MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

PLÁN
NA ROK 2007

Bratislava, marec 2007

Plán hlavných úloh
Mestskej kniţnice v Bratislave na rok 2007
Komentár k plánu a rozpočtu na rok 2007
Mestská kniţnica v Bratislave má vypracovanú koncepciu rozvoja na roky 2007 –
2013, ktorá načrtáva moţnosti zlepšenia sluţieb voči verejnosti.
Medzi najdôleţitejšie úlohy v roku 2007 bude patriť:








budovanie čitateľskej základne Mestskej kniţnice v Bratislave
otvorenie letnej čitárne Červený rak v jarných mesiacoch
poskytovanie kvalitných kniţničných i ostatných nadštandardných sluţieb pre
čitateľov i verejnosť
postupné spustenie dvojsmennej prevádzky na všetkých úsekoch kniţnice
spustenie automatizovaných výpoţičných sluţieb v úseku hudobnej a umenovednej
literatúry a v úseku literatúry pre mládeţ na Kapucínskej ulici
rozvinutie intenzívnejšej spolupráce najmä s materskými a základnými školami
v Bratislave 1, zameranie sa na rozvoj čítania u mladších vekových kategórií
venovanie sa vzdelávaniu a zaškoľovaniu odborných pracovníkov Mestskej kniţnice
Plán základných ukazovateľov v roku 2007
Úsek

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek odbornej literatúry
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Úsek literatúry pre mládeţ
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Plán kn.j.
kúpou
952
784
84
700
280
2 800

Čitatelia

Výpožičky

4 500
2 350
150
2 500
770
10 270

165 000
53 000
52 000
100 000
25 000
395 000

V roku 2007 kniţnica plánuje nakúpiť 2 800 nových kníh a špeciálnych dokumentov,
zaregistrovať 10 270 čitateľov a zrealizovať 395 000 výpoţičiek.

1. Služby čitateľom
Prostredníctvom svojich špecializovaných pracovísk bude kniţnica klásť dôraz na
kvalitné a rôznorodé kniţničné sluţby pre čitateľov i verejnosť.
Spektrum sluţieb bude zahŕňať:







knihovnícke služby (výpoţičné, bibliograficko–informačné, konzultačné a poradenské
sluţby, rezervovanie literatúry, kopírovanie a skenovanie z kniţničných materiálov)
odborné elektronické a relaxačné služby (vlastné externé elektronické zdroje, práca
s textovým a tabuľkovým editorom, internet – bezplatný pre registrovaných čitateľov, za
mierny poplatok pre verejnosť, e-mailová pošta, OPAC – automatizovaný katalóg,
počúvanie zvukových dokumentov)
špeciálne služby pre zrakovo postihnutých občanov (výpoţičné, rezervovanie
zvukových kníh, OPAC a internet na PC s hlasovým výstupom)
doplnkové služby pre poslucháčov vysokých škôl (viazanie diplomových prác)

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry bude poskytovať sluţby v rozsahu 55 hodín
týždenne. Z 35 na 47 hodín týždenne bude v priebehu roka predĺžený výpožičný čas
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v úseku odbornej literatúry (január 2007), hudobnej a umenovednej literatúry (marec 2007),
literatúry pre mládeţ (apríl 2007).
V jarných mesiacoch, čiastočne v apríli 2007 na Deň otvorených dverí a potom
pravdepodobne od 15. mája, bude obnovená prevádzka letnej čitárne Červený rak, ktorá
prešla v minulom roku rozsiahlou rekonštrukciou. Veríme, ţe pestrou ponukou sluţieb
a podujatí priláka do oázy pokojného kultúrneho prostredia v centre mesta veľa čitateľov
i návštevníkov Bratislavy.

2. Doplňovanie knižničného fondu
Kniţnica plánuje doplniť kniţničný fond o 5 800 kn.j., z toho kúpou 2 800 kn.j.
a darom 3 000 kn.j.
Z plánovanej sumy je na nákup periodík pre jednotlivé pracoviská vyčlenených
200.000,- Sk, pre letnú čitáreň Červený rak cca 50.000,- Sk, na nákup kníh a špeciálnych
dokumentov cca 800.000,- Sk.
Za výber a tematické zastúpenie fondu je zodpovedná akvizičná komisia zostavená
z vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov.
Spracovávanie nových prírastkov, ako aj retrokatalogizácia prebiehajú v úseku
fondov v KIS Dawinci.
Kniţničnému fondu sa bude venovať pozornosť na všetkých pracoviskách kniţnice.
Tam, kde ešte neprebehlo automatizované spracovanie fondu, sa bude pokračovať
v prípravných prácach aj v očiste fondu od neaktuálnej či opotrebovanej literatúry.

3. Automatizácia
Priorita:
o zavedenie automatizovaných výpožičiek (DW) v ÚHUL a ÚLM
o kvalitné pripojenie na internet (SANET) a rýchla internetová služba
(v závislosti od finančných možností v roku 2007)
Technické prostriedky, technológie a podporné programy a služby
1. zabezpečiť nákup ďalšej techniky, spotrebného materiálu a technológií v zmysle
Projektu automatizácie a elektronizácie MsK na rok 2007
2. inštalovať a zabezpečiť prevod dát a bezpečnostné programy na nový server
(zakúpený v decembri 2006 pre lokálnu sieť troch budov na Klariskej a Kapucínskej
ul.)
3. zabezpečiť rýchlu inštaláciu nových zariadení výpočtovej techniky
4. udrţiavať plynulú funkčnosť a prevádzku vnútornej lokálnej siete v MsK, pravidelný
servis počítačových zostáv a tlačiarní
5. uskutočniť audit lokálnej siete na Laurinskej ul.
Automatizovaný knižničný systém Dawinci
Pokračovať v zavádzaní komplexnej automatizácie kniţnično-informačných procesov
vyuţívaním kniţničného softvéru Dawinci:
1. pokračovať v retrospektívnom spracovaní fondu v úseku odbornej literatúry
2. po skončení retrokatalogizácie uskutočniť automatizovanú revíziu v ÚOL
3. pripraviť všetky potrebné nastavenia MsK vo výpoţičnom module
4. zaškoliť pracovníkov sluţieb v práci s výpoţičným modulom
5. testovať a zaviesť automatizované výpoţičky na dvoch pracoviskách
Internetová služba
1. riešiť pripojenie na internet na kvalitatívne inej úrovni (optické káble a pripojenie na
sieť SANET – závisí od finančných moţností v roku 2007)
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2. rozšíriť internetovú sluţbu pre verejnosť doplnením nových PC a vytvorením WiFI
zóny v študovniach
Webové sídlo knižnice
1. pravidelne aktualizovať webovú stránku kniţnice prostredníctvom komerčnej firmy
2. uvaţovať o získaní redakčného systému na dopĺňanie informácií na stránke vlastným
zamestnancom
3. zúčastniť sa súťaţe o najlepšiu webovú stránku TopWebLib 2006
Multimediálne pracovisko MsK
1. doplniť pracovisko kvalitnou technikou (skener na formáty A4-A3, laserová farebná
tlačiareň)
2. rozšíriť obsahovú stránku multimediálneho pracoviska o nové multimediálne zdroje
3. zabezpečiť prístup k licenčným, príp. plateným svetovým databázam
4. podľa finančných moţností kniţnice realizovať projekt prístupu do databáz
elektronických kníh svetového producenta Oxford University Press (pripravený v roku
2006)
Vzdelávanie pracovníkov v informačných technológiách
1. v rámci zavádzania výpoţičného modulu do rutinnej prevádzky v ÚHUL, ÚLM a ONS
uskutočniť školenia pracovníkov sluţieb;
2. zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach, seminároch a odborných
podujatiach, týkajúcich sa moderných informačných technológií
Finančné poţiadavky pre splnenie plánu automatizácie sú uvedené v prílohe č. 1.

4. Kultúrno – vzdelávacie podujatia pre deti, mládež a dospelých
Kniţnica bude pokračovať v organizovaní voľne prístupných vzdelávacích,
výchovných a kultúrno – spoločenských podujatí pre deti, mládeţ i dospelých.
Medzi hlavné podujatia v 1. polroku 2007 bude patriť Svetový deň poviedky, Týţdeň
slovenských kniţníc alebo 1. ročník jarného maratónu s knihou, ktorý pripravíme v spolupráci
s ďalšími vybranými verejnými kniţnicami v Bratislave, Bratislava pre všetkých vrátane
bezplatných sluţieb a podujatí, v ktorých vynikne najmä Ukáţka výcviku vodiacich psov,
interaktívne dramatizované čítanie na bratislavské témy a literárny večer na tému historické
osobnosti a Bratislava. V novembri sa uskutoční pravidelný Mesiac fotografie. Pre zrakovo
postihnuté deti pripravíme nový cyklus podujatí Bratislava – mesto, v ktorom ţijem
s vlastivednými vychádzkami po Bratislave.
V roku 2007 sa uskutoční aj projekt Readers Development v spolupráci s British
Council. Seminár bude zameraný na pracovníkov kniţníc a expertov v oblasti rozvoja čítania.
V anglickom jazyku (so zabezpečením tlmočenia) ho bude lektorovať p. Fiona Edwards z
organizácie Opening the Books - renomovaná organizácia v UK, ktorá uţ dlho pôsobí v
rozvoji spomínanej oblasti.
Všetky pracoviská kniţnice sa v roku 2007 zamerajú na zintenzívnenie práce s deťmi,
a študujúcou mládeţou, so školami.


Úsek koordinácie a metodiky bude spolupracovať s vydavateľstvami, slovenskými
autormi, s PEN klubom, Femina – klubom slovenských prozaičiek, Asociáciou
organizácií spisovateľov Slovenska a ďalšími organizáciami i jednotlivcami pri príprave
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prezentácií nových kníh. Pre mladých umelcov pripraví - v závislosti od úspešnosti
ţiadostí o grant MK SR – ďalšie pokračovanie projektu Priestor pre mladých, ako
i integrovaného projektu Čítajme spolu pre zrakovo postihnuté a zdravé deti.


Úsek odbornej literatúry a oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých sa zamerajú na
prácu so študujúcou mládeţou a zrakovo postihnutými deťmi. Medzi najzaujímavejšie
podujatia budú patriť exkurzie a prednášky pre ţiakov ZŠ a SŠ pod názvom Ţijú medzi
nami, spomínané vlastivedné prechádzky po Bratislave s odborným výkladom
Bratislava – mesto, v ktorom ţijem a stretnutie s horolezcami Hory a mesto. Pri
príleţitosti Dňa nevidiacich pripravia deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov.



V úseku hudobnej a umenovednej literatúry zostanú ťaţiskom podujatí naďalej
koncerty váţnej hudby v podkrovných priestoroch galérie. Podľa záujmu po začiatku
nového školského roka pripravia exkurzie pre študentov stredných umeleckých škôl,
v hudobnom a internetovom štúdiu usporiadajú výstavku k aktuálnemu výročiu N.
Paganiniho. Podľa poţiadaviek sa uskutočnia hudobno-slovné pásma spojené
s počúvaním hudby.



Úsek literatúry pre mládeţ sa zameria na deti MŠ a ZŠ, pre ktoré pripraví okrem
exkurzií besedy o tvorbe slovenských spisovateľov. Pri príprave tvorivých dielní (MDD,
Vianoce) rozvinie spoluprácu s Centrom voľného času na Gessayovej ulici.



Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry sa bude venovať stredoškolskej mládeţi, no
hlavný dôraz bude klásť na letnú čitáreň Červený rak a podujatia v nej, ktoré sa
uskutočnia nielen pri príleţitosti dní otvorených dverí Bratislava pre všetkých, ale aj
v rámci Kultúrneho leta 2007.

5. Metodická, propagačná a edičná činnosť
Kniţnica bude naďalej plniť metodickú funkciu voči verejným kniţniciam v Bratislave.
V súvislosti s ich činnosťou bude spolupracovať so Slovenskou národnou kniţnicu
a Malokarpatskou kniţnicou v Pezinku v oblasti online štatistického systému a elektronických
výkazov za všetky bratislavské verejné kniţnice.
Zostaví štatistickú ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných kniţníc za rok
2006, bude im poskytovať konzultácie na odborné témy, inovuje adresár týchto kniţníc a
bude s nimi spolupracovať aj v oblasti prípravy podujatí. Zúčastní sa na podujatí Región,
v ktorom ţijem, ktoré kaţdoročne organizuje Istra Centrum a MK Devínska Nová Ves. Pri
príleţitosti Týţdňa slovenských kniţníc zorganizuje pre deti 1. ročník Jarného maratónu
s knihou v spolupráci so Staromestskou kniţnicou, kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou BA Nové
Mesto a MK Petrţalka.
V priebehu roka pripraví odborné podujatie pre verejné kniţnice o kniţnično –
informačnom systéme Dawinci.
Naďalej bude rozvíjať prácu s regionálnymi periodikami mestských častí Bratislavy.
V rámci medzinárodnej spolupráce bude udrţiavať kontakty a výmenné štúdijné
pobyty s Městskou knihovnou v Prahe a s Megyei Kőnyvtár v Békéscsabe (Maďarsko).
Pre študentov Katedry knihovníctva a vedeckých informácií FF UK a Školy
knihovníckych a informačných štúdií zabezpečí prax v Mestskej kniţnici, bude im poskytovať
odborné konzultácie potrebné k štúdiu, pripraví exkurzie po kniţnici.
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Propagačná a edičná činnosť súvisí s propagáciou podujatí a sluţieb kniţnice, ako aj
so samotnou činnosťou kniţnice (propagačné, hodnotiace a rozborové materiály,
bibliografické materiály, interné materiály).
Propagácia sa bude zabezpečovať prostredníctvom vlastnej webovej stránky
www.mestskakniznica.sk, Infolibu www.infolib.sk
– webovej stránky slovenských
knihovníkov, prostredníctvom rozhlasu, tlače, regionálnych novín a pod.
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