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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Mestská knižnica v Bratislave
Skratka organizácie:
MKB
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
Riaditeľ:
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Adresa webovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ:
Námestník riaditeľa:
Úsek ekonomiky:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry:
Úsek literatúry pre deti a mládež:
Úsek náučnej literatúry:
Úsek metodiky a koordinácie:

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Mgr. Marta Marková
Ing. Viera Michalcová
Dana Čelková
Mgr. Alexandra Ďuricová
Mgr. František Brunner
Mgr. Eva Šulajová

Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len „knižnica“) je verejnou knižnicou mesta Bratislavy
slúžiacou všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta. Má dobré predpoklady na to, aby ju
navštevovali všetky vekové skupiny používateľov, či už ide o univerzálne zloženie jej knižničného
fondu, širokú ponuku knižnično-informačných služieb pre všetky vekové skupiny používateľov
i návštevníkov alebo o jej lokalizáciu a prístupnosť v centre mesta.
Knižnica poskytuje služby verejnosti na týchto špecializovaných pracoviskách:


Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26,



Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3, (vchod cez Kapucínsku 1),



Úsek náučnej literatúry:
- Oddelenie odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16,
- Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 1.

Knižnica bude v roku 2015 udržiavať a zlepšovať kvalitu knižnično-informačných služieb
pre verejnosť tak, aby zodpovedala 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“).
Začiatkom decembra 2014 nastúpil do funkcie primátora hl. m. SR Bratislavy pán Ivo
Nesrovnal, ktorý vypracoval program pre Bratislavu na roky 2014 - 2018 nazvaný 111 krokov, ako
vrátiť Bratislavu Bratislavčanom. Mestská knižnica rozpracovala tento program na svoje podmienky;
stane sa súčasťou ročných plánov činnosti podľa stupňa realizovateľnosti jednotlivých úloh od boja
s graffiti, cez školenia seniorov na prácu s počítačmi, rozšírenie wifi na Kapucínsku ulicu v priestore
zastávok MHD až po projektovú dokumentáciu na zásadnú rekonštrukciu budov MKB na Kapucínskej
3 a Klariskej 16.
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Mesto chce „vytvoriť pre svojich obyvateľov a návštevníkov pestrú a univerzálnu ponuku
kultúry, súvisiacich služieb, možností realizácie a vyžitia“1. Knižnica môže k naplneniu témy výrazne
prispieť, nakoľko celá jej činnosť je zameraná na kultúru a vzdelávanie. Pracuje so všetkými vekovými
kategóriami používateľov. Práve práca s deťmi a so seniormi vystupuje výrazne do popredia. Knižnica
sa venuje aj zrakovo a inak zdravotne znevýhodneným občanom. Všetky jej aktivity smerujú
k uspokojeniu vzdelanostných, kultúrnych, spoločenských potrieb obyvateľstva mesta, či už ide
o utváranie univerzálneho knižničného fondu pre všetky vekové aj profesné skupiny obyvateľov,
knižnično-informačné služby vrátane bezplatného prístupu na internet, či WiFi Free zóny na všetkých
jej pracoviskách alebo o realizáciu množstva kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú finančne
ľahko dostupné, prípadne poskytované úplne zdarma. Mestu a knižnici môže len prospieť, ak sa
princíp kultúrnosti bude presadzovať v celom priereze činností a fungovania mesta.
Celková činnosť knižnice závisí vždy od schválenia rozpočtu pre knižnicu na daný rok. Veľa
sa dá urobiť vlastnými silami a bez nároku na odmenu, ochotou zamestnancov, zadarmo pre deti a
dospelých zrealizovať podujatia a projekty, svojpomocne zorganizovať školenia i konzultácie
pre seniorov, pripraviť bezplatné odborné prednášky pre zamestnancov verejných knižníc a podobne.
Z dlhodobého hľadiska však niektoré najdôležitejšie úlohy, závislé od podpory zriaďovateľa,
predstavujú skryté problémy, čakajúce na riešenie:
Navýšenie rozpočtu v kapitole bežných prostriedkov
V roku 2014 nám bol upravený plán mzdových prostriedkov v súlade s nariadením vlády
č.441/2013 Z. z. Ďalšia úprava rozpočtu mzdových prostriedkov v roku 2014 bola na základe
schválenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí, uznesením č.
1613/2014. Zvýšenie mzdových prostriedkov oproti roku 2013 bolo vo výške 20 905.- €. Týmto
zvýšením boli pokryté náklady na úpravu platov zamestnancov, platových stupňov pri dosiahnutí
rokov vyššej odbornej praxe a pokrytie mzdových nákladov počas dní „Bratislava pre všetkých.“ Toto
navýšenie mzdových prostriedkov sa premietlo do roku 2015 v celkovej výške 472 118.- €. Transfer
pre knižnicu ako taký však bol schválený vo výške 752 900.- € teda len o 438.- € vyšší v porovnaní
s minulým rokom. Knižnici tak vzniká nedostatok peňazí na položke bežných prostriedkov vo výške 15
tis. €. Prehodnotili sme daný rozpočet z hľadiska možného šetrenia, nakoľko siahať na mzdové
prostriedky v tejto situácii považujeme za krajne nevhodné, a je už teraz isté, že peniaze budú chýbať,
a to najmä na akvizíciu a materiálové náklady. Pritom knižnica mala prísľub zvýšenia peňazí
na akvizíciu aspoň o 15.000,- EUR, čím by sa vyrovnala priemernej akvizícii knižniciam mestských
častí. Z nášho pohľadu je nevyhnutné navýšiť bežné prostriedky MKB na tento rok aspoň o sumu 15
tis. €, z ktorej 10 tis. € použijeme na akvizíciu, aby sa aspoň priblížila úrovni posledných rokov.
Akvizícia je základnou podmienkou fungovania knižnice a bezprostredne sa odráža na základných
ukazovateľoch, ako je počet čitateľov a výpožičiek, keďže čitatelia sa zaujímajú najmä o novú
literatúru. Ochudobnená nevyhnutne bude aj ponuka časopisov a tlače v letnej čitárni U červeného
raka, čo bude určite vnímané návštevníkmi negatívne. Preto sa MKB bude usilovať o navýšenie
rozpočtu v tomto roku o sumu 15 tis. € v položke bežných prostriedkov.
Výmena strešnej krytiny na budove Kapucínska 1, v ktorej sídli Oddelenie hudobnej a umenovednej
literatúry a Galéria Artotéka. Stav je kritický a vyžaduje urýchlené riešenie, v strešnej krytine sa
objavujú trhliny a jednotlivé škridle sa spúšťajú po streche, čo predstavuje veľké bezpečnostné riziko
pre chodcov i zamestnancov knižnice.
Prírastky nových dokumentov: v knižnici je dlhé roky poddimenzovaný nákup nových dokumentov
do knižničného fondu. Je zarážajúce, ak regionálna knižnica pre mesto nakúpi za rok aj s pomocou
štátnych dotácií ledva 2 500, výnimočne 3 000 nových dokumentov, pričom iná knižnica zriadená
1

