café v Pezinku. Večer uvádzal spisovateľ
a otec Ľubomír Feldek, ktorý je autorom väčšiny textov, ktoré naspievala dcéra Katka
Feldeková so svojou skupinou Kafé Band. Táto skupina vytvorila v priestoroch čajovne
čarovnú predvianočnú atmosféru, pri ktorej sa ľudia zabavili, zaspievali si a dokonca aj
zatancovali.
Týmto podujatím sa ukončil rok 2012 v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, ako komunitnej
inštitúcie.
5.2 Podujatia oddelenia pre deti
V roku 2012 sa pracovníčky v oddelení pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku
podieľali na tradičných, ale aj nových podujatiach.
V školských mesiacoch boli pre deti pripravené už známe Hodiny informačnej výchovy pre
základné školy a cyklus Kým školský zvonček zazvoní, pôvodne určený pre deti materských
škôl, neskôr sa však po menších úpravách stal vhodným a prospešným aj pre triedy
základných škôl, ktoré prvýkrát vstúpili do spolupráce s naším oddelením a stali sa tak našimi
stálymi čitateľmi. Vďaka tomuto cyklu sa školáci stretávajú s literatúrou, učia sa orientovať
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v knižnici, vyhľadávať potrebné informácie a veríme, že tým objavujú význam kníh
a dôležitosť poznania pre život.
Prostredníctvom hravého a zábavného učenia zisťujú, aký je rozdiel medzi spisovateľom
a ilustrátorom, krásnou a náučnou literatúrou, vyrábajú si záložky pre vlastné potešenie či
pre potešenie rodičov (určené pre škôlkarov), ako a podľa čoho hľadať a nachádzať knihy
v knižnici, a postupne si osvojiť vzťah k nim.
K ďalším činnostiam patrí Popoludnie s rozprávkou pre školské kluby a deti zo Spojenej školy
v Pezinku. Tradičný, už ôsmy ročník súťaže Deti Hviezdoslavovi nás neustále presviedča
o záujme o poéziu.
Podstatnou súčasťou aktívneho života nášho oddelenia je už dlhé roky Literárno-výtvarná
súťaž, organizovaná každý mesiac na inú tému. Podľa toho nám deti zo škôl - niekedy aj
z tých materských - posielajú svoje písomné či výtvarné práce, z ktorých najlepšie bývajú
odmenené, a spolu s ostatnými sú vystavené v priestoroch knižnice, kde sa tak stávajú
súčasťou pestrej výzdoby. Vyvrcholením tejto súťaže je zhodnotenie a výber najkrajších diel
výtvarníkmi a spisovateľmi a ich zaradenie do Zborníka literárno-výtvarnej súťaže,
vydávaného špeciálne pre tento účel a pre jednotlivých víťazov. V roku 2012 tvorili našu
odbornú porotu výtvarník Laco Teren a publicista Ľubo Navrátil. Slávnostné udeľovanie
diplomov a vecných cien je vždy organizované počas Týždňa slovenských knižníc, v ktorom
sme sa tento rok usilovali čitateľov prilákať aj besedami s obľúbenými autormi, ako napr.
spisovateľmi Dušanom Dušekom, Vierou Valachovičovou-Ryšavou či Braňom Jobusom či
ilustrátorom Petrom Uchnárom.
Ako si môžu stáli čitatelia pri návšteve knižnice všimnúť, každý rok sa mení výzdoba okien na
prízemí. Hlavnú úlohu tu zohráva akcia Maľovanie na sklo, s ktorou nám pomohli najmä deti
z výtvarných krúžkov základných a stredných škôl. V aktívnej spolupráci s Centrom voľného
času sme sa podieľali aj na vyhodnotení literárno-výtvarnej súťaže Víly a škriatkovia; diela
nám skrášľovali oddelenie a slávnostné vyhodnotenie súťaže navštívil aj ilustrátor Peter
Uchnár.
Podstatnú zmenu tento rok pre nás znamenala spolupráca s Malokarpatským múzeom:
spoločne sme sa podieľali na organizácii a celom podujatí Noci s Andersenom, Pálení
Jánskych ohňov, ako aj Jablkovom hodovaní.
