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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Mestská kniţnica v Bratislave
Sídlo organizácie: Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Zriaďovateľ:
Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
Kontakt:
tel./fax: 02/544 35 148, e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Adresa internetovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ organizácie:
Juraj Šebesta, PhD.
Námestník riaditeľa:
Mgr. Marta Marková
Úsek ekonomiky:
Ing. Viera Michalcová
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: PhDr. Eva Klobušická
Úsek odbornej literatúry: PhDr. Ľudmila Bokníková do 31. 1. 2010
Mgr. Miroslava Valentíková od 1. 2. 2010
Úsek literatúry pre deti a mládež: Bc. Kvetoslava Manová
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie: Mgr. Eva Šulajová

1900

Mestská knižnica v Bratislave si v aktuálnom roku pripomína 110. výročie
založenia, ktoré sa naplní 1. októbra 2010.

2010
110 rokov kniţničnej práce ju vyprofilovalo na silnú komunitnú, vzdelanostnú
a informačnú mestskú inštitúciu s pevným vzťahom k Bratislave, jej obyvateľom a domácim
i zahraničným návštevníkom. Ako jedna z najstarších verejných kniţníc na Slovensku aj
vo svojom meste chce pokračovať v rozvíjaní odkazu spred stodesiatich rokov – patriť
ľuďom, pracovať so všetkými vekovými
vrstvami obyvateľstva a prispievať
k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti. Kniţnica v aktuálnom roku informuje verejnosť o 110.
výročí zaloţenia na kaţdom vydanom materiáli a v týţdni výročia chystá viacero aktivít pre
širokú verejnosť. Vyvrcholením osláv by mal byť celoslovenský odborný seminár pre
knihovnícku odbornú verejnosť Audioknihy v kniţniciach s významnými odborníkmi z Českej
a Nemeckej republiky, ktorý by mal poukázať na moţnosti ďalšieho rozvoja kniţníc na
Slovensku v oblasti modernej, rozvíjajúcej sa digitalizačnej spoločnosti 21. storočia.

PLNENIE HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI
V 1. POLROKU 2010
Ukazovateľ
Nákup dokumentov
Čitatelia
Výpoţičky
Návštevníci kniţnice SPOLU
na podujatiach
z toho
na webovej stránke

Plán na rok
2010
3 200
8 450
255 000
170 000
20 000
60 000
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Skutočnosť
1. polrok 2010
807
5 340
125 570
109 102
17 264
40 676

Plnenie ročného
plánu
25,2 %
63,2 %
49,2 %
64,2 %
86,3 %
67,8 %

110. výročie zaloţenia Mestskej kniţnice v Bratislave 1900 - 2010
V 1. polroku 2010 sa za čitateľa Mestskej kniţnice v Bratislave (ďalej len kniţnice)
zaregistrovalo 5 340 občanov, ktorí zrealizovali 125 570 výpožičiek. Kniţnicu navštívilo
spolu 109 102 návštevníkov, z toho 17 264 navštívilo kniţničné podujatia, 40 676
návštevníkov vyuţilo sluţby prostredníctvom webovej stránky a pracoviská kniţnice osobne
navštívilo 51 162 návštevníkov - z nich 10 929 vyuţilo verejný prístup na internet.
Plnenie ročného plánu činnosti je nad očakávanie úspešné, kniţnica má uţ v polovici
roka 2010 štyri plánované poloţky splnené na viac ako 50 %. Rastie počet registrovaných
čitateľov, vrátane počtu návštev podujatí a webovej stránky, na ktorej poskytuje kniţnica
plnohodnotné sluţby v rámci online katalógu i online sluţieb.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet návštevníkov na webovej
stránke vzrástol o 6 090, na podujatiach o 5 219, a osobné návštevy v kniţnici o 869 a to
napriek tomu, ţe sa neobnovila premávka električkovej dopravy po Kapucínskej ulici, aj keď
sa tak malo stať uţ v máji 2010. Oprava tunela pod hradom má byť skolaudovaná 15.
augusta 2010, doprava po Kapucínskej ulici sa obnoví zrejme aţ od septembra 2010. O to
potešujúcejší je nárast návštevnosti kniţnice v aktuálnom polroku.
V 1. polroku 2010 zaznamenala kniţnica úspešné splnenie týchto úloh:
-

-

-

-

-

-

-

-

vedúci úsekov a zamestnanci v sluţbách zabezpečili bezproblémovú dvojzmennú
prevádzku všetkých pracovísk. Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry poskytoval
sluţby 55 hodín týţdenne, letná čitáreň U červeného raka 70 hodín týţdenne, Úsek
odbornej literatúry, Úsek literatúry pre deti a mládeţ a Úsek hudobnej a umenovednej
literatúry 51 hodín týţdenne. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých poskytovalo
sluţby 16 hodín týţdenne,
kniţnica pripravila a zabezpečila sluţby počas Bratislavy pre všetkých v sobotu 24.
apríla (na všetkých úsekoch) a v nedeľu 25. apríla (v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry a v Úseku odbornej literatúry), pričom uţ v piatok 23. 4. pripravila pre deti
slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaţe Bratislava, moje mesto v Primaciálnom
paláci, pre verejnosť pripravila 3. ročník Bratislavskej burzy kníh a ďalšie pútavé
podujatia,
od 4. mája sa spustil automatizovaný výpoţičný systém (zápis čitateľov a evidencia
absenčných výpoţičiek) v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5,
čím kniţnica úspešne zavŕšila implementáciu kniţnično-informačného systému
DAWINCI do kniţničných procesov,
v letnej čitárni U červeného raka, Michalská 26 sa otvorila sezóna od 19. mája 2010,
sluţby v nej sa poskytovali od pondelka do nedele v počte 70 hodín týţdenne,
teda kaţdý deň v týţdni od 9:00 do 19:00 hod.,
kniţnica získala grantovú podporu Ministerstva kultúry SR v štyroch projektoch:
Nákup kníh, Kniţnica na pomoc svojim čitateľom - seniorom, Čítanie pre najmenších
a Pramene - prezentácia slovenských literárnych klubov (viac v časti 5. Metodická
činnosť a spolupráca s verejnými kniţnicami v Bratislave),
aktívne sa zapojila do celonárodnej ankety Moja naj kniha a jej sprievodnej akcie
Moja naj kniha pastelkami, pri ktorej spolupracovala s bratislavskými základnými
školami,
pomohla prekonať slovenský rekord zapojením sa do celoslovenského detského
čitateľského maratónu Čítajme si, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri
Slovenskom výbore UNICEF,
úspešne spolupracovala s verejnými kniţnicami v Bratislave v oblasti štatistickej
a metodickej poradenskej činnosti i v oblasti realizovania spoločných podujatí.
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HLAVNÉ ÚLOHY V 1. POLROKU 2010
Kniţnica pokračovala v 1. polroku 2010 v plnení úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti
na rok 2010:
1.
2.
3.
4.
5.

venovala sa automatizácii kniţnično-informačných procesov
utvárala a sprístupňovala univerzálny kniţničný fond,
poskytovala základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby,
organizovala kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládeţ, dospelých,
venovala sa vnútrokniţničnej metodike a spolupracovala s verejnými kniţnicami
v Bratislave

1. AUTOMATIZÁCIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH PROCESOV
4. mája 2010 kniţnica spustila automatizované výpoţičné sluţby kniţnično-informačného
systému (ďalej len KIS) DAWINCI na svojom poslednom pracovisku – v Úseku krásnej
a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5, ktoré symbolicky v 110. roku výročia zaloţenia
kniţnice, začalo poskytovať plnohodnotné automatizované výpoţičné sluţby vrátane
elektronickej evidencie čitateľov a návštevníkov.
Automatizáciou svojho posledného pracoviska kniţnica ukončila implementáciu KIS
DAWINCI do kniţničných procesov.
Spustenie automatizácie v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry zahŕňalo
viacero dôleţitých krokov – nákup a inštaláciu potrebného materiálneho a technického
vybavenia vrátane rekonštrukcie elektrických rozvodov, kvôli čomu bol úsek od 22. 3. do
1. 4. 2010 zatvorený, realizovanie školení všetkých zamestnancov úseku na prácu s KIS
DAWINCI a samotné spustenie výpoţičného modulu do prevádzky.
Pripravila sa objednávka výroby a realizovala sa inštalácia nového výpoţičného pultu
prispôsobeného potrebám inštalovania počítačovej techniky, z prízemia sa odstránili klasické
lístkové katalógy, priestor po nich sa vyuţil na inštaláciu 3 počítačov, ktoré umoţňujú rýchly
a pohodlný prístup na internet na prízemí úseku pre verejnosť, predovšetkým pre
zahraničných pouţívateľov. Ďalších 5 nových počítačov slúţilo na realizáciu školení
zamestnancov úseku v 2. štvrťroku 2010, následne od 4. mája 2010 sa prostredníctvom nich
spustila automatizácia kniţničných procesov. Automatizácia všetkých pracovísk kniţnici
umoţní zjednotiť poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb pre verejnosť.
Pokračovalo sa aj v realizovaní školení nových zamestnancov ostatných pracovísk na
prácu s modulom KIS DAWINCI – Výpoţičky.
Priebeţná obnova počítačov v hudobnom a internetovom štúdiu Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry postupne spôsobuje opätovné zvýšenie záujmu o vyuţívanie
internetu, ktorý je vo veľkej miere závislý od kvalitného technického vybavenia, ako aj od
bezporuchového pripojenia na sieť.
Počas 1. polroka 2010 sa s firmou SVOP, s.r.o. Bratislava priebeţne konzultovali
úpravy redakčného systému, ktorý by mal slúţiť pre účely úprav vlastnej webovej stránky.
V KIS DAWINCI sa riešili nastavenia štatistických výstupov, aby zohľadňovali reálny stav
výkonov kniţnice.
V Úseku literatúry pre deti a mládeţ sa inštalovala lokálna počítačová sieť VLAN,
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry získal samostatné pripojenie na internet
prostredníctvom Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy, ktoré funguje na princípe optického kábla.
Po zavedení automatizácie kniţnično-informačných procesov sa však v tomto úseku objavili
časté výpadky pripojenia, ktoré, ak budú pokračovať, bude potrebné v ďalšom období riešiť.
Kniţnica za symbolický poplatok získala multilicenciu na balík programov Microsoft
Office 2007 na základe vyuţitia ponuky firmy TechSoup Slovakia na portáli Infolibu.
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Počítačové vybavenie jednotlivých pracovísk a internetové sluţby v 1. polroku 2010

Úsek krásnej a cudzojazyčnej
literatúry
Úsek odbornej literatúry
a ONS
Úsek literatúry pre deti
a mládeţ
Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry
SPOLU

Počet
počítačov
prístupných
pre
verejnosť

Počet
počítačov
s pripojením
na internet
pre verejnosť

Počet
prístupov
pouţívateľov
na internet

Počet prístupov
pouţívateľov na
internet
prostredníctvom
WiFi zóny

13

10

4 200

117

4

3

1 378

187

8

8

2 215

0

9

9

2 758

74

34

30

10 551

378

Webová stránka www.mestskakniznica.sk
V 1. polroku 2010 kniţnica zaznamenala na svojej webovej stránke 40 676 návštev,
čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 6 090 návštev viac. Pozornosť sa
venovala aktualizáciám webovej stránky, na ktorej bolo prostredníctvom www.naj.sk
zaznamenaných 40 676 návštev. Na webovej stránke boli pre verejnosť sprístupnené
elektronické prihlášky za čitateľa, ktoré značne zjednodušujú registráciu za čitateľa
a zároveň šetria čas najmä deťom do 15 rokov. Pozornosť sa venovala všetkým
podstránkam, osobitne časti Verejných kniţníc v Bratislave, kde sa vytvorila nová podstránka
Metodika, na ktorej sú sprístupnené domáce i zahraničné kniţničné materiály, ktoré sú
dôleţité pre činnosť kniţníc.

2. UTVÁRANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU

Utváranie kniţničného fondu patrí medzi najdôleţitejšie aspekty poskytovania
plnohodnotných sluţieb verejnosti. Obnova fondu, aktuálna študijná či detská
literatúra, novinky z beletrie aj odbornej literatúry tvoria dôleţitý činiteľ ovplyvňujúci
spokojnosť pouţívateľov. Okrem vlastného rozpočtu na nákup dokumentov kniţnica
v snahe budovať kvalitný kniţničný fond vyuţíva aj grantový systém Ministerstva
kultúry SR z toho dôvodu, ţe s funkciou regionálnej kniţnice pre celú Bratislavu,
a teda aj jej obyvateľov, nestačí pokrývať ich potreby v oblasti nákupu dokumentov.
Preto potrebuje stálu a silnú podporu svojho zriaďovateľa.
Akvizícia a katalogizácia kniţničného fondu prebiehala v Úseku fondov v KIS
DAWINCI. Nákup dokumentov sa realizoval prostredníctvom akvizičnej komisie v súlade
s platným Akvizičným poriadkom. Súbeţne sa pokračovalo v retrokatalogizácii kniţničného
fondu v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, spracovával sa fond uloţený v sklade
a v študovni na 2. poschodí.
V 1. polroku 2010 sa nakúpilo 807 nových dokumentov vo finančnej hodnote
7 002,08 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka kniţnica nakúpila o 112
dokumentov menej. Polročný plán nákupu splnila na 25,2 %.
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Prehľad nákupu nových dokumentov k 1. polroku v rokoch 2006 – 2010
1. polrok
Počet nových dokumentov
získaných kúpou

2006

2007

2008

2009

2010

1 889

953

1 946

919

807

Darom bol fond doplnený o 506 dokumentov vo finančnej hodnote 2 376,45 €.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka získala kniţnica rovnaký počet darovaných
dokumentov.
Spolu do knižnice pribudlo 1 313 dokumentov vo finančnej hodnote 9 378,53 €
(o 112 menej ako v rovnakom období minulého roka), z toho bolo 1 200 kníh a 113
špeciálnych dokumentov.
Úbytok kniţničného fondu z dôvodov opotrebovanosti, zastaralosti, poškodenia či
straty predstavoval 2 840 dokumentov vo finančnej hodnote 3 634, 73 €. Vyradil sa 1
špeciálny dokument a 2 839 kníh. Najviac dokumentov vyradil Úsek literatúry pre deti
a mládeţ.
Kniţničný fond bol takmer celý prístupný verejnosti vo voľnom výbere.
Stav knižničného fondu k 30. 6. 2010 tvorilo 275 442 dokumentov, z nich bolo 232 466
kníh (84,4 %) a 42 976 špeciálnych dokumentov (15,6 %).

3. POSKYTOVANIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Kniţnično-informačné sluţby obyvateľom a návštevníkom mesta poskytovali
špecializované pracoviská kniţnice v dvojzmennej prevádzke a ako najpreferovanejšia
činnosť kniţnice v 1. polroku 2010 zahŕňali komplex činností od poskytovania základných
a špeciálnych kniţničných sluţieb cez utváranie kniţničného fondu, automatizáciu
kniţničných činností, automatizáciu a internetizáciu aţ po organizovanie bohatého spektra
podujatí pre verejnosť.
Mestská kniţnica poskytovala verejnosti:


základné služby

- výpoţičné sluţby prezenčné (v kniţnici)
- výpoţičné sluţby absenčné (mimo priestorov kniţnice)
- predlţovanie výpoţičnej doby vypoţičaných dokumentov
- ústne faktografické a bibliografické informácie


špeciálne služby

- rezervovanie poţadovaných dokumentov
- písomné spracovanie bibliografií a rešerší z kniţničného fondu
- internet a WiFi zóna - zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom
- sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov a hier
- vydávanie publikácií
- knihárske sluţby
- tlač vlastných dokumentov z počítača
- kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu kniţnice
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špeciálne služby pre zrakovo znevýhodnených občanov:

- technické pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich
- počítač s hlasovým výstupom a skenerom s prístupom na internet


ďalšie služby:

- výstavy a výstavky
- exkurzie a prednášky
- kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre deti, mládeţ a dospelých.
Kniţnica poskytovala sluţby na všetkých svojich pracoviskách:
ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY (ÚKCL), LAURINSKÁ 5
Na najväčšom pracovisku kniţnice, ktoré je priamym potomkom kniţnice zaloţenej
v roku 1900, sa v 1. polroku 2010 kládol dôraz na zavedenie automatizácie kniţničnoinformačných procesov (viac v časti 1. Automatizácia kniţnično-informačných procesov), na
rozvoj práce s čitateľmi – seniormi a na prípravu podujatia a školení základnej počítačovej
gramotnosti pre túto kategóriu, ktoré na rok 2010 podporilo v grantovom systéme
Ministerstvo kultúry SR a tieţ na prevádzku letnej čitárne U červeného raka.
Za čitateľa sa v ÚKCL zaregistrovalo 2 105 občanov. Zloţenie čitateľov v tomto úseku
tvoria dospelí občania (46,5 %), dôchodcovia (27,4 %), študenti (21,6 %), iné kategórie –
ŤZP, poberatelia dávok v hmotnej núdzi (2,5 %), a deti do 15 rokov (1,9 %). Úsek osobne
navštívilo 22 051 návštevníkov, z nich 4 200 vyuţilo internetové sluţby na kniţničných
počítačoch, 117 návštevníkov vyuţilo WiFi pripojenie na internet, 1 976 sluţby študovne a
1 853 sluţby letnej čitárne U červeného raka. Medzi najvyuţívanejšie kniţničné sluţby patrili
výpoţičné sluţby a individuálna práca s čitateľom. Zo špeciálnych sluţieb návštevníci
naďalej najviac vyuţívali internet, rezervovanie literatúry a kopírovanie z kniţničného fondu.
Pracovníci poskytli 613 bibliografických a 344 faktografických informácií. Zrealizovali 65 109
výpoţičiek, z toho 50 445 absenčných domov a 14 664 prezenčných v kniţnici. Pre verejnosť
úsek pripravil 1 podujatie, 2 výstavy a 6 exkurzií. Návštevnosť výstav sa nesledovala,
exkurzie a podujatie navštívilo 162 návštevníkov.
Čitatelia mali k dispozícii 13 počítačov, z nich 10 s pripojením na internet a v priestore
ÚKCL im slúţilo 22 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne 10,5 krát navštívil pracovisko a vypožičal si 31 dokumentov.
LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA, MICHALSKÁ 26
Letná čitáreň U červeného raka bola pre verejnosť sprístupnená 19. mája 2010
o 9:00 hodine. Čitáreň je verejným a bezplatne prístupným miestom pre obyvateľov
i návštevníkov Bratislavy, ktorí majú k dispozícii 30 titulov odoberaných denníkov
a časopisov v 40 exemplároch. Ďalšie (aj cudzojazyčné) získava kniţnica ako dar od
Českého centra Bratislava, od redakcií Literárneho týţdenníka, Bratislavských novín a od
spoločnosti Mediage (časopis Miau). V čitárni prezentuje vlastné propagačné materiály
Kancelária pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Deti
majú k dispozícii Detský kútik s knihami, omaľovánkami, farbičkami a kriedami.
Čitáreň je otvorená od pondelka do nedele od 9:00 do 19:00 hod., spolu 70 hodín
týţdenne. Od 19. mája do 30. júna - za 43 dní činnosti - ju navštívilo 1 853 návštevníkov,
ktorí si vypoţičali si 5 098 denníkov a časopisov. Denná návštevnosť je priemerne 43
návštevníkov.
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Čitáreň je od počiatku svojej činnosti známa prípravou pútavých hudobných a
literárnych podujatí pod holým nebom, z ktorých väčšina je súčasťou prebiehajúceho
oficiálneho Kultúrneho leta 2010. Od apríla 2010 v rámci Bratislavy pre všetkých do konca
júna 2010 v rámci Kutúrneho leta 2010 sa v nej uskutočnilo 11 podujatí.
Uţ v deň sprístupnenia čitárne pre verejnosť 19. mája 2010 sa v nej mal konať
literárny večer košickej pobočky PEN Wi poésie. Pre nepriaznivé počasie sa však toto
podujatie preloţilo do Galérie Artotéka.
Po minuloročných dobrých skúsenostiach sa v čitárni aj v aktuálnom roku konala
výstava bonsajov a suiseki s názvom Krása bonsajov, ktorú kniţnica pripravila v spolupráci s
Bonsaj centrom v Bratislave a Veľvyslanectvom Japonska v SR. Návštevníkov opäť upútali
nádherné bonsaje úctyhodného veku aj suiseki - kamene opracované holou ľudskou rukou
do príslušného tvaru.
Koncert ţiakov z bratislavskej ZUŠ J. Albrechta oţivil priestory čitárne hudbou,
nesúcou sa z priekopy aţ do centra mesta. Prezentácie tvorby finalistov súťaţe Anasoft litera
2010 – Mária Kopcsaya a Veroniky Šikulovej prilákali do čitárne mnoho priaznivcov literatúry,
rovnako zapôsobila aj prezentácia nového románu Márie Bátorovej s názvom Hľadanie
stredu dnes. Priaznivci literatúry si prišli na svoje aj počas prezentácie Českého centra PEN.
Jeden z najväčších záţitkov si z čitárne odnášali deti z divadelného predstavenia
Paskudárium, ktoré bravúrne zahrali členovia divadla PIKI – Katarína Aulitisová a Ľubomír
Piktor. Predstavenie bolo naštudované na motívy knihy Dušana Taragela Rozprávky pre
neposlušné deti.
Počas letných mesiacov aţ do septembra 2010 oţivujú priestory čitárne dve výstavy:
plastiky s bratislavskou tematikou Jany Benkovskej s názvom Prešporok vysnený a zasnený
a obrazy s názvom BratisLOVE Niny Weisslechner.
V čitárni mali návštevníci k dispozícii 60 miest na sedenie.
ÚSEK ODBORNEJ LITERATÚRY (ÚOL), KLARISKÁ 16
V ÚOL sa za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 1 349 občanov. V zloţení čitateľov
prevládala kategória dospelých pracujúcich občanov (51,6 %) a študenti (39,1 %).
Dôchodcovia tvorili 6,3 %, iné kategórie 2,0 % a deti do 15 rokov 1,0 % celkového počtu
čitateľov. Zo sluţieb úseku sa najviac vyuţívali výpoţičné a bibliograficko – informačné
sluţby (poskytli 130 bibliografických a faktografických informácií), individuálne odborné
konzultácie, internet a kopírovanie z kniţničného fondu. Úsek osobne navštívilo 11 796
návštevníkov, z nich 2 489 vyuţilo sluţby študovne, 1 374 internetové sluţby na kniţničných
počítačoch a 187 návštevníkov vyuţilo WiFi pripojenie na internet. Zrealizovalo sa 23 330
výpoţičiek, z toho 16 826 absenčných domov a 6 504 prezenčných v kniţnici. Úsek od
februára do mája 2010 pripravil 12 prednášok pre študentov Katedry kniţničnej a informačnej
vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci predmetu Organizácia
a riadenie kniţnice, na ktorých sa zúčastnilo 128 študentov.
Čitatelia mali k dispozícii 3 počítače, z nich dva s pripojením na internet.
V priestore ÚOL je 30 miest na sedenie.
Jeden čitateľ takmer 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 17 dokumentov.
ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH (ONS), KLARISKÁ 16
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých sa počas 1. polroka 2010 podieľalo
na zisťovaní a odstraňovaní chýb v štatistických výstupoch z KIS DAWINCI, ktoré
spôsobovali pokles počtu výpoţičiek. Predpokladáme, ţe odstránenie chýb
a nezapočítaných výkonov bude prospešný pre všetky pracoviská kniţnice a prejaví sa v 2.
polroku 2010 nárastom štatisticky sledovaných poloţiek. V ONS sa od začiatku roka 2010
zároveň zmenil spôsob štatistického sledovania počtu výpoţičiek zvukových kníh, ktoré sú
načítané na magnetofónových kazetách (jedna kniha - jeden titul mohol byť načítaný aj na 10
kazetách – kniţničných jednotkách) a moderných nosičoch CD a DVD. Kým do roku 2010 sa
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sledoval počet poţičaných kniţničných jednotiek, od roku 2010 sa sleduje počet poţičaných
titulov, čomu sa prispôsobil aj plán počtu výpoţičiek ONS, ktorý zohľadňuje reálny počet
poţičaných špeciálnych dokumentov.
Za čitateľa ONS sa zaregistrovalo 143 zrakovo znevýhodnených občanov. Oddelenie
osobne navštívilo 956 návštevníkov, z nich štyria vyuţili internetové sluţby na počítači s
hlasovým výstupom. Zrealizovalo sa 8 266 výpoţičiek titulov dokumentov ONS, z toho 8 130
absenčných domov a 86 prezenčných v priestoroch oddelenia. ONS pripravilo tri podujatia,
vrátane obľúbenej ukáţky výcviku vodiacich psov. Podujatia navštívilo spolu 473
návštevníkov.
Čitatelia ONS mali k dispozícii jeden počítač s hlasovým výstupom a pripojením na
internet. V priestore ONS sa nachádza 6 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne viac ako 6-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 58 titulov
špeciálnych dokumentov.
ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ (ÚLDM), KAPUCÍNSKA 3
V priebehu 1. polroka 2010 sa v ÚLDM za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 1 306
občanov, z nich 38,2 % tvorili deti do 15 rokov, 34,4 % študenti, 19 % dospelí čitatelia, 6,7 %
dôchodcovia a 1,5 % iné kategórie. Úsek osobne navštívilo 10 413 návštevníkov, z nich 152
vyuţilo sluţby študovne a 2 215 internetové sluţby na kniţničných počítačoch. Detskí
čitatelia najviac vyuţívali výpoţičné a internetové sluţby. Zrealizovalo sa 18 484 výpoţičiek,
z toho 18 031 absenčných domov a 453 prezenčných v kniţnici. Pre deti a mládeţ pripravil
úsek 26 detských podujatí a 20 exkurzií. Podujatia a exkurzie navštívilo spolu 1 044 detských
návštevníkov.
Deti a mládeţ mali k dispozícii 8 počítačov s pripojením na internet. V študovni môţu
vyuţívať farebnú tlačiareň a skener A4. V priestore ÚLDM sa nachádzalo 24 miest na
sedenie.
Jeden čitateľ priemerne 8-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 14 dokumentov.
ÚSEK HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY (ÚHUL), KAPUCÍNSKA 1
V 1. polroku 2010 sa v ÚHUL za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 437 občanov.
Zloţenie čitateľov tvorili najmä študenti (51 %.) Zvyšok tvorili dospelí čitatelia (36,4 %),
dôchodcovia (7,6 %), iné kategórie (4,3 %) a deti do 15 rokov (0,7 %). Úsek osobne
navštívilo 5 946 návštevníkov, z nich 2 758 vyuţilo internetové sluţby na kniţničných
počítačoch a 74 WiFi pripojenie na internet, 483 sluţby študovne umenovednej literatúry a
34 sluţby hudobného štúdia. Pracovníci poskytli 301 bibliografických a faktografických
informácií. Zrealizovalo sa 10 381 výpoţičiek, z toho 3 871 absenčných domov a 6 510
prezenčných v kniţnici. Pre verejnosť pripravil úsek 7 koncertov a 4 exkurzie. Koncerty
a exkurzie navštívilo spolu 300 návštevníkov.
Čitatelia úseku mali k dispozícii 9 počítačov s pripojením na internet. V umenovednej
študovni môţu vyuţívať skener A3, hudobné a internetové štúdio disponuje farebnou
tlačiarňou. V priestore úseku sa nachádza 35 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne 14-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 24 dokumentov.
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4. ORGANIZOVANIE KULTÚRNO-VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ PRE DETI, MLÁDEŽ A
DOSPELÝCH
V rámci kultúrno-vzdelávacích podujatí pre verejnosť sa organizovali kultúrne,
vzdelávacie a hudobné podujatia, výstavky aj exkurzie. V 1. polroku 2010 sa uskutočnilo
116 podujatí, ktoré navštívilo 17 264 návštevníkov. V rámci podujatí sa zabezpečilo 37
exkurzií pre 680 účastníkov.
Týždeň slovenských knižníc 22. 3. – 26. 3. 2010
Kniţnica sa zapojila do celoslovenského Týţdňa slovenských kniţníc (ďalej TSK),
ktorého 10. ročník vyhlásila Slovenská asociácia kniţníc v týţdni 22. 3. – 26. 3. 2010.
V TSK kládla kniţnica dôraz na organizovanie podujatí pre deti a mládeţ, nakoľko
mesiac marec rezonuje u detí, dospelých i v školách a v povedomí celej verejnosti ako
mesiac knihy.
4. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý organizujú spoločne verejné kniţnice
v Bratislave (Mestská kniţnica v Bratislave, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov,
Kniţnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna kniţnica Petrţalka) bol venovaný spomienke na
130. výročie úmrtia Mateja Hrebendu. V duchu odkazu tohto ľudového buditeľa a zberateľa
sa od 22. 3. do 26. 3. 2010 kaţdý deň v inej zúčastnenej kniţnici deťom čítala kniha Malá
princezná autora Jána Uličianskeho.
Workshop s nemeckou detskou literatúrou Mánia kníh prichádza / Büchermanie
kommt, na ktorom sa zúčastnilo 96 ţiakov 2., 3. a 6. ročníka základných škôl, mal taký
úspech, ţe vyvolal odozvu pedagógov zo Základnej školy na Hlbokej ulici v Bratislave –
písomné poďakovanie za pekné a vydarené podujatie, ktorému sa ţiaci potešili a ktorého by
sa opätovne radi zúčastnili. Podstata workshopu bola v aktivitách pre deti naviazaných na
konkrétne literárne diela. V rámci riešenia úloh si ţiaci precvičili nemecké jazykové zručnosti
– písanie, komunikáciu, čítanie a počúvanie s porozumením.
Mestská kniţnica sa aktívne pridala k pokusu vytvoriť najpočetnejší slovenský detský
čitateľský maratón Čítajme si, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore
Unicef. Vo štvrtok 25. marca 2010 prekonali slovenské deti svoj rekord vo verejnom čítaní
z predchádzajúceho roku. Čítalo sa na 139 miestach v 81 mestách Slovenska. Do čítania sa
zapojilo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov. Bolo ich o 10 436 viac ako v roku 2009.
Fotografie zachytávajúce čítanie, ktoré za podpory kniţnice prebiehalo v Základnej škole na
Karloveskej ul. č. 61 v Bratislave, sú umiestnené na www.mestskaniznica.sk - Fotogaléria
podujatí.
Pri príleţitosti Dňa učiteľov sa v Galérii Artotéka konal komorný koncert, na ktorom
odzneli skladby S. Myersa, A. Giampieriho, A. Mangorého, F. Poulenca a ďalších
skladateľov v podaní študentov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Bratislava pre všetkých 23. 4. - 25. 4. 2010
7. ročník projektu Bratislava pre všetkých prilákal do ulíc Bratislavy mnoţstvo
návštevníkov, ktorí vyuţili Dni otvorených dverí na návštevu a vyuţitie sluţieb všetkých
organizácií samosprávy hl. mesta SR Bratislavy vrátane našej kniţnice.
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23. 4. 2010
Kniţnica uţ v piatok 23. 4. o 13:00 hodine pripravila pre deti v spolupráci so svojím
zriaďovateľom slávnostné vyhodnotenie výsledkov literárnej súťaţe Bratislava, moje mesto
v priestoroch konferenčnej miestnosti Primaciálneho paláca. Súťaţ, prebiehajúcu od 15. 10.
2009 do 15. 3. 2010, zorganizovala spoločne so Staromestskou kniţnicou, Kniţnicou
Ruţinov, Kniţnicou Bratislava – Nové Mesto a s Miestnou kniţnicou Petrţalka.
Do súťaţe sa zapojili jednotlivci i celé kolektívy ţiakov základných škôl zo všetkých
bratislavských okresov i zo základnej školy zo Stupavy, spolu ich bolo 24. Odovzdali 303
súťaţných prác, z ktorých bolo 89 výtvarných. V nich vyjadrili svoj vzťah k Bratislave, opísali
svoje záţitky, poukázali v dobrom slova zmysle i kriticky na veci, ktoré Bratislavu tešia
i trápia. Odborná porota (Erik Ondrejička, spisovateľ – predseda poroty, Juraj Šebesta,
riaditeľ Mestskej kniţnice v Bratislave a Henrieta Hrubá, šéfredaktorka in.ba – informačného
magazínu Bratislavy) ocenila aţ 60 súťaţiacich (jednotlivcov aj kolektívov). Súčasťou
ocenení boli vecné dary (knihy a výtvarné potreby), Čestné uznania, Osobitné ceny poroty za
fantazijné stvárnenie témy a Diplomy za aktívnu účasť v súťaţi. Ocenené literárne práce sú
od čísla 6 (vyšlo v júni 2010) postupne zverejňované v magazíne in.ba, výtvarné práce sú do
17. 9. 2010 vystavené v Galérii Artotéka.
24. 4. – 25. 4. 2010
V sobotu 24. 4. 2010 pripravila kniţnica pre svojich návštevníkov Deň otvorených
dverí od 10:00 do 20:00 hod. na štyroch pracoviskách:
- Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
- Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
- Úsek literatúry pre deti a mládeţ, Kapucínska 3
- Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1.
V nedeľu 25. 4. 2010 bol Deň otvorených dverí od 10:00 do 18:00 hod. na dvoch
pracoviskách:
- Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
- Úsek odbornej literatúry, Klariská 16.
Kniţnica pripravila ponuku sluţieb v podobe moţnosti bezplatnej registrácie za
čitateľa kniţnice, bezplatného prístupu na internet a celoročne bezplatne poskytovaných
výpoţičných sluţieb. Okrem sluţieb ponúkla návštevníkom pestré podujatia – nosným sa
stala Bratislavská burza kníh, ktorá pokračovala do 30. 4., pre deti aj ich rodičov sa v letnej
čitárni U červeného raka pripravilo divadelné predstavenie Postrach Samko a Ukáţka
výcviku vodiacich psov. V Galérii Artotéka sa konala vernisáţ výstavy Veroniky Richterovej
a Michala Cihlářa Pocta PET lahvi, ktorej časť je ešte umiestnená aj v light boxoch
v podbrání na Klariskej 16.
Počas dní otvorených dverí navštívilo knižnicu 8 558 návštevníkov, čo je o 721
viac ako počas rovnakej akcie v minulom roku. Z nich sa 807 občanov stalo čitateľmi
Mestskej kniţnice (o 55 viac ako v minulom roku), pracoviská kniţnice navštívilo 1 278
návštevníkov (14,9 %), 6 500 prišlo na Bratislavskú burzu kníh (76,0 %) a popoludňajší i
večerný kultúrny program si pozrelo 780 návštevníkov (9,1 %). Návštevníci si vypoţičali 539
dokumentov (v záujme rýchlej obsluhy boli absenčné výpoţičky obmedzené na 2
dokumenty). Bezplatné internetové sluţby vyuţilo 50 návštevníkov.
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Výsledky Bratislavskej burzy kníh 2010
Program Dní otvorených dverí odštartoval 3. ročník Bratislavskej burzy kníh
pripravený v spolupráci so Staromestskou kniţnicou, Kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou
Bratislava – Nové Mesto a Miestnou kniţnicou Petrţalka. Na burzu prispela dodaním kníh
nielen Ústredná kniţnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj
samotní Bratislavčania, aby bolo kaţdý deň z čoho vyberať. Bratislavská burza kníh trvala na
nádvorí Klariskej ul. 16 do piatku 30. apríla 2010, dovtedy ju navštívilo spolu 13 100
návštevníkov, ktorí si zakúpili 14 255 kníh vyradených z kniţničných fondov zúčastnených
kniţníc vo finančnej hodnote 3 870,70 € (1 kniha / 0,30 €, v posledný deň 1 kniha / 0,10 €).
Finančný zisk z burzy bude pouţitý na nákup a zhotovenie zvukových kníh pre čitateľov
Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých.
Ďalšie podujatia v 1. polroku 2010
Podujatia pre deti a mládež
Okrem spomínaných podujatí v TSK sa v Úseku literatúry pre deti a mládeţ
na Kapucínskej 3 pripravili ďalšie hodnotné podujatia pre najmenšie deti z materských škôl,
školákov zo základných škôl a študujúcu mládeţ zo stredných škôl, ktoré prispievajú
k podpore čítania, propagujú našu i zahraničnú literatúru v očiach mladej generácie, hravými
a súťaţivými prvkami podporujú u ţiakov aktivitu, flexibilitu, kreativitu a motivujú ich
k vytvoreniu vzťahu k čítaniu, k rozvoju predstavivosti, tvorivosti a vyjadrovania.
Konali sa obľúbené Čítania pre najmenších, ktoré v roku 2010 podporilo Ministerstvo
kultúry SR grantovou dotáciou. Deťom prišli čítať známi herci: František Kovár, Martin
Vanek, Ľubomír Piktor, Katarína Aulitisová, Roman Pomajbo, Nela Dušová a Richard
Stanke. Okrem čítania sa odohrali aj dve divadelné predstavenia – spomínané Paskudárium
a Pohrajme sa s rozprávkami (Divadlo Lano). Spolu sa uskutočnilo 11 podujatí Čítania pre
najmenších, ktoré navštívilo 369 detských návštevníkov.
Realizovala sa autorská beseda s Gabikou Futovou o jej knihe Naša mama je
bosorka!, ktorá je u detí na popredných miestach v obľúbenosti, pripravili sa čitateľské dielne
Danka a Janka a Gevenducha s dramatizovaným čítaním, a literárne dielne pre deti
s interaktívnym čítaním a následnou prácou s knihou v réţii študentiek Katedry kniţničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Náročnou akciou predovšetkým na zodpovednosť knihovníčok bola Noc
s Andersenom, počas ktorej 22 prihlásených detí trávilo z piatku 26. 3. na sobotu 27. 3. 2010
noc v Úseku literatúry pre deti a mládeţ na Kapucínskej 3.
Ku Dňu zamilovaných – Sviatku sv. Valentína sa pre ţiakov základných škôl pripravilo
podujatie Rodová rovnosť v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské
práva o aktuálnom pohľade na rovnicu Som chlapec + som dievča = sme si rovní? V cykle
Na pomoc maturantom sa pripravila prednáška Súčasná slovenská literatúra spojená
s tvorivými úlohami a diskusiou pre ţiakov 4. ročníka gymnázia. Prednáška poskytla pohľad
na funkcie literatúry a spoznanie súčasnej slovenskej autorky Jany Juráňovej, ktorá
vo svojom diele úspešne narúša tradičné rodové stereotypy, slovenské mýty a strháva
masky z významných slovenských dejateľov 19. storočia. Diskusia s europoslancom mládeţi
priblíţila činnosť Európskeho parlamentu. Citovanie dokumentov – hodina informačnej
výchovy zorganizovaná pri príleţitosti Svetového dňa knihy a autorských práv priblíţila
maturantom správne citovanie literatúry v školských prácach. Pre školákov sa uskutočnil
workshop Čítame s Osmijankom. Pripravila sa prezentácia novej knihy pre deti Pauly
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Sabolovej Blcha v cirkuse. Deťom sa páčilo aj dialogizované čítanie Ľudmily Hrdinákovej
s názvom Ľudová rozprávka, či prednáška Svet dinosaurov v náučnej knihe.
Podujatia pre verejnosť
Z podujatí pre dospelých občanov vynikol v úvode roka Svetový deň poviedky –
maratón autorského čítania, na ktorom sa stretli slovenskí autori Eva Borušovičová, Elena
Hidvéghy-Jung, Vlado Balla, Ján Beňo, Július Balco, Igor Otčenáš, Viťo Staviarsky, Ján
Litvák a Peter Šulej. Realizovali sa autorské besedy a čítania s Ondrejom Hercom a
Stanislavom Kaľavským, prezentoval sa dvojjazyčný výber z poézie Emily Dickinsonovej pod
názvom Učili sme sa celú lásku. Pripravila sa prezentácia knihy Proti rakovine nie sme
bezmocní spojená s besedou s lekárom.
Noc literatúry 2010 – Európou medzi riadkami, ktorú kniţnica zorganizovala
v spolupráci s Českým centrom a Goetheho inštitútom v Bratislave, sa konala v spoločenskej
miestnosti na Klariskej 16. Podstata tejto akcie spočívala v 15-minútových čítaniach literatúry
európskych autorov na atraktívnych miestach Bratislavy. Spoločenská miestnosť kniţnice sa
v očiach organizátorov javila ako atraktívna svojou neukončenou rekonštrukciou. V nej čítali
komiks Gerharda Siegfrieda Útek z Berlína herci Marek Majeský a Marián Labuda ml.
a zároveň slovne voľne dotvárali komiksové stránky premietané na plátno. Podujatie
v kniţnici i celkovo malo veľký úspech. Čítanie prebiehalo od 18:00 do 23:00 hod.
v pravidelných polhodinových intervaloch.
Celosvetový Tolkien Reading Day 25. 3. 2010 si kniţnica pripomenula podujatím
Dnes čítame Tolkiena. Prezentácia Srbského centra PEN sa v Galérii Artotéka uskutočnila
pri príleţitosti 20. výročia zaloţenia Slovenského centra PEN. Zúčastnili sa jej významní
srbskí spisovatelia Vladislav Bajac a Mihajlo Pantič.
V Galérii Artotéka sa konali koncerty váţnej (komornej a vokálnej) hudby v podaní
študentov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, na koncerte Dve dámy v opere si návštevníci mohli vypočuť sólistky Máriu
Tajtákovú a Silviu Stenchlákovú.
Výstavy
V Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry začiatok roka spestrila výstava prác
čipkárok Krása v čipke zakliata.
V podkrovnom priestore Galérie Artotéka sa v priebehu 1. polroka 2010 realizovali
výstavy Výtvarná príprava - kresby študentov Školy úţitkového výtvarníctva Josefa Vydru
v Bratislave, Čarovný svet ilustrovaných kníh nemeckých ilustrátorov v spolupráci
s Goetheho inštitútom, spomínaná Pocta PET lahvi a Bratislava, moje mesto.
V Úseku literatúry pre deti a mládeţ sa nainštalovala výstava Inými očami, ktorá
ilustruje šikovnosť a túţbu detí zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich
na Svrčej ulici v Bratislave skúšať a zaţívať nové aktivity, v rámci ktorých vznikli pútavé
fotografie tvoriace obsah tejto výstavy. Výklady tohto úseku sa vyuţívali na vystavovanie
produktov tvorivej záujmovej činnosti detí, nových kníh slovenských vydavateľstiev, na
prezentáciu výrobkov z drôtu či z patchworku.
V Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, v hudobnom a internetovom štúdiu boli
inštalované výstavy k významným výročiam hudobných skladateľov Frederika Chopina (200.
výr. narodenia ), Piotra Iľjiča Čajkovského (170. výr. narodenia ), Roberta Schumanna (200.
výr. narodenia) a stála výstava fotografií Leny Kušnierikovej Melódia nie je všetko.
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Výstavy priebeţne oţivujú aj priestor letnej čitárne U červeného raka (viac v časti 3.
Poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb - Letná čitáreň U červeného raka).
Odborné podujatia pre verejné knižnice v Bratislave a na Slovensku
Pre zamestnancov verejných kniţníc pripravil Útvar koordinácie a metodiky 2
celoslovenské odborné podujatia: Je čítanie v dnešnej dobe moderné? v spolupráci
s Goetheho inštitútom v Bratislave o práci kniţníc na podporu čítania a práce s detskými
čitateľmi v Nemecku a na Slovensku, so sprievodnou výstavou Čarovný svet ilustrovaných
kníh a Súčasná slovenská literatúra v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV.
Pre zamestnancov verejných kniţníc v Bratislave sa pripravilo pracovné stretnutie Ročný
výkaz o kniţnici za rok 2009 o správnom spôsobe štatistického vykazovania činnosti kniţníc.

5.

METODICKÁ ČINNOSŤ
V BRATISLAVE

A SPOLUPRÁCA S

VEREJNÝMI

KNIŽNICAMI

Vnútrokniţničná metodika smerom k pracoviskám vlastnej kniţnice a metodická
činnosť smerom k verejným kniţniciam v Bratislave je podstatou náplne práce Útvaru
koordinácie a metodiky Mestskej kniţnice v Bratislave.
Vnútroknižničná metodika
Začiatkom roka sa pripravili grantové ţiadosti na Ministerstvo kultúry SR:
Pramene, Čítanie pre najmenších 2010, Kniţnica na pomoc svojim čitateľom - seniorom,
Nákup kníh, Kniţnica na pomoc maturantom, Audiokniha – kniha budúcnosti?, Ochrana
kniţničného fondu.
Zo 7 podaných ţiadostí boli 4 úspešné:
P.
č.

1.

2.
3.

4.

Poţadovaná
dotácia

Poskytnutá
dotácia

%
zo ţiadanej
dotácie

Povinná
spoluúčasť
kniţnice

3 000 €

500 €

16,7 %

150 €

ČÍTANIE PRE
NAJMENŠÍCH
KNIŢNICA NA
POMOC SVOJIM
ČITATEĽOM SENIOROM

2 700 €

1 500 €

55,6 %

135 €

4 000 €

2 900 €

72,5 %

200 €

NÁKUP KNÍH

6 640

2 000 €

30,1 %

332 €

SPOLU

16 340

6 900 €

42,2 %

817 €

Názov ţiadosti
o grant MK SR
PRAMENE

Realizovala sa hodnotiaca a plánovacia činnosť, vypracovala sa Správa a rozbor
činnosti a hospodárenia za rok 2009, ako aj Plán na rok 2010.
Pre
účely
exkurzií
sa
pripravili
informačné
letáky
o kniţnici
a jej
pracoviskách, spracoval sa informačný leták o Jánovi Nepomukovi Batkovi pri príleţitosti
vystavenia kníh z jeho pozostalosti v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry a Úsek
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literatúry pre deti a mládeţ pripravil bibliografické letáky Farebná záhradka o tvorbe Márie
Rázusovej-Martákovej a O neviditeľnom Tomášovi o tvorbe Jozefa Cígera Hronského pre
ţiakov základných škôl, ktorí navštevujú daný úsek.
Vychádzalo sa v ústrety poţiadavkám zaslaným e-mailovou poštou, vypĺňali sa
dotazníky a ankety od študentov a organizácií. Poskytovala sa odborná pomoc pri tvorbe
dizertačnej práce na tému Marketingové aktivity verejných kniţníc. Pripravila sa anketa pre
čitateľov – seniorov zameraná na zistenie záujmov a potrieb občanov v postproduktívnom
veku a ich poţiadaviek na sluţby kniţnice.
Na svojej webovej stránke i na portáli InfoLib sprístupnila kniţnica Anketu o
audioknihách, ktorej výsledky by mali poslúţiť ako sprievodný materiál na pripravovanom
seminári „Audioknihy v kniţniciach“.
Kniţnica umoţňovala absolvovať prax na pracoviskách kniţnice ţiakom Školy
knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave.
Prostredníctvom knihárskej dielne sa zabezpečoval dostatok kniţničných tlačív pre
všetky pracoviská kniţnice, ako aj väzba všetkých vydávaných kniţničných materiálov
a oprava poškodených kníh z fondu pracovísk.
Metodická činnosť smerom k verejným knižniciam v Bratislave
Mestská kniţnica v rámci svojej metodickej funkcie spolupracuje so všetkými
verejnými kniţnicami mestských častí Bratislavy (Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov,
Kniţnica Bratislava - Nové Mesto, Miestne kniţnice Dúbravka, Petrţalka, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín,
Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo).
Kniţnice spolupracovali pri štatistickom vyhodnocovaní svojej činnosti za rok 2009.
Mestská kniţnica v Bratislave zapísala a zaevidovala štatistické ročné výkazy bratislavských
verejných kniţníc v elektronickom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Opravené tlačené výkazy jednotlivých kniţníc odoslala do archívu Slovenskej národnej
kniţnice. Z výkazov spracovala štatistickú ročenku Prehľad činnosti verejných kniţníc v
Bratislave za rok 2009, ktorú poskytla Krajskej správe Štatistického úradu v Bratislave,
Slovenskej národnej kniţnici, Malokarpatskej kniţnici v Pezinku a všetkým verejným
kniţniciam v Bratislave.
Mestská kniţnica pri príleţitosti akcie Bratislava pre všetkých aktualizovala Adresár
verejných kniţníc v Bratislave v roku 2010, jeho elektronickú verziu sprístupnila na svojej
webovej stránke a zaslala ju aj všetkým verejným kniţniciam.
Na pozvanie sa zúčastnila slávnostného otvorenia Miestnej kniţnice v Záhorskej
Bystrici, ktorá po 4 rokoch stagnovania obnovila činnosť v zrekonštruovaných priestoroch
bývalej sobášnej siene na ul. Čsl. tankistov 134.
Zástupkyňa kniţnice sa ako predsedkyňa poroty zúčastnila na slávnostnom
vyhodnotení literárnej súťaţe Prečo mám rád svoje bydlisko v cykle Región, v ktorom ţijem,
ktorý pravidelne organizuje Miestna kniţnica Istra Centra, Devínska Nová Ves. Prijala aj
pozvanie na otvorenie sezóny v letnej čitárni Medická záhrada, ktorú prevádzkuje
Staromestská kniţnica.
Na krajskej porade bibliografov Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorá sa konala v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave, kniţnica informovala o bibliografickej
činnosti verejných kniţníc v Bratislave.
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V spolupráci s verejnými kniţnicami v Bratislave sa na poradách riaditeľov dohodli
všetky spoločné aktivity na rok 2010 (Bratislavská burza kníh, Týţdeň slovenských kniţníc a
tlačová konferencia k nemu, Jarný maratón s knihou, Bratislava, moje mesto).
Verejné kniţnice sa podieľajú na celonárodnej ankete Moja naj kniha, kultúrnovzdelávacieho projektu STV, ktorý prispieva k zvýšeniu záujmu o literatúru zo strany detí,
mládeţe aj dospelých, pričom vyvrcholí vyhlásením najobľúbenejšej a najčítanejšej knihy
v novembri 2010. Kaţdá kniţnica sa podľa vlastného uváţenia zapojila do sprievodnej
detskej akcie Moja naj kniha pastelkami. Mestská kniţnica v Bratislave zozbierala 40
detských kresieb, ktoré putujú na veľkú septembrovú verejnú draţbu v Košiciach, ktorej
výsledok má podporiť nákup kníh pre detských onkologických pacientov.
Riadenie knižnice
Úlohy v oblasti riadenia sa zabezpečovali prostredníctvom pravidelných gremiálnych,
operatívnych i pracovných porád vedenia kniţnice aj zamestnancov jednotlivých pracovísk a
vydávaním interných smerníc a príkazov, ktoré usmerňovali odbornú činnosť
a zabezpečovali prevádzkový chod kniţnice. Plnenie plánu hlavných úloh kniţnice na rok
2010 bolo kontrolované podľa plánu kontrol na rok 2010.
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Čerpanie nákladových položiek k 30. 6. 2010
Plán
Ukazovateľ

na
r. 2010
v€

Upravený
Skutočné
plán na
čerpanie
rok 2010 k 30.6.2010
v€
v€

%
plnenia

6 VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM
z toho :
602 – tržby z predaja služieb
z toho : - tržby za knižničné služby
- tržby z prenájmu
- tržby z refakturovaných energií (nájmy)
66 - úroky, kurz. zisky

849 303

354 163

41,70

64 026
39 026
21 600
3 400
70

36 139
23 229
10 913
1 997
19

56,44
59,52
50,52
58,74
27,14

691 – výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa
692 – výnosy z kapitálových transferov - od zriaďov.vo výške odpisov
697 – výnosy z bežných transferov od ost. subjektov (MK SR)

770 247
14 960

309 496
5 763
2 745

40,18
38,52

5
NÁKLADY na hlavnú činnosť – celkom
z toho:
50 - spotrebované nákupy
501 spotreba materiálu + knihy a časopisy
z toho: kancelárske potreby + ost. materiál
nákup kníh a periodík
pohonné hmoty
pracovné odevy, pomôcky
drobný hmotný majetok
502 spotreba energie
504 predaný tovar
51- služby
511 opravy a údržba
512 cestovné
513 náklady na reprezentáciu
518 ostatné služby
z toho napr.: výkony spojov-telef.,poštovné,internet,koncesné
drobný nehmotný majetok
52- osobné náklady
521 mzdové náklady
z toho: na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru

849 303

408 593

48,11

105 992
43 992
12 000
28 992
500
300
2 200
62 000
68 800
7 990
400
550
59 860
10 200
3 000
642 781
452 531
1 025

53 251
26 479
8 502
15 465
235
2 277
26 772
32 796
3 626
392
438
28 340
4 935
2 413
310 670
220 608
397

50,24
60,19
70,85
53,34
47,00
103,5
43,18
47,67
45,38
98,00
79,64
47,34
48,38
80,43
48,33
48,75
38,73

524 náklady na sociálne poistenie
527 sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
53 - dane a poplatky
54, 56 - ostatné náklady
55 - odpisy, predaný majetok a rezervy
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK v €

157 050
33 200
26 560
4 100
2 500
25 130
25 130

73 395
16 667
13 213
4
515
11 357
11 357

46,73
50,20
49,75
0,10
20,60
45,19
45,19

0

- 54 430

Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

25 000

6 399

25,60

Krytie :
- obstarané z kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa
- inými zdrojmi

25 000

6 399

25,60

65
579

66,5
551,9

102,30
95,32

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda (v €)
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Náklady na hlavnú činnosť k 30. 6. 2010 boli:

48,11 % (408 593.- €)
ročného plánu nákladov

SPOTREBOVANÉ NÁKUPY CELKOM:
z toho:

50,24 % ( 53 251.- €)

Spotreba materiálu

60,19% (26 479.- €)

- kancelárske potreby a ostatné materiály
70,85 % (8 502.- €)
Nákup všeobecného materiálu bol prekročený v dôsledku vyššieho objemu nákupov
kancelárskych
potrieb začiatkom roka, tonerov, nákladov v súvislosti s prípravnými
prácami na otvorení letnej čitárne U červeného raka, spustenie automatizácie v ÚKCL,
materiálové zabezpečenie v súvislosti s akciami projektu Bratislava pre všetkých (tonery,
kancelár. materiál a papier, materiál pre knihársku dielňu, údrţbár. materiál, záhradnícky
materiál a náradie, propagačný materiál, čistiace potreby, hygienické potreby).
- nákup kníh a nákup periodík

53,34 % (15 465.- €)

