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Plán hlavných úloh
Mestskej knižnice v Bratislave na rok 2006
Komentár k plánu a rozpočtu na rok 2006
Pri zostavovaní plánu na rok 2006 sme vychádzali z doterajšieho spektra činností
Mestskej knižnice, s prihliadnutím na výšku financií, pridelených na tento rok, ako aj na
materiál Ďalšie smerovanie činnosti Mestskej knižnice v Bratislave, ktorý bol prerokovaný
a schválený Komisiou pre kultúru a ochranu pamiatok mestského zastupiteľstva.
Z celkového pohľadu MsK bude v roku 2006 riešiť niekoľko závažných problémov:
jedným z nich je dorovnanie rozpočtu v položke miezd, v objeme cca 400.000,- Sk, ktoré
budeme rozporovať osobitným listom; s tým súvisí aj aktivita poslancov Komisie pre kultúru
a ochranu pamiatok, ktorí listom vyzvali zriaďovateľa, aby riešil situáciu so zvýšením miezd,
keďže podľa štatistických údajov, ktoré každoročne Mestská knižnica pripravuje, vo väčšine
knižníc jednotlivých mestských častí sú mzdy v priemere vyššie o 2 až 3 tis. korún. Mestská
knižnica sa tak ocitla na predposlednom mieste v zozname bratislavských knižníc, pokiaľ ide
o priemernú výšku miezd. Treba však povedať, že takéto zvýšenie priemernej mzdy v MsK,
konkrétne o 2 tis. Sk, by si vyžadovalo pomerne veľké prostriedky do mzdového fondu,
v objeme cca 1.440 tis. Sk.
V letnom období by sa po dlhšom čase mala opäť sprevádzkovať letná čitáreň
Červený rak. V rozpočte MsK sme počítali so zvýšenou položkou na nákup literatúry pre
čitáreň, najmä periodík. Problémom však ostáva vybavenie čitárne (stoly, stoličky, regále,
slnečníky, ozvučovacia technika a podobne); financie na jeho zakúpenie by mali byť zahrnuté
v rozpočte priorít rozvoja mesta na roky 2004 – 2006 v položke Vodná priekopa. Pokiaľ by
neboli, je potrebné ich hľadať a osobitne o ne žiadať.
Materiál Ďalšie smerovanie činnosti Mestskej knižnice v Bratislave zahŕňa aj
problematiku rekonštrukcie vnútorných priestorov knižnice, minimálne na úsekoch
literatúry pre mládež a odbornej literatúry. Tieto fungujú v nezmenenej podobe od roku 1976
a ich estetizácia a celkové skvalitnenie prostredia sú nevyhnutné. V prvej etape sme dostali
prostriedky na odstránenie vlhkosti v celom areáli MsK na Klariskej, Kapucínskej, resp.
Baštovej ulici. Tento problém bude riešený najmä v suterénnych a prízemných priestoroch
MsK práve v roku 2006, podľa pripravovanej štúdie a projektu odborníkov na vlhkosť,
v spolupráci s organizáciou Paming.
V súvislosti s opakovaným vlámaním do objektov MsK bude potrebné riešiť ochranu
a zabezpečenie majetku MsK. Ide najmä o počítače a techniku v službách, ktoré predstavujú
najväčšiu a najväčšmi ohrozenú hodnotu v MsK. Ako najschodnejšie riešenie sa zatiaľ javí
ekonomicky únosné elektronické zabezpečenie vchodov MsK s napojením na Mestskú
políciu. MsK bude o riešení tejto problematiky priebežne informovať a obráti sa na
zriaďovateľa osobitnou žiadosťou.

