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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Mestská knižnica v Bratislave
Skratka organizácie:
MKB
Sídlo organizácie:
Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Zriaďovateľ:
Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
Riaditeľ:
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Kontakt:
tel./fax: 02/544 35 148, e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia:
príspevková organizácia
Adresa webovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ:
Námestník riaditeľa:
Úsek ekonomiky:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry:
Úsek literatúry pre deti a mládež:

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Mgr. Marta Marková
Ing. Viera Michalcová
Dana Čelková
Mgr. Veronika Kubanková do 28. 02. 2018, Lucia
Gucmanová od 01. 03. 2018

Úsek náučnej literatúry:
- Oddelenie odbornej literatúry a ONS: Mgr. Barbora Bieliková
- Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Jitka Bystřická do 28. 02. 2018, Renáta
Tóthová od 01. 03. 2018
Úsek metodiky a koordinácie:
Mgr. Eva Šulajová

Zámery činnosti knižnice v roku 2018
Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) je verejnou knižnicou mesta Bratislavy
slúžiacou všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta. Má dobré predpoklady na to, aby ju
navštevovali všetky vekové skupiny používateľov, či už ide o univerzálne zloženie jej knižničného
fondu, širokú ponuku knižnično-informačných služieb pre všetky vekové skupiny používateľov
i návštevníkov alebo o jej lokalizáciu a prístupnosť v centre mesta.
Knižnica poskytuje služby verejnosti na týchto špecializovaných pracoviskách:


Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26,



Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3, (vchod cez Kapucínsku 1),



Úsek náučnej literatúry:
 Oddelenie odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16,
 Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 1.

Knižnica bude v roku 2017 udržiavať a zlepšovať kvalitu knižnično-informačných služieb
pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti. Základným predpokladom
toho je dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov zákona č. 38/2014 Z. z.
Vedenie knižnice na prelome rokov 2015 – 2016 pripravilo Koncepciu rozvoja Mestskej
knižnice v Bratislave na roky 2016 – 2018. V danom období knižnica plánuje pokračovať v rozvíjaní
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sa na modernizujúcu sa informačnú, vzdelávaciu a kultúrnu inštitúciu pre všetky vekové kategórie
používateľov, s cieľom posilňovať komunitné cítenie obyvateľov hlavného mesta a ich spolupatričnosť
k nemu.

PRIORITY PRE ROK 2018
Priorita č. 1 Nákup nových kníh a dokumentov
V roku 2017 pokračoval pravidelný a bohatý nákup nových kníh a dokumentov vďaka podpore
zriaďovateľa a Fondu na podporu umenia. Vďaka tomu knižnica nakúpila 4 773 nových dokumentov,
čo je o 19,6 % viac ako v roku 2016. Tým sa naša regionálna knižnica opäť dokázala dostať na úroveň
väčších mestských verejných knižníc v meste. Nakoľko nákup bol dlhé roky poddimenzovaný,
prioritou knižnice číslo 1 zostáva aj na rok 2018 nákup nových kníh a dokumentov.

Priorita č. 2 Celoročné organizovanie podujatí pre Bratislavčanov a návštevníkov
Bratislavy
Organizovanie uskutočňovanie bezplatných
pre Bratislavčanov a návštevníkov Bratislavy:

kultúrno-vzdelávacích

a spoločenských

podujatí

 filmy s hlasovým komentárom začne pravidelne mesačne premietať Kino pre nevidiacich a
slabozrakých v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré slabozrakí a nevidiaci čitatelia
veľmi radi navštevujú, január 2018,
 v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry sa začnú organizovať počítačové konzultačné
hodiny pre seniorov, január 2018,
 vyhlásenie 8. ročníka literárno-výtvarnej súťaže a vlastnej tvorby bratislavských žiakov
Bratislava, moje mesto 2017 na tému Príbeh jedného miesta (v spolupráci so Staromestskou
knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou
Petržalka), február 2018,
 Valentín zavíta do knižnice v podobe literárneho spojenia Medzinárodného dňa poviedky
a zamilovaného Valentína – Poviedky o láske prečítajú Soňa Ulriková a Pavol Rankov
s moderátorom Dadom Nagyom, február 2017,
 Týždeň slovenských knižníc knižnica zorganizuje vrátane projektu Stratené knihy (spoločné
podujatie verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja) , 05. – 09. marec 2018,
 Noc s Andersenom – dobrodružná, hádania, čítania i tajomstva plná je noc, ktorú deti strávia
v Úseku literatúry pre deti a mládež, apríl 2018,
 Bratislava pre všetkých 2018, Bratislava – mesto, ktoré číta obsiahne celú knižnicu i mesto
a ľudí v ňom, zorganizujeme populárnu charitatívnu Bratislavskú burzu kníh na nádvorí
Klariská 16, 21. – 22. apríl 2018,
 otvorenie sezóny v letnej čitárni U červeného raka, na ktoré pozveme primátora hl. m. SR
Bratislavy Iva Nesrovnala. Otváracie podujatie odštartuje sériu kvalitných literárnych,
hudobných, tanečných, multikultúrnych podujatí i filmových večerov Kultúrneho leta
a hradných slávností Bratislava 2018, ktoré sa v čitárni budú konať minimálne do konca
augusta 2018, máj 2018,
 vyhodnotíme súťaž Bratislava, moje mesto 2018, v letnej čitárni U červeného raka
odmeníme najšikovnejšie deti za pomoci sponzorov, jún 2018,
 Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018 v letnej čitárni U červeného raka, jún, júl,
august, september 2018,
 118. výročie svojho založenia si knižnica pripomenie zorganizovaním odborného seminára
s medzinárodnou účasťou pod názvom Inovácie pre budúcnosť knižníc, október 2018,

4

 Seniorfest 2018 – knižnica plánuje pripraviť Počítačovú školu pre seniorov a Tréning pamäte
pre seniorov, október 2018,
 November – Mesiac fotografie zavíta v podobe výstavy aj do galérie Artotéka, november
2018,
Odhliadnuc od týchto priorít má knižnica pred sebou ďalší finančne náročný projekt, ktorého
realizácia bude v ďalších rokoch závisieť od finančnej podpory zriaďovateľa:

Výmena okien na Kapucínskej 1 a 3 a na Klariskej 16, prípadne rekonštrukcia okien
na Klariskej 16. Drevené okná sú na Kapucínskej 1 a 3 zvetrané, nedoliehajú, ťažko sa s nimi
manipuluje. Na Klariskej 16 pri otvorení okien sa stáva, že odpadávajú spodné drevené lišty. V zlom
stave sú aj viaceré okná v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ul., čo je priestor
Primaciálneho paláca, jeho zadnej časti, knižnica to opakovane reklamuje u správy budov. Projekt
na výmenu okien a opravu fasády je pripravený od júna 2016, spracovaný bol pri príležitosti
slovenského predsedníctva v Rade EU. Celková suma predstavuje 265 463 €.
Na rok 2018 však boli Mestskej knižnici v Bratislave odsúhlasené kapitálové finančné prostriedky
vo výške 60 000.- € na výmenu okien a obnovu fasád z ulice na Kapucínskej č. 1 a 3, za čo ďakujeme.
Celková činnosť knižnice každý rok závisí od schválenia rozpočtu pre knižnicu na daný rok.
Veľa ostatného sa dá urobiť vlastnými silami a bez nároku na odmenu, ochotou zamestnancov,
zadarmo pre deti a dospelých zrealizovať podujatia a projekty, svojpomocne zorganizovať školenia
i konzultácie pre seniorov, pripraviť bezplatné odborné prednášky pre zamestnancov verejných
knižníc atď.

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2018
Pri plnení hlavných úloh v roku 2017 budú s prioritami činnosti knižnice ladiť podrobnejšie
úlohy:
1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2018.
2. Utváranie knižničného fondu.
3. Získanie financií na rozvoj svojej činnosti z dostupných dotačných systémov na rok 2018.
4. Internetizácia a elektronizácia knižnice.
5. Základné a špeciálne knižnično-informačných služby.
6. Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládež a dospelých.
7. Metodická činnosť.
8. Rozpočet knižnice na rok 2018.

1.

PLÁNOVANÉ HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI PRE ROK 2018

Knižnica na základe priaznivého finančného vývoja v roku 2017, dúfajúc, že fond na podporu umenia
a zriaďovateľ opätovne podporia knižnicu v jej prioritách, chce v roku 2018 dosiahnuť aspoň taký
výsledok v hlavných ukazovateľoch činnosti ako v minulom roku (najmä v oblasti nákupu nových kníh
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a dokumentov, získavania registrovaných čitateľov, a celkovej návštevnosti knižnice v rámci zvýšenia
návštevnosti webových prezentácií knižnice i samotného využívania verejného prístupu na internet:
Nákup nových kníh a dokumentov
z vlastných zdrojov:
Čitatelia:
Výpožičky:

3 500
7 270
205 200

Počet návštevníkov knižnice:

217 000

v tom:
– počet návštevníkov podujatí:

25 000

–

počet návštevníkov webových služieb spolu: 102 000, z toho:
 webového sídla:
 FB prezentácia knižnice:

90 000
8 000

 FB prezentácia U červeného raka/letná čitáreň (sezónne máj - august): 4 000
–

počet osobných návštev v knižnici:

90 000

Tabuľka 1: Hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2017 na jednotlivých pracoviskách knižnice

Pracovisko
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek literatúry pre deti a mládež
Úsek
Oddelenie odbornej literatúry
náučnej Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
literatúry Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Čitatelia

Výpožičky

2 700
2 200
1 500
120
750
7 270

107 000
38 000
32 000
13 200
15 000
205 200

Plánované hlavné ukazovatele činnosti budú dosiahnuté za priaznivých personálnych aj
finančných podmienok, od finančnej podpory zriaďovateľa a od prípadne pridelených dotácií
zo štátneho rozpočtu alebo zo zdroja nezávislého od ústredných orgánov štátnej správy.

2.

UTVÁRANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU

Knižničný fond sa tvorí:
-

doplňovaním,
spracovávaním,
revíziou a vyraďovaním.
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Doplňovanie knižničného fondu
Knižnica bude získavať knihy, špeciálne dokumenty a periodiká kúpou aj darom. Doplňovanie
knižničného fondu je najefektívnejšie kúpou z vlastných zdrojov. Pre rok 2018 počítame na nákup
kníh s využitím rozpočtových financií, ktoré zabezpečia nákup minimálne 3 500 nových kníh
a dokumentov.
V marci 2018 knižnica podporí nákup z vlastného rozpočtu podaním projektu Nákup nových
kníh pre čitateľov 2018 do dotačného systému Fondu na podporu umenia, nakoľko by potrebovala
oveľa viac nových kníh, než má z vlastného rozpočtu plánované.
Ako sme spomínali, viaceré verejné knižnice v Bratislave nakupujú ročne o 30 až 50%
dokumentov viac, v prepočte na jedného čitateľa. Naša knižnica plní funkciu regionálnej knižnice pre
mesto a jeho verejné knižnice, nechce za nimi v nákupe nových dokumentov zaostávať. Nové knihy
ovplyvňujú počet registrovaných čitateľov i počet poskytnutých výpožičných služieb. Neustále
predstavujú podstatu činnosti a existencie knižnice.
Zohľadňujúc požiadavky čitateľov, stav existujúceho fondu a potrebu jeho obnovy aj finančné
podmienky sa nákup bude realizovať najmä prostredníctvom distribučných firiem, internetových
predajní a v prípade potreby i osobným výberom v kníhkupectvách. Za výber a tematické zastúpenie
fondu je zodpovedná akvizičná komisia zostavená z vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov.
Pri výbere dokumentov spolupracuje aj s čitateľmi. Tzv. žltá anketa Kniha, ktorá mi chýba, alebo... je
na pracoviskách spustená od decembra 2014. Na malé lístočky stále od čitateľov pribúdajú tipy
na nákup nových kníh. Knižnica na ich žiadosti vždy reaguje – zohľadňuje však aj svoje finančné
možnosti.
Plán nákupu nových dokumentov v roku 2017 v tabuľke 2 vychádza len zo stavu prideleného
rozpočtu knižnice na sledovaný rok. Neberie do úvahy prípadnú podporu dotačného systému FPU,
ktorá nikdy nie je istá.
Tabuľka 2: Plán nákupu dokumentov v roku 2018 z vlastných zdrojov pre jednotlivé pracoviská
knižnice
Úsek
Nákup dokumentov
z vlastného rozpočtu
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
1 400
Úsek literatúry pre deti a mládež
700
Oddelenie odbornej literatúry
700
Úsek náučnej
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
300
literatúry
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
400
SPOLU
3 500
Spracovávanie knižničného fondu
Spracovávanie knižničného fondu sa realizuje automatizovaným spôsobom v KIS DAWINCI.
Kompletne automatizovane spracovaný knižničný fond majú všetky pracoviská knižnice. V Úseku
fondov sa bude realizovať priebežné spracovávanie novozískaných dokumentov.
Vyraďovanie knižničného fondu
Okrem utvárania knižničného fondu, teda nákupu nových dokumentov, bude knižnica dbať aj
na jeho uchovávanie, ochranu, sprístupňovanie a v neposlednom rade na vyraďovanie starých,
nepoužiteľných či stratených dokumentov.
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Oprava a väzba poškodených kníh či časopisov z jednotlivých pracovísk sa bude zabezpečovať
vo vlastnej Knihárskej dielni.
Propagovanie knižničného fondu
MKB sa bude usilovať o silnejšiu proklientsku orientáciu, skúšať rôzne spôsoby propagácie
fondov na pracoviskách podľa tém, výročí, žánrov, aj formou výstaviek kníh na jednotlivých
pracoviskách či ich virtuálnej propagácie.

3.

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ NA ROZVOJ SVOJEJ ČINNOSTI
Z DOSTUPNÝCH DOTAČNÝCH SYSTÉMOV NA ROK 2018

Knižnica aj v roku 2018 pripravuje projekty na podporu svojej činnosti, ktorými sa uchádza
o dotácie z viacerých dotačných systémov. Prvé žiadosti na realizáciu podujatí už boli podané:
 na Ministerstvo kultúry SR (Čítajme spolu),
 na Bratislavský samosprávny kraj (Čítanie, čo nenudí, Otvorené pódium a Koncerty
U červeného raka),
 do Fondu na podporu umenia (Hudobnenie, Čítajme slovenskú literatúru, Svety ukryté
v knihách, Litera-túrou k zážitkom, Inovácie pre budúcnosť knižníc. V neskoršom marcovom
termíne bude spracovaná žiadosť Nákup nových kníh pre čitateľov 2018).
Okrem projektu Nákup nových kníh pre čitateľov 2018 sa všetky ostatné projekty týkajú
celoročného organizovania podujatí v knižnici.

4.

INTERNETIZÁCIA A ELEKTRONIZÁCIA KNIŽNICE

Automatizácia
Proces automatizácie výpožičných pracovísk knižnice je ukončený od roku 2010. Knižničnoinformačný systém DAWINCI od firmy SVOP je od roku 2010 úspešne implementovaný na všetkých
pracoviskách. Je potrebné neustále zabezpečovať jeho prevádzku a dohliadať na technické
vybavenie.
Výpožičný systém
V roku 2018 chce knižnica pre čitateľov zaviesť zasielanie sms upozornenie na ukončenie
výpožičnej doby. Bude potrebné zriadenie komunikačnej brány, nastavenie automatického skriptu
pre požadované oznamy a upozornenia odosielané formou sms a nastavenia textu pre sms správy.

Webová stránka www.mestskakniznica.sk
V roku 2018 plánujeme aktualizovať úvodnú stránku domomovskej domény
www.mestskakniznica.sk, úpravu a zväčšenie písma na hornej lište súvisiace s presunutím položiek
Verejné knižnice v Bratislave a Granty a projekty. O webové sídlo sa stará firma FreeTech services
z Liptovského Mikuláša.
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Online katalóg
Online katalóg, ktorého sprostredkovateľom je firma SVOP, s.r.o., funguje od mája 2013 ako
online katalóg novej generácie pod názvom OPAC XE. Zamestnanci firmy SVOP integrovali do novej
generácie online katalógu množstvo nových funkčných prvkov, ktorými skvalitňujú proces
vyhľadávania a umožňujú interaktivitu vo vzťahu čitateľ a knižnica – inteligentné dohľadanie
pri neúplne zadanej požiadavke, možnosť hodnotenia dokumentov hviezdičkami, možnosť pridávania
tagov (kľúčových slov). Pri viacerých knihách sa už dva roky zobrazujú obálky kníh a v roku 2018 by
sme radi do katalógu uviedli zvukové ukážky čítania z kníh.

Súborný katalóg INFOGATE a súborný katalóg bratislavských verejných knižníc
Projekt súborného katalógu InfoGate – http://www.infogate.sk, do ktorého je zapojená aj
naša knižnica, je stále v prevádzke, zjednodušuje čitateľom prístup k dokumentom viacerých knižníc
jednotným prostredím pre vyhľadávanie. V InfoGate sú zapojené online katalógy všetkých knižníc
využívajúcich KIS DAWINCI. Od roku 2014 zapájajú aj knižnice, ktoré používajú iný knižničnoinformačný systém. V súčasnosti je do InfoGate zapojených 26 knižníc, obsah ich katalógov tvoria
približne 2 milióny záznamov. Cieľom projektu zostáva propagácia knižničného fondu knižnice
v kontexte iných knižníc a perspektívne získanie nových čitateľov.

Modernizácia služieb a novodobé trendy
Knižnica na webovej stránke sprístupňuje databázy a bezplatné e-zdroje, ktoré bude v priebehu roka
obnovovať a dopĺňať. Predpokladom využívania zo strany verejnosti je znalosť anglického jazyka.
Neustále plánujeme sprístupnenie e-kníh na základe rokovania s Martinus-om a Slovartom.

Prezentácia knižnice na FB
Knižnica sa priebežne bude starať aj prezentáciu svojich aktivít na sociálnej sieti Facebook.
Prezentuje sa na ňom samotná knižnica, letná čitáreň U červeného raka, deti a mládež v Mestskej
knižnici v Bratislave, čo celkovo predstavuje silnú podporu propagácie knižnice.

5.

ZÁKLADNÉ A ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby čitateľom, používateľom a verejnosti,
poskytované prostredníctvom svojich pracovísk, sú prioritou činnosti knižnice, ako aj ich kontinuálne
skvalitňovanie.
Knižnica bude naďalej poskytovať základné knižničné služby:





výpožičné služby absenčné mimo priestorov knižnice,
výpožičné služby prezenčné v knižnici,
predlžovanie výpožičnej lehoty dokumentov,
poskytovanie bibliografických a faktografických informácií.







V rámci špeciálnych služieb bude poskytovať:
možnosť rezervovania dokumentov,
písomné spracovanie bibliografií a rešerší z knižničného fondu,
kopírovanie a skenovanie dokumentov z knižničného fondu,
knihárske služby,
počúvanie zvukových dokumentov v hudobnom štúdiu,

9

V rámci elektronických (online) služieb bude poskytovať:
služby webovej stránky a vyhľadávanie v elektronickom katalógu,
bezplatný prístup na internet,
bezplatný prístup k licencovaným externým informačným zdrojom (EBSCO a Springer link),
službu Spýtajte sa knižnice a Info mailom,
elektronickú poštu,
editor na tvorbu prezentácií (PowerPoint),
WiFi sieť vo všetkých študovniach jednotlivých pracovísk knižnice, na nádvorí Klariská 16 a
v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 26,
WiFi sieť pre širokú verejnosť aj na Kapucínskej ulici v priestoroch zastávok MHD.










Knižnica bude poskytovať služby všetkým používateľom na základe osobných, písomných
alebo telefonických požiadaviek, ako aj požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

6.

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE DETI, MLÁDEŽ A
DOSPELÝCH

Neoddeliteľnou súčasťou práce knižnice je príprava vzdelávacích, výchovných a kultúrnospoločenských aktivít pre deti, mládež, dospelých, a to nielen pre čitateľov, ale pre celú bratislavskú
i mimobratislavskú verejnosť. K bohatej návštevnosti podujatí prispieva nielen bezplatný vstup, ale
aj ich kvalitná obsahová náplň, ako aj pútavé spoločné projekty v spolupráci s bratislavskými
verejnými knižnicami. Predpokladáme, že v roku 2018 navštívi podujatia knižnice najmenej 25 000
návštevníkov.
V spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové
Mesto
a Miestnou
knižnicou
Petržalka
bude
knižnica
pokračovať
v spolupráci
na príprave projektov v roku 2018.

PLÁNOVANÉ SPOLOČNÉ PODUJATIA PIATICH VEREJNÝCH KNIŽNÍC V BRATISLAVE V ROKU
2018
• Bratislava, moje mesto 2018 – 8. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských školákov na tému
Príbeh jedného miesta vyhlásime v priebehu februára 2018, súťaž sa ukončí v apríli 2018,
vyhodnotenie je naplánované v júni 2018 v letnej čitárni U červeného raka,
• Noc s Andersenom – 18. ročník sa bude konať v piatok 23. 03. 2018. Tento projekt vo svojich
priestoroch samostatne zorganizuje všetkých 5 spomenutých knižníc. Dobrodružná noc plná
úloh, riešení, hádania aj čítania má každoročne u detí veľký úspech,
•

Bratislavská burza kníh – 12. ročník (súčasť projektu Bratislavské mestské dni 2018). Týždeň
populárneho podujatia by mal ponúknuť dostatok vyradených kníh zo spolupracujúcich knižníc,
ako aj z domácich knižníc Bratislavčanov.

19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v termíne 05. 03. – 09.
03. 2018. V utorok 06. 03. dopoludnia a vo štvrtok 08. 03. popoludní Lucia Kloknerová pripraví
v UKCL Otvorené hodiny tréningu pamäte pri príležitosti TSK aj Týždňa mozgu a pamäte 12. 03. – 16.
03. 2018. Záujemcovia musia na otvorenej hodine spolupracovať, nie nečinne sedieť.
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Stratené knihy
V Týždni slovenských knižníc sa plánuje sa spoločné podujatie verejných knižníc Bratislavského
samosprávneho kraja od 05. 03. do 09. 03. 2018. Do spoločného podujatia sa zapoja aj bratislavské
verejné knižnice: Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica
Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka a Miestna knižnica Rača. Malokarpatská knižnica
v Pezinku sa pokúsi získať z programu SAK Partnerstvo 150 EUR na tlač nálepiek a plagátov pre všetky
zapojené knižnice.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ V KNIŽNICI









Netvor sám – každú stredu o 16:00 h v ULDM kurz tvorivého písania pre deti,
Spoločenstvo hier – každý pondelok o 15:00 h v ULDM klub stolových spoločenských hier,
pravidelné hranie čaká na hráčov rôzneho veku,
Vĺčatá – prírodovedný krúžok pre 6 až 10-ročné deti pod vedením zoológa Juraja
Čačaného a Lucie Gucmanovej,
Počítačová bezpečnosť – interaktívne podujatie o pozitívach a negatívach internetu
pre deti a ich rodičov,
Čítanie čo nenudí – dramatizované čítania aj divadelné predstavenia pre deti a mládež
interpretované profesionálnymi hercami,
Svety ukryté v knihách – pre 5 až 18 ročné deti. Ide o vzdelávací projekt pre školy
s ukázaním sveta literatúry a umenia,
Prírodovedné prednášky so zoológom Jurajom Čačaným,
podujatia v anglickom jazyku pre deti s Adamom.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH




Svet pána Brailla – informačné exkurzie a súťaže pre deti,
Čítajme spolu 2018 – interaktívne integrované podujatia pre nevidiace (či slabozraké)
deti, inak postihnuté aj zdravé deti,
Kino pre nevidiacich a slabozrakých – pravidelné premietanie filmov s audiokomentárom
z produkcie Karola Trnku.

Ďalej sa budú realizovať konkrétne projekty na všetkých pracoviskách knižnice, ktoré v 3. Q
vyvrcholia množstvom podujatí bohatého Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2018
v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej ul. č. 26.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA V LETNEJ ČITÁRNI U ČERVENÉHO RAKA
S pomocou finančných prostriedkov z grantových systémov chce knižnica celoročne organizovať
pútavé podujatia, ktorých ťažisko realizácie sa v letnom období presunie do letnej čitárne
U červeného raka:





Čítajme slovenskú literatúru – prezentácie nových kníh za účasti autora, moderátora
a hudobného hosťa,
Hudobnenie – séria koncertov nekomerčných žánrov s preferovaním pôvodnej, autorskej
tvorby,
Litera-túrou k zážitkom – literárne alebo medziodborové podujatia zamerané na propagáciu
knižnej kultúry,
Otvorené pódium – chceme verejnosti poskytnúť zaujímavý a nevšedný projekt, ktorý
od literárnych aktivít presahuje do iných umeleckých žánrov,
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Koncerty U Červeného raka – žánrové koncerty (world music, swing, hudba predvojnového
obdobia, argentínske tango, klezmer, flamenco, jazz a pod.), ktoré turistov neobmedzujú
jazykovou bariérou.

K 118. výročiu založenia knižnice (naplní sa v októbri) knižnica pripraví odborný celoslovenský
seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Inovácie pre budúcnosť knižníc (seminár sa zrealizuje
s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia.
Tabuľka 3: Podporené žiadosti projektov z Fondu na podporu umenia k 19. 02. 2018
Žiadaná dotácia
v€
7 125
4 560
2 660
4 750
1 900
20 995

Názov projektu/ FPU
Čítajme slovenskú literatúru
Hudobnenie
Svety ukryté v knihách
Litera-túrou k zážitkom
Inovácie pre budúcnosť knižníc
SPOLU

Pridelená dotácia
v€
6 000
4 500
2 000
4 750
1 900
19 150

Spolufinancovanie
v€
317
240
106
250
100
1 013

7.
7.

METODICKÁ ČINNOSŤ

Vnútroknižničná metodická činnosť
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa knižnica zameria na:
- prípravu projektov/žiadostí o dotáciu pre dotačné systémy Ministerstva kultúry SR,
Bratislavského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia,
- spracovávanie odborných knižničných a propagačných materiálov,
- zabezpečenie kontrolnej a vyhodnocovacej činnosti,
- zabezpečenie pokračovania a spracovania výsledkov žltej ankety Kniha, ktorá mi chýba,
- propagáciu knižnice, jej služieb a aktivít v médiách,
- vedenie archívu,
- monitoring tlače a médií so zameraním na aktivity knižnice,
- spoluprácu s odbornými knihovníckymi školami (exkurzie a prax študentov – apríl, máj),
v tomto smere prevažne spolupracuje so Strednou odbornou školou masmediálnych
a informačných štúdií a s Univerzitou Komenského,
- na prípravu a naplnenie programu praxe pre 6 študentov obchodu, služeb a řemesel a JŠ
s právem SJZ z Tábora, ktorí na pobyt u nás získali grant Erasmus +, termín praxe je
stanovený v termíne: 28. 05. 2018 – 08. 06. 2018,
- vzdelávanie zamestnancov knižnice,
- spoluprácu s neprofesionálnymi organizáciami a inštitúciami.
K 118. výročiu založenia knižnice sa na metodike pripravuje náplň odborného celoslovenského
seminára s medzinárodnou účasťou Inovácie pre budúcnosť knižníc. Projekt bol podporený Fondom
na podporu umenia vo výške 1 900 €, predpokladáme, že dokážeme zabezpečiť vzácnych hostí
z Nemecka i Českej republiky.
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Propagácia knižnice a jej činnosti
Propagáciu činnosti knižnice budeme realizovať elektronicky i formou tlačených plagátov, aby sme
vyhoveli dopytu rôznych generácií. Programy podujatí budeme uverejňovať na: webovej stránke a FB
Mestskej knižnice, na FB U červeného raka, FB deti a mládež MKB, na webovej stránke mesta
Bratislavy, Infolib, Kam v Bratislave, In.ba a podľa potreby aj na ďalších portáloch o kultúre. Aktivity
knižnice obvykle reflektuje SME, Pravda, Bratislavské noviny, Knižná revue, TV BA, TV Teraz, Televízia
v mestskej hromadnej doprave See and Go, TV Markíza, Rádio Devín, Regina, Slovensko 1, Rádio FM.
Knižné novinky a informácie o podujatiach knižnice budú pravidelne zasielané na e-mailové adresy
čitateľov a záujemcov o túto službu. Informácie o činnosti knižnice sporadicky propagujeme
v odborných knihovníckych časopisoch Občasník knihovníkov Bratislavského kraja a v Bulletine
Slovenskej asociácie knižníc. Možností je veľa, stačí ich využiť.

Spolupráca s verejnými knižnicami v Bratislave
V jednotlivých mestských častiach Bratislavy pôsobí spolu 18 verejných knižníc (Staromestská
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna
knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Podunajské Biskupice, Miestna knižnica Rača, Miestna knižnica
Vajnory, Dom kultúry Dúbravka – Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna
knižnica Lamač, Istra Centrum – Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Devín,
Miestna knižnica Záhorská Bystrica, Miestna knižnica Jarovce, Miestna knižnica Rusovce, Miestna
knižnica Čunovo), z toho 6 neprofesionalizovaných (v Lamači, Devíne, Záhorskej Bystrici, Jarovciach,
Rusovciach a v Čunove). Osemnástou knižnicou je Mestská knižnica v Bratislave, ktorá plní funkciu
regionálnej knižnice a v zmysle svojej zriaďovacej listiny je poverená výkonom metodickej a
poradenskej činnosti pre verejné knižnice v Bratislave.
Pri výkone metodickej činnosti knižnica bude spolupracovať s ústrednými metodickými
pracoviskami knižničného systému v Slovenskej republike – Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky, Slovenskou národnou knižnicou v Martine a regionálnou knižnicou Bratislavského
samosprávneho kraja Malokarpatskou knižnicou v Pezinku.
Spolupráca s malými knižnicami pokračuje aj v roku 2018, stále aktuálne spolupracujeme
s knižnicami z Vrakune, Vajnor, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice. Naša knižnica
spoluprácou vychádza v ústrety obyvateľom malých mestských častí, ktorí tak majú možnosť
prostredníctvom bezplatnej registrácie využívať jej služby.
V priebehu roka vykoná metodické návštevy malých knižníc, plánovaná je návšteva
miestnych knižníc v Devíne, v Dúbravke a v Istra Centre Miestnej knižnice Devínska Nová Ves.

8.

Rozpočet knižnice na rok 2018
KOMENTÁR K SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MKB
NA ROK 2018

Klasifikácia bežných výnosov na rok 2018
1. Plán výnosov z hlavnej činnosti MKB:

1 009 032.- €
76 000.- €
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- 223 001 - tržby z predaja služieb: (knižničné príjmy: zápisné, poplatky, pokuty)

42 000.- €

- 212 003 - tržby z prenájmu nebytových priestorov

34 000.- €

Tržby z nájmov plánujeme pre r. 2018 v rovnakej výške ako skutočnosť r. 2017. Príjmy za knižničné
služby predpokladáme nižšie, nakoľko v dôsledku zavedenia služby mailového a sms upozornenia
sa knihy vracajú a tým je objem pokút nižší.
- 243 - úroky

10.- €

2. Transfery:
- 312007 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce

888 330.- €

Bežný transfer od zriaďovateľa na r. 2018 je mierne zvýšený oproti r. 2017 o 4,2 %, t. j. o sumu
35 900.-€. Navýšenie transferu bolo hlavne v dôsledku predpokladanej valorizácie platov
zamestnancov, odvodov do poisťovní, nákladov na opravy a údržbu a nákup knižného fondu.
- výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce vo výške odpisov
- výnosy z kapitál. transferov zo štátneho rozpočtu vo výške odpisov

Klasifikácia bežných nákladov na rok 2018

44 036.- €
656.- €

1 009 032.- €

1. Spotrebované nákupy spolu:

126 400.- €

Z toho:
a/Spotreba materiálu

64 200.- €

- všeobecný materiál, kancelársky materiál

10 000.- €

633006 - kancelársky papier, tonery, pásky do tlačiarní na všetky odborné oddelenia
knižnice, kancelárske potreby, tlačivá knihovníckej techniky, materiál
pre knihársku dielňu,

5 000.- €

633006 - materiál pre údržbu budov – čistiace prostriedky, elektroinštalačný
a vodoinštalačný materiál, hygienické potreby a pod.,

4 500.- €

633006 - záhradnícke potreby a materiál /hnojivá, sadenice, zemina, drobné náradie/,
/tieto náklady sú v súvislosti s prevádzkovaním čitárne U červeného raka/

500.- €

- nákup kníh, periodík

43 000.- €

633009 - nákup kníh a dokumentov

34 000.- €

633009 - nákup periodík
Nákup kníh, špeciálnych dokumentov a periodík sa realizuje
prostredníctvom úseku fondov v súlade s Akvizičným poriadkom
MKB pre všetky pracoviská knižnice.
- nákup PHM

9 000.- €

500.- €

634001 - nákup PHM pre jedno motorové vozidlo.
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Motorové vozidlo zabezpečuje prevoz a dovoz nakúpeného materiálu,
kníh a časopisov a pod.
- nákup drobného hmotného majetku

10 400.- €

633001 - drobný hmotný majetok
7 800.- €
Plánovaný je nákup regálov a zariadenia na oddelenia, ktoré je opotrebované a treba ho
vymeniť.
633002 – výpočtová technika
633004 - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
- nákup pracovných odevov, obuvi

1 600.- €
1 000.- €
300.- €

b/ Spotreba energií

62 200.- €

632001 - elektrická energia
632001 - plyn
633002 - vodné

18 500.- €
42 700.- €
1 000.- €

2. Služby

69 820.- €

- opravy a údržba

13 000.- €

635 006 - rutinná a štandardná údržba budov
12 500.- €
Demontáž pôvodnej podlahy, montáž PVC, maľovanie na oddeleniach knižnice, opravy opadaných
omietok, úprava vetrania, odvlhčenie spoločenskej miestnosti na Klariskej 16, oprava klimatizácie,
elektroinštalačné práce, výmena osvetlenia....atď.
635004 - opravy strojov, prístrojov a zariadení
Drobné opravy a údržba kopírok, tlačiarní a strojov v knihárskej dielni.
- cestovné náhrady