NESROVNAL, IVO. 111 krokov, ako vrátiť Bratislavu Bratislavčanom. Bratislava 2014 - 2018.
Bratislava, 2014. 15 s.
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mestskou časťou nakúpi do roka 5 000 až 6 000 nových dokumentov. Do nákupu nových dokumentov
by ročne bolo potrebné investovať aspoň o 15 000 € viac, momentálne je nákup na jedného čitateľa
o 30 až 50 % nižší ako v knižniciach mestských častí, ktoré sa však tiež sťažujú na nedostatok financií
na akvizíciu.
Nový výťah v budove na Klariskej 16 s predĺženou šachtou do suterénu, aj v súvislosti so spustením
prevádzky v suterénnom priestore Pod knižnicou na Klariskej 16, kam sa zostupuje po strmších,
netypizovaných schodoch. Okrem toho v budove na Klariskej 16 na 2. poschodí poskytuje služby
zrakovo znevýhodneným čitateľom Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých. Výťah je starý, slúži
zhruba od polovice 70-tych rokov 20. storočia, keď sa knižnica prisťahovala na Klariskú 16. Bez jeho
prevádzky je výstup zrakovo postihnutých čitateľov po úzkom točitom schodisku náročný, hrozí
nebezpečenstvo úrazu. Naposledy peší výstup tí, ktorí si trúfli, absolvovali v decembri 2014, keď sa
pre nich v oddelení konalo zaujímavé podujatie. Práve vtedy revízny technik nariadil odstavenie
výťahu; oprava bola pomerne finančne náročná. Nový výťah by mal byť bezbariérový pre imobilných
občanov pohybujúcich sa na vozíčku a v súvislosti s tým upravený aj vstup k výťahu. Odhad nákladov
na nový výťah a stavebné práce bol vyčíslený na cca 55.000,- €.
Okrem úprav priestorov a výmeny výťahov v priestoroch knižnice za účelom debarierizácie by sa
v budúcnosti mohla sprístupniť aj výťahová plošina na širokých schodoch na Klariskej 16 vedúcich
z Klariskej ulice na Kapucínsku ulicu (z kratšej strany schodov). Uľahčil by sa prístup zdravotne
znevýhodnených k inštitúciám sídliacim na týchto uliciach.
Výmena okien na Kapucínskej 1 a 3 a na Klariskej 16, prípadne rekonštrukcia okien na Klariskej 16.
Drevené okná sú na Kapucínskej 1 a 3 zvetrané, nedoliehajú, ťažko sa s nimi manipuluje. Na Klariskej
16 pri otvorení okien sa stáva, že odpadávajú spodné drevené lišty. Okná na Klariskej by však bolo
možné aj rekonštruovať či ