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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Mestská knižnica v Bratislave, skrátený názov MKB
Sídlo organizácie: Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Zriaďovateľ:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Kontakt:
tel./fax: 02/544 35 148 e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ:
Juraj Šebesta, PhD.
Adresa webovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Námestník riaditeľa:
Mgr. Marta Marková
Úsek ekonomiky:
Ing. Viera Michalcová
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: PhDr. Eva Klobušická
Úsek odbornej literatúry:
Mgr. Miroslava Sládeková
Úsek literatúry pre deti a mládež:
Mgr. Alexandra Ďuricová
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie:
Mgr. Eva Šulajová
Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) je univerzálnou verejnou
knižnicou. Jej hlavným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb
z vlastných a vonkajších knižnično-informačných zdrojov zabezpečovať slobodný prístup k
informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáhať napĺňaniu kultúrnych,
informačných a vzdelávacích potrieb, podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj
obyvateľstva. Činnosť knižnice je založená na princípe rovnosti prístupu ku všetkým bez
ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.
Knižnica poskytuje služby verejnosti na týchto špecializovaných pracoviskách:





Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26,
Úsek odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16,
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3,
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 1.

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2011
Knižnica sa bude pri realizácii svojho výkonu v roku 2011 zameriavať na
najdôležitejšie aspekty svojej činnosti.
Osobitnú pozornosť bude venovať iniciovaniu ukončenia rekonštrukcie
spoločenskej miestnosti v suteréne na Klariskej ul. 16, ktorú knižnica rieši od roku 2006,
no ktorá kvôli nedostatku finančných prostriedkov stále nie je ukončená. Spoločenská
miestnosť je pritom pre knižnicu ťažiskovým priestorom na realizovanie podujatí. Pokiaľ nie
je k dispozícii, všetky podujatia sa konajú v Galérii Artotéka, ktorá im nie vždy postačuje
svojou kapacitou. V letnej sezóne sa síce podujatia presúvajú do letnej čitárne U červeného
raka, ktorá kapacitne vyhovuje, ale v prevádzke je len od mája do septembra bežného roka.
Naviac, problémy nastávajú pri zlom počasí, keď je treba podujatie s väčším počtom
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návštevníkov presunúť a Galéria Artotéka kapacitne nepostačuje, čo je prípad takmer
všetkých koncertov, ale aj niektorých literárnych podujatí v rámci kultúrneho leta.
Knižnica sa zameria na systematické doplňovanie knižničného fondu tak, aby sa
v nákupe nových dokumentov aj s pomocou Dotačného systému Ministerstva kultúry
SR priblížila k úrovni 4 000 dokumentov, nakoľko knižnica plní funkciu verejnej knižnice
pre celé mesto. Pritom hranicu 4 000 nových dokumentov ročne dosahujú niektoré verejné
knižnice v Bratislave, ktoré zabezpečujú služby len pre svoju mestskú časť. Roky trvajúci
poddimenzovaný nákup nových dokumentov ovplyvňuje výpožičné služby aj návštevnosť
pracovísk knižnice a negatívne môže ovplyvniť tieto ukazovatele aj zatiaľ na najvýkonnejšom
a najväčšom pracovisku – Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
Pozornosť bude venovať organizácii kvalitných a bezplatných podujatí prednostne
pre najmladšiu generáciu, ktorú chce pritiahnuť ku knihe, čítaniu a do priestorov knižnice,
aby si vychovala novú generáciu čitateľov. Naopak, pri senioroch, ktorí sú aktívnymi
čitateľmi, zameria svoju pozornosť na výučbu informačných zručností, ktoré sú dnes
nepostrádateľné v každej oblasti života. Sústredí sa na veľké projekty v spolupráci so štyrmi
verejnými knižnicami v Bratislave (Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica
Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka), zapojí sa do projektu Bratislava pre
všetkých 2011 a skoncipuje zaujímavý program Kultúrneho leta 2011 v letnej čitárni
U červeného raka. Zorganizuje 2. ročník súťaže Bratislava, moje mesto pre žiakov
základných škôl v Bratislave v termíne 2. 3. - 20. 5. 2011. Slávnostné vyhodnotenie je
naplánované na jún 2011.
Knižnica od roku 1961 prevádzkuje v letnej sezóne letnú čitáreň U červeného raka.
Za tie roky sa stala známym a obľúbeným miestom pre Bratislavčanov i domácich
návštevníkov z iných častí Slovenska, nevynímajúc zahraničných návštevníkov, ktorí ju
využívajú na oddych, čítanie a návštevu podujatí počas kultúrneho leta. Vstup do nej, ako i
všetky jej služby sú bezplatné, nie je potrebný ani preukaz knižnice, je voľne prístupná
všetkým záujemcom. V roku 2011 knižnica pred otvorením sezóny v nej plánuje uskutočniť
profesionálne záhradné úpravy vrátane odstránenia vyschnutého stromu, ktorý by mohol
návštevníkov ohrozovať. Rozšíri jej služby o bezplatný prístup na internet
prostredníctvom WiFi zóny.
Knižnica plánuje iniciovať myšlienku súborného katalógu verejných knižníc
v Bratislave, čo predpokladá vyriešiť technické zázemie vyhľadávania dokumentov
v elektronických katalógoch všetkých verejných knižníc.
V roku 2011 bude knižnica ďalej plniť hlavné úlohy, ktoré sú v súlade so Stratégiou
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. Knižnica sa prednostne zameria na
tieto oblasti svojej činnosti:
Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2011
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2011
Automatizácia a internetizácia knižnice
Utváranie knižničného fondu
Poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb
Organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti, mládež
a dospelých
7. Metodická činnosť
8. Propagácia knižnice a jej služieb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2011
Počet návštevníkov knižnice:
z toho počet návštevníkov podujatí:
počet návštevníkov webovej stránky:

170 000
20 000
60 000

Celkový počet používateľov online služieb:
160 000
(sumarizácia používateľov online služieb zahŕňa súčet návštevníkov webovej stránky, vstupov
do elektronického katalógu, počtu používateľov internetu a externých informačných zdrojov
v knižnici a tzv. elektronických referenčných služieb, ktoré zahŕňajú službu Spýtajte sa
knižnice a Info mailom)
Nákup nových dokumentov:
Čitatelia:
Výpožičky:

3 700
8 450
235 000

Tabuľka 1: Hlavné ukazovatele činnosti podľa pracovísk pre rok 2011
Nákup
nových
dokumentov

Čitatelia

Výpožičky

1 500

3 200

130 000

Úsek odbornej literatúry

800

2 200

40 000

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

200

150

15 000

Úsek literatúry pre deti a mládež

800

2 200

30 000

Úsek hudobnej a umenovednej literatúry

400

700

20 000

3 700

8 450

235 000

Úsek
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

SPOLU

2. Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2011
Nakoľko je plne produktívna činnosť knižnice z finančného hľadiska často
obmedzovaná, knižnica plánuje aj v roku 2011 pripraviť projekty na podporu svojej činnosti
a adresovať ich Ministerstvu kultúry SR, aby prostredníctvom Dotačného systému na rok
2011 mohla vo vzťahu k obyvateľstvu v plnej miere rozvíjať oblasti, ktorými chce vyjsť
v ústrety svojim čitateľom a návštevníkom, zrakovo znevýhodneným občanom, deťom,
slovenským literárnym klubom a seniorom:
1. Bližšie k používateľom (projekt v prípade úspešnosti umožní nákup osobných
prehrávačov na podporu skvalitnenia, modernizácie a zlepšenia dostupnosti knižničnoinformačných služieb pre zrakovo znevýhodnených používateľov).
2. Kino pre nevidiacich a slabozrakých (projekt v prípade úspešnosti umožní nákup
techniky, filmov a hlasových komentárov, zrakovo znevýhodneným občanom umožní
plnohodnotné sledovanie a pochopenie filmového deja).
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3. Čítajme spolu 2011 (projekt v prípade úspešnosti umožní prípravu integrovaných
podujatí pre vidiace a nevidiace deti, ktoré položia základy vzájomného pochopenia
a odbúravania bariér spolužitia u oboch skupín detí).
4. Pramene (projekt v prípade úspešnosti umožní propagáciu aktivít a tvorby slovenských
autorov združených v literárnych kluboch Slovenska pre širokú verejnosť formou
pútavých literárnych podujatí).
5. Čítanie pre najmenších 2011 (projekt v prípade úspešnosti umožní realizáciu
interaktívneho a dramatizovaného čítania pre deti predškolského veku a žiakov 1. a 2.
ročníkov základných škôl v podaní profesionálnych hercov, čím pozitívne ovplyvní
vzťah detí ku knihe a čítaniu).
6. Knižnica na pomoc svojim čitateľom – seniorom II. (projekt v prípade úspešnosti
umožní doplnenie technického vybavenia a realizovanie školení na prácu s počítačom
pre čitateľov – seniorov, čím si knižnica vychová zručných používateľov svojich
elektronických služieb).
7. Nákup kníh 2011 (projekt v prípade úspešnosti umožní podporu nákupu nových
dokumentov, a tým zabezpečí systematickejšie doplňovanie knižničného fondu
knižnice).
Tabuľka 2: Projekty na podporu činnosti v roku 2011 - prehľad finančných prostriedkov
Por.
č.

Názov projektu

Celkový
rozpočet v €

Požadovaná dotácia
z MK SR v €

Povinná 5 %
spoluúčasť
knižnice v €

1.
2.

Bližšie k používateľom
Kino pre nevidiacich
a slabozrakých

296

281

15

1 131

1 074

57

Čítajme spolu 2011

1 155

1 097

58

Pramene

2 400

2 280

120

Čítanie pre najmenších 2011
Knižnica na pomoc svojim
čitateľom – seniorom II.

2 700

2 565

135

3 400

3 230

170

Nákup kníh 2011

6 000

5 700

300

17 082

16 227

855

3.
4.
5.
6.
7.

SPOLU

3. Automatizácia a internetizácia knižnice
V úvode roku 2011 sa knižnica sústredí na sprístupnenie Bratislavskej mestskej
karty na svojich pracoviskách. Zabezpečí čítačky čiarových kódov pre všetky pracoviská.
Držitelia Bratislavskej mestskej karty získajú bonus bezplatného prístupu na internet
prostredníctvom knižničných počítačov aj prostredníctvom WiFi zóny a bezplatného
využívania služieb študovní na všetkých pracoviskách knižnice.
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Ďalej sa v oblasti automatizácie a elektronizácie zameria na:









ukončenie automatizovaného spracovania knižničného fondu v Úseku krásnej a
cudzojazyčnej literatúry, čím knižnica ukončí etapu automatizácie svojich
knižničných procesov, ktorá v knižnično-informačnom systéme DAWINCI prebieha
od roku 2005. Všetky jej pracoviská budú poskytovať plnohodnotné elektronické
služby prostredníctvom
elektronického katalógu, webovej
stránky aj
automatizovaných výpožičných služieb, ktoré knižnica plánuje ďalej zdokonaľovať,
v súvislosti s ukončením automatizácie knižničných procesov bude iniciovať výmenu
klasických papierových čitateľských preukazov za laminované,
ukončí inštaláciu internetovej siete v Úseku literatúry pre deti a mládež, v Úseku
hudobnej a umenovednej literatúry a v Knihárskej dielni, zabezpečí prístup na internet
v letnej čitárni U červeného raka prostredníctvom WiFi zóny,
po minuloročných technických problémoch sa zameria na obnovu redakčného
systému pre správu webovej stránky, ktorý umožňuje rýchlu a kvalitnú obsluhu
aktualizácie celého knižničného portálu,
na webovej stránke po vyriešení vyššie spomínaných technických problémov zverejní
všetky svoje zmluvy, objednávky aj faktúry tak, ako jej to ukladá novelizácia
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k
informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania
uzatvorených zmlúv a platených faktúr na internete,
pre verejnosť bude zabezpečovať plnohodnotný prístup k verejnému internetu.

4. Utváranie knižničného fondu
Utváranie knižničného fondu tvoria činnosti:
- doplňovanie,
- spracovávanie,
- revízia a vyraďovanie.
Doplňovanie knižničného fondu:
Knižnica bude získavať knihy, špeciálne dokumenty a periodiká kúpu a darom.
Doplňovanie knižničného fondu kúpou je najefektívnejšie, ale finančné prostriedky na nákup
nie sú postačujúce, nakoľko knižnica z nich často kryje nečakané výdavky súvisiace s
prevádzkou. Preto nákup dokumentov každoročne poisťuje aj vypracovaním projektu pre
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR.
Ak to finančná situácia umožní, knižnica plánuje nakúpiť 3 700 nových
dokumentov.
Za výber a tematické zastúpenie fondu je zodpovedná akvizičná komisia zostavená
z vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov. Pri výbere dokumentov spolupracuje aj
s čitateľmi.
Spracovávanie knižničného fondu
Spracovávanie knižničného fondu sa realizuje automatizovane v systéme DAWINCI.
Kompletne automatizovane spracovaný knižničný fond majú tri úseky knižnice: Úsek
odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých, Úsek literatúry pre deti a
mládež a Úsek hudobnej a umenovednej literatúry. V týchto úsekoch sa bude realizovať
priebežné spracovávanie novozískaných dokumentov. V Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry bude okrem toho pokračovať retrospektívne spracovanie (sklad a študovňa vrátane
„historického fondu“), ktoré by v roku 2011 malo byť ukončené.
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Vyraďovanie knižničného fondu
Na všetkých úsekoch knižnice sa bude realizovať vyraďovanie knižničného fondu so
zameraním na jeho očistu od obsahovo zastaranej a poškodenej literatúry.

5. Poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby čitateľom sú prioritou činnosti
knižnice.
Knižnica bude poskytovať kvalitné 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,
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,
WiFi sieť pre majiteľov notebookov vo všetkých študovniach jednotlivých pracovísk
knižnice, na nádvorí Klariská 16 aj v letnej čitárni U červeného raka.

Pre zrakovo znevýhodnených občanov bude okrem základných služieb poskytovať
možnosť využívania technických pomôcok a počítača s hlasovým výstupom a skenerom
s prístupom na internet.
Knižnica bude poskytovať služby na základe osobných, písomných alebo
telefonických požiadaviek, ako aj požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
Knižnica sa v roku 2011 zameria na skvalitnenie svojich online služieb.

6. Organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí pre
deti, mládež a dospelých
Neoddeliteľnou súčasťou práce knižnice je príprava vzdelávacích, výchovných
a kultúrno-spoločenských aktivít pre deti, mládež, dospelých, a to nielen pre čitateľov, ale
pre celú bratislavskú i mimo bratislavskú verejnosť. K bohatej návštevnosti podujatí
8

prispieva nielen bezplatný vstup, ale aj ich kvalitná obsahová náplň, ako aj pútavé spoločné
projekty v spolupráci s bratislavskými verejnými knižnicami.
V spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka pripraví knižnica v 1. polroku 2011 dva veľké
projekty: Jarný maratón s knihou pre deti jednotlivých mestských častí a Bratislavskú
burzu kníh pre celú verejnosť, ktorá bude tvoriť súčasť podujatí v rámci projektu Bratislava
pre všetkých 2011 a potrvá cca od 16. 4 do 21. 4. 2011.
Ďalej sa budú realizovať konkrétne projekty:
- Čítanie pre najmenších (cyklus čítaní na rozvíjanie vzťahu najmenších detí ku knihe
a čítaniu),
- Čítame s Osmijankom (pútavé riešenie súťažných úloh z Osmijankovho zošita v termíne
november 2011 - apríl 2012),
- Za tajomstvami obrázkov (cyklus kreatívnych čítaní zameraných sa prácu detských
čitateľov s ilustráciami),
- dramatizované a zážitkové čítania pre deti,
- literárne dielne pre deti z materských škôl a deti mladšieho školského veku v spolupráci
s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou (marec - apríl 2011),
- Noc s Andersenom (tajuplná noc detí s bohatým programom strávená v knižnici z piatku 1.
apríla na sobotu 2. apríla 2011),
- celodenný tematický program počas prázdninových dní (Jesenné prázdniny),
- Privítanie prvákov v knižnici (september 2011),
- Čítajme spolu (integrované podujatia pre zdravé aj zrakovo znevýhodnené deti),
- Počítačová škola pre seniorov (školenia seniorov na prácu s počítačom),
- Kino pre nevidiacich a slabozrakých (premietanie filmov s hlasovým komentárom
v priestoroch Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, napr. v januári 2011 sa
uskutočnilo prvé premietanie filmu Slepé lásky),
- Služby pre zrakovo znevýhodnených (prednáška + exkurzia),
- Organizácia a riadenie knižníc – cyklus prednášok o riadiacej činnosti knižnice pre
študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy (február – máj),
- prezentácie nových kníh, napr. Nárečová lexika starej Pazovy – nová publikácia Anny
Marićovej,
- podujatia k významným dňom/mesiacom, napríklad poviedkový podvečer venovaný
Svetovému dňu poviedky – literárne stretnutie s Dušanom Dušekom 15. 2. 2011, Marec
mesiac knihy – 31.3. literárny podvečer s Michalom Vieweghom, Medzinárodný deň
nevidiacich 13. 11. 2011, Mesiac fotografie a k životným výročiam spisovateľov,
- 8. ročník celomestského projektu Bratislava pre všetkých – Dni otvorených dverí
organizácií samosprávy v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy sa uskutoční počas víkendu 16. – 17. apríla 2011, knižnica sa do neho zapojí
prostredníctvom poskytovania služieb na všetkých pracoviskách a organizovaním podujatí
pre deti i dospelých, napr. Ukážka výcviku vodiacich psov atď.
- 12. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa bude konať v termíne
28. 3. - 3. 4. 2011, knižnica sa do projektu zapojí viacerými podujatiami,
- Kultúrne leto 2011 – podujatia v letnej čitárni U červeného raka, napr. cyklus Bluesové
pondelky, Literárne utorky, Folkové štvrtky, výstava bonsajov a suiseki, výstava keramiky,
Pramene - priestor na verejnú prezentáciu mladých začínajúcich spisovateľov
organizovaných v literárnych kluboch na Slovensku a pod.,
- výstavy a koncerty vážnej i komornej hudby v Galérii Artotéka,
- výstavky v jednotlivých úsekoch k významným kultúrnym udalostiam pripadajúcim na rok
2011 a k významným výročiam jubilujúcich hudobníkov a umeleckých osobností.
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Pozvánky na všetky podujatia
www.mestskakniznica.sk.

budú
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V snahe zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na realizáciu vyššie
spomínaných aktivít knižnica podala žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu niektorých
projektov z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2011 –
konkrétne sú to projekty Pramene, Čítanie pre najmenších, Knižnica na pomoc svojim
čitateľom – seniorom, Kino pre nevidiacich a slabozrakých a Čítajme spolu.
Pri príprave podujatí bude knižnica spolupracovať so slovenskými spisovateľmi,
slovenskými vydavateľstvami, Slovenským centrom PEN, Femina – klubom slovenských
prozaičiek, literárnymi klubmi na Slovensku, s Katedrou knižničnej a informačnej vedy
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Školou knihovníckych
a informačných štúdií, materskými, základnými, strednými i vysokými školami, s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnou školou pre nevidiacich a slabozrakých na
Svrčej ulici v Bratislave a ďalšími organizáciami i jednotlivcami.
Predpokladáme, že v roku 2011 navštívi podujatia knižnice 20 000 návštevníkov.

7. Metodická činnosť
Metodická činnosť knižnice sa zameria na:
- vnútroknižničnú metodickú činnosť
- metodickú, koordinačnú a poradenskú činnosť pre verejné knižnice v Bratislave
- spracovanie štatistických ukazovateľov činnosti knižnice a ostatných verejných
knižníc v Bratislave
- vzdelávanie zamestnancov knižnice
- propagáciu knižnice a jej služieb.
Vnútroknižničná metodická činnosť
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa knižnica zameria na:
- prípravu a vyhodnotenie projektov/dotácií,
- spracovávanie odborných knižničných a propagačných materiálov,
- vydanie zborníka z celoslovenského odborného seminára Audioknihy v knižniciach,
ktorý sa konal pri príležitosti 110. výročia založenia knižnice v Galérii Artotéka a na
ktorom odzneli príspevky našich i zahraničných hostí z oblasti práce s audioknihami
v knižniciach,
- prípravu a vyhodnotenie Prieskumu čitateľských záujmov a spokojnosti
s výpožičnými službami, do ktorého sa zapoja všetky pracoviská knižnice,
- propagáciu knižnice, jej služieb a aktivít v médiách,
- vedenie archívu,
- monitoring tlače so zameraním na aktivity knižnice
- spoluprácu s odbornými knihovníckymi školami (exkurzie a prax študentov),
- vzdelávanie zamestnancov knižnice,
- spoluprácu s neprofesionálnymi organizáciami a inštitúciami.
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Úsek literatúry pre deti a mládež zostaví dva bibliografické letáky, ktoré poslúžia ako
propagačný materiál na podujatiach pre deti a mládež:
1) Výlet do krajiny fantasy. Bibliografický leták pre milovníkov fantasy literatúry pre
deti a mládež. Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave, 2011.
2) Čarovný svet detstva. Bibliografický leták o tvorbe Gabriely Futovej. Bratislava:
Mestská knižnica v Bratislave, 2011.
Metodická, koordinačná a poradenská činnosť pre verejné knižnice v Bratislave
Knižnica je v zmysle svojej zriaďovacej listiny poverená výkonom metodickej a
poradenskej činnosti pre verejné knižnice v Bratislave.
V jednotlivých mestských častiach Bratislavy pôsobí spolu 17 verejných knižníc
(Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna
knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica
Podunajské Biskupice, Miestna knižnica Rača, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica
Karlova Ves, Miestna knižnica Lamač, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna
knižnica Devín, Miestna knižnica Záhorská Bystrica, Miestna knižnica Jarovce, Miestna
knižnica Rusovce, Miestna knižnica Čunovo), z toho až 5 neprofesionalizovaných (v Devíne,
Záhorskej Bystrici, Jarovciach, Rusovciach a v Čunove).
Spracovanie štatistických ukazovateľov činnosti verejných knižníc v Bratislave
Pre potreby Slovenskej národnej knižnice v Martine, Malokarpatskej knižnice
v Pezinku, Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a pre online systém knižničnej štatistiky Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky knižnica spracuje štatistické ukazovatele činnosti všetkých
verejných knižníc v Bratislave. Pre interné potreby bratislavských verejných knižníc vydá
štatistickú ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných knižníc za rok 2010.
Knižnica pripraví seminár k spracovávaniu knižničnej štatistiky verejných knižníc
v Bratislave. O výsledkoch činnosti verejných knižníc v Bratislave spracuje príspevok pre
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja.
Vzdelávanie zamestnancov knižnice
V oblasti ďalšieho vzdelávania pripraví pre svojich nových zamestnancov školenia
na prácu s knižnično-informačným systémom DAWINCI.
Knižnica podporí ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižnice zabezpečením ich
účasti na odborných kurzoch, seminároch, workshopoch a pod., ktoré budú organizovať iné
inštitúcie.
Pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave plánuje pripraviť v 2. polroku
2011 v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave odborný seminár zameraný na
tematiku marketingového správania sa verejných knižníc a ich rezerv v tejto oblasti.
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.
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8. Propagácia knižnice a jej služieb
Knižnica sa chce sústreďovať na propagáciu svojich knižnično-informačných služieb
a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré pripravuje pre používateľov, obyvateľov
a návštevníkov Bratislavy. Zrealizuje predovšetkým tradičné formy ako sú:
-

príprava a tlač propagačných materiálov,
zverejňovanie informácií v dennej tlači a ostatných médiách,
informovanie prostredníctvom e-mailového zasielania pozvánok na
podujatia knižnice.

Propagačný charakter budú mať aj plánované organizované exkurzie žiakov
základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl.
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Klasifikácia výdavkov na rok 2011

1. Spotrebované
Z toho:

881 882.- €

nákupy spolu:

a/Spotreba materiálu
- všeobecný materiál, kancelársky materiál

122 030.- €
65 830. €
16 000.- €

633006 - papier do kopírovacích strojov, tlačiarní, tonery, pásky do tlačiarní na oddelenia,
kancelárske potreby, tlačivá knihovníckej techniky

9 000.- €

633006 - materiál pre údržbu budov – čistiace prostriedky, elektroinštalačný
a vodoinštalačný materiál, materiál pre knihársku dielňu a pod.

6 000.- €

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

1000.- €

- nákup kníh, periodík
633009 - nákup kníh a dokumentov
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

31 000.- €
22 000.- €
9 000.- €

530.- €

634001 - nákup PHM pre jedno motorové vozidlo
Motorové vozidlo zabezpečuje prevoz a dovoz nakúpeného materiálu,
kníh .
- nákup pracovných ochranných pomôcok

300.- €

633010 - nákup pracovných ochranných pomôcok pre pracovníkov
v knihárskej dielni a v údržbe
.
- nákup drobného hmotného majetku

18 000.- €

633001 - drobný hmotný majetok, inventár, stoličky, regále, koberce
633002 – drobný hmotný majetok , výpočtová technika

9 000.- €
9 000.- €

b/ Spotreba energií

56 200.- €

632001 - elektrická energia
632001 - plyn
632002 - vodné

28 000.- €
25 400.- €
2 800.- €

13

2. Služby

79 000.- €

- opravy a údržba

15 000.- €

634002 - oprava a údržba motorového vozidla
635004 – opravy kancelár. strojov a zariadení,
odstránenie zistených závad z revízií,
635 006- oprava osvetlenia v ÚOL – havarijný stav, maľovanie, výmena linolea
v oddeleniach, oprava špeciálnych zatváračov dverí, oprava kúrenia,
ostatné drobné opravy v priestoroch knižnice
- cestovné náhrady
631001 - cestovné náhrady tuzemské
Preplácanie cestovného 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
Preplácanie cestovného a stravného zamestnancom, ktorí sa
zúčastnia študijných pobytov v rámci recipročnej výmeny s knižnicami.

300.- €
1 000.- €
13 700.- €
430.- €
200.- €

230.- €

- náklady na reprezentáciu
570.- €
633016 - reprezentačné náklady
Na zabezpečenie malého občerstvenia pri kultúrnych podujatiach v letnej čitárni U červeného raka,
prezentáciách kníh, pri poradách vedúcich pracovníkov, návštevách z iných kultúrnych organizácií a zo
zahraničia (káva, čaj, cukor, minerálky, a iné občerstvenie)
- ostatné služby

63 000.- €

632 002 – stočné
632 003 – poštovné, telekomunikačné a koncesné služby
633013 - softvér a licencie ( NOD32, Office 2007 16 ks)
634 003 - poistenie – povinné, havarijné
634 005 – karty, známky, poplatky
636 001 - nájomné Laurinská 5
637 001 – náklady na kurzy, semináre, školenia
637 002 – náklady na kultúrnu činnosť, zmluvy o umel. činn., ozvučenia
637 003 – náklady na propagáciu, inzerciu
637 004 – všeobecné služby

2 000.- €
11 000.- €
3 000.- €
500.- €
100.- €
12 000.- €
1 000.- €
5 000.- €
3 000.- €
18 700.- €

z toho zazmluvnené služby: - upratovanie fi. Ister centrum
- softvér.údržba a služby fi. SVOP
- internetová sieť fi. SANET
- aktualizácie intern. fi. EURONET
- softvér. služby fi. COMPEKO CS.
- odvoz odpadu , veľký kontajner
ostatné služby: - deratizácie
- drobné služby, čistenie rýn, krtkovanie atď.
637 005 - špeciálne služby (revízie)
- 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)
637 012 – poplatky odvody, dane

7 150.- €
4 500.- €
2 040.- €
200.- €
400.- €
2 000.- €
120.- €
2 290.- €
6 500.- €

200.- €
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3. Osobné náklady
- mzdové náklady (611)
- zákonné sociálne poistenie (620)

654 002.- €
456 231.- €
158 271.- €

Komentár k návrhu plánu práce na roky 2011 – 2013
Mestská knižnica predkladá návrh plánu práce na roky 2011 – 2013 v hlavných ukazovateľoch: tarifné
platy, príplatok za riadenie, osobné ohodnotenie, príplatky za zmennosť a prácu počas soboty a nedele, odmeny,
priemerná mzda a prepočítaný stav pracovníkov. Návrh plánu práce vychádza z očakávanej skutočnosti za rok
2010.
Očakávaná skutočnosť za rok 2010 je v súlade upraveným plánom na rok 2010 vo výške 456 231.- €.
V upravenom pláne na 2010 boli zohľadnené zvýšené mzdy za prácu v sobotu a nedeľu počas dňa otvorených
dverí v Bratislave – Bratislava pre všetkých. Mestská knižnica tieto mzdové náklady nemala zahrnuté v pláne.
Mzdové prostriedky boli upravené o 3 700 €.
Plánovaný počet pracovníkov v prepočítanom stave bol 65 osôb. Predpokladané plnenie je na 100 %.
Priemerná mesačná mzda za rok 2010 dosiahne výšku 582,47 €, čo je hlboko pod celoslovenským
priemerom.
V návrhu na roky 2011 – 2013 berieme do úvahy náročnú hospodársku situáciu a pre rok 2011
plánujeme výšku mzdových prostriedkov na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2010.
V ďalších rokoch plánujeme mierny nárast mzdových prostriedkov. Chceme klásť vo zvýšenej miere
dôraz na kultúrno-výchovné podujatia v rámci knižnice, čo si bude vyžadovať úpravu počtu pracovníkov, ktorí
sa budú venovať tejto práci. Jedná sa jedného kultúrno-výchovného pracovníka.
V návrhu plánu práce v mzdových prostriedkoch pre nasledujúce roky je zohľadnená každoročná úprava
platových stupňov pri dosiahnutí odbornej praxe, ako aj odmeny riaditeľa a pracovníkov.
Plánovaná priemerná mesačná mzda je vo výške 582 €, v ďalších rokoch by bola vo výške 628 €, čo je
stále mzda hlboko pod celoslovenským priemerom.
- sociálne náklady:

39 500.- €

637016 – prísun do sociálneho fondu
642013 – odchodné, odstupné
637014 – stravovanie /formou gastrolístkov/
642015 – náhrada PN

4 700.- €
5 000.-€
27 000.- €
2 800.- €

4. Dane a poplatky:

4 200.- €

637035 – daň z nájmu prenajatých priestorov

4 200.- €

5. Ostatné náklady:

2 500.- €

642006 – poplatky Spolku Slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácii knižníc , Lita
637012 - bankové poplatky

300.- €
2 200.- €

6. Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

20 150.- €

Investície:
V roku 2011 naša organizácia plánuje následovné investície:
- Nákup výpočtovej techniky ( servery, tlačiarne)

222 000.- €
12 000.- €
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Odhadované náklady
na dokončenie Spoločenskej miestnosti – suterén Mestskej knižnice na Klariskej 16

210 000. €

Komentár:
V tom: 138.000,- EUR – dokončenie stavebných prác
72.000,- EUR – vybavenie a zariadenie
Tzv. „Spoločenská miestnosť“ (suterénne pivničné priestory) v Mestskej knižnici na nádvorí na Klariskej ulici
č. 16, predstavuje najväčší a v čase prevádzkovania najväčšmi využívaný priestor na kultúrne a spoločenské
podujatia, ktorý organizácii momentálne veľmi chýba. Rekonštrukcia (prostredníctvom Pamingu cez firmu
SARPO) sa začala už v roku 2006: s výnimkou roku 2010, keď Paming nedostal na tento účel žiadne peniaze, sa
každý rok rekonštrukcia čiastočne realizovala. Potrebné sú financie na celkové dokončenie stavebných úprav
a na zariadenie, ako sú napr. rekonštrukcia a prekládka niektorých inžinierskych sietí, sanačné omietky, podlaha,
WC, pult, šatňa pre účinkujúcich, jednoduchý svetelný park a zariadenie na ozvučenie priestoru, bežné
interiérové doplnenie vybavenia: javiská, stoličky a stoly, svetlá, radiátory a pod.
Tento priestor by Mestská knižnica chcela prevádzkovať na spôsob klubu – s pravidelnými kultúrnymi
podujatiami, v prvom rade zameranými na propagáciu literatúry a podporu čítania, ale aj hudobnými,
výtvarnými, či vzdelávacími (konferencie, semináre, prednášky a pod.) a spoločenskými. Tieto priestory nám
mimoriadne chýbajú aj počas kultúrneho leta, keď sa z dôvodu zlého počasia musia podujatia premiestniť
z letnej čitárne U červeného raka do Galérie Artotéka, ktorá kapacitou zďaleka nepokrýva potreby.
Chceli by sme dať priestor aj mladým tvorcom a máme ambíciu pritiahnuť aj mladšie publikum, ktoré
by si takto mohlo budovať kladný vzťah k Mestskej knižnici. Pravidelná prevádzka viacúčelového priestoru by
významne prispela k rozvoju kultúrneho diania priamo v historickom centre mesta, kde takýchto priestorov nie
je veľa.
Vzhľadom na pomerne dlhý čas od začatia rekonštrukcie máme veľké obavy zo znehodnocovania
investícií, na druhej strane chceme dokončiť začatý projekt, lebo sme presvedčení, že jeho úspešná realizácia by
výrazne pomohla nielen našej inštitúcii napĺňať čo najlepšie svoje poslanie, ale prispela by aj k rozvoju kultúry v
našom meste.

Klasifikácia bežných príjmov na rok 2011
Plán výnosov z hlavnej činnosti MKB:

881 882.- €
62 000.- €

- 223 001 - tržby z predaja služieb

36 000. - €

- 212 003 - tržby z prenájmu

26 000. - €

- 243 - úroky

40.- €

Transfery:
- 312007 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
- výnosy z kapitál. transferov z rozp. obce vo výške odpisov:

799 692.- €
20 150.- €

Plán plnenia ukazovateľa schváleného programu MKB na rok 2011:
V súlade s novelou Zák. 586/2004 Z.z. bol MKB v rámci podprogramu Organizovanie kultúrnych aktivít
schválený zámer programu Dodržiavať štandard kultúrnosti hlavného mesta..
Cieľom programu bola „Elektronizácia a internetizácia knižnice“. Merný ukazovateľ – počet používateľov
internetu.
Nárast ukazovateľa „ počet používateľov internetu“ si MKB pre r. 2011 oproti r. 2010 stanovila vo výške +
1,5 %.
V Bratislave dňa 8. 2. 2011

Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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Plán hlavnej činnosti na rok 2011
Odborný plán: Mgr. Eva Šulajová v spolupráci
zamestnancami všetkých pracovísk knižnice
Finančno-hospodársky plán: Ing. Viera Michalcová
Personálny plán: Marta Sedláčková
Mgr. Marta Marková
Juraj Šebesta, PhD.
Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16
814 79 Bratislava 1
2011
20 ks

s vedúcimi
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