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Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Zaužívaná skratka:
Sídlo organizácie:
Zriaďovateľ:
Kontakt:

Mestská knižnica v Bratislave
MKB
Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
tel./fax: 02/54435148,
e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia:
príspevková organizácia
Riaditeľ:
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
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 - poverená vedením úseku
Úsek odbornej literatúry:
Mgr. Miroslava Sládeková
Úsek literatúry pre deti a mládež:
Mgr. Iveta Majerčíková
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie:
Mgr. Eva Šulajová
Mestská knižnica v Bratislave (v knižničnom odbornom texte ďalej len „knižnica“) je
univerzálnou verejnou knižnicou. Jej hlavným poslaním je prostredníctvom knižničnoinformačných 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.

Knižnica chce v roku 2012 posunúť kvalitu knižnično-informačných služieb pre
verejnosť na úroveň zodpovedajúcu potrebám vedomostnej spoločnosti. Základným
predpokladom toho je dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona č. 183/2000 Z. z. o
knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach“).
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HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2012
V roku 2012 bude knižnica naďalej plniť hlavné úlohy, ktoré sú v súlade
so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. Tá zdôrazňuje
informatizáciu knižníc, zabezpečovanie informačných zdrojov, knižnično-informačné služby,
tvorbu, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva, rozvoj ľudských
zdrojov a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov knižníc a podporu celoživotného
vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti používateľov. V neposlednom rade kladie
dôraz aj na výstavbu a rekonštrukciu knižníc a ochranu knižničného fondu.
V súlade so stratégiou sa knižnica prednostne zameria na tieto oblasti svojej činnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2012
Utváranie knižničného fondu
Automatizácia a internetizácia knižnice
Poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb
Organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti, mládež
a dospelých
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2012
Doriešenie rekonštrukcie tzv. Spoločenskej miestnosti v podzemí na Klariskej 16
a zabezpečenia parkanového múra v letnej čitárni U červeného raka
Metodická činnosť
Propagácia knižnice a jej služieb

1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2012
Počet návštevníkov knižnice:

170 000

v tom počet návštevníkov podujatí:
počet návštevníkov webovej stránky:
počet osobných návštev v knižnici:

20 000
60 000
90 000

Celkový počet používateľov online služieb:
160 000
(návštevníci webovej stránky + vstupy do elektronického katalógu + používatelia internetu
a externých informačných zdrojov v knižnici + používatelia služieb Spýtajte sa knižnice a Info
mailom)
Nákup nových dokumentov:

3 200

Čitatelia:

8 300

Výpožičky:

230 000
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Tabuľka 1: Hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2012 na jednotlivých pracoviskách knižnice
Pracovisko
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek odbornej literatúry
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Úsek literatúry pre deti a mládež
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Čitatelia

Výpožičky

3 050
2 200
150
2 200
700

125 000
40 000
15 000
30 000
20 000

8 300

230 000

2. Utváranie knižničného fondu
Utváranie knižničného fondu tvoria činnosti:
- doplňovanie,
- spracovávanie,
- revízia a vyraďovanie.
Doplňovanie knižničného fondu:
Knižnica bude získavať knihy, špeciálne dokumenty a periodiká kúpou a darom.
Doplňovanie knižničného fondu kúpou je najefektívnejšie, ale finančné prostriedky na nákup
nie sú postačujúce, nakoľko knižnica z nich často musí kryť nečakané výdavky súvisiace
s prevádzkou. Preto nákup dokumentov každoročne poisťuje aj vypracovaním projektu pre
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR. Ak to finančná situácia umožní, v roku 2012 knižnica
plánuje nakúpiť 3 200 nových dokumentov.
Tabuľka 2: Plán nákupu dokumentov v roku 2012 na jednotlivých pracoviskách knižnice
Úsek
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek odbornej literatúry
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Úsek literatúry pre deti a mládež
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Nákup dokumentov
1 000
800
200
800
400
3 200

Pri dopĺňaní fondu sa knižnica bude usilovať, aby nákup literatúry bol koncepčný,
včasný a plynulý. Bude sa uskutočňovať v závislosti od finančných možností - zohľadňujúc
požiadavky čitateľov a stav existujúceho fondu - prostredníctvom internetových predajní
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.
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Spracovávanie knižničného fondu
Spracovávanie knižničného fondu sa realizuje automatizovane v systéme DAWINCI.
Kompletne automatizovane spracovaný knižničný fond majú všetky pracoviská knižnice: Úsek
krásnej a cudzojazyčnej literatúry, 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.
Nespracovaný zostal prezenčný fond CD nosičov a gramofónových platní v Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry. V tomto roku sa bude pokračovať v analytickom
automatizovanom spracovávaní hudobných CD.
Vyraďovanie knižničného fondu
Na všetkých úsekoch knižnice sa bude realizovať vyraďovanie knižničného fondu so
zameraním na obsahovo zastaranú a poškodenú literatúru.
Okrem utvárania knižničného fondu bude knižnica dbať aj na jeho uchovávanie,
ochranu a sprístupňovanie. Oprava a viazanie poškodených dokumentov z jednotlivých
pracovísk sa bude zabezpečovať v Knihárskej dielni.
V úseku fondov by sa v priebehu roka 2012 malo začať s revíziou záznamov
dokumentov v databáze knižničného fondu (likvidácia duplicitných a neexistujúcich
prekonvertovaných záznamov a ich prírastkov). Výsledkom revízie bude zrejme redukcia
počtu záznamov v databáze.