Tradičným podujatím sa stáva cyklus Čítanie je IN, za ktorého zrodom stojí spisovateľka
Veronika Šikulová. Jeho súčasťou sú besedy o knihách, organizované predovšetkým pre
základné školy, pričom titul si vyberajú samotné panie učiteľky, či triedy. Ide nielen o besedy
o knihách, ktoré bývali povinnou literatúrou, alebo sa označujú za krásnu literatúru a o ich
tvorcoch (napr. Danka a Janka od M. Ďuríčkovej, Heidi od J. Spyri, Bračekovia mravčekovia
od J. Pavloviča, Psíček a mačička od J. Čapka, Trojruža od P. Dobšinského, Pipi Dlhá Pančucha
od A. Lindgrenovej a pod.) – sú to aj tematické besedy (napr. o Dni Zeme a ochrane prírody)
a najmä stretnutia so samotnými autormi. Okrem spomínaných sme u nás v roku 2012
uvítali novinárku a spisovateľku Gabiku Weissovú, ktorá sa podelila o svoje novinárske
skúsenosti, Veroniku Šikulovú, ktorá rozprávala o svojej knihe pre deti To mlieko má
horúčku, spisovateľa Jozefa Kollára (Bodliačikovo) či Juraja Šebestu, opisujúcim siedmakom
a ôsmakom nielen svoju poslednú knihu Venusssha, ale aj vlastné skúsenosti
s dospievajúcimi deťmi.
Zapojili sme sa aj do najpočetnejšieho detského maratónu Čítajme si ... 2012 a pomohli sme
prekonať rekord roka 2011 (35 542 čitateľov na celom Slovensku)!
K ďalším zaujímavým podujatiam patrilo aj stretnutie so psíkom Aišou a majiteľkou škôlky
pre psov či Stretnutie v jeseni – malé posedenie najmladších čitateľov s najstarším.
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Detské oddelenie nenecháva svojich čitateľov na pokoji ani cez letné prázdniny, každý
utorok sme sa venovali napr. tvorivým dielňam – medziiným servítkovej technike
découpage, hre s papierom a vystrihovačkám a pod. S veľkým úspechom sa stretli akcie
Vidím ťa cez objektív (malý fotografický kurz), Letné olympijské hry (vedomostný kvíz),
Šperkáreň a ďalšie stretnutia... Tešíme sa pritom aj z pravidelných návštev táborov Centra
voľného času.
Novinkou v tomto roku bola aj ponuka podujatí podľa dohody, ktorých témy by sme chceli
každý školský polrok obmieňať. Od septembra do decembra 2012 sme sa teda mohli
stretnúť so žiakmi materských aj základných škôl pri akcii Keramika sa nás týka (alebo
hlinené stretnutia v knižnici) a besedovať o hline a keramike všeobecne, regionálnej
majolike, o procese výroby keramiky, pričom sme boli sami prekvapení, koľko detí sa vie
k danej téme vyjadriť.
Predvianočný čas bol taktiež bohatý na podujatia, mimoriadne hrdí sme na súťaže
organizované v spolupráci s Centrom voľného času, t. j. výtvarná súťaž Vianoce o 1000 rokov
s predstavami žiakov o budúcnosti našich sviatkov, ale najmä literárna súťaž Vianočná pošta,
kde nám deti písali listy so želaním pre blízkeho – na slávnostnom vyhodnotení sme tak
mohli obdarovať a potešiť adresátov, ale aj odosielateľov listov.
Na základe inšpirujúceho podnetu kolegu Ľuba Navrátila sme sa rozhodli usporiadať
v spolupráci s firmou Zoner 1. ročník Veľkej pezinskej fotosúťaže, ktorej sa môžu zúčastniť
žiaci základných a stredných škôl v rámci Bratislavského samosprávneho kraja; uzávierku
súťaže sme kvôli pretrvávajúcemu záujmu v súčasnosti predĺžili do 15. februára 2013.
Všetky tieto akcie, besedy, stretnutia, tvorivé dielne, súťaže – ako aj účasť na nich nás
presvedčili, že má stále zmysel sa venovať deťom a rozvíjať v nich vzťah k literatúre, hľadať
a objavovať v nej priateľa a priestor pre dobrodružstvo, potešenie, poznanie... a že je
potrebné sa prostredníctvom spomínaných podujatí venovať im.

Podujatia pobočky Cajlanská
Podujatia zorganizované na pobočke v roku 2012 navštívilo spolu 113 detí.

Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec
Knižná nedeľa
25. 3. 2012 sa už tradične konala v priestoroch MsK Senec Knižná nedeľa, ktorej súčasťou
bola beseda so spisovateľom J. Gágyorom, tvorivé dielne s Evou Kožíkovou a zlatým klincom
bolo bábkové divadlo Pochabý kohútik alebo Aranykert Bábszínház. V tento deň zadarmo
zapisujeme čitateľov, neporiadnym odpúšťame pokuty za upomienky a ponúkame na predaj
knihy od rôznych vydavateľstiev. Každým rokom je táto akcia populárnejšia a vďaka nej sa
rozrastá čitateľská obec.
Noc s Andersenom
V posledný marcový piatok, 30. 3. 2012, priestory mestskej knižnice v Senci ožili detským
džavotom aj večer a v noci. Konala sa totiž obľúbená Noc s Andersenom, do ktorej sa každý
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rok zapájame spolu s ďalšími knižnicami. V tento deň naraz spí v 6. štátoch Európy viac než
10 000 detí v knižniciach miest, škôl, ale aj hasičských zbrojníc. Akcia sa koná na počesť
výročia narodenia známeho dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Pre účastníkov je
pripravený nielen bohatý program, ale i gastronomické lahôdky a dobrodružné „spanie“
v spacákoch medzi knižničnými regálmi.
Stretnutie s Jánom Sucháňom
25. 4. 2012 sme v MsK v Senci zažili veľmi príjemný a obohacujúci večer. Naše pozvanie prijal
charizmatický človek, osobnosť – kňaz a publicista Ján Sucháň. Porozprával nám o svojom
detstve, záujmoch a životnom poslaní, o láske k Bohu, pravde, filozofii a literatúre.
Zodpovedal i na otázky o práci v rozhlase, písaní kníh aj o spolupráci so speváčkou Janou
Kocianovou. O hudobné spestrenie sa postaral husľový virtuóz Marek Rajt, ktorý zahral
známe skladby vo vlastnom aranžmá. Verím, že početnému publiku sa tento večer vryje do
pamäti a vyslovujem želanie, že sa podobné stretnutia budú opakovať.
Beseda s dvoma umelkyňami
Stalo sa už dobrým zvykom, že a v seneckej knižnici konajú besedy so spisovateľmi a inými
zaujímavými ľuďmi. Naposledy sa uskutočnila beseda hneď s dvoma umelkyňami –
spisovateľsko-ilustrátorským tandemom Ľubicou Kepštovou a Alenou Wagnerovou. Prvá
z dvojice píše básne pre deti, vydala aj knihu poézie pre dospelých pod názvom Moje srdce
má prázdniny (druhú pripravuje), pracuje ako redaktorka v časopise Slniečko, prekladá knihy
z angličtiny a češtiny. Žije v Ivanke pri Dunaji. Alena Wagnerová je Senčanom známa, lebo
v našom meste žije a tvorí. Ilustruje knihy pre deti aj dospelých, vedie tvorivé dielne pre ženy
i deti a maľuje vlastnú tvorbu. Popoludnie patrilo žiakom 3. ročníka učiteľky PaedDr. Moniky
Snohovej zo MŠ Mlynská. Deti sa dozvedeli, ako prebieha tvorivý proces výroby kníh
a časopisov, zapájali sa do diskusie, boli veľmi šikovné, za čo ich odmenili nielen spoločnou
fotografiou, ale i časopisom Slniečko a sladkosťami. Večer sa na besede zúčastnili študenti
gymnázia, naši čitatelia, dokonca aj jedna celá rodina – od babičky až po vnúčatká.
Diskutovalo sa o poézii, o čítaní a nečítaní, o živote a o všetkom, čo so sebou prináša.
Dámam sa v knižnici veľmi páčilo, beseda sa v družnej atmosfére niesla do večerných hodín.
Veselá beseda s básnikom Erikom Ondreičkom
9. 5. 2012 prijal pozvanie MsK v Senci básnik vnímavý, romantický, hľadajúci, úprimný...
Prišiel k nám na besedu autor kníh Na vnútornej strane viečok, Oči a rýmy, Tanec večerných
vločiek, (e)Pigramy a ďalších – Erik Ondreička. Oko povedal, je presvedčený, že báseň má
prinášať isté posolstvo, nielen estetické, ale aj ideové, že je tu na to, aby vypovedala
myšlienky, dajme tomu inak nevyspovedateľné... Majster sa s čitateľmi podelil o svoje sny,
túžby, pocity zo života, zo sveta. Besedy sa zúčastnili dlhoroční priatelia knižnice, ale
i študenti tunajšieho gymnázia. O hudobný doprovod sa postaral gitarista Miloš Železňák,
ktorý s básnikom spolupracoval na hudobno-poetickom CD Päť dokonalostí a iné básne, no
navštívili spolu pracovne i New York. Na besede zazneli mnohé z jeho básní, hostia si mohli
dokonca zvoliť tému. Tento nezabudnuteľný večer v nás bude dlho rezonovať a želáme si
ešte mnoho takých zážitkov.
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Sezóna potkanov šokuje
„Minulosť každého poznáte podľa toho, ako sa práva dnes,“ povedal kedysi bývalý nemecký
kancelár Willy Brandt. Spisovateľ Jozef Banáš, s ktorým Senčania besedovali v kultúrnom
dome, túto sentenciu i rád používa. V jeho najnovšej knihe Sezóna potkanov píše o tom, akí
sme, keď ide o kariéru, česť a sebaúctu. Nie každý môže byť politik. „Dokonalý“ je podľa
neho ten, ktorý nevidí rozdiel medzi pravdou a lžou. Kniha mapuje nedávnu minulosť, ktorá
niektorých dobehla. „Čitateľa šokujú odhalenia nielen v politike,“ uviedol Jozef Banáš.
Spomína Jozef Banáš. Spomína slovenských disidentov, z ktorých veľká časť začína životopisy
v roku 1990. Hlavný hrdina románu je jedným z nich. Prečo názov Sezóna potkanov?
„Potkany majú určité podobnosti s politikmi. Tak ako oni sa patologicky podriaďujú vodcovi.
Ak na nich zanevrie, sú v strese...“ Hranica pre označenie knihy ako bestseller je na
Slovensku 10 tisíc predaných kusov. Tejto knihy sa do konca roku 2011 predalo viac ako 21
tisíc.
Čitateľský maratón
Čítajme si – Detský čitateľský maratón sa uskutočnil na celom Slovensku v posledný májový
deň v spolupráci s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. Mestská knižnica sa
tento rok pridala k maratónu už štvrtýkrát. Simultánne čítanie sa konalo vonku pred
kultúrnym domom od 9. do 15. hodiny, deti čítali do mikrofónu knihu od Jána Uličianskeho –
Analfabeta Negramotná. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov podľa pravidiel bol
povolený ľubovoľný výber knihy. Na čitateľskom maratóne sa zúčastnilo 122 detí zo ZŠ
Tajovského, ZŠ Mlynská a Gymnázia A. Bernoláka. Všetci účastníci sa podpísali do spoločných
registračných formulárov, podkladov pre zápis so Slovenskej knihy rekordov. Zároveň sa deti
podpísali na spoločný veľký diplom, ktorý bude až do ďalšieho maratónu pripomínať toto
zaujímavé podujatie. Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zároveň pripomínať toto
zaujímavé podujatie. Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zároveň poukázať na
