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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:
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Námestník riaditeľa:
Mgr. Marta Marková
Úsek ekonomiky:
Ing. Viera Michalcová
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry:
Dana Čelková
Úsek literatúry pre deti a mládež:
Mgr. Lucia Gucmanová
Úsek náučnej literatúry:
- Oddelenie odbornej literatúry a
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých: Mgr. Barbora Bieliková
- Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry: Renáta Tóthová
Úsek metodiky a koordinácie:
Mgr. Eva Šulajová

Zámery činnosti knižnice v roku 2019
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 2019 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 v roku 2018 vypracovalo súhrnný materiál Potreby a smerovanie Mestskej
knižnice v Bratislave na roky 2019 – 2022. Hlavným cieľom je rozvoj knižnice ako modernej
informačnej, vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie s cieľom posilňovať spolupatričnosť obyvateľov k mestu.
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PRIORITY PRE ROK 2019
Rozpočet na rok 2019: Schválenie požadovanej výšky rozpočtu na rok 2019 pokryje súčasné potreby
knižnice. Zahŕňajú napr. požiadavku navýšenia príspevku na nákup nových kníh a dokumentov o cca
5000 €, aby sa knižnica dokázala priblížiť k nákupu niektorých mestských knižníc v mestských častiach,
ktoré svoje knižnice v nákupe dlhodobo podporujú. Ďalšou prioritou na rok 2019 je pridelenie
kapitálových prostriedkov vo výške 150 000 € na rekonštrukciu schátraných okien a fasád na budove
Klariská 16.
Knižnica sa chce rozvíjať ako otvorená, prístupná a bezbariérová inštitúcia, čo predpokladá väčšiu
investíciu do debarierizácie a revitalizácie budovy na Klariskej 16, kde sídli Oddelenie pre nevidiacich
a slabozrakých (ďalej ONS). Od januára 2018 má už knižnica v prevádzke nový bezbariérový výťah
na Klariskej 16. Oddelenie odbornej literatúry (ďalej OOL) a ONS v roku 2019 prejdú čiastočnou
obnovou: rekonštrukcia ONS a potom súčasne aj študovne OOL (výmena – podlaha a stoly) je
po dohode naplánovaná na leto 2019. Boli by však potrebné aj ďalšie úpravy (napr. varovné pásy
ku schodiskám a bezpečné zábradlie, ozvučenie výťahu pre nevidiacich). V závislosti od výšky
schváleného rozpočtu a vývoja finančnej situácie zvážime aj úpravy v Úseku literatúry pre deti
a mládež – najmä v študovni, kde by boli potrebné nové stoly a stoličky, kreslá, tulivaky, ktoré by
dotvorili priestor ako viacúčelový, vhodný aj na stretávanie, relax či vypracovanie domácich úloh
a podobne.
Zvýšenie nákupu dokumentov: nákup bol dlhšie poddimenzovaný, od 2015 postupne rastie
každoročne, predpokladáme, že bude ešte potrebné navýšenie o cca 10 – 15 tis. EUR na klasické knihy
aj na e-knihy, periodickú tlač a v budúcnosti audiovizuálne diela, najmä zvukové knihy, ale aj filmy.
Zamedziť riziko komercionalizácie čitárne U červeného raka: dlhodobý záujem Tera Trade s.r.o.
podnikať v priestore čitárne, spoločnosť má vecné bremeno na prechod z Michalskej ul. do čitárne
a vlastní daný meštiansky dom na č. 26, ako aj ďalšie okolité objekty, najnovšie vyvíjajú iniciatívu
smerom k mestu v súvislosti s plánovanou reštauráciou s kapacitou 400 – 600 miest, pre ktorú by chceli
využiť aj priestor čitárne, zrejme najmä počas sezóny, čo sme odmietli, nevieme si predstaviť
koexistenciu reštaurácie s kultúrnymi podujatiami. Naším cieľom je udržať tento priestor ako miesto
na relax a kultúru, pokiaľ možno oázu pokoja.
Úspešné žiadosti o granty: naďalej sa budeme usilovať o podporu z rôznych zdrojov, FPU, BSK a MK SR,
najmä na organizáciu podujatí na podporu čítania a propagáciu literatúry (cca 300 ročne), s vrcholom
počas leta v letnej čitárni, ktorej program je súčasťou ponuky BKLHS. Počet podujatí organizovaných
MKB bude tento rok o niečo nižší, nakoľko letná čitáreň U červeného raka bude túto sezónu pre
verejnosť uzavretá z bezpečnostných dôvodov – bude sa rekonštruovať strecha na meštianskom dome
Michalská 26. Letnú čitáreň budeme dočasne prevádzkovať na nádvorí MKB na Klariskej 16.
V projektoch klásť zvýšený dôraz na rozvoj kritického myslenia, najmä u mládeže (2. stupeň ZŠ, SŠ),
na kvalitu podujatí pri zachovaní širokej ponuky (podrobnejšie v koncepcii rozvoja MKB 2019 – 2022).
Podstatné zlepšenie stavu priestorov a vybavenia: z pohľadu zahraničných štandardov, zlý stav v SR aj
v porovnaní s ČR, Poľskom či Slovinskom, opakovane žiadame financie na projektovú dokumentáciu
k celkovej rekonštrukcii a redizajnu knižnice, pričom je zlý aj stav IS, sú problémy s vlhkosťou,
zastaralou kotolňou a pod.
Odborný seminár so zahraničnou účasťou: ako každý rok v októbri, usporiadame aj v tomto roku
odborný seminár, tentoraz na tému Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia, s hosťami z Rakúska,
Goethe inštitútu či z Čiech.
Zvýšenie miezd a nábor mladých knihovníkov: priemerný plat v MKB sa pohybuje okolo 830 eur,
u knihovníkov so SŠ vzdelaním aj nižšie, zvlášť u mladších kolegov pri nástupe; plat je celkovo výrazne
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pod priemerom v SR, nehovoriac o priemere v Bratislave, komplikuje to prijímanie perspektívnych
informačných odborníkov do služieb.
Školenia pre knihovníkov: zamerané najmä na online katalóg, elektronické zdroje, počítačovú
gramotnosť; pokiaľ bude možnosť aj na komunikáciu s problémovými čitateľmi, proklientske správanie,
moderné technológie. Komunikovať so zriaďovateľom, či neplánuje pre svojich zamestnancov alebo
mestské organizácie školenia na tieto témy, prípadne osloviť magistrát s touto požiadavkou.
Spolupráca s verejnými knižnicami mestských častí Bratislavy: zatiaľ najmä spoločné podujatia, napr.
Bratislavská burza kníh, súťaž Bratislava, moje mesto, projekt Stratené knihy počas Týždňa slovenských
knižníc, máme ale rôzne knižničné systémy, občan sa nedostane do všetkých verejných knižníc na jeden
preukaz, každá MČ má svoj. V rámci ústretovosti našej knižnice môžu čitatelia knižníc menších MČ
(Vajnory, Vrakuňa, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a pod.) využívať služby MKB
bezplatne.

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2019
1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2019.
2. Utváranie knižničného fondu.
3. Získanie financií na rozvoj svojej činnosti z dostupných dotačných systémov na rok 2019.
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 2019.

1. PLÁNOVANÉ HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI PRE ROK 2019
Knižnica na základe priaznivého finančného vývoja v roku 2018, dúfajúc, že Fond na podporu umenia
a zriaďovateľ opätovne podporia knižnicu v jej prioritách, chce v roku 2019 dosiahnuť aspoň taký
výsledok v hlavných ukazovateľoch činnosti ako v minulom roku (najmä v oblasti nákupu nových kníh 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:
Počet návštevníkov knižnice:

4 000
7 420
212 000
217 000

v tom:
– počet návštevníkov podujatí:
25 000
– počet návštevníkov webových služieb spolu: 102 000, z toho:
 webového sídla:
90 000
 FB prezentácia knižnice:
8 000
 FB prezentácia letná čitáreň (sezónne máj - august): 4 000
– počet osobných návštev v knižnici:
90 000

Tab. 1: Plán hlavných ukazovateľov činnosti pre rok 2019 na jednotlivých pracoviskách knižnice
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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

2 600
2 400
1 520
100
800
7 420

105 000
50 000
32 000
13 000
12 000
212 000

Plánované hlavné ukazovatele činnosti budú dosiahnuté za priaznivých personálnych aj
finančných podmienok, závislých 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.
V hlavných zámeroch knižnice je na prvom mieste uvedený zvýšený nákup nových kníh.
Dlhodobo poddimenzovaný nákup nových kníh zanechal stopy v celkom stavaní a zložení knižničného
fondu. Nehovoriac o jeho obnove, ktorú takmer nebolo cítiť. Pritom kvalitný a dobre budovaný
knižničný fond je základom každej knižnice aj v 21. storočí. Knižnica získava knihy, špeciálne dokumenty
a periodiká kúpou aj darom. Financie na nákup nových kníh čerpáme z vlastného rozpočtu, tie však
nestačia, preto žiadame o pomoc aj dotačné systémy, z ktorých od roku 2016 zostal k dispozícii len
Fond na podporu umenia. Pre rok 2019 počítame s využitím vlastných rozpočtových financií, ktoré
zabezpečia nákup minimálne 4 000 nových kníh a dokumentov (a s podaním žiadosti o dotáciu
na nákup nových kníh z Fondu na podporu umenia). Po dlhých rokoch poddimenzovaného nákupu
čitatelia pocítili prílev nových kníh najmä v roku 2018, knižnica zaregistrovala za čitateľa 7 701
čitateľov, čo je o 36 viac ako v roku 2017. Priaznivo sa vyvíjali najmä výpožičné služby poskytnuté
v počte 235 713, čo je o 10 615 výpožičiek viac ako v roku 2017.
Tab. 2 Prepočet nových kníh zakúpených na jedného registrovaného čitateľa v rokoch 2014 -2018
Počet
Grant
Grant
Počet
zakúpených
Počet
na nákup
na nákup
ROK
nakúpených
nových kníh
čitateľov
nových kníh
nových kníh
nových kníh
pripadajúcich
MK SR
BSK
na 1 čitateľa
2014
7 282
2 509
0,34
2 500 €
2015
7 223
2 061
0,29
4 750 €
2 000 €
2016
7 740
3 571
0,46
4 500 €
2017
7 665
4 196
0,55
2018
7 701
4 387
0,57
-

Grant
na nákup
nových kníh
FPU
7 100 €
4 000 €
6 600 €

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.
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 výnimočne i osobným výberom v kníhkupectvách. Za výber a tematické
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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 neustále od čitateľov
pribúdajú tipy na nákup nových kníh ( v roku 2018 dalo tip na nákup nových kníh 249 čitateľov
prostredníctvom 459 požiadaviek konkrétnych titulov). Knižnica na ich žiadosti vždy reaguje –
zohľadňuje však aj svoje finančné možnosti, resp. vhodnosť titulu pre svoje fondy.
Plán nákupu nových dokumentov v roku 2019 v tabuľke 2 vychádza len zo stavu prideleného
rozpočtu knižnice na sledovaný rok. Prípadná podpora dotačného systému FPU, ani jej výška, nikdy nie
je istá.
Tab. 3: Plán nákupu nových dokumentov v roku 2019 z vlastného rozpočtu pre jednotlivé pracoviská knižnice
Úsek
Nákup dokumentov
z vlastného rozpočtu
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
1 600
Úsek literatúry pre deti a mládež
800
Úsek náučnej
Oddelenie odbornej literatúry
800
literatúry
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
300
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
500
SPOLU
4 000

3. ZÍSKAVANIE FINANCIÍ NA ROZVOJ SVOJEJ ČINNOSTI Z DOSTUPNÝCH
DOTAČNÝCH SYSTÉMOV NA ROK 2019
Knižnica aj v roku 2019 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 2019),
 na Bratislavský samosprávny kraj (Čítanie, čo nenudí, Kritické myslenie),
 do Fondu na podporu umenia (Čítajme slovenskú literatúru, Svety ukryté v knihách, Literatúrou k zážitkom, Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia, Knihy pre vzdelanie a úžitok
čitateľov 2019).

4. INTERNETIZÁCIA A ELEKTRONIZÁCIA KNIŽNICE
Knižnica sa bude snažiť o udržiavanie dobrého stavu procesu automatizácie výpožičných
pracovísk vrátane vynikajúceho nastavenia sťahovania e-kníh v online katalógu vďaka firme SVOP spol.
s r.o., ktoré nakupujeme od firmy Palmknihy - eReading s.r.o., Česká republika. Dobrý stav
nastavených služieb výpožičného systému knižnica podporuje aj zasielaním sms upozornení
na ukončenie výpožičnej doby.
Knižnica neustále propaguje nové knihy, celú svoju činnosť a v neposlednom rade množstvo
kultúrnych podujatí pre verejnosť prostredníctvom vlastného webového sídla a prezentácie
na knižničnom FB, aj prostredníctvom sociálnych sietí na FB U Červeného raka/letná čitáreň a FB Deti
a mládež v Mestskej knižnici v Bratislave.
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Obr. 1 Knižničný Facebook