500.- €

1 500.- €

631001 - cestovné náhrady tuzemské
500.- €
Preplácanie cestovných náhrad podľa platných predpisov pre zamestnancov zúčastňujúcich
sa služobných ciest, školení, seminárov alebo miestne cestovné pracovníkom, ktorí zabezpečujú
nákup spotrebného materiálu, kníh a pod.
631002 - cestovné náhrady zahraničné
1 000.- €
Preplácanie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa zúčastnia zahraničných pracovných ciest.
- náklady na reprezentáciu

500.- €

633016 - reprezentačné náklady
Na zabezpečenie minimálneho občerstvenia na kultúrnych podujatiach v letnej čitárni, Pod
knižnicou, prezentáciách kníh, poradách vedúcich pracovníkov, návštevách z iných
kultúrnych organizácií a zo zahraničia (káva, čaj, cukor, minerálky, a i.)
- ostatné služby

54 820.- €

632 002 - stočné
632 003 - poštovné, telekomunikačné a koncesné služby
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1 600.- €
7 600.- €

633 013 - softvér a licencie
1 000.- €
634 003 - poistenie auta – povinné, havarijné
300.- €
634 005 - karty, známky, poplatky
120.- €
636 001 - nájomné (nájom a zálohy na energie za ÚKCL na Laurinskej 5 )
15 400.- €
637 001 - náklady na kurzy, semináre, školenia
1 200.- €
637 002 - náklady na kultúrnu činnosť, zmluvy o umeleckej činnosti, ozvučenia
3 800.- €
637 003 - náklady na propagáciu, inzerciu
1 200.- €
637 004 - všeobecné služby
16 300.- €
- z toho zazmluvnené služby: - upratovanie fi. B. Tarnoci
- softvér. údržba a služby fi. SVOP
- internetová sieť fi. SANET
- softvér. služby fi. COMPEKO CS.
- CBC Slovakia s.r.o.
ostatné služby: - deratizácie
- ostatné služby
637 005 - špeciálne služby (revízie)
4 600.- €
- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, elektrických spotrebičov,
- prehliadky a skúšky technických zariadení, elektrických
rozvodov budov, kotolní a bleskozvodov, prehliadky a skúšky
plynových technických zariadení na budovách, kotolniach
a komínoch v zmysle vyhlášky č. 718 MPSVaR SR z 20.11.2002,
- kontrola bezpečnosti výťahov,
- služby bezpečnostného technika (zmluva).

3. Osobné náklady

759 330.- €

- mzdové náklady (611)

542 024.- €

Komentár k návrhu plánu práce na roky 2018
V rozpočte je zahrnutá valorizácia platov vo výške 4 % z tarifných platov. Prijatá však bola
valorizácia vo výške 4,8 %.
Priemerná mesačná mzda je na r. 2018 pri priemernom prepočítanom stave zamestnancov
55 plánovaná vo výške 821,25 €. V porovnaní s celoštátnym priemerom, aj napriek valorizácii, je
mzda stále nízka a bude naďalej veľmi problematické obsadiť miesta, kde sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie, obzvlášť mladými ľuďmi či absolventmi VŠ.
- zákonné sociálne poistenie (620)

180 606.- €

- sociálne náklady (627):

36 700.- €

637016 - prísun do sociálneho fondu
642013 – odchodné

5 500.- €
3 000.- €

637014 - stravovanie /formou gastrolístkov fi. DOXX/
642015 - náhrada PN

26 200.- €
2 000.- €

4. Dane a poplatky:

8 600.- €

637035 - daň z nájmu prenajatých priestorov
637012 - bankové poplatky, odvoz odpadu

6 500.- €
2 100.- €

5. Ostatné náklady:

190.- €
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642006 – poplatky Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácii knižníc,
6. Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

190.- €
44 692.- €

Investície:
Na rok 2018 boli Mestskej knižnici v Bratislave odsúhlasené kapitálové finančné prostriedky
vo výške 60 000.- € na výmenu okien a obnovu fasád z ulice na Kapucínskej č. 1 a 3.

Plán plnenia ukazovateľa schváleného programu MKB na rok 2018
V súlade s novelou Zák. 586/2004 Z. z. bol aj pre MKB v rámci programu „Kultúra“,
podprogramu „Organizácia kultúrnych aktivít“, schválený zámer podprogramu „Vysoký štandard
kultúrnosti hlavného mesta“.
Cieľ programu je „Elektronizácia a internetizácie knižnice“ s ponechaným merným
ukazovateľom „počet používateľov internetu“ pre r. 2018 s počiatočným stavom vykázaným na
konci prechádzajúceho roka a s plánom nárastu + 0,5 % oproti predchádzajúcemu roku.
V Bratislave dňa 22. 02. 2018

Mgr. Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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Názov:
Spracovali:

Plán hlavných úloh na rok 2018
Odborná časť: Mgr. Eva Šulajová
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Náklad:

5 ex.
Materiál pre vnútornú potrebu knižnice
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