význam literatúry pre detského čitateľa.
Oponice pre čitateľov
Literárno-historickú exkurziu usporiadalo Mestské kultúrne stredisko spolu s Mestskou
knižnicou. Vybraní čitatelia, ktorí sa zúčastňovali na knižných podujatiach a pravidelne
navštevovali knižnicu, spolu s jej zamestnancami absolvovali celodenný výlet do historickej
Apponyiovskej knižnice v Oponiciach, ale aj návštevu etnografického múzea a výstup na
zrúcaninu Oponického hradu. Sprevádzal ich riaditeľ a správca knižnice Mgr. Peter Králik.
Mladí čitatelia sa dozvedeli, že unikátna knižnica bola po viac ako 150 rokoch opäť prístupná
verejnosti a skrýva vyše 17 tisíc kníh a rôznych tlačí.
S Murínom aj o Gorile...
7. novembra 2012 o 18. 00 sme v MsK v Senci privítali autora slovenských bestsellerov
Gustáva Murína. Spisovateľ vydal 28 kníh, z tých posledných to boli Gorily v podsvetí či Mafia
na Slovensku a Mafia v Bratislave. Akciu zorganizovalo občianske združenie Moje mesto
a regionálne Top centrum podnikateliek spolu s našou knižnicou. Autor nás obšírne
informoval o svojom podnetnom živote, o plodnej tvorbe, o zaujímavých zahraničných
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cestách. Predalo sa aj množstvo kníh, ktoré autor priniesol a samozrejmosťou bola aj
autogramiáda.
Chráňme naše deti pred nástrahami internetu
MsKS aMsK v spolupráci s občianskym združením eSlovensko pre informatizáciu Slovenska
usporiadalo sériu štyroch prednášok a preventívnych vzdelávacích aktivít pre žiakov 1. a 2.
stupňa ZŠ 10. a 11. 12. 2012.
Projekt Ovce.sk prináša nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám
pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Jeho prvé štyri časti sa citlivou formou venujú
hrozbám ako je pedofília, grooming, zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov
a fotografií na internete, rasizmus a pod. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí má seriál pôsobiť
ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete, dospelých
divákov majú rozprávky poučiť i pobaviť. Rozprávky majú klasickú podobu príbehu boja
dobra a zla so záverečným ponaučením. Využívajú archetypové postavy (múdry bača, naivný
Jano, nevinné ovečky, zlý vlk a pod.). Zároveň odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže
a ich životný štýl.
Podujatí sa zúčastnilo viac než 1 300 detí a ohlasy boli výborné, tak zo strany detí, ako aj ich
pedagógov. Plánujeme v tejto zaujímavej a užitočnej spolupráci pokračovať a oboznámiť
s nástrahami internetu čo možno najviac detí.
Beseda s prof. PhDr. Andrejom Tušerom, CSc.
12. 12. 2012 – v tento takmer magický dátum po vzájomnej dohode prijal pozvanie na
besedu v našej knižnici žurnalista, novinovedec, mediológ a pedagóg, poradca dekalna
Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, laureát najprestížnejšej slovenskej novinárskej
ceny Mercurius Veridicus ex Slovakia a nositeľ Ceny mesta Senec - prof. PhDr. Andrej Tušer,
CSc. Téma bola zaujímavá, hovorilo sa o novinársktve, bulvári a nepravdách. Hudobný
program pripravili Mgr. Ján Krigovský a Peter Podolský, zaznela aj poézia pána Tušera,
pripravená bola aj videoprojekcia a občerstvenie.

Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica
Počet vzdelávacích a kultúrno-spoločenských akcií v roku 2012 bolo 44.
• Exkurzie do knižnice
• Prednášky o knihovníckej gramotnosti
• Bezplatný zápis pre žiakov 1. ročníkov ZŠ
• Kráľ detského čitateľa
• Ocenenie dlhoročných čitateľov
• Literárno-vedomostný kvíz a jeho vyhodnotenie
• Noc s Andersenom
• Týždeň bez pokút
• Anketa časopisov a novín
• Adam Jelínek – efemérne obrázky
• Výstava – Detaily historických Malaciek
• Výstava – Flóra Slovenska
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•
•
•
•
•
•
•
•

Výstava – Krása v nás
Výstava kresieb detí MŠ
Výstava Ľudovíta Fullu
Výstava – Známe osobnosti v školských laviciach
Beseda – Na vlnách alfa
Beseda – Som stredoškolák. Kam smerujem svoju budúcnosť?
Beseda – Tlkot sladkého rýmu
Beseda – Žiť zdravo je príjemné

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave
Besedy o knihách: Bola raz jedna trieda, Jano, Hlupáčik s velikánskou jednotkou, Príbehy
kocúra Červenochvosta, Prázdniny u starej mamy, Šťastný pes.
Nástenné kvízy: Tri oriešky pre Popolušku, Hádali sa hádanky, Slovenskí spisovatelia a ich
knihy, Príroda sa prebudila, Pohni rozumom, Deti a zvieratká, Šport a turistika, Spomienka na
prázdniny – moje zážitky, Jeseň v záhrade, Vianoce – najkrajšie sviatky.
Spoločné výmeny kníh, exkurzie spojené s rozprávkami, besedy so žiakmi ŠZŠ – Čo radi
čítate, alebo čítajú vám aj rodičia? A Príroda okolo nás.
Kvízy: Jar je tu, Príroda sa prebúdza, Deň zeme, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Zapni
rozum, Jabĺčko, Zima je tu.
Hlasné čítanie: O Guľkovi Bombuľkovi, Sestričky z topánika.
Prednášky, výmenné burzy nálepiek, literárna súťaž Príroda je život pre každého, Kráľ
detských čitateľov Stupavy, Dvaja z jednej lavice, výstavky kníh.
Obecná knižnica Častá
V roku 2012 obecná knižnica uskutočnila v spolupráci so ZŠ Častá celkom 13 podujatí. Z toho
3 podujatia boli zamerané na informačnú výchovu. Zvyšných 10 podujatí bolo zameraných
na to, aby sa u detí školského veku podporil kladný vzťah ku knihe a aby sa zvýšil záujem
o čítanie kníh. Jedným z týchto podujatí bola pre 2. a 3. ročník prvého stupňa ZŠ
zorganizovaná beseda s Jozefom Kollárom, autorom knihy „Bodliačikovo“ a zástupcami
vydavateľstva Forza Music. V mesiaci marec, ktorý je venovaný knihe sa pre čitateľov
knižnice konali z novo zakúpenej literatúry výstavky kníh.
Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice
V roku 2012, vďaka dobrej spolupráci s MC Adamko, MŠ a ZŠ sme mohli uskutočniť niekoľko
kolektívnych podujatí. Pre deti z MC Adamko sme každý mesiac pokračovali v čítaní ľudových
rozprávok pod názvom „Čítanie pre najmenších“. Pre deti z MŠ sme organizovali
dialogizované čítanie ľudových rozprávok spojené s prácou s textom. Pre žiakov 1. ročníka
sme uskutočnili súťažné dopoludnie pod názvom „My už vieme čítať“, pre druhákov

51

zážitkové čítanie, pre tretiakov súťažné dopoludnie s ľudovou rozprávkou. 25 štvrtákov sa
zúčastnilo už štvrtej Noci s Andersenom. Pre piatakov sme pripravili dopoludnie s ľudovou
povesťou, šiestaci sa zúčastnili „Strašidelného čítania“, ktoré bolo spojené so súťažami
a siedmaci súťažili v „Literárnom milionárovi“. 105 detí sa zapojilo do celoslovenského
čitateľského maratónu. Okrem toho sme každý mesiac pre deti zo školského klubu pripravili
čítanie z najnovších kníh v knižnici spojené s workshopom.
Miestna ľudová knižnica Zohor
Počas roka boli v knižnici exkurzie pre deti z MŠ a ZŠ.. Ďalej sme usporiadali pre deti zo
školského klubu detí besedy o hradoch a zámkoch v našom okolí. Pre dospelých čitateľov
sme pripravili besedu so Stanislavom Háberom o jeho tvorbe, ale hlavne o Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi. Pre najlepších čitateľov sa nám podarilo získať financie od
Obecného úradu v Zohore na trojdňový výlet do Banskej Štiavnice a Kremnice. Výletu sa
zúčastnilo 20 detí. Ďalej sme sa spolu so ZŠ prihlásili do Čitateľského maratónu. Pri
príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy sme sa zapojili do rekordu v počte
vypožičaných detských kníh, ktorý vyhlásila internetová stránka Do knižnice. Táto stránka cez
prázdniny vyhlásila aj súťaž Nakazení čítaním. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši čitatelia
a podarilo sa nám vyhrať vo fotografickej súťaži a aj v grafickej, kde bolo treba vymyslieť
návrh na tričko s motívom Nakazení čítaním. Vďaka tejto súťaži knižnica získala peknú kôpku
nových detských kníh. Od novembra do apríla sa raz do týždňa v knižnici stretávalo 12 detí
vo veku 9-12 rokov, ktoré sa zúčastnili súťaže „Čítame s Osmijankom“.
Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb
•
•
•

Obľúbené exkurzie pre žiakov MŠ spojené s vystúpeniami s prednesom
Rad besied spojených s oživovaním ľudových tradícií v Klube dôchodcov a pre
dôchodcov
Beseda pre mladých pod názvom: Cestujeme po svete a prahneme po poznaní