Obr. 2 Facebook: U červeného raka/ letná čitáreň
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Obr.3 Facebook: Deti a mládež v Mestskej knižnici v Bratislave

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,
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, akustická gitara, digitálne piano v hudobnom štúdiu,











V rámci elektronických (online) služieb bude poskytovať:
bezplatné výpožičné služby e-kníh cez Palmknihy - eReading s.r.o.,
služby webovej stránky a vyhľadávanie v elektronickom katalógu,
bezplatný prístup na internet,
bezplatný prístup k licencovaným externým informačným zdrojom (GALE 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 i na nádvorí Klariská 16
WiFi sieť pre širokú verejnosť aj na Kapucínskej ulici v priestoroch zastávok MHD.
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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 a 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 2019 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
2019.

PLÁNOVANÉ SPOLOČNÉ PODUJATIA PIATICH VEREJNÝCH KNIŽNÍC V BRATISLAVE V ROKU
2019
• Bratislava, moje mesto 2019 – 9. ročník súťaže vlastnej tvorby (literárna aj výtvarná časť)
bratislavských školákov s témami „Nová atrakcia v Bratislave“, „Významný bratislavský dom“,
„Duchovia Bratislavy“, „Teraz je Bratislavský hrad môj“ bola vyhlásená v januári 2019, súťaž sa
ukončí v apríli 2019, vyhodnotenie je plánované v júni 2019,
• Noc s Andersenom – 19. ročník sa bude konať v piatok 29. 03. 2019. 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 – 13. ročník (súčasť projektu Bratislavské mestské dni 2019). Týždeň
populárneho podujatia by mal ponúknuť dostatok vyradených kníh zo spolupracujúcich knižníc,
ako aj darovaných z domácich knižníc Bratislavčanov.

20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v termíne 04. 03. – 08.
03. 2019. Počas neho sa plánuje spoločné podujatie verejných knižníc Bratislavského samosprávneho
kraja v projekte STRATENÉ KNIHY. Do spoločného podujatia sa zapoja 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 finančnú podporu na tlač nálepiek a plagátov pre všetky zapojené
knižnice.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ V KNIŽNICI








Literárne workshopy, besedy, čítania, kvízy, umelecké workshopy,
Čitateľský klub ULDM pre deti a mládež,
prednášky a workshopy pre teenegerov (témy Inakosť, rasizmus, tolerancia, šikana),
prednášky s témami o histórii slovenskej a svetovej, Spoznaj históriu: potenciálna spolupráca
s Post Bellum v roku 2019),
prednášky a workshopy, čítania pre znevýhodnené skupiny, ako aj integrovanie týchto skupín
do bežného kultúrneho života (napr. spolupráca s OZ nepocujucedieta.sk, Amnesty
International),
divadelné predstavenia pre všetky vekové kategórie,
náučné prednášky o prírode, vesmíre a prírodných vedách ako takých pre všetky vekové
kategórie v spolupráci s externými partnermi,
školenia pre rodičov a workshopy pre deti a mládež o využívaní internetu bezpečne
a o mediálnej gramotnosti,

10





pravidelné zapájanie sa do celoslovenských aktivít (Noc s Andersenom, Celé Slovensko číta
deťom, Týždeň slovenských knižníc, atď ...),
Klub šikovných rúk pre všetky vekové kategórie,
Knihoplavci - séria čítaní deťom.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH





Čítajme spolu 2019 – 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.
Tajomstvo pána Brailla (informačná exkurzia a súťaže pre deti) a „Aj nevidiaci chodia do
kina“ (interaktívna projekcia) v rámci jarného tábora pre deti v ÚLDM.
Literárny klub: literárna dielňa pre zrakovo postihnutých čitateľov (klubová činnosť stretnutia a besedy o poézii a próze raz za dva mesiace, v spolupráci s SKN v Levoči a N. O.
Lepší svet).

Ďalej sa budú realizovať konkrétne projekty na všetkých pracoviskách knižnice, ktoré v 3. Q
vyvrcholia podujatiami Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2019 na nádvorí Klariská 16
v tom prípade, ak sa z dôvodu rekonštrukcie strechy na meštianskom dome zavrie letná čitáreň
U červeného raka na Michalskej ul. č. 26.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA POČAS KULTÚRNEHO LETA
S pomocou finančných prostriedkov z grantových systémov chce knižnica celoročne organizovať
pútavé podujatia, ktorých ťažisko realizácie sa doteraz vždy v letnom období presunulo do letnej
čitárne U červeného raka, Michalská 26. Toto leto však MKB bude prevádzkovať letnú čitáreň
na nádvorí na Klariskej 16. Z tohto dôvodu sme na rok 2019 obmedzili počet plánovaných projektov
na tieto:





Čítajme slovenskú literatúru – prezentácie nových kníh za účasti autora, moderátora
a hudobného hosťa,
Litera-túrou k zážitkom – literárne alebo medziodborové podujatia zamerané na propagáciu
knižnej kultúry,
Svety ukryté v knihách – upevňovanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a umeniu, predstavenie
knižnice ako zmysluplného a hodnotného miesta na trávenie voľného času,
Čítanie, čo nenudí – príťažlivou formou dramatizovaného čítania pritiahnuť deti a mládež
ku knihám a ukázať im, aké môže byť čítanie zábavné, fascinujúce a inšpiratívne.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA A AKTIVITY PRE SENIOROV A PACIENTOV NEMOCNÍC





Konzultácie – práca s počítačom (bezplatné konzultácie pre seniorov – čitateľov MKB v Úseku
krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
Ukážkové hodiny tréningu pamäti a Tréning pamäti pre seniorov celoročne v Úseku krásnej a
cudzojazyčnej literatúry.
Počítačová škola pre seniorov počas celomestského Seniorfestu 2019 v októbri v Úseku
krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
Spolupráca s Domom seniorov RUDI, ul. Odbojárov č. 3, s Univerzitnou nemocnicou Bratislava
– s Nemocnicou Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici, 13, s Národným ústavom detských
chorôb na Limbovej 1 zo strany Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
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Technická podpora s eReading – základné užívateľské nastavenia všetkým tým, ktorí to
potrebujú, ukážu kolegovia z Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry aj z Oddelenia hudobnej
a umenovednej literatúry.

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,
spoluprácu s odbornými knihovníckymi školami (exkurzie a prax študentov – január, apríl, máj),
v tomto smere prevažne spolupracuje so Strednou odbornou školou masmediálnych
a informačných štúdií a s Univerzitou Komenského,
v roku 2019 sa opäť stane partnerom v žiadosti SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ
Tábor, ČR o grant z programu ERASMUS +, z ktorého v prípade úspešného projektu by sa mal
hradiť pobyt študentov ČR v našej knižnici v knižničnej praxi nazvanej Knihovník v přímých
službách,
vzdelávanie zamestnancov knižnice, organizovanie školení práce s online katalógom knižnice,
súborným katalógom Infogate, Open Access databázami,
spoluprácu s neprofesionálnymi organizáciami a inštitúciami.

K 119. výročiu založenia knižnice (naplní sa v októbri) knižnica pripraví odborný celoslovenský seminár
s medzinárodnou účasťou s názvom Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia (seminár sa zrealizuje
s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia).
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.

Spolupráca s verejnými knižnicami v Bratislave
V roku 2018 mestská časť Bratislava – Jarovce zrušila svoju knižnicu, takže v mestských častiach
Bratislavy pôsobí v roku 2019 spolu namiesto osemnástich už len 17 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
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knižnica Lamač, Istra Centrum – Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Devín, Miestna
knižnica Záhorská Bystrica, Miestna knižnica Rusovce, Miestna knižnica Čunovo). Sedemnástou
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 2019, aktuálne spolupracujeme
s knižnicami z Vrakune, Vajnor, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice. Od roku 2019
sme uzavreli novú spoluprácu aj s Mestskou knižnicou Ruda Morica v Stupave. Naša knižnica
spoluprácou vychádza v ústrety obyvateľom malých mestských a prímestských častí, ktorí tak majú
možnosť prostredníctvom bezplatnej registrácie využívať jej služby a široký knižničný fond.
V priebehu roka vykoná metodické návštevy malých knižníc, plánovaná je návšteva Miestnej
knižnice v Záhorskej Bystrici.

8. PLÁN PLNENIA UKAZOVATEĽA SCHVÁLENÉHO PROGRAMU MKB NA ROK 2019
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. 2019

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