- nákup DDHM
103,50 % (2 277.- €)
(nákup telefónov, monitora, PC stolíkov, stoličky, vysávač, vozík na knihy, mreţe,
mikrovlnka)
Nákupy DDHM boli realizované z dôvodu zlyhania a nefunkčnosti pôvodného inventáru.
- pracovné odevy a pomôcky
- nákup PHM

47,00% (235 .- €)

Energie
- spotreba elektrickej energie
- spotreba plynu
- spotreba vody

43,18 % (26 772.- €)
15 051.- €
10 666.- €
1 055.- €

SLUŢBY CELKOM:

47,67 % (32 796.- €)

z toho:
- opravy a údržba
45,38 % (3 626.- €)
(opravy na kancelárskej technike, oprava motorového vozidla, oprava rezačky v dielni,
oprava elektroinštalácie a PC rozvodov a maľovanie v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry pred spustením automatizácie)

- reprezentačné

79,64 % (438.- €)

- cestovné

98,00 % (392.-€)

(služobné cesty: Bologna – Knižný veľtrh, Praha – Městská knihovna, Trnava)
- ostatné služby boli čerpané na

47,34 % (28 340.-€)

(priebeţné rovnomerné čerpanie, ide hl. o zazmluvnené poloţky)
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Z čerpanej finančnej čiastky boli hradené sluţby za:
-

odvoz odpadu, všeobecné sluţby,
poplatky za strešnú vodu, stočné,
telekomunikačné poplatky, poštovné, koncesné poplatky,
školenia, semináre,
servis výťahov, kontrola bezpečnosti, revízie,
nájomné (Laurinská 5),
upratovacie sluţby,
honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie pri akciách,
aktualizácie softvérov a webovej stránky, poplatok za PC sieť SANET, licencie.

OSOBNÉ NÁKLADY CELKOM:

48,33% (310 670.- €)

Mzdové náklady spolu:

48,75% (220 608.-€)

Výsledky plnenia plánu práce :

Ukazovateľ
P.č.

1.

Zamestnanci
stav)

2.

Mzdové prostr. celkom

Merná
jedn.

2. štvrťrok 2010

Skutočnosť
2. Q. 2009

Plán
rok
2010

Skutočnosť
2. Q. 2010

% plnenia

Index

ročného
plánu

2010/2009

(prepoč.
osôb

66,3

65

67,1

103,23

1,01

EUR

108 839

452 531

112 111

24,77

1,03

3.

Mzdové prostr. bez OON EUR

108 543

451 506

111 764

24,75

1,02

4.

OON

EUR

296

1 025

347

33,85

1,17

5.

Priem. mesačná mzda

EUR

546,00

578,85

552,20

95,39

1,01

Výsledky plnenia plánu práce:
Ukazovateľ

P.č.

1.

Zamestnanci
stav)

2.

Mzdové prostr. celkom

Merná
jedn.

1. polrok 2010
Skutočnosť
k 30.6.2009

Plán
rok
2010

Skutočnosť
k 30.6.2010

%
plnenia
ročného
plánu

Index
2010/2009

(prepoč.
osôb

65,5

65

66,5

102,30

1,01

EUR

211 573

452 531

220 608

48,74

1,04

3.

Mzdové prostr. bez OON EUR

211 277

451 506

220 211

48,77

1,04

4.

OON

EUR

296

1 025

397

38,73

1,34

5.

Priem. mesačná mzda

EUR

530,00

578,85

551,90

95,34

1,04
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Zamestnanci
Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave pre rok 2010 je 65 osôb.
Skutočnosť za 2. štvrťrok 2010 je 67,1 zamestnancov v prepočítanom stave, vo fyzických
osobách za sledované obdobie vykazujeme 77 osôb.
Za 1. polrok 2010 je prepočítaný stav zamestnancov 66,5 osôb, fyzických osôb 76.
Plnenie ročného plánu za obdobie 1. polroka 2010 je 102,30 %, v prepočítanom
stave. Index rastu oproti roku 2009 v rovnakom období je 1,01.
Mzdové prostriedky celkom
Schválený záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom pre rok 2010 je vo výške
452 531 EUR . Vo výške mzdových prostriedkov je zohľadnená úprava tarifných tried
zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 578/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2010.
Čerpanie za 1. polrok 2010 je vo výške 220 608 €.
Plnenie oproti ročnému plánu je na 48,74 %. Index rastu oproti r. 2009 je 1,04.
Ostatné osobné náklady
Ostatné osobné náklady pre rok 2010 sú plánované vo výške 1 025 EUR.
Za sledované obdobie roku 2010 bolo čerpanie vo výške 397 EUR. Finančné prostriedky boli
pouţité na dohody o vykonaní práce pre zabezpečenie zdravotnej sluţby v Úseku literatúry
pre deti a mládeţ pri podujatí „Noc s Andersenom“, ktoré sa konalo v priestoroch kniţnice.
Dohody sú vyplatené aj za sluţby v letnej čitárni U Červeného raka.
Priemerná mesačná mzda
Plánovaná priemerná mesačná mzda pre rok 2010 je vo výške 578,85 EUR.
Skutočnosť za 1. polrok 2010 je 551,90 EUR. Index rastu oproti roku 2009 je 1,04.
Zákonné sociál. poistenie

46,73 % (73 395.€)

Sociálne náklady:

50,20 % (16 667.€)

t.j.
prísun do sociálneho fondu

2 015.€

stravné

13 213.€

náhrada príjmu pri DPN

1 439.€
0,10 % (4.€)

DANE A POPLATKY
OSTATNÉ NÁKLADY:

20,60 % (515.€)

(členské a bankové poplatky)
ODPISY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

45,19% (11 357.€)

Výnosy z hlavnej a vedľajšej činnosti k 30. 6. 2010 celkom:
41,70 % (354 163.- €)
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Vlastné príjmy:
-

zápisné, pokuty, ost. kniţničné sluţby
prenájom
trţby z refakturovaných energií ( nájmy)
úroky z vkladov

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
Výnosy z bežných transferov zo štát. rozpočtu – granty z MK SR
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
Nákup investičného hmotného majetku k 30. 6. 2010:

59,52 % (23 229.- €)
50,52 % (10 913.-€)
58,74% (1 997.- €)
27,14 % (19.- €)
40,18 % (309 496.- €)
2 745.- €
38,52 % (5 763.- €)
25,60 % (6 399.€)

- bol obstaraný: samostatné zariadenie Catalist SWITCH 2960, pult centrálnej evidencie
Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB k 30. 6. 2010:
Cieľ programu: Elektronizácia a internetizácia kniţnice
Hodnotenie plnenia plánu ukazovateľa k 30. 6. 2010:
Ukazovateľ

skutočnosť
skutočnosť
%
Index
k 30. 6. 2009
k 30. 6. 2010
rastu
_________________________________________________________________10/09____
Počet pouţívateľov internetu
11 566
10 929
94,49
0,94
__________________________________________________________________________
Plán na r. 2010 oproti r. 2009 - nárast o 2 %
Skutočnosť k 30. 6. 2010 oproti 30. 6. 2009 - pokles o 5,51%.
Sluţba verejného prístupu k internetu sa stretáva u návštevníkov kniţnice
s priaznivým ohlasom. Rozšírenie prístupových miest na internet, vybavenie novými
počítačmi, zavedenie WiFi zóny v študovniach všetkých pracovísk kniţnice aj na nádvorí
Klariskej č. 16 prispelo k udrţiavaniu návštevnosti internetu. Mierny pokles v aktuálnom
polroku bol spôsobený zatvorením Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry od 22. 3. do 1. 4.
2010 z dôvodu prípravy na spustenie automatizácie (maľovanie, rekonštrukcia el. vedenia,
príprava lokálnej siete, montáţ výpoţičného pultu s počítačovým vybavením, školenia
zamestnancov). V Úseku hudobnej a umenovednej literatúry sa nachádzajú staré nevýkonné
počítače, ktoré sú momentálne v štádiu výmeny za výkonnejšie. Predpokladáme, ţe
v budúcich mesiacoch sa sklz v návštevnosti internetu podarí zmierniť.
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