Obecná knižnica Nová Dedinka
•
•
•
•
•

Božena Němcová – 150. výr. úmrtia pre žiakov ŠKK. Priblíženie osobnosti B.
Němcovej hlavne ako zberateľky slovenských rozprávok. Práca s knihami Zlatá kniha
rozprávok a Strieborná kniha rozprávok, rozobranie rozprávky Čert a Kača
Inštruktážna návšteva knižnice pre deti MŠ stredného veku, práca s knihou Tri
prasiatka, rozhovor o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch
Podujatie pre deti MŠ predškolského veku. Oboznámenie s knižnicou, kto je
spisovateľ, kto ilustrátor. Práca s knihou Dobrodružstvá včielky Maji, prečítanie
ukážky, práca s obrázkami
Podujatie pre deti MŠ stredného veku, rozprávanie o knihách, či sú potrebné, kto ich
píše, kto do nich kreslí. Práca s knihou Svrček a mravce, prečítanie, dramatizácia,
kreslenie
Ľudo Ondrejov – 50. výr. úmrtia, pre deti ŠKK. Priblíženie osobnosti spisovateľa,
oboznámenie s dielami, ktoré napísal pre deti. Práca s knihou Zbojnícka mladosť,
čítanie úryvkov žiakmi, hľadanie ďalších kníh, ktoré sa od Ľ. Ondrejova v knižnici
nachádzajú
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•

•
•
•

Noc s Andersenom – pre deti 1. a2. stupňa ZŠ, pripomenutie z minulých rokov (Kto je
H. Ch. Andersen a jeho známe rozprávky), čítanie rozpávky pani starostkou, kreslenie
rozprávok, matematické rébusy, súťažné kvízy, voľné hry, rozprávka na dobrú noc,
spánok
Hana Ponická – 90. výr. narodenia, pre deti ŠKK. Deti mali knihu o Štoplíkovi
prečítanú. Porozprávali sme sa o jeho nezbednostiach
Pre deti ŠKK opakovanie, čo sme sa cez rok naučili (spisovatelia, ich diela), voľné hry
Mária Haštová – 90. výr. narodenia pre deti ŠKK, informácia o spisovateľke (kde žila,
jej tvorba), bližšie rozprávanie o knihe Zvončeky, kreslenie kvietkov o ktorých sú
básničky

Obecná knižnica Vištuk
Dňa 15. marca 2012 navštívilo obecnú knižnicu 18 detí z MŠ aj so svojou pani učiteľkou. Čítali
sme z knihy Jozefa Čapka – Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Deťom sa návšteva v knižnici
veľmi páčila a tak sme si ju zopakovali 23. marca so žiakmi 1. až 4. ročníka. S týmito deťmi
sme mali besedu o knihách s náučným podtextom. Beseda sa ukončila výpožičkou kníh.
Chceš vyhrať peknú knihu? Príď 14. 4. 2012 do knižnice a možno práve ty vyhráš zaujímavú
knihu. Tento projekt pripravila pani Zuzana Polanská vďaka podpore spoločnosti Siemens
s.r.o., zozbierala poviedky od žiakov zo ZŠ vo Vištuku a pod titulom Literárne črievko odoslala
do firmy Siemens, kde bol tento projekt vyhodnotený, na základe ktorého dostala peniaze na
nákup kníh. Za účasti rodičov a detí sa konal kvíz, kde boli nové knižky pokrstené starostom
Vištuka a odovzdané do obecnej knižnice.
V piatok 20. 4. ŠK detí zo ZŠ si prišli vymeniť knižky a započúvať sa do príbehu o psíčkovi
Bumi od Fridricha Wolfa. 30. 4. do našej obce zavítala pani spisovateľka Viera ValachovičováRyšavá, ktorá deťom z MŠ a ZŠ prečítala príbeh o žabke, ktorý bol spojený so zážitkovým
čítaním. Deťom sa to veľmi páčilo. 5. 6. si prišli detičky z MŠ na terase KD vypočuť príbeh od
F. Wolfa o psíčkovi Bumi. 24. 6. OcK na terase KD v spolupráci s Jednotou dôchodcov
usporiadali burzu vyradených kníh, ktoré si ich milovníci mohli za symbolické ceny aj kúpiť.
„Hľadáme nových kamarátov“ – pre malé priestory 11. 10. prišli najprv žiaci 2. a 4. ročníka
a potom druhá skupina žiakov 1. a 4. ročníka. Jednota dôchodcov v dňoch 13. a 17. 10.
usporiadala výstavu kaktusov na terase KD, ktorá bola spojená s burzou kníh. Na Vianočných
trhoch sa predávali vyradené knižky z obecnej knižnice. Za utŕžené peniaze sa zakúpili 2
knihy pre dospelých a 2 knihy pre detských čitateľov.
Metodické návštevy a konzultácie
Metodickú činnosť na úrovni okresov Bratislavského samosprávneho kraja vykonáva
Malokarpatská knižnica v Pezinku. V r. 2012 uskutočnila 47 metodických návštev a 241
metodických konzultácií.
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6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2012 vlastnili knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky 92 osobných
počítačov, (ubudli 3 počítače). Pre verejnosť bolo prístupných 38 osobných počítačov, www
stránku má 7 knižníc, wifi pripojenie má 7 knižníc.
Automatizácia knižničných činností
V okresoch Pezinok, Senec a Malacky 17 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 Dunajská Lužná, OcK Gajary, OcK Veľké Leváre, OcK Lozorno, OcK
Plavecký Štvrtok, OcK v Zohore
• PROFLIB MARC 21 vlastní OcK v Bernolákove, kde je už spracovaný celý knižničný
fond (100 %).
• TOPSET STUPAVA majú knižnice v okrese Malacky, OcK Sološnica uvádza spracovaný
celý fond (100 %), OcK Rohožník (100 %). 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
Okres Pezinok

Okres Senec

Okres Malacky

3 Okresy spolu

KF

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

93 856
9 961
3 524
22 501
9 612
6 953
40 977
25 063
5 405
37 454
12 815
1 914
6 691
6 918
15 953
6 221
8 357
546 738
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Z toho spracované
automatizovane
92 137
1 732
1 279
5 090
6 417
6953
32 778
25 063
2 054
23 411
nepracuje v programe
1 500
neuviedla
6 731
4 639
6 221
8 357
224 362

% sprac.
KF
98,16%
17,38%
36,29%
22,62%
66,76%
100%
78,99%
100%
38%
62,5%
0
78,36%
0
97,29%
29,07%
100%
100%
41,04%

Internetové služby
V roku 2012 poskytovalo internetové služby verejnosti 16 knižníc okresov Pezinok,
Senec a Malacky na 38 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 2012 do elektronických katalógov knižníc
vstúpilo 36 895, čo je o 23 925 používateľov viac, ako v roku 2011.

7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE
Zamestnanci
V roku 2012 vo verejných knižniciach okresov Pezinok, Senec a Malacky pracovalo
36,56 zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 33,05 žien, (90,39 % všetkých
zamestnancov). V porovnaní s rokom 2011 sa počet zamestnancov zvýšil o 2,71. Okres
Pezinok mal 21,27, okres Senec 7,63 a okres Malacky 7,66 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 (7,48 % zamestnancov
vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho sú obe ženy, pracujúce v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku. V porovnaní s rokom 2011 sa stav zamestnancov s vysokoškolským
knihovníckym vzdelaním nezmenil.
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•
•

11,51 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním (4,3 %
zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť)., čo je o 12,77 zamestnanca
menej.
6,86 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním (2,56 % zamestnancov
vykonávajúcich knihovnícku činnosť), čo je o 0,3 zamestnanca menej oproti
minulému roku.

Hospodárenie
V roku 2012 predstavovali výnosy /príjmy knižníc BSK v metodickej pôsobnosti
Malokarpatskej knižnice v Pezinku/ čiastku 507 802 € čo je o 15 088 € viac, ako v roku 2011.
Knižnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 219 870 €, čo je o 118 930 € viac
ako v roku 2011.
Vlastné tržby knižníc predstavovali 40 011,1 € (o 909,6 € menej ako v roku 2011), z nich
28 725,1 € tvorili poplatky za knižničné činnosti (zápisné, pokuty, xeroxové služby, rešeršné
služby a pod.)
Prostredníctvom grantov a darov získali knižnice 10 996 € (o 36,5 € menej ako v roku
2011), z toho prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 7000 €, (čo je o 1 300 € viac ako
v predchádzajúcom roku).
Výdavky na hlavnú činnosť predstavovali 514 695 €, (čo je o 16 072 € viac ako v roku
2011).
Mzdové náklady v roku 2012
Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 305 336 € (o 22 067 € viac ako v roku 2011).
Priemerná mesačná mzda zamestnanca verejných knižníc okresov Pezinok Senec
a Malacky sa v roku 2012 pohybovala vo výške 695,97 €. V porovnaní s rokom 2011 sa
priemerná mzda zamestnanca v knižnici znížila o 1,39 €. Stále veľmi výrazne zaostáva za
priemernou mesačnou mzdou v hospodárstve SR. Priemerná mzda zamestnanca verejných
knižníc v roku 2012 nedosiahla ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR za
rok 2012, keď sa táto mzda pohybovala vo výške 875 €.

Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky podľa podkladov z knižníc
zostavila PhDr. Katarína Benciová.
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