3. Automatizácia a internetizácia knižnice
Proces automatizácie výpožičných pracovísk knižnice je ukončený od roku 2010
a odvtedy je cieľom stabilné udržiavanie fungovania knižnično-informačného systému, čo
bude prioritou aj v roku 2012. Najneskôr koncom roka 2012 začne prebiehať výmena
klasických čitateľských preukazov za laminované kartičky. Nákup potrebného vybavenia
a súvisiaceho spotrebného materiálu celý proces spomalil, ale príprava sa postupne dostáva
do finálneho štádia.
V priebehu roka 2011 sa prejavili problémy s hlavným serverom, ktorý zabezpečuje
prevádzku knižnično-informačného systému DAWINCI (ďalej KIS DAWINCI) na všetkých
pracoviskách knižnice. Ukázalo sa, že jeho kapacita nepostačuje prevádzke
automatizovaných služieb celej knižnice. Často vypadáva, „mrzne“, čím dochádza
k zablokovaniu služieb. Zamestnanci v tej chvíli musia prejsť na ručnú evidenciu všetkých
úkonov. Knižnica konzultovala tento problém s prevádzkovateľom KIS DAWINCI. V čase
nákupu existujúceho servera bol tento kapacitne dostatočný s prihliadnutím na vtedajšie
finančné možnosti knižnice. Databáza údajov knižnice však stále rastie a s ňou aj nároky.
V súčasnosti má 14 GB (vrátane logov). Server je nerozšíriteľný, pretože obsahuje 32 bit
operačný systém a ten nevie pracovať s viac ako 4 GB operačnej pamäte. V čase špičkovej
záťaže už daná konfigurácia nestačí a spôsobuje to výpadky predovšetkým
automatizovaného výpožičného systému. Negatívne to ovplyvňuje aj prevádzku online
katalógu, narúša chod knižnice a nepôsobí dobre v očiach čitateľov a návštevníkov. Pre
využitie väčšej kapacity operačnej pamäte a bezchybné fungovanie KIS DAWINCI je potrebný
SQL 64bitový systém verzie Standard na operačnom systéme Windows Server rovnako 64
bitová verzia. Minimálna konfigurácia RAM by mala byť 8GB, odporúča sa 16GB a viac.
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Prevádzkovateľ jednoznačne odporučil zakúpenie nového servera s potrebným hardvérom
a softvérom. Pretože náklady naň sú vysoké, knižnica koncom roka 2011 podala žiadosť
o dotáciu na kúpu nového servera v Dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR pre rok
2012. S napätím bude očakávať výsledky. Ak nebudú priaznivé, bude pokračovať v hľadaní
finančných prostriedkov.
Knižnica potrebuje riešiť aj prevádzku internetu pre verejnosť v Úseku krásnej a
cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5. Pripojenie naň nie je spoľahlivé, vypadáva spojenie,
prípadne spomalene načítava, čo verejnosť odrádza od využívania internetových služieb na
tomto pracovisku. Knižnica bude v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy hľadať
možnosti rekonštrukcie internetovej siete – samozrejme s ohľadom na finančné prostriedky,
ktoré bude môcť do rekonštrukcie investovať.
Ďalej sa v oblasti automatizácie a elektronizácie zameria na:






inventarizáciu počítačového vybavenia knižnice začiatkom roka 2012,
spracovanie špeciálnych dokumentov - zvukových nosičov aj časopisov Úseku
hudobnej a umenovednej literatúry do elektronického katalógu, aby boli prístupné
verejnosti,
zdokonaľovanie služieb elektronického katalógu a fungovanie automatizovaných
výpožičných služieb tak, aby jej návštevníci a čitatelia boli spokojní so službami
poskytovanými týmto spôsobom,
plnohodnotné poskytovanie kvalitného verejného prístupu na internet, o ktorý zo
strany verejnosti pretrváva veľký záujem,
starostlivosť o obsah webovej stránky a jej bezchybné fungovanie vrátane povinného
zverejňovania zmlúv a faktúr, ako jej to ukladá novelizácia Občianskeho zákonníka,
Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám; ak to umožní
finančná situácia, webová stránka sa bude formálne inovovať.

4. Poskytovanie základných a špeciálnych
knižnično-informačných služieb
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 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,
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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 a od roku 2012 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.

5. 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
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 bude knižnica pokračovať v spolupráci
na príprave projektov v roku 2012.
PLÁNOVANÉ SPOLOČNÉ PODUJATIA PIATICH VEREJNÝCH KNIŽNÍC V BRATISLAVE V ROKU
2012
• 13. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční
v termíne 26. 3. - 1. 4. 2012. Počas neho Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica
Petržalka zorganizujú spoločne 6. ročník Jarného maratónu s knihou (Maratón
spočíva v tom, že každý pracovný deň v týždni od 26. do 30. marca 2012 sa bude čítať
kniha Romana Brata v inej verejnej bratislavskej knižnici),
• Bratislava, moje mesto 2012 – 3. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov
bude vyhlásený vo februári 2012, potrvá do júna 2012,
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•

Bratislavská burza kníh - 5. ročník (súčasť projektu Bratislava pre všetkých 2012 - dni
otvorených dverí bratislavskej samosprávy) v termíne 19. 4. - 25. 4. 2012.

Ďalej sa budú realizovať konkrétne projekty:
Pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave aj mimo nej
V rámci vzdelávania zamestnancov verejných knižníc v Bratislave knižnica pripraví
v priebehu apríla 2012 v úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave dvojdňový
workshop s lektorkou Karin Kotsch z Nemecka pre detských knihovníkov pracujúcich vo
verejných knižniciach v Bratislave, Bratislavskom samosprávnom kraji aj na Slovensku.
Workshop ukáže nové formy práce s deťmi, možnosti organizácie tvorivých podujatí pre deti
a bude klásť dôraz na inšpiráciu k čítaniu kníh. Finančné náklady na workshop vo veľkej
miere pokryje Goetheho inštitút, knižnica zabezpečí prípravu pracovného priestoru v Galérii
Artotéka a propagáciu podujatia.
Pre návštevníkov bratislavských kúpalísk
V spolupráci so STARZ knižnica pripraví druhý ročník Letného čítania na kúpaliskách.
V rámci tohto projektu ponúkne návštevníkom bratislavských kúpalísk knihy a časopisy, ktoré
si používatelia môžu požičať aj domov. Ide o domáce i zahraničné časopisy z remitendy
a z fondov knižnice, podobne ako knihy – zostatok z Bratislavskej burzy kníh alebo vyradené
z fondu, prípadne dary od vydavateľstiev. Tento projekt sa v roku 2011 u návštevníkov
stretol s dobrým ohlasom, preto by sme v ňom chceli pokračovať.
Pre verejnosť, študentov aj nevidiacich a slabozrakých občanov v Úseku odbornej
literatúry a v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých:
-

Organizácia a riadenie knižníc - cyklus prednášok o riadiacej činnosti knižnice pre
študentov KKIV FiF UK v Bratislave,
Marec, mesiac knihy - podujatie a exkurzia pre žiakov zo ZŠI pre nevidiace
a slabozraké deti,
Služby pre zrakovo znevýhodnených - prednáška a exkurzia v marci 2012 pre
študentov KKIV FiF UK v Bratislave,
Bratislava pre všetkých 2012 - ukážka výcviku vodiacich psov v apríli 2012 pre
verejnosť,
Deň otvorených dverí v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti Dňa
nevidiacich v novembri 2012 pre verejnosť,
Kino pre nevidiacich a slabozrakých 2012 - cyklus filmových projekcií s hlasovým
komentárom pre nevidiacich a slabozrakých občanov,
Čítajme spolu 2012 - cyklus integračných podujatí pre vidiace a nevidiace deti
počas roka 2012 (s podporou Dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2012).

Pre deti a mládež v Úseku literatúry pre deti a mládež:
-

Zem a história života, cyklus prednášok pre deti s obrázkovou prezentáciou
v spolupráci s p. Valentom (február – máj 2012),
Tvorcovia detskej knihy, portréty slovenských spisovateľov,
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-

cyklus Čítanie pre najmenších (cyklus čítaní na rozvíjanie vzťahu najmenších detí
ku knihe a čítaniu) - s podporou Dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2012,
Týždeň slovenských knižníc (26. 3. – 30. 3. 2012),
Noc s Andersenom (tajuplná a dobrodružná noc detí s bohatým programom
strávená v knižnici z piatku 30. marca na sobotu 31. marca 2012),
Deň ľudovej rozprávky 16. 3. 2012,
literárne dielne pre MŠ a deti mladšieho školského veku v spolupráci s PhDr.
Ľudmilou Hrdinákovou z FiF UK v Bratislave (marec - apríl 2012),
Čítame s Osmijankom (pútavé riešenie súťažných úloh z Osmijankovho zošita
v termíne január - máj 2012),
privítanie prvákov v knižnici (september 2012),
výstava Bratislava v rozprávke a výstavy v spolupráci s Goetheho inštitútom
v Bratislave.

