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1. ÚVOD
Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja. V súlade so Zriaďovacou listinou poskytuje knižničnoinformačné služby používateľom a čitateľom knižnice a zabezpečuje odbornú metodickú
pomoc mestským a obecným verejným 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.
Knižnica má plne automatizované odborné činnosti aj ekonomickú a personálnu agendu.
Súčasťou jej služieb pre čitateľov a verejnosť je verejný internet a sprístupňovanie vlastných
aj externých databáz používateľom knižnice.
V roku 2015 sa knižnica zamerala na plnenie strategických úloh z plánu práce na rok 2015.
Aktualizovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond pre všetky vekové a sociálne
skupiny používateľov, vrátane elektronických dokumentov. Organizovala kultúrne,
vzdelávacie a komunitné podujatia pre deti, dospelých aj seniorov. Modernizovala vybavenie
knižnice a služby používateľom. Pripravila, realizovala a vyhodnotila revíziu celého
knižničného fondu. Vykonávala svoje regionálne funkcie budovaním a sprístupňovaním
fondu regionálnych dokumentov, spracovaním a sprístupňovaním regionálnych databáz
článkov, dokumentov a osobností. Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v r.
2015 patrilo 64 verejných knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec. Knižnica pokračovala
v dokumentovaní a sprístupňovaní drobných architektonických objektov a pamiatok na
území kraja v rámci projektu Nedajme zahynúť dedičstvu predkov.
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2. KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ
2. 1

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ FONDY
2.1.1 NÁKUP KNIŽNIČNÉHO FONDU

Knižničný fond (KF) k 31.12.2015 obsahoval 97 408 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 112 titulov periodík, z toho 41 titulov regionálnych periodík
(vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 14 zahraničných titulov časopisov.
Knižničný fond bol doplnený o 3 981 knižničných jednotiek (KJ) v celkovej hodnote 33 651,83
€, čo je v porovnaní s rokom 2014 menej o 4 605,24 €. Kúpou sme získali 2 991 KJ
v hodnote 25 647,22 €, o 1 728,36 € menej ako v r. 2014, dary a náhrady klesli o 801 KJ,
pokles v eurách – 2 876,88 €. V roku 2015 knižnica dostala aj o 2 000,00 € nižší príspevok na
nákup KF z Dotačného systému MK.
Prírastok KF v roku 2015
knihy
audiovizuálne dokumenty
celkom

Prírastok KF 2015 podľa
spôsobu nadobudnutia
kúpa
z toho Dotácia MK SR
dary + náhrady

počet KJ
3 968
13
3 981

hodnota v €
33 593,52
58,31
33 651,83

počet KJ

hodnota v €

2 991
881
990

25 647,22
7 000,00
8 004,61

Pri doplňovaní vychádzali pracovníci Malokarpatskej knižnice v Pezinku z potrieb
a požiadaviek používateľov knižnice. Žiadané boli najmä novinky z oblasti beletrie,
používatelia dali podnet na zakúpenie literatúry súčasných ruských spisovateľov, študenti
vyhľadávali študijnú literatúru. Posilnilo sa aj zastúpenie literatúry pre deti a mládež.
Z náučnej literatúry sme sa zamerali na tieto oblasti: oblasť verejnej správy, samosprávy
a verejného sektora, verejnej politiky, oblasť trestného práva, kriminalistiky a kriminológie,
predškolskej výchovy a školského vzdelávania, cestovné bedekre, globalizácia, pozemné
staviteľstvo, encyklopédie, geografia a vlastiveda Slovenska, biografie známych osobností,
pedagogika a výchova, vzdelávanie dospelých, masmediálna výchova, špeciálna pedagogika,
sociálna práca, gerontológia a geriatria, starostlivosť o starých občanov, manželské
poradenstvo. Doplnili sme základné diela vo všetkých vedných odboroch, nové tituly
a reedície žiadaných titulov, učebnice a príručky pre všetky typy škôl. Z beletrie sme sa snažili
zakúpiť predovšetkým knihy slovenských spisovateľov a slovenských vydavateľstiev, ďalej to
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boli novinky zo svetovej literatúry pre dospelých a pre deti. Pre veľký záujem sme nakúpili
viac titulov audio-kníh, nakoľko si tieto získali medzi našimi čitateľmi veľký úspech.
V roku 2015 knižnica doplnila 1269 KJ náučnej literatúry pre dospelých, 1548 KJ beletrie ,
1060 KJ beletrie pre deti, 104 KJ náučnej literatúry pre deti a mládež.
Keďže Malokarpatská knižnica v Pezinku plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou
pôsobnosťou, sleduje a doplňuje fond regionálnej literatúry. Do fondu knižnice pribudlo 176
regionálnych monografií.

Porovnávacia tabuľka: KF
Knižničný fond MK celkom
Prírastok KF kúpou
Prírastok KF darom
Grant MK SR
Prírastok KF spolu
Úbytok KF

2014
Suma v € 2014
97 415 448 432,93
3 310 27 375,58
1 791 10 881,49
996
9 000,00
5 101 38 257,07
5 406
8 080,86

2015
Suma v € 2015
97 408 469 277,33
2 110 18 647,22
990
8 004,61
881
7 000,00
3 981 33 651,83
3 988 12 807,43

2.1.2 VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Počas celého roka sme vyraďovali zastarané a duplicitné knihy a knihy, o ktoré čitatelia
nemali záujem. Vyradili sme tiež nedobytné knihy (knihy, ktoré čitatelia nevrátili viac ako 3
roky). Snahou bolo očistiť a pripraviť fond knižnice tak, aby v septembri mohla bez
problémov prebehnúť revízia knižničného fondu. Úbytok knižničného fondu v roku 2015 bol
3 988 zv. v hodnote 12 807,43 €. Vyraďovanie sa vykonávalo v súlade so zákonom č.
126/2015 Z. z. o knižniciach a internou smernicou o spôsobe vedenia odbornej evidencie,
vyradovaní a revízii knižničného fondu.

2.1.3 REVÍZIA KNIŽNIČNÉHO FONDU
Útvar knižnično-informačných fondov sa v roku 2015 zameral na prípravu a realizáciu revízie
knižničného fondu, čo sa prejavilo aj na nižšom počte spracovaných prírastkov. Na základe
príkazu č. 2/2015 riaditeľky Malokarpatskej knižnice v Pezinku zo dňa 2. 3. 2015, v zmysle
zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a Plánu činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku pre
rok 2015 sa uskutočnila revízia knižničného fondu v čase od 7. 9. 2015 – 18. 9. 2015. Revízia
bola vykonaná prostredníctvom modulu revízia v KIS Clavius, s použitím čítačiek čiarových
kódov. Revízna komisia skonštatovala, že zrevidovaných bolo 95 659 kn.j.

4

2.2 KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
2.2.1 POUŽÍVATELIA A NÁVŠTEVNÍCI
Porovnávacia
tabuľka
Počet registrovaných
používateľov
Deti do 15 rokov
Počet návštevníkov
Počet výpožičiek
MVS od iných
iným
Podujatia
Návštevníci podujatí
Ø denná návštevnosť
Ø denná výpožička

2012

2013

2014

2015

Rozdiel+/-

3 483

3 398

3 579

3 629

+50

1 208
39 705
161 927
314
136
252
8 748
160,10
652,93

1 245
39 732
151 949
394
218
261
6 472
158,92
607,79

1 341
42 247
155 664
463
170
311
7 883
170,35
636,73

1 544
42 900
150 976
335
314
378
8 476
171,60
603,90

+203
+653
-4688
-128
+144
+67
+593
+1,25
-32,83

2.2.2 VÝPOŽIČKY A SLUŽBY
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.
Výpožičnom proces sa realizoval v knižničnom systéme Clavius. Vďaka systematickému
posielaniu upozornení a konci výpožičnej lehoty a upomienok sa znížil počet dlhodobo
nedostupných kníh a čitatelia ich vrátili do knižničného fondu. Pracovníci útvaru knižničnoinformačných služieb čitateľov inštruovali pri samostatnom vyhľadávaní vo webovom
katalógu Carmen.
V roku 2015 nastala pokles počtu výpožičiek dospelých čitateľov a používateľov, na rozdiel
od výpožičiek detskej literatúry, kde počet výpožičiek narástol o 1 701 KJ. Počet
registrovaných používateľov mierne vzrástol vďaka nárastu detských čitateľov o 220.
Pracovníci služieb pre dospelých sa snažia ponúkať nielen novinky na knižnom trhu ale aj
staršiu literatúru. Beletria pre dospelých je farebne označovaná podľa témy, aby si čitatelia,
ktorí nenájdu novinky, mohli vybrať knihy z obľúbenej témy bez zdĺhavého hľadania
v regáloch. Knihy si môžu vypožičať aj návštevníci podujatí knižnice, pre seniorov v DSS
Pezinok realizujeme donášku kníh.
Okrem tlačených dokumentov ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku výpožičky
elektronických kníh prostredníctvom služby eReading.cz. V ponuke je 2300 titulov
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predovšetkým beletrie v češtine a slovenčine. V rámci národnej licencie Slovenskej národnej
knižnice v Martine sprístupňuje aj naša knižnica databázy EBSCO ponúkajúce viac ako
20 000 plnotextových odborných a vedeckých časopisov zo všetkých vedných odborov.

2.2.3 PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ
Počet podujatí knižnice vzrástol v roku 2015 o 67 akcií, na ktorých sme privítali 55 hostí –
spisovateľov, prekladateľov, ilustrátorov, publicistov, hudobníkov a regionálne osobnosti.
Veľký úspech mal nový cyklus Literatúra v Radnici, ktorý sa konal mesačne v priestoroch
historickej Radnice v centre mesta. Verejnosť sa mohla stretnúť s hosťami: Veronika
Šikulová, Marián Varga, Tina Čorná, Ľubomír Feldek, Katka Feldeková, Ľubo Dobrovoda
a Denisa Dobrovodová, Mária Dantine Dopjerová, Michal Hvorecký, Pišta Vandal, Balla, Peter
Balko, K.K. Bagala, prekladatelia Ľubo Navrátil, Mária Štefánková, Silvia Ruppeldtová, Michal
Havran, Dado Nagy, Mila Haugová, E. Hidvéghy – Yung, Ján Tazberík.

Literatúra v Radnici - hosť Pišta Vandal

Knižnica sa zúčastnila aj Pezinského kultúrneho leta, pripravila –9. Literárny kolotoč
v Zámockom parku navštívili autorky kníh pre ženy Adriana Macháčová, Ružena
Scherhauferová, Slávka Koleničová, Miroslava Varáčková, Barbara Pribylincová
Pre verejnosť knižnica mesačne organizovala stretnutia so spisovateľmi a regionálnymi
osobnosťami pre dospelých, študenti pezinského gymnázia a obchodnej akadémie mali
možnosť besedovať s finalistami ceny Anasoft Litera.

Monika Kompaníková so študentmi

Boris Filan v knižnici
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2.2.4 PODUJATIA PRE DETI
Najviac podujatí bolo venovaných detským čitateľom – žiakom materských, základných,
špeciálnych škôl a školských klubov Pezinka a okolia, ako aj členom záujmových krúžkov
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;

•

Kým školský zvonček zazvoní - informačná výchova pre deti predškolského veku;

•

Literárno-výtvarné súťaže- s mesačne vyhlasovanými témami a víťazmi.

Oddelenie pre deti pokračovalo v úspešnom tematickom cykle literárno-vzdelávacích
podujatí. Školský polrok je venovaný jednej téme, na ktorú knihovníčky pripravia sériu
besied, rozhovorov, premietaní tak, aby vysvetlili tému a našli jej odraz v literatúre pre deti.
Po cykloch Keramika sa nás týka, Čo sa tají v čaji, Oberačky nie sú hračky, Papierový svet,
Voda, čo ma drží nad vodou sa v roku 2015 realizovali série podujatí o pôvode rozprávok
„Rozprávka má krídla“ (37 podujatí navštívilo 782 detí) a Ľudovítovi Štúrovi a jeho diele
„Slávne činy slovenčiny“ (21 podujatí pre 712 detí).

Deň detí v knižnici

Detskí čitatelia mali možnosť besedovať so spisovateľmi: Jurajom Raýmanom, Martou
Hlušíkovou, Júliusom Balcom, Zuzkou Šulajovou, Veronikou Šikulovou, s Júliusom Belanom
sme krstili novú knižku Kamaráti zo Snehuliakova.
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Noc s Andersenom bola vyvrcholením 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc,
celoslovenského podujatia, ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a
vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Počas
TSK knižnica pripravila 9 podujatí. Týždeň slovenských knižníc sprevádzali besedy so
spisovateľmi, Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže Jarný maratón s knihou,
spoločné podujatie s bratislavskými verejnými knižnicami, ktorého hosťom boli Kamila
a Juraj Šebestovci.

Čitateľský maratón Čítajme si

Počas letných prázdnin bol pre deti každý utorok pripravený prázdninový program – súťaže,
tvorivé dielne, hlasné čítanie, spoločenské hry.
Od júna do októbra 2015 mohli deti hlasovať v Detskej knihe leta 2015, kedy volili svoju
najobľúbenejšiu knihu. V októbri sme vylosovali tridsiatich víťazov, ktorí získali poukaz na
nákup kníh v kníhkupectve Artforum.
V kolotoči kníh – séria 6 podujatí realizovaných so školskými triedami sa orientovala na
rozvoj čitateľských schopností detí, schopnosti porozumieť textu, pracovať s ním, na rozvoj
fantázie a tiež na porozumenie takých termínov ako sú priateľstvo, nezištná pomoc,
obetovanie.
V rámci projektu Tradícia v digitálnej ére sme sa snažili predstaviť niektoré tradičné remeslá
a ich podoby v modernej dobe. Pripravili sme výstavy a k nim sprievodné worshopy.
Pri fotografickej výstave Jána Fialu Môj dom, môj hrad, môj vinohrad si mohli deti vyskúšať
prácu vinohradníka napr. na lise, pri remeselnom Umeleckom úlete Ľuba Navrátila deti tvorili
vlastné výrobky z drôtu, dreva a maľovaním netradičnou, „guľôčkovou“ technikou, počas
Keramického tvora Andreja Friča skúšali prácu s modelovacou hmotou a pri výstave
Maľovaný advent Agáty Petrakovičovej si mohli počas výšivkového workshopu vyšiť svoj
darček pre blízkych. Počas paralelne prebiehajúcej výstavy obrazov Petry Noskovičovej si
žiaci vyskúšali skupinovú umeleckú tvorbu s pomocou využitia rôzneho tradičného aj
netradičného materiálu.
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2.2.5 PODUJATIA PRE SENIOROV
V roku 2015 pokračoval cyklus Tréningov pamäti pre
seniorov, lektorka vyškolená v centre Memory PhDr.
K. Benciová pripravila a zrealizovala 2 cykly tréningov,
spolu 25 stretnutí. Vyškolených bolo 21 seniorov,
čitateľov
Malokarpatskej
knižnice
v Pezinku.
Pracovníci knižnice navštevovali klientov Domova
sociálnych služieb v Pezinku, priniesli im knihy rôznej
tematiky a darované periodiká.
V októbri sa klienti stretli s p. Prechtlom z Modry, zberateľom listov z vojny a spomínali na
vojenčinu, rukovanie, vojenské piesne a príhody.

Knižné búdky.
Literatúru pomáhala knižnica šíriť aj inou formou. V spolupráci s OZ
Homo liber, Reštauráciou Radnica, kníhkupectvom Artforum Pezinok
zhotovila, osadila a naplnila 4 knižné búdky v centre mesta a na
sídliskách Sever a Starý dvor. Knižné búdky pravidelne dopĺňala knihami,
prípadne odoberala nadbytočné knihy. Knižnú búdku v priestoroch
historickej Starej Radnice otvoril v rámci podujatia Literatúra v Radnici
hosť Michal Hvorecký. Počas letných mesiacov doplnila knižné búdky aj
letákmi Leto jedna báseň, ktoré každý týždeň ponúkali jednu peknú
báseň.

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – projekt, ktorého cieľom je zbierať a sprístupňovať
fotografie a informácie o drobných architektonických objektov ľudovej aj sakrálnej
architektúry na území BSK pokračoval v roku 2015 doplňovaním katalógu objektov
a výstavami fotografií: Bratislava-Dúbravka, Bernolákovo, Častá, Malacky, Modra.
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2.2.6 ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
K Roku Ľudovíta Štúra knižnica zorganizovala 25 podujatí pre deti a dospelých. Pripravila
putovný súbor fotografií, v spolupráci s mestom Modra vytlačila a distribuovala do škôl
plagáty štúrovských pamätníkov na území BSK. Vydaná bola výberová personálna bibliografia
• Ľudovít Štúr vo fondoch knižníc Bratislavského samosprávneho kraja. Výberová
personálna bibliografia. Zost. K. Benciová.
Ďalšie podujatia:
• „Slávne činy slovenčiny“. Cyklus vzdelávacích podujatí pre deti MŠ a ZŠ Pezinka
a Modry; október – december 2015. 21 podujatí pre 712 detí.
• Štúrovské pamätníky. Súbor fotografií pamätníkov Ľ. Štúra ako sprievodný materiál
k cyklu podujatí „Slávne činy slovenčiny“.
• Plagát Pamätníky Ľudovíta Štúra na území BSK. Foto Ján Fiala, kresba Jakub Šulík,
graf. návrh Martin Šulík.
• Beseda s Agátou Petrakovičovou, pracovníčkou Múzea Ľ Štúra v Modre
o štúrovcoch; 9. 10. 2015. Pre žiakov ZŠ.
• Vedomostný kvíz – Ľ. Štúr a jeho doba pre žiakov pre žiakov ZŠ a SŠ v regióne;
október 2015.
• Navrhnite výročnú známku s motívom Ľ. Štúra – výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ –
realizovaná v rámci mesačných Literárno-výtvarných súťaží. September 2015.
• Štúrovské pamätníky. Súbor fotografií pamätníkov Ľ. Štúra ako sprievodný materiál
k cyklu podujatí „Slávne činy slovenčiny“.
• Ľudovít Štúr známy – neznámy. 20. 10. 2015.
Prednášky o pezinských
a modranských štúrovcoch. Hostia. S. Hrdlovičová, pracovníčka Múzea Ľ. Štúra
v Modre, M. Letzová, študentka Gymnázia Pezinok, autorka víťaznej práce SOČ
o štúrovcoch v Pezinku.
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2.2.7 ŠTUDOVŇA A MULTIMEDIÁLNA ŠTUDOVŇA
Do fondu študovne v r. 2015 pribudlo 106 dokumentov. Študovňu navštívilo v minulom roku
753 používateľov. Zaznamenali sme 1 491 prezenčných výpožičiek z fondu študovne.
Vypracovaných bolo 35 rešerší z našich aj externých databáz.
Naďalej sa využívajú aj internetové stanice pre verejnosť v multimediálnej študovni, v r. 2015
využilo 581 návštevníkov internet, 496 využívalo textové editory, tlačiarne, skener,
reprografické služby a služby MVS. Časť návštevníkov 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. V oddelení sa venujeme aj sprostredkovaniu medziknižničnej výpožičnej služby.
V roku 2015 využilo 48 našich používateľov túto službu a naopak, z nášho fondu sme poslali
dokumenty 32 inštitúciám.

3. ODBORNÁ METODICKÁ ČINNOSŤ
Metodická činnosť bola vykonávaná formou:
• metodicko-inštruktážnych návštev /MIN/ - 45 MIN (návštevy v r. 2015 boli
naplánované tak, aby boli navštívené všetky profesionálne knižnice, knižnice, ktoré
neboli navštívené v r. 2014 a knižnice, v ktorých knihovníci avizovali problémy)
• konzultácií /telefonicky, e-mailom, osobne/ - 124
• edičná činnosť: (časopis OčKO) 2 čísla a publikácia Ľudovít Štúr vo fondoch knižníc
BSK
Ostatná činnosť útvaru metodiky:
• spracovanie štatistických výkazov o činnosti za rok 2014 okresov Pezinok, Senec,
Malacky, tiež 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
2014
• zorganizovanie Porady knihovníkov BSK v Malokarpatskej knižnici v Pezinku
k vypĺňaniu štatistického výkazu a k zmenám v ňom (11. 2. 2015)
• spracovanie mesačných štatistík a vyhodnotení Malokarpatskej knižnice v Pezinku
• organizácia a realizácia 10 lekcií Tréningov pamäti pre seniorov, vyškolených bolo 21
seniorov, čitateľov Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

4. REGIONÁLNE FUNKCIE
Malokarpatská knižnica v Pezinku vykonávala regionálne funkcie v zmysle Zriaďovacej listiny
a zákona o knižniciach najmä prostredníctvom útvaru úseku metodiky a oddelenia
regionálnej bibliografie a informácií.
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4.1
4.1 REGIONÁLNE DOKUMENTY A INFORMÁCIE, REGIONÁLNA BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA
V r. 2015 oddelenie regionálnej bibliografie a informácií zaevidovalo 41 titulov regionálnych
periodík (okresov Pezinok, Malacky a Senec). V knižničnom programe Clavius bolo
spracovaných 1 683 článkov s regionálnou tematikou (o 181 viac ako v r. 2014).
Z celoštátnej tlače prichádzajúcej do knižnice (denníky a časopisy) sa vyexcerpovalo 758
článkov týkajúcich sa regiónu (o 55 viac) , články sa skenovali, v elektronickej forme
uchovávali a sprístupňovali v rámci autorského zákona používateľom. Všetky regionálne
periodiká knižnica archivovala.
Do fondu regionálnej literatúry v r. 2015 pribudlo 176 knižničných jednotiek. Realizovalo sa
4 153 prezenčných výpožičiek z fondu regionálnych dokumentov /FRD/ .
Oddelenie priebežne analyticky spracováva 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, osôb v regióne a rodov
• databáza regionálnych pamiatok, korporácií a akcií
• databáza geografických mien
Všetky databázy sú v elektronickej forme.
Do databázy regionálnych osobností pribudlo 35 záznamov. Okrem toho oddelenie eviduje
osoby žijúce v regióne, v roku 2015 sa registrovalo 412 nových mien.
Monitoring tlače je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. Určený je pre každého
používateľa i širokú verejnosť.
Vyhľadávajú sa a skenujú články pre nášho zriaďovateľa – Bratislavský samosprávny kraj
(články týkajúce sa BSK a organizácií, ktoré patria pod BSK).
V rámci informačných služieb bolo poskytnutých používateľom knižnice 9 721
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 základných škôl a seniori študujúci na
Akadémii tretieho veku v Pezinku, ktorí tiež patria medzi našich aktívnych používateľov.
Pri príležitosti 125. výročia narodenia a 85. výročia úmrtia Richarda Rétiho oddelenie
pripravilo výstavu v priestoroch knižnice.
Pre zaregistrovaných používateľov i širokú verejnosť (prostredníctvom sociálnej siete) bol
pripravovaný kvíz o regionálnych osobnostiach.
Na celoslovenskom podujatí Dni verejných knižníc v SNK v Martine 10. 6. 2015 pripravila
pracovníčka oddelenia príspevok o starostlivosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku o
svojich používateľov.
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4.2
4.2 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). V roku 2015 bolo uskutočnených 45 metodických návštev a poskytnutých 124
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 nového zákona č. 126/2015 o knižniciach
s účinnosťou od 1. 7. 2015 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.
Knižnice ktoré robili revíziu KF metodičku kontaktovali tiež. Konzultácie boli poskytované
osobne, telefonicky aj elektronickou formou.

4.3 VEREJNÉ KNIŽNICE V REGIÓNE BSK
V r. 2015 do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice patrilo 64 verejných knižníc
okresov Pezinok, Malacky a Senec, a to: 1 regionálna s krajskou pôsobnosťou /Pezinok/, 5
mestských knižníc /Malacky, Senec, Modra, Stupava, Svätý Jur/, 4 profesionálne obecné
knižnice s profesionálnym knihovníkom Častá, Vištuk, Veľké Leváre, Zohor a 45
neprofesionálnych s dobrovoľným pracovníkom, z toho 5 stagnujúcich knižníc v obciach
Hamuliakovo, Rovinka, Suchohrad, Tureň a Veľký Biel a 5 knižníc stagnujúcich viac ako 5
rokov, ktoré ani nevykazujú Ročný výkaz o knižnici /Slovenský Grob, Kalinkovo, Kostolná pri
Dunaji, Vlky a Borinka/.
Prehľad knižníc v regióne BSK v roku 2015
Počet knižníc v jednotlivých okresoch:
Regionálna s kraj. pôsobnosťou
Regionálne
Mestské
Obecné profesionálne
Obecné neprofesionálne
Nepracujúce obecné knižnice

Pezinok
15
1
0
2
2
9
1

Senec
25
0
0
1
0
17
7

Malacky
24
0
0
2
2
18
2

Bratislava
18
0
1
4
8
5
2
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V roku 2015 nastali zmeny v týchto knižniciach:
Knižnica v obci Píla bola čiastočne zatvorená, pre nízku návštevnosť knižnice bola otváraná
len na požiadanie čitateľmi. V Hrubej Borši nastala zmena knihovníčky, pri výmene
knihovníčok prebehla v knižnici revízia KF. Knižnica v Hrubom Šúre prešla revitalizáciou,
priestory knižnice vymaľovali. V knižnici v Ivanke pri Dunaji stále pokračujú v spracúvaní KF
v programe Clavius. V obci Reca nastúpila nová knihovníčka. Knižnica v obci Láb prešla tiež
rekonštrukciou a revitalizáciou, priestory sú vynovené, prebehla revízia KF a vymenila sa
knihovníčka. V knižnici v Malackách využívajú pomoc študentov absolventov a aktivačných
pracovníkov. V Marianke ku koncu roka 2015 dala knihovníčka výpoveď, odišla
s odchádzajúcim p. starostom. Knižnica je dočasne zatvorená, stagnuje. V knižnici v Sološnici
nastúpila nová knihovníčka, pôvodná pracuje v Malackách ako aktivačná pracovníčka.
V knižnici v Stupave ku koncu roka začalo rozsiahle vyraďovanie kníh z fondu knižnice,
knižnicu v r. 2016 plánujú presťahovať do nových priestorov.

4.4
4.4 PRIESKUMOVÁ A ROZBOROVÁ
ROZBOROVÁ ČINNOSŤ
V roku 2015 boli spracované výkazy činnosti knižníc okresov Pezinok, Senec a Malacky za rok
2014. Jednotlivo boli spracované ročné štatistické výkazy o činnosti knižníc okresov Pezinok,
Malacky a Senec s komentárom za rok 2014:
• 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 samosprávneho kraja za rok
2014 s komentárom. V priebehu roka pokračovala aktualizácia zoznamu spravodajských
jednotiek za okres PE, SE a MA pre SNK a zoznamu spravodajských jednotiek za BSK.
Aj v tomto roku ako aj po iné roky sme poskytli štatistické údaje za všetky knižnice okresov
PK, SE a MA Štatistickému úradu SR.

5. REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
Kópie z dokumentov knižnice v súlade s autorským zákonom boli poskytované používateľom
výlučne za účelom štúdia, urobili sme v roku 2015 2 801 kópií. Za kópie sme v zmysle
autorského zákona odviedli LITA 3% z celkovej získanej sumy za xerokópie.
Merná
jednotka

2014

2015

Rozdiel

Skener

počet skenov

14

43

+29

Tlač

počet strán

213

933

+720

Reprografické
služby
počet kópií

2165

2801

+636

536

581

+45

Druh služby

Internet

počet
používateľov
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6. 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 Katedrou knižničnej
a informačnej vedy FiF UK Bratislava
• 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 bratislavskými verejnými knižnicami – na spoločných projektoch.

Jablkové hodovanie

Knižnica spolupracovala s obcou Boldog na vydaní publikácie pri príležitosti 770. výročia
prvej písomnej zmienky obce Boldog, ktorú obec vydala v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom.
Malokarpatská knižnica v Pezinku je kolektívnym členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK)
a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Riaditeľka knižnice je predsedníčkou
Krajskej pobočky SSKK a členkou Správnej rady SAK a redakčnej rady Bulletinu SAK.

Medzinárodná spolupráca
Spolupráca na základe zmluvy s partnerskou Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
prebiehala formou výmeny odborných publikácií medzi knižnicami.
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Knižnica je od r. 2012 zapojená do medzinárodného projektu Benchmarking knižníc, ktorý
umožňuje analýzu výkonov knižnice v porovnaní s inými knižnicami v SR a ČR.

7. GRANTY A PROJEKTY
V r. 2015 knižnica získala Malokarpatská knižnica v Pezinku mimorozpočtové finančné
prostriedky na realizáciu projektov z týchto zdrojov:
DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR:
• Skvalitnenie ochrany knižničných fondov RFID systémom (Podprogram 2.1 Knižnice
a knižničná činnosť) – podporené sumou 11 000 €
• Tradícia v digitálnej ére – (Program 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrnoosvetová činnosť; Podprogram 7.2 Edukačné aktivity) - projekt podporený sumou
400,00 €
• Čítanie je IN (Podprogram 2.5 Akvizícia knižníc) - 7 000,00 €
MESTO PEZINOK:
• Podujatia pre deti – podporené sumou 1 500,00 €
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC:
• Slávne činy slovenčiny– Ľudovít Štúr známy neznámy - 120,00 €
NADÁCIA ORANGE
• Knižné búdky: hľadaj knižku, knižka hľadá teba – 200,00 €
SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC
• Noc s Andersenom – 19,85 €

8. AKTUÁLNY STAV ZAMESTNANCOV K 31.12.2015
Počet zamestnancov - fyzické osoby
Prepočítaný stav - úväzky
Zamestnanci s kratším pracovným
pomerom

17
16
4

V Pezinku 30. 1. 2016
Vypracovala: Mgr. Daniela Tóthová
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PRÍLOHA 1 HOSPODÁRENIE KNIŽNICE
Hospodárenie organizácie – príjmy a výdavky rozpočtu
Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja.
Organizácia v roku 2015 zamestnávala 17 zamestnancov, z toho 13 na plný úväzok, 1 na 0,75,
1 na 0,8 a 2 na 0,68 úväzku v členení:
Riaditeľ
Knihovník
Ekonomický pracovník
Upratovačka
Vodič-domovník
Projektový manažér

1
11
2
1
1
1

Schválený rozpočet

280627,00 €

Upravený rozpočet

303797,56 €

Schválený rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku pozostával z:
-

dotácie od zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja v sume 264 954,00 €
vlastných príjmov a prostriedkov v sume 15 673,00 €.

Rozpočet Malokarpatskej knižnice v Pezinku bol počas roka upravený o finančné prostriedky:
-

-

na nákup knižničného fondu v sume 7 000 € - dotácia zo štátneho rozpočtu na
ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva,
na skvalitnenie ochrany knižničných fondov RFID systémom v celkovej sume 11 000 €
(z toho obstaranie RFID detekčnej brány v sume 8 800 € - v intenciách kapitálových
výdavkov a 2 200 € na obstaranie 40 000 ks RFID čipov v intenciách bežných
výdavkov) - dotácia zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho
dedičstva,
na zabezpečenie realizácie tvorivých dielní a tradičných remesiel v sume 400 € dotácia zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva,
na úhradu zvýšených nákladov spojených s navýšením miezd a poistného na rok 2015
- dotácia od zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja v sume 2 476 €,
na úhradu výdavkov spojených s publikáciou pri príležitosti 770. výročia prvej
písomnej zmienky obce Boldog - dotácia od zriaďovateľa Bratislavského
samosprávneho kraja v sume 1 500 €,
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-

-

na akcie organizované oddelením pre deti - dotácia v sume 1 500 € od Mesta Pezinok
na zabezpečenie cyklu záujmovo-vzdelávacích aktivít pod názvom „Slávne činy
slovenčiny – Ľudovít Štúr známy neznámy“ - finančný príspevok v sume 120 € od
Slovenskej asociácie knižníc,
na realizáciu projektu „Knižné búdky: Hľadaj knižku, knižka hľadá teba“ - dotácia od
Nadácie Orange v sume 200 €,
na akciu „Noc s Andersenom“ vo výške 19,85 € od Spolku slovenských knihovníkov a
Knižníc,
zníženie vlastných príjmov organizácie vo výške 1110,93 € .

Príjmy rozpočtu
310 Transfery a granty
- z toho: dotácia od zriaďovateľa
dotácia od Mesta Pezinok
dotácie z MK SR
Príspevok od Nadácie Orange
Príspevok zo SAK
Príspevok zo SSKK
200 Nedaňové príjmy
- z toho: príjmy z prenájmu
príjmy za knižničné služby
- z toho: zápisné od čitateľov
pokuty
internet pre čitateľov
burza kníh
ostatné knižničné služby
450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

289169,85
268930,00
1500,00
18400,00
200,00
120,00
19,85
14562,07
4242,59
10319,48
6115,00
2442,60
276,05
969,06
516,77
65,64

SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU

303797,56

18

Výdavky rozpočtu
610 Mzdy a platy
620 Poistné na sociálne a zdravotné poistenie
630 Tovary a služby
z toho: cestovné náhrady
spotreba energií a vody
poštovné, telekomunikácie a komunik. infraštruktúra
materiál:
- z toho: knihy a periodiká
stroje a výpočtová a telekom. technika
všeobecný materiál
interiérové vybavenie
softvér
reprezentačné
doprav.náklady(výd.na
auto-PHL,opravy,
poistenie,
prepravné)
opravy a údržba
nájomné pobočka Cajlanská ulica
služby:
- z toho: revízie, vývoz odpadu, ostatné nakúpené služby
odmeny z dohôd mimo prac. pomeru
školenia, semináre
propagácia, reklama (webová stránka)
dane, poplatky, odvody
príspevok zamestnávateľa na stravu a tvorba SF
640 Transfery na odstupné, odchodné a náhradu príjmu pri PN
710 Nákup RFID detekčnej brány
SPOLU VÝDAVKY ROZPOČTU

143432,41
51171,12
99453,80
890,00
9813,41
3740,27
55009,87
27844,07
8219,95
13145,57
2987,17
2510,51
302,60
1203,20
1266,60
679,24
26851,21
5417,29
9228,50
138,00
369,28
2690,44
9007,70
786,78
8 800,00
303644,11
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PRÍLOHA 2

REALIZOVANÉ PODUJATIA MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU V ROKU 2015

Dátum

Podujatie

Cieľová
skupina

Besedy so spisovateľmi, prezentácie literárnych diel
januárdecember
20. február
24. február
11. marec
20. marec
23. marec
24. marec
26. marec
21. apríl
23. apríl
28. apríl
5. máj
22. máj
12. júl
22. september
30. september
5. november
23. november
24. november
24. november
8. december
29. január
16. február
9. marec
20. apríl
18. máj
22. jún
28. september

Čítanie je IN, cyklus literárnej výchovy pre školy – 8 podujatí
- najčastejšie knihy Psíček a mačička od Josefa Čapka, Trojruža od Pavla
Dobšinského, Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho, Ezopove bájky
Beseda so spisovateľom Jurajom Raýmanom
Márius Kopcsay „ Jednouholník „, beseda o najnovšej autorovej knihe
Beseda a krst knihy Kamaráti zo Snehuliakova 2 - so spisovateľom
Júliusom Belanom
Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou
Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom
Beseda so spisovateľom, publicistom a jeho synom Borisom Filanom
Beseda so spisovateľmi Kamilou a Jurajom Šebestovcami (Jarný maratón
s knihou)
Anasoft litera fest – Richard Pupala, autorské čítanie
Anasoft litera fest – Márius Kopcsay, autorské čítanie
Magická sila bylín – stretnutie so spisovateľkou Denisou Fulmekovou
Stretnutie s lekárkou, speváčkou a spisovateľkou Marcelou Laiferovou
Otvorenie Letnej čitárne so slovenskými spisovateľkami – Eva Ava
Šránková a Zuzana Šedá
Literárny kolotoč – Babinec na kolotoči, hostia: Adriana Macháčová,
Ružena Scherhauferová, Slávka Koleničová, Miroslava Varáčková,
Barbara Pribylincová
Beseda so spisovateľkou Ivanou Havranovou
Beseda so spisovateľkou Zuzkou Šulajovou
Živý bič beseda s Monikou Kompaníkovou
Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou
Živý bič beseda s Petrom Balkom
Babie telo, beseda s Benjamínom Škrekom a Waldemarom Švánenským
Kľúče Marcely Laiferovej, beseda o knižných novinkách
Literatúra v Radnici Uvedenie knihy V. Šikulovej Medzerový plod
Literatúra v Radnici Ľ. Dobrovoda a D. Dobrovodová , čítanie z diel otca
a dcéry
Literatúra v Radnici Ľ. Feldek – stretnutie s majstrom slova
Literatúra v Radnici Mária Danthine Dopjerová – Paríž môj druhý
domov
Literatúra v Radnici – Michal Hvorecký, beseda a autorské čítanie
Literatúra v Radnici – Pišta Vandal, stretnutie so spisovateľom,
moderátorom a hudobníkom
Literatúra v Radnici - Literárny cirkus KK Bagalu – finalisti Anasoft litera
2015 / KK Bagala, M. Kopcsay, Peter Balko /

žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
verejnosť
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
verejnosť
žiaci ZŠ
študenti OA
študenti gymn.
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť

žiaci ZŠ
študenti gymn.
žiaci ZŠ
študenti OA
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
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Literatúra v Radnici – Kto je za tým ? prekladatelia umeleckej literatúry:
Mária Štefánková, Silvia Ruppeldtová, Ľubo Navrátil
18. november Beseda s Veronikou Šikulovou pre Jednotu dôchodcov Modra
Literatúra v Radnici – Literatúra trochu inak, hostia: Tina Čorná, Michal
23. november
Havran, Dado Nagy
Literatúra v Radnici - Stretnutie s poéziou, hostia Mila Haugová, Elena
7. decembra
Hidvégy-Yung, Ján Tazberík
12. október

verejnosť
seniori
verejnosť
verejnosť

Súťaže, výstavy
januárdecember
január – apríl
18. február
3.-31. marec
marec-apríl
20. apríl 4. máj
jún - august
jún - október
21. júl
28. júl
18.-20. august
25. august
4. – 30.
september
5. – 17.
október
september –
december
16. – 30.
október
4. november –
6. december
6. – 20.
november
27. november
12. december
3. december –
11. január
16. december
18.január
november –
december

Literárno-výtvarná súťaž, výstavy mesačných tém

žiaci ZŠ

Výstava kníh a predmetov spojených s podujatím Rozprávka má krídla
Deti Hviezdoslavovi – XI. ročník recitačnej súťaže
Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava Bratislava-Dúbravka
Literárno-výtvarná súťaž V krajine Zemeputánov – v spolupráci
s Centrom voľného času

verejnosť
žiaci ZŠ

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava Bernolákovo

verejnosť

Kvíz o regionálnych osobnostiach – 2 kolá
Detská kniha leta 2015 – hlasovacia súťaž a losovanie víťazov
Hravý utorok: Hľadaj poklad
Kvízový utorok: Knihomoľský kvíz
Hravý utorok: Zahrajte sa s Ferdom Mravcom – 2 podujatia
Kvízový utorok: Prechádzka po mestských knižných búdkach

verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava Častá

verejnosť

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava Malacky

verejnosť

žiaci ZŠ

Výstava kníh a predmetov spojených s podujatím Slávne činy slovenčiny verejnosť
Výstava Jána Fialu Môj dom, môj hrad, môj vinohrad

verejnosť

Výstava Petry Noskovičovej

verejnosť

Výstava Ľuba Navrátila Umelecký úlet

verejnosť

Výstava Andreja Friča Keramický tvor

verejnosť

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava Modra

verejnosť

Výstava Agáty Petrakovičovej Maľovaný advent

verejnosť

Vyhodnotenie súťaže Vianočná pošta – v spolupráci s Centrom voľného
času

žiaci ZŠ

Záujmové prednášky a stretnutia
21. október
15. október

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi a jeho diele pre Slovensko-ukrajinskú
spoločnosť v Bratislave
Vojna nie je kojná, spomínanie na rukovanie brancov, na vojenské

verejnosť
seniori DSS
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piesne a listy domov s p. Prechtlom

Ostatné kultúrno-literárne a komunitné podujatia
23. marec
25. marec
18. máj
20. máj
1. jún
18. jún
30. jún
7. júl
14. júl
4. august
11. august
22. - 23.
september
10. október
4. november
6. a 19.
november
3. a 11.
december
9. december
22. december

Noc s Andersenom 2015 – v spolupráci s Malokarpatským múzeom
Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2014
Záložky – tvorivé dielne
Maľovanie na sklo – spestrenie interiéru MKP žiakmi výtvarného krúžku
Deň detí v knižnici
Čítajme si... 2015
Operácia „Vysvečko“
Prázdniny v knižnici - Literárny utorok: Malý princ
Prázdniny v knižnici - Tvorivý utorok: Šperkáreň
Prázdniny v knižnici - Literárny utorok: Bájkovanie
Prázdniny v knižnici - Tvorivý utorok: Découpage
Môj dom, môj hrad, môj vinohrad: workshop s Jánom Fialom – 3
podujatia
Jablkové hodovanie
Workshop k výstave Petry Noskovičovej

žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť
verejnosť

Workshopy k výstave Umelecký úlet – 2 podujatia

žiaci ZŠ

Workshopy k výstave Keramický tvor – 2 podujatia

žiaci ZŠ

Divadielko O Šípkovej Ruženke
Workshop k výstave Maľovaný advent

žiaci ZŠ
verejnosť

verejnosť
verejnosť
žiaci ZŠ

Vzdelávacie podujatia, informačná gramotnosť, informačná bezpečnosť
januárdecember
januárdecember
január
január - jún
september –
december
február - jún
23. apríl

Hodiny informačnej výchovy – 40 podujatí

žiaci ZŠ

Kým školský zvonček zazvoní – 34

žiaci ZŠ

Papierový svet – 3 podujatia
Rozprávka má krídla – 37 podujatí

žiaci ZŠ
žiaci MŠ + ZŠ

Veľké vítanie prváčikov v knižnici – 4 podujatia

žiaci ZŠ

Tréning pamäti a koncentrácie pre seniorov – 15 lekcií
O včielkach a ich kamarátoch – beseda s Mirkou Ábelovou a Katarínou
Nikodémovou z Greenpeace
Hráme sa na knihovníkov

seniori

3. jún
september –
Slávne činy slovenčiny – 21 podujatí
december
september –
V kolotoči kníh – výchovný program – 6 podujatí
december
október
Tréning pamäti a koncentrácie pre seniorov – 10 lekcií
december
Ľudovít Štúr známy-neznámy, prednášky o pezinských a modranských
20. október
štúrovcoch – hostia Mária Letzová a Sylvia Hrdlovičová
23. október
Hodina informačnej výchovy pre stredné školy

žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
žiaci ZŠ
seniori
verejnosť
študenti OA
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PRÍLOHA 3 EDIČNÁ A BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOSŤ – PUBLIKÁCIE VYDANÉ
MALOKARPATSKOU KNIŽNICOU V PEZINKU V ROKU 2015
1. Vyhodnotenie činnosti knižníc v okrese Pezinok, Senec a Malacky za rok 2014. Zost. K.
Benciová. Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
2. Komentár k Ročnému výkazu o činnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku za rok 2014.
Zost. K. Benciová. Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej
forme).
3. Kalendárium výročí 2016. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská knižnica
v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
4. Okres Pezinok v tlači 1/ 2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015. Zost. D. Sedláčková. Pezinok,
Malokarpatská knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
5. Okres Senec v tlači 1/2015, 2/2015. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská
knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
6. Okres Malacky v tlači 1/2015, 2/2015. Zost. D. Sedláčková. Pezinok, Malokarpatská
knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
7. OČK(o) 1/2015, 2/2015. Časopis knihovníkov okresov Pezinok, Malacky a Senec. Zost.
K. Benciová. – Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
8. Ľudovít Štúr vo fondoch knižníc Bratislavského samosprávneho kraja. Výberová
personálna bibliografia vydaná pri príležitosti 200. výročia narodenia. Zost. K. Benciová.
– Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku 2015. (V elektronickej forme).
9. Rudolf Fábry – vydané pri príležitosti 100. výročia narodenia. Bibliografický leták,
zostavili: M. Kosová, D. Sedláčková. Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2015.
10. Jozef Hajnóczy – vydané pri príležitosti 265. výr. narodenia a 220 výr. úmrtia.
Bibliografický leták, zostavili: M. Kosová, D. Sedláčková. Pezinok : Malokarpatská
knižnica v Pezinku, 2015.
11. Ján Kupecký – vydané pri príležitosti 275 výročia úmrtia. Bibliografický leták, zostavili:
M. Kosová, D. Sedláčková. Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2015.
12. Jozef Mihalkovič – vydané pri príležitosti 80. výročia narodenia. Bibliografický leták,
zostavili: M. Kosová, D. Sedláčková. Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2015.
13. Ľudovít Štúr – vydané pri príležitosti 200. výročia narodenia. Bibliografický leták,
zostavili: M. Kosová, D. Sedláčková. Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2015.
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14. Svetloslav Veigl – vydané pri príležitosti 100. výročia narodenia. Bibliografický leták,
zostavili: M. Kosová, D. Sedláčková. Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2015.
15. Leto jedna báseň - séria štyroch tematických letákov. Ján Smrek, Ivan Kolenič, Lýdia
Vadkerti – Gavorníková, Miroslav Válek. Básne známych autorov. Letáky. Zostavil
kolektív Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Pezinok : Malokarpatská knižnica v Pezinku,
2015.
Pravidelne mesačne aktualizujeme informácie o jubilujúcich osobnostiach okresov Pezinok,
Malacky a Senec na webovej stránke knižnice.
Všetky materiály sú umiestnené na webovej stránke knižnice www.kniznicapezinok.sk.
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PRÍLOHA Č. 4: PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV KNIŽNICE ZA ROK 2015

BENCIOVÁ, Katarína
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2014 / Katarína Benciová. Fotogr. –
In: Očk(o) [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-9394. - Roč. 20, č. 2 (2014), s. 4-5.
Komentár k činnosti knižníc v okresoch Pezinok, Senec a Malacky v roku 2014 : bilancia
činnosti knižníc v oblasti pôsobenia Malokarpatskej knižnice v Pezinku / Katarína Benciová. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. - ISSN 1335-664X. - Roč. 16, č. 1 (2015), s. 2530.
MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Pribudli knižné búdky / Malokarpatská knižnica v Pezinku. - In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. –
Roč. 48, č. 7 (2015), s. 5.
NOUZOVÁ, Veronika
-aby nám deti rady čítali / Veronika Nouzová. - Fotogr. - In: Očk(o) [elektronický zdroj]. - ISSN
1338-9394. - Roč. 21, č. 2 (2015), s. 17-20.
ŠIKULOVÁ, Veronika
Čo keď je tu všade tak pekne! / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. –
Roč. 25, č. 243 (21.10.2015), s. 30.
Leto jedna báseň / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25,
č. 174 (29.07.2015), s. 30.
Leto, teplo, telo a pot / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. Roč. 25, č. 186 (12.08.2015), s. 30.
Má krídla a unesie! / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25,
č. 76 (01.04.2015), s. 30.
Najlepší poslucháč je čitateľ / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. Roč. 25, č. 58 (11.03.2015), s. 30.
Sem sa, do knižnice! / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25,
č. 4 (07.01.2015), s. 30.
Rok Ľudovíta Štúra / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25,
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č. 16 (21.01.2015), s. 30.
U nás majú sviatok a knižky / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. Roč. 25, č. 126 (03.06.2015), s. 30.
V Radnici aj Autobare / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25,
č. 46 (25.02.2015), s. 46.
Vianočku nielen na Vianoce / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. Roč. 25, č. 53 (05.03.2015), s. 30.
Z Bernolákova do Čeklísa a späť / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. Roč. 25, č. 64 (18.03.2015), s. 38.
Zatvorené! Revidujeme! / Veronika Šikulová. - Fotogr. - In: Pravda. - ISSN 1335-4050. Roč. 25, č. 213 (16.09.2015), s. 38.

ŠTEFEKOVÁ, Júlia
MDD v knižnici, alebo, o tom ako Černokňažník chcel pokaziť Deň detí / Júlia Štefeková. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. - ISSN 1335-664X. - Roč. 16, č. 1 (2015), s. 3335.

TÓTHOVÁ, Daniela
Knižné búdky susedskej knižnice v Pezinku / Daniela Tóthová. - Fotogr. - In: Pezinčan. - ISSN
1338-1857. - Roč. 48, č. 5 (2015), s. 7.
Knižnica Múzea Ľudovíta Štúra v Modre / Daniela Tóthová. - In: Bulletin Slovenskej asociácie
knižníc. - ISSN 1335-7905. - Roč. 23, č. 4 (2015), s. 27-30.
Príhovor predsedníčky Krajskej pobočky SSKK Bratislavského kraja / Daniela Tóthová. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. - ISSN 1335-664X. - Roč. 15, č. 2 (2014), s. 6-8.
Príhovor predsedníčky Krajskej pobočky SSKK Bratislavského kraja / Daniela Tóthová. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. - ISSN 1335-664X. - Roč. 16, č. 1 (2015), s. 7-9.
Rok Ľudovíta Štúra v Pezinku / Daniela Tóthová. - Fotogr. - In: Očk(o) [elektronický zdroj]. –
ISSN 1338-9394. - Roč. 21, č. 2 (2015), s. 13-17.
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PRÍLOHA Č. 5: MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA V PEZINKU V TLAČI
1. Aj knižnica môže byť naším domovom / (kam), [účastník interview Daniela Tóthová]. Fotogr. - In: Pezinčan. - ISSN 1338-1857. - Roč. 48, č. 2 (2015), s. 7.
2. BLAŠKO, Rastislav
S Feldekom o slobode slova / Rastislav Blaško. - Fotogr. - In: Naše novinky Pezinok. Roč. 2, č. 6 (2015), s. 5.
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