1. Služby čitateľom
Knižnica bude prostredníctvom svojich špecializovaných pracovísk poskytovať
kvalitné výpožičné, bibliograficko – informačné, konzultačné a poradenské služby.
Rezervovanie literatúry (okrem povinného čítania) je možné v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry (ÚKCL), repro-grafické služby – kopírovanie z dokumentov knižnice – na všetkých
pracoviskách. Poskytovanie internetovej služby sa okrem ÚKCL a Úseku hudobnej
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a umenovednej literatúry (ÚHUL) rozšíri aj v úseku literatúry pre mládež (ÚLM) a oddelení
pre nevidiacich a slabozrakých (ONS).
Zvýšenú pozornosť bude knižnica venovať čitateľom ONS, kde rozšíri výpožičný čas
o 1 deň (streda) pre žiakov ZŠ internátnej pre zrakovopostihnutú mládež na Svrčej ul.
v Bratislave.
Výpožičný čas v ÚOL, ÚLM a ÚHUL bude 30 hod., ONS 16 hod. a v ÚKCL 52,5
hod. týždenne.
Po rozsiahlej rekonštrukcii vodnej priekopy a záhrady pod Michalskou bránou sa
plánuje obnoviť prevádzka letnej čitárne Červený rak.
Knižnica má sprístupnenú web-stránku www.mestskakniznica.sk, kde sú uvedené
základné aktuálne informácie o knižnici a jej službách.

Plán základných ukazovateľov
Úsek
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek odbornej literatúry
oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Úsek literatúry pre mládež
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Plán kúpou
kn.j.
924
784
84
700
280
*2 800

Čitatelia
4 500
2 600
150
2 800
950
11 000

Výpožičky
170 000
53 000
52 000
110 000
27 000
412 000

V roku 2006 plánuje knižnica nakúpiť 2 800 kn.j. (*v tom 28 kn.j. – nákup pre ÚES
a personálny), zaevidovať 11 000 čitateľov, ktorí by mali zrealizovať 412 000 výpožičiek.

2. Doplňovanie fondu
Knižnica plánuje doplniť knižničný fond o 5 800 kn.j., z toho kúpou 2 800 kn.j.
a darom 3 000 kn.j.
Z plánovanej sumy je vyčlenené na nákup periodík 220 000,- Sk (v tom aj na letnú
čítáreň Červený rak), na knihy a špeciálne dokumenty 800 000,- Sk.
Vzhľadom na mimoriadne slabý nákup nových kníh v roku 2005 do ÚKCL je
potrebná „finančná injekcia 100 tisíc Sk“ pre toto pracovisko, aby sa nakúpilo všetko, čo bolo
v minulom roku na knižnom trhu a o čo je čitateľský záujem. Z ostatných (700 tisíc Sk)
dodržať na nákup (percentá sú prepočítané podľa dosiahnutých ukazovateľov) počet kn.j.
podľa vyššie uvedenej tabuľky.
Za výber a tematické zastúpenie fondu je zodpovedná akvizičná komisia, zostavená
z vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov. Je nevyhnutné, aby v doplňovaní fondu (v rámci
celej knižnice) bola určitá vyváženosť a pomer beletrie k náučnej literatúre bol
50:50 % (prihliadajúc aj na čitateľské zázemie v rámci celej knižnice).
Spracovávanie nových prírastkov ako aj rekatalogizácia prebiehajú v knižničnoinformačnom systéme Dawinci.
V súvislosti s ukončením rekatalogizácie hudobnín v ÚHUL a kníh v ÚLM
a zvukových kníh v ONS a hlavne s pripravovaným spustením automatizovaného
výpožičného systému, bude potrebné v týchto pracoviskách uskutočniť revíziu knižničného
fondu.
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3. Automatizácia
Tento rok bude z hľadiska zavádzania automatizovaného výpožičného systému veľmi
dôležitý. Dokončí sa rekatalogizácia hudobnín v ÚHUL, kníh v ÚLM a zvukových kníh
v ONS a vykonajú sa všetky potrebné práce tak, aby sa začiatkom budúceho roka mohol na
týchto pracoviskách spustiť automatizovaný výpožičný systém.
V ÚOL a ÚKCL sa zintenzívnia prípravné práce (tvorba kľúčových slov, vyraďovanie
poškodenej a zastaralej literatúry). V ÚOL sa začne aj rekatalogizácia kníh vo voľnom
výbere.
Pre realizáciu ďalších krokov automatizácie a elektronizácie knižnice je potrebné:
a)
zabezpečiť nákup ďalšej techniky, spotrebného materiálu a technológií v zmysle
Projektu automatizácie a elektronizácie MsK na rok 2006 a udržiavať plynulú
funkčnosť a prevádzku vnútornej lokálnej siete v MsK, pravidelný servis
počítačových zostáv a tlačiarní, ako i inštaláciu nových zariadení výpočtovej
techniky prostredníctvom komerčnej firmy;
b) rozšíriť internetovú službu o 4 pracovné stanice v úseku literatúry pre mládež
(predpoklad I. polrok 2006);
c)
sprístupniť na internete nové webové sídlo knižnice i s anglickou verziou,
obsahovo a dizajnérsky na kvalitatívnej vyššej úrovni než doteraz; zabezpečiť
priebežnú aktualizáciu novej webovej stránky komerčnou firmou, alebo
vlastným tímom ľudí po inštalácii a zaškolení kompetentných pracovníkov
s prácou v redakčnom systéme (priebežne počas roka);
d) zriadiť centrálne multimediálne pracovisko MsK;
e)
v rámci celoživotného vzdelávania uskutočniť základné školenia pre
pracovníkov MsK v oblasti informačných technológií
Multimediálne pracovisko MsK
 realizovať projekt zriadenia multimediálnej študovne na vybranom pracovisku, kde by
mali používatelia možnosť pracovať s počítačom pri vyhľadávaní odborných
informácií z vlastných i vonkajších elektronických zdrojov, možnosť skenovať
potrebné údaje z dokumentov, respektíve vytlačiť na farebnej tlačiarni alebo posielať
si na svoje mailové schránky (I. polrok 2006)
 riešiť akvizíciu prístupu do databáz elektronických kníh svetového producenta Oxford
University Press získaním sponzorských prostriedkov. Realizácia bude závislá od
získania potrebných financií.
Vzdelávanie pracovníkov v informačných technológiách
 zorganizovať školenie zamestnancov MsK : Základy práce s PC, práca s internetom
a vyhľadávanie odborných informácií na internete, v knižničných a databázových
systémoch (predpoklad jún)
 z vlastných radov zaškoliť pracovníkov služieb na jednotlivých pracoviskách v práci
s novou verziou automatizovaného katalógu OPAC a pripraviť pre používateľov
i pracovníkov nový Návod na vyhľadávanie dokumentov v automatizovanom katalógu
(predpoklad apríl, máj)
 uskutočniť školenie pre pracovníkov ÚHUL a ÚLM: obsluha výpožičného modulu
Dawinci v MsK (predpoklad november).
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4. Kultúrno – vzdelávacie podujatia
Knižnica bude pripravovať vzdelávacie, výchovné a kultúrno-spoločenské aktivity pre
mládež i dospelých. Jednotlivé úseku pripravia podujatia komornejšieho charakteru pre
cielené skupiny (školy), úsek koordinácie a metodiky podujatia pre širokú bratislavskú
verejnosť. Tieto bude pripravovať v spolupráci s PEN – klubom, FEMINA klubom
slovenských prozaičiek, Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska, časopisom RAK –
revue aktuálnej kultúry a viacerými vydavateľstvami kníh. Na podujatiach sa bude
prezentovať predovšetkým pôvodná slovenská literatúra.
Hlavné podujatia v I. polroku sa uskutočnia na Svetový deň poviedky, v Týždni
slovenských knižníc, resp. v marci ako mesiaci knihy a počas podujatia Bratislava pre
všetkých. Počítame aj s literárno-hudobnými akciami v prípade sprístupnenia prevádzky
v letnej čitárni Červený rak a to tak, aby sa stali súčasťou Kultúrneho leta.
Osobitná pozornosť sa bude venovať podujatiam pre zrakovo postihnutých čitateľov
v ONS, aj v súvislosti s 15. výročím vzniku tohto pracoviska.
Drobná výstavná činnosť bude spočívať v tematických výstavkách „Téma mesiaca“
v apríli – Čo (ne)vieme o Bratislave, v ÚKCL výstavka „Od Hrebendu k internetu...“ a ďalšie.
V galérii Artotéka pripravujeme výstavu plagátov Albína Brunovského. Potenciálny
záujemca o prenájom galérie zabezpečí, aby sa tieto priestory aj naďalej využívali na výstavné
účely.
Na druhú polovicu roka 2006 pripravujeme projekt Readers Development (Rozvoj
čítania) a tzv. Readers Groups (Čitateľské skupiny), v spolupráci s British Council
v Bratislave. Projekt diskusného krúžku na tému súčasnej britskej literatúry, vedený
v anglickom jazyku lektorom, je podmienený podporou BC.

5. Práca s deťmi a mládežou
Plánujeme pravidelné stretnutia:

mladých umelcov pod názvom Priestor pre talent (prezentácia diel literátov,
výtvarníkov a hudobníkov, vrátane mimobratislavských)
 vidiacich
a nevidiacich detí pod názvom Čítajme spolu (integrácia
postihnutých) s ťažiskom na dramatizovanom čítaní s prvkami súťaže.
V snahe zastaviť celoslovenský trend poklesu detských čitateľov vyvinie knižnica
širokú propagáciu zameranú na bratislavské školy, aby mohla prostredníctvom exkurzií
a podujatí získať žiakov a študentov základných a stredných škôl za svojich čitateľov.
Úsek literatúry pre mládež sa zameria aj na deti z materských škôl a pripraví pre nich
podujatia, ktoré sa budú týkať literárnej, estetickej a všeobecnovzdelávacej výchovy. Budú to
besedy, Hodiny informatickej prípravy, tvorivé dielne a pod.: Slovenské povesti (110. výročie
nar. J. C. Hronského), Rozprávkár (85. výr. nar. R. Morica), Farebný svet rozprávok (70. nar.
Ľ. Feldeka), Prázdnin sa nebojím (60. nar. P. Glocku). S Centrom voľného času to budú
tvorivé dielne k Veľkej noci, Vianociam a po dohode so školami aj k ďalším témam.
Aj keď ťažisko knižničnej práce s mladými čitateľmi je v úseku pre mládež, v tomto
smere je aktívny aj úsek hudobnej a umenovednej literatúry, kde pripravujú koncerty vážnej
hudby (v spolupráci s Cirkevným konzervatóriom a Pedagogickou fakultou UK) a ukážkové
hodiny hudobnej a dramatickej výchovy pre žiakov ZŠ pripravia v spolupráci so študentmi
stredných a vysokých škôl.
V oblasti literatúry a hudobnej výchovy sa v tomto roku bude venovať väčšia
pozornosť aj mladým zrakovo postihnutým čitateľom v ONS. Pre všetky bratislavské deti
pripravila knižnica vedomostnú súťaž z prečítaných knižiek pod názvom Bratislava – mesto,
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ktoré číta s vyvrcholením na podujatí Bratislava pre všetkých, kedy je pripravené pre nich aj
divadelné predstavenie.

6. Metodická, propagačná a edičná činnosť
Knižnica bude poskytovať odborné konzultácie a metodickú pomoc bratislavským
verejným knižniciam. Zostaví z ich činnosti štatistický sumár pre potreby SNK v Martine
a Štatistický úrad SR, spracuje ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných knižníc za
rok 2004, pripraví odborné podujatie pre knihovníkov bratislavského kraja k novelizovaným
zákonom o verejnom obstarávaní. Spracuje a podá grantový projekt na Ministerstvo kultúry
SR v oblasti školenia knižničných pracovníkov v počítačovej gramotnosti.
Naďalej bude rozvíjať prácu s regionálnou literatúrou a regionálnymi periodikami
bratislavských mestských častí.
S knižnicami v Českej republike a Maďarsku bude knižnica naďalej rozvíjať
medzinárodnú spoluprácu. V rámci dlhoročnej spolupráce so Školou knihovníckych
a informačných štúdií a Katedrou knihovníctva a vedeckých informácií FFUK zabezpečí pre
ich študentov odbornú prax. Pre študentov ďalších bratislavských škôl bude organizovať
exkurzie.
V rámci vnútroknižničnej metodiky patrí medzi prioritné úlohy automatizácia
a propagačná a edičná činnosť.
Propagačná a edičná činnosť úzko súvisí s podujatiami a činnosťou knižnice
(bibliografické letáky, pozvánky, hodnotiace a rozborové materiály).
Okrem doterajšej propagácie v tlači, v rozhlase a na letákoch, MsK využije vlastnú
web stránku, ako aj stránku hlavného mesta SR Bratislavy, resp. ďalšie portále, napr. Infolib,
Zoznam a pod., do ktorých bude zaraďovať všetky, resp. vybrané aktuálne informácie.

6