Pre verejnosť v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry v Galérii Artotéka:
- koncerty vážnej hudby,
- exkurzie pre študentov,
- výstavy k výročiam jubilujúcich hudobníkov a umeleckých osobností.
Pre seniorov - čitateľov knižnice v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry:
-

pokiaľ sa knižnici podarí v priebehu roka zabezpečiť nákup počítačov, pripraví
v priebehu roka bezplatné školenia na prácu s počítačom pre seniorov - čitateľov
knižnice, pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Pre verejnosť v letnej čitárni U červeného raka od mája do augusta 2012 nielen počas
kultúrneho leta 2012:
-

Bluesové pondelky,
Literárne utorky a Folkové štvrtky (s podporou Dotačného systému Ministerstva
kultúry SR 2012),
výstavy a iné literárne, umelecké a spoločenské podujatia.

Pri príprave podujatí bude knižnica spolupracovať so slovenskými spisovateľmi,
slovenskými vydavateľstvami, Goetheho inštitútom v Bratislave, Slovenským centrom PEN,
Femina – klubom slovenských prozaičiek, s Katedrou knižničnej a informačnej vedy
Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, Školou
knihovníckych
a informačných štúdií, Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave,
Konzervatóriom v Bratislave, 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 2012 navštívi podujatia knižnice 20 000 návštevníkov.
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6. Dotačný systém
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2012
Nakoľko je produktívna činnosť knižnice z finančného hľadiska často obmedzovaná,
knižnica koncom roka 2011 pripravila projekty na podporu svojej činnosti a adresovala ich
Ministerstvu kultúry SR, aby prostredníctvom Dotačného systému na rok 2012 mohla
vo vzťahu k obyvateľstvu v plnej miere rozvíjať oblasti, ktorými chce vyjsť v ústrety nielen
svojim čitateľom a návštevníkom, zrakovo znevýhodneným deťom, ale i obyvateľom
i návštevníkom Bratislavy, ktorí majú radi súčasnú slovenskú literatúru či folkovú hudbu:
1. Nákup knižničného fondu 2012
Cieľom projektu Nákup knižničného fondu 2012 je zabezpečenie doplnenia
knižničného fondu knižnice novými knihami tak, aby jej čitatelia a návštevníci pocítili
nielen zachytenie noviniek z knižného trhu v roku 2012, ale aj doplnenie fondu knihami,
o ktoré prejavili záujem v minuloročnom Prieskume čitateľských záujmov a spokojnosti
s výpožičnými službami 2011.
2. KIS DAWINCI - obnova hlavného servera
Zámerom projektu KIS DAWINCI – obnova hlavného servera je zakúpiť nové
softvérové aj hardvérové vybavenie pre hlavný server, ktorý zabezpečuje kompletnú
automatizovanú prevádzku služieb knižnice na všetkých pracoviskách, a tým zabezpečiť
modernizáciu a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb.
3. Čítanie pre najmenších 2012
Cieľom projektu čítanie pre najmenších je pripraviť pre najmenšie deti z materských
škôl a z prvých ročníkov ZŠ pútavé interaktívne čítania za účasti profesionálnych hercov,
ponúknuť kvalitný umelecký zážitok z čítaného a počutého, napomôcť tak rozvoju ich
fantázie a v neposlednom rade vybudovať u detí vzťah k čítaniu i k samotnej knižnici.
4. Čítajme spolu 2012
Projekt Čítajme spolu 2012 je cyklický, pripravuje sa od roku 2006. Zameriava sa
v prvom rade na integráciu vidiacich a nevidiacich detí prostredníctvom realizovania
nápaditých podujatí, na ktorých sa obe skupiny detí stretávajú, zažívajú spoločné zážitky
z videného a počutého, odnášajú si z nich nové vedomosti a nezriedka aj nové
priateľstvá.
5. Čítajme slovenskú literatúru
Cieľom projektu Čítajme slovenskú literatúru je propagovanie hodnotných aktuálnych
diel slovenskej literatúry vo všetkých žánroch, najmä poézie a prózy, ale aj drámy a nonfiction v pravidelných mesačných cykloch Literárnych utorkov, v letnej sezóne s
častejšou frekvenciou a počas júla a augusta každý týždeň v rámci kultúrneho leta 2012,
prezentovať slovenských autorov a diela na profesionálnej úrovni, ako kultúrnu udalosť,
s účasťou moderátora a hudobným sprievodom a prostredníctvom toho umožniť širšej
verejnosti osobné stretnutie s významnými slovenskými autormi.
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6. Folkové štvrtky U červeného raka
Cieľom projektu Folkové štvrtky U červeného raka je v období od júna do augusta
2012 pripraviť 10 koncertných večerov – dvojkoncertov v priestoroch letnej čitárne
U červeného raka na Michalskej 26 a tým spestriť kultúrnu ponuku letnej Bratislavy jej
návštevníkom i obyvateľom na frekventovanom mieste historického centra Bratislavy.
Tabuľka 3: Projekty na podporu činnosti v roku 2012 - prehľad finančných prostriedkov
Celkový
Požadovaná
Povinná
Por.
Názov projektu
rozpočet v €
dotácia z MK SR
spoluúčasť
č.
v€
knižnice v €
1. Nákup knižničného fondu
5 000
4 750
250 (5%)
2012
2. KIS DAWINCI – obnova
9 000
8 550
450 (5%
hlavného servera
3. Čítanie pre najmenších 2012
2 500
2 375
125 (5%
4. Čítajme spolu 2012
900
855
45 (5%
5. Čítajme slovenskú literatúru
6 805
6 145
660 (9%)
6. Folkové štvrtky U červeného
5 100
4 845
255 (5%
raka
SPOLU
29 305 €
27 520 €
1 785 €

7. Doriešenie rekonštrukcie tzv. Spoločenskej miestnosti
v podzemí na Klariskej 16 a stabilizácie parkanového múra
v čitárni U červeného raka
Keďže mesto ako zriaďovateľ neposkytlo knižnici vzhľadom na zlú finančnú situáciu
na rok 2012 žiadne prostriedky na dokončenie rekonštrukcie tzv. Spoločenskej miestnosti na
Klariskej 16, bude knižnica hľadať iný spôsob ako financovať túto stavbu. Celkovo na
dokončenie vrátane zariadenia chýba cca 220.000 EUR. Knižnica chce v týchto priestoroch
prevádzkovať klub s kultúrnymi aktivitami (literárnymi, výtvarnými, divadelnými, hudobnými
a spoločenskými) aj s možnosťou občerstvenia. Preskúma možnosti financovania z Nórskych
fondov, či programov EÚ, po konzultáciách s vedením mesta, prípadne bude hľadať
prostriedky aj v podnikateľskej sfére. Možné žiadosti o dotácie z Ministerstva kultúry SR
komplikuje skutočnosť, že budovy v správe knižnice nie sú zaradené do zoznamu národných
kultúrnych pamiatok.
Vo veci stabilizácie parkanového múra sa uskutočnil v decembri 2011 z iniciatívy
knižnice a Krajského pamiatkového úradu štátny pamiatkový dohľad, na ktorom majiteľ
objektu Terra Trade s.r.o. prisľúbil vykonať stabilizačné práce do otvorenia sezóny v čitárni
U červeného raka v máji 2012, s podmienkou súčinnosti všetkých zúčastnených orgánov.
Pokiaľ nevzniknú v tomto procese nejaké prekážky, priestor čitárne by sa mohol otvoriť pre
verejnosť v celom rozsahu už v tejto sezóne.
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8. Metodická činnosť
Vnútroknižničná metodická činnosť
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa knižnica zameria na:
-

vyhodnotenie projektov/dotácií za rok 2011 do 20. 1. 2012,
spracovávanie odborných knižničných a propagačných materiálov,
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),
vzdelávanie zamestnancov knižnice,
spoluprácu s neprofesionálnymi organizáciami a inštitúciami.

Úsek literatúry pre deti a mládež zostaví dva bibliografické letáky, ktoré knižnica vydá
vlastným nákladom a ktoré poslúžia ako propagačný materiál na podujatiach pre deti
a mládež:
1) Usmievať sa zakázané! Bibliografický leták pre milovníkov humorne ladených
príbehov v knihách pre deti a mládež. Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave, 2012.
2) Všetky moje strašidlá: Bibliografický leták o tvorbe rakúskeho spisovateľa Thomasa
Brezinu. Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave, 2012.
Vzdelávanie zamestnancov
V oblasti ďalšieho vzdelávania pripraví pre svojich nových zamestnancov školenia na
prácu s knižnično-informačným systémom DAWINCI.
Knižnica podporí ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov zabezpečením ich účasti
na odborných kurzoch, seminároch, workshopoch a pod., ktoré budú organizovať iné
inštitúcie.

Metodická, koordinačná a poradenská činnosť pre verejné knižnice 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 - Odbor knižničnoinformačných služieb, 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 5
neprofesionalizovaných (v 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.
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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.
Knižnica prijala ponuku na post predsedu odbornej poroty v literárnej súťaži Ako
môžem pomôcť planéte Zem, ktorú v prvých mesiacoch roka 2012 organizuje Miestna
knižnica Devínska Nová Ves pre žiakov základných škôl v Devínskej Novej Vsi. Na pozvanie
Miestnej knižnice v Devínskej Novej Vsi sa zúčastní aj slávnostného vyhodnotenia súťaže,
ktoré sa bude konať 8. 3. 2012 v Istracentre v Devínskej Novej Vsi v rámci cyklu podujatí
Región, v ktorom žijem.
Pre zamestnancov verejných knižníc v Bratislave plánuje v apríli 2012 pripraviť
spomínaný dvojdňový workshop s Karin Kotsch.
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. Knižnica pripraví pracovný seminár k spracovávaniu knižničnej štatistiky
verejných knižníc v Bratislave. Pre interné potreby bratislavských verejných knižníc vydá
štatistickú ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných knižníc za rok 2011.
O výsledkoch činnosti verejných knižníc v Bratislave spracuje príspevok pre Občasník
knihovníkov Bratislavského kraja.

9. 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
podujatia knižnice.

na

V súvislosti s propagáciou svojich služieb a podujatí využíva knižnica aj elektronický
priestor. Webové sídlo je pravidelne aktualizované o novinky v oblasti služieb, oznamy,
realizované podujatia aktuálneho mesiaca. Súčasťou online katalógu sú „Novinky vo fonde“,
vďaka ktorým sú čitatelia informovaní o nových dokumentoch v knižnici.
Od marca 2010 je súčasťou propagácie knižnice aj stránka na sociálnej sieti Facebook
(http://www.facebook.com/pages/Mestsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-vBratislave/368432303023), kde sú jej návštevníci informovaní o aktuálnych podujatiach,
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zaujímavých novinkách vo fonde knižnice, zaujímavostiach zo sveta knižníc a súčasťou je aj
postupne dopĺňaná fotogaléria.
Informácie o činnosti aj podujatiach bude propagovať v médiách: Bratislavské noviny,
Sme, in.ba, Knižná revue, Bratislavský kuriér, Bulletin SAK, Občasník knihovníkov
Bratislavského kraja; u partnerov na internete: www.in.ba.sk, www.citylife.sk,
www.infolib.sk,
www.forum.unss.sk,
www.bkis.sk,
www.kalendarakcii.bratislava.sk,
www.citylife.sk, www.mamatata.sk, www.stastniseniori.cz a i.
Propagačný charakter budú mať aj plánované organizované exkurzie žiakov
základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl.
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Komentár k rozpočtu bežných príjmov a výdavkov MKB na r. 2012 - 2014
Mestská knižnica v Bratislave predkladá tento úsporný variant rozpočtu na roky
2012 - 2014.
Na rok 2011 bol MKB odsúhlasený rozpočet krátený oproti minulému roku o 4,84 %
(-7 646.-€). Pre takú organizáciu, akou je knižnica, je veľmi ťažké vysporiadať sa s takým
deficitom finančných prostriedkov. Nakoľko cca 76 % rozpočtu tvoria osobné náklady
(mzdové nákl., poistné, stravné, odstupné, odchodné, nemocenské), knižnica pristúpila aj
k prepúšťaniu pracovných síl a preraďovaniu zamestnancov. Tento fakt si však vynútil ďalšie
náklady na odstupné a odchodné. Znížiť sa museli i materiálové náklady (aj nákup kníh a
tlače), náklady na opravy a údržbu a i. Náklady na položkách služieb sú zväčša zazmluvnené
(softvérové a internetové služby, upratovanie, odvoz odpadu, revízie, služby bezpečnostného
technika, telekomunikačné a poštové služby).
Knižnica nemá žiadnu podnikateľskú činnosť, jej vlastné príjmy plynú z hlavnej
činnosti (zápisné, pokuty, poplatky) a z prenájmu nebytových priestorov, z ktorého býva
odvedená daň. Vlastné príjmy tvoria 7,5 % celkového objemu bežných príjmov. Mestská
knižnica je plne závislá od transferu zriaďovateľa.
Rozpočet na r. 2012 je spracovaný na podklade úsporného variantu r. 2011 aj v jeho
výške, len prerozdelenie niektorých položiek rozpočtu je aktuálnejšie vzhľadom na výsledky
r. 2011.

Klasifikácia bežných príjmov na rok 2012
1. Plán výnosov z hlavnej činnosti MKB:

805 909.- €
63 700.- €

223 001 tržby z predaja služieb: (knižničné príjmy: zápisné, poplatky, pokuty)

36 500.-€

212 003 tržby z prenájmu nebytových priestorov

27 200.-€

243 úroky

70.- €

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

726 000.-€
16 139.-€

Klasifikácia bežných výdavkov na rok 2012

805 909. €

1. Spotrebované nákupy spolu:

101 450.- €

Z toho:
a/Spotreba materiálu

38 750.-€
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- všeobecný materiál, kancelársky materiál

9 700.-€

633006 - kancelársky papier, tonery, pásky do tlačiarní na všetky odborné oddelenia
knižnice, kancelárske potreby, tlačivá knihovníckej techniky, materiál
pre knihársku dielňu,
6 700.- €
633006 - materiál pre údržbu budov – čistiace prostriedky, elektroinštalačný
a vodoinštalačný materiál, a pod.,

2 500.- €

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

25 000.-€

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.

18 000.-€
7 000.-€

- nákup PHM

650.-€

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

200.-€

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

3 200.-€

633 001- drobný hmotný majetok - drobný inventár, regále,
633 002- drobný hmotný majetok - výpočtová technika

2 200.-€
1 000.- €

b/ Spotreba energií

62 700.-€

632001 - elektrická energia
632001 - plyn
632002 - vodné

27 500.- €
32 500.- €
2 700.- €

2. Služby

61 480.- €

- opravy a údržba
10 940.- €
634002 - oprava a údržba motorového vozidla
300.-€
635004 - opravy kancelár. strojov a zariadení,
500.-€
635 006 - oprava špeciálnych zatváračov dverí, maľovanie, výmena ventilov za termostatické,
ostatné drobné opravy v priestoroch knižnice, oprava vodovod. ventilov 10 140.- €
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- cestovné náhrady

150.- €

631001 - cestovné náhrady tuzemské
50.- €
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
100.- €
Preplácanie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa
zúčastnia zahraničných pracovných ciest.
- náklady na reprezentáciu

490.-€

633016 - reprezentačné náklady
Na zabezpečenie minimálneho 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 i.)
- ostatné služby

49 900.-€

632 002- stočné
1 500.-€
632 003 - poštovné, telekomunikačné a koncesné služby
8 800.-€
633013 - softvér a licencie (licencie pokrývajúce operačný systém servera a pristupujúcich
interných i externých užívateľov, databázová licencia)
3 000.-€
634 003 - poistenie auta – povinné, havarijné
340.- €
634 005 - karty, známky, poplatky
100.- €
636 001 - nájomné (nájom a zálohy na energie za ÚKCL na Laurinskej 5 )
11 800.- €
637 001 - náklady na kurzy, semináre, školenia
600.- €
637 002 - náklady na kultúrnu činnosť, zmluvy o umeleckej činnosti, ozvučenia
5 000.- €
637 003 - náklady na propagáciu, inzerciu
200.- €
637 004 - všeobecné služby
14 650.- €
- z toho zazmluvnené služby: - upratovanie fi. RPM
6 900.- €
- softvér.údržba a služby fi. SVOP
2 450.- €
- internetová sieť fi. SANET
2 040.- €
- aktualizácie intern. fi. EURONET
140.- €
- softvér. služby fi. COMPEKO CS.
1 000.- €
- odvoz odpadu , veľký kontajner
1 400.- €
ostatné služby: - deratizácie
120.- €
- drobné služby, čistenie rýn, krtkovanie atď.
600.- €
637 005 - špeciálne služby (revízie)
3 900.- €
- 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)
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637 015 - poistné

10.-€

3. Osobné náklady

621 021.- €

- mzdové náklady (611)
Výška mzdových nákladov je oproti r. 2011 nezmenená.
- zákonné sociálne poistenie (620)

428 731.- €
149 000.- €

Komentár k návrhu plánu práce na roky 2012 – 2014
Mzdové prostriedky celkom
Záväzný ukazovateľ pre rok 2012 je vo výške 428 731 €. Oproti roku 2011 nie je
žiadne navýšenie mzdových prostriedkov, nie sú zohľadnené nárokové úpravy mzdových
stupňov pracovníkov.
Ostatné osobné náklady
Pre rok 2012 plánujeme ostatné osobné náklady vo výške 700 €, za manuálne práce
pri rôznych kultúrnych podujatiach v rámci Kultúrneho leta v letnej čitárni u Červeného raka
a pod.
Priemerná mesačná mzda
Plánovaná výška priemernej mesačnej mzdy pre rok 2012 je 594,48 €. Rast
priemernej mesačnej mzdy oproti r. 2011 je minimálny a aj to len z dôvodu zníženia počtu
zamestnancov.
V návrhu na roky 2012 – 2014 berieme do úvahy náročnú hospodársku situáciu.
V rokoch 2013 až 2014 musíme počítať z nárastom miezd aj z dôvodu úpravy platových
stupňov pri zvyšovaní počtu odpracovaných rokov, na ktorý majú zamestnanci nárok zo
zákona, počítame s miernym 3% nárastom miezd. Až v roku 2014 sa priblížime výške
mzdových prostriedkov z roku 2010.

- sociálne náklady:

43 290.- €

637016 - prísun do sociálneho fondu
642013 - odchodné, odstupné
637014 - stravovanie /formou gastrolístkov fi. DOXX/
642015 - náhrada PN

4 790.- €
7 500.- €
28 500.- €
2 500.- €

4. Dane a poplatky:

4 519.- €

637035 - daň z nájmu prenajatých priestorov

4 519.-€
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5. Ostatné náklady:

1 300.- €

642006 - poplatky Spolku Slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácii knižníc , Lita 300.- €
637012 - bankové poplatky
1 000.- €
6. Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

16 139.-€

Investície:
Na rok 2012 Mestská knižnica v Bratislave nenaplánovala žiadne investície. Dôvodom nie
je fakt, že ich nepotrebuje (inventár i nehnuteľnosti sú značne opotrebované a schátrané),
ale zlá finančná situácia zriaďovateľa.

Plán plnenia ukazovateľa schváleného programu MKB na rok 2012-2014
V súlade s novelou Zák. 586/2004 Z.z. bol aj pre MKB vrámci programu „ Kultúra“,
podprogramu „Organizácia kultúrnych aktivít“ schválený zámer podprogramu „Vysoký
štandard kultúrnosti hlavného mesta“. Cieľom programu bola „Elektronizácia a internetizácia
knižnice“ s merným ukazovateľom „Počet používateľov internetu“.
Nárast ukazovateľa „ Počet používateľov internetu“ si MKB stanovila vo výške + 1,5 %
ročne oproti predchádzajúcemu roku (pre roky 2012-2014).

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2013 a 2014
Celkové náklady na činnosť na rok 2013 plánujeme mierne navýšené oproti r. 2012,
na rok 2014 oproti predchádzajúcemu roku o 3,65 %. Oproti r. 2012 sme navýšili náklady na
nákup knižného fondu, inventáru – nákup regálov, výpočtovej techniky (v každom oddelení
knižnice je internetové štúdio pre čitateľov, zastarané a nefunkčné typy počítačov musíme
pravidelne obmieňať).
Mzdové náklady v r. 2013 sme naplánovali navýšené o 2,95 % a v r. 2014 tiež o 3 %
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Plánujeme mierne navýšiť knižničné poplatky a zintenzívniť propagáciu na krátkodobé
nájmy. V tejto súvislosti chceme upozorniť, že knižnici by pomohlo, ak by sa dokončili
stavebné práce na spoločenskej miestnosti na Klariskej 16, ktoré sa realizovali
prostredníctvom organizácie Paming, ale od roku 2009 stagnujú. Tento priestor môže slúžiť
knižnici na kultúrne akcie i na krátkodobý nájom iným organizáciám, najmä na kultúrne a
spoločenské podujatia.
Vlastné príjmy plánujeme mierne navýšené, a to o 1,6 % oproti predchádzajúcim
rokom. Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa plánujeme v r. 2013 navýšené
o 4,71 % a v r. 2014 o 3,67 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
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Návrh kapitálových výdavkov MKB na r. 2012 - 2014
Mestská knižnica v Bratislave pre rok 2011 v pôvodnom návrhu rozpočtu požadovala
finančné prostriedky potrebné na dokončenie rozpracovaného projektu „Spoločenskej
miestnosti“ (v suterénnych priestoroch MKB na Klariskej 16). Tento priestor je pre knižnicu
veľmi potrebný, a to na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí. Rekonštrukciu začal
Paming už v r. 2006 a momentálne hrozí znehodnocovanie realizovaných investícií. Keďže
dokončenie „Spoločenskej miestnosti“ by mal mať vo svojom návrhu kapitálových výdavkov
momentálne Paming, prihovárame sa za jeho dokončenie v čo najkratšom možnom čase.
Za rok 2011 MKB neboli odsúhlasené žiadne kapitálové finančné prostriedky.
Chápeme vážnosť finančnej situácie mesta, preto sme pre rok 2012 nenaplánovali
žiadne kapitálové výdavky. Avšak priestory a technické zariadenie, ktoré Mestská knižnica
využíva, sú značne opotrebované a niektoré chátrajú. Finančné prostriedky stačia len na
drobné opravy.
V technicky zlom stave sú dve kotolne a potrebovali by rekonštrukciu, (posledné
rekonštrukcie boli na Kapucínskej č. 3 pred 44 rokmi a na Klariskej č. 16 pred 20 rokmi).Preto
sme na r. 2013 naplánovali kapitálové výdavky v hodnote 25 tis. €.
Rekonštrukciu si vyžaduje i výťah na Klariskej č. 16 , ktorý je permanentne využívaný
nielen zamestnancami, ale i nevidiacimi návštevníkmi Oddelenia pre slabozrakých
a nevidiacich (2. posch.). Pritom schodisko je v tejto budove točité, a tým i nebezpečné
a nepoužiteľné pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov. Výťah je 41-ročný a po technickej
stránke nevyhovuje, kazí sa, a náhradné súčiastky sa už nevyrábajú. Tieto kapitálové výdavky
vo výške 30 tis. eur sme naplánovali na r. 2014.

V Bratislave dňa 30. 1. 2012
Mgr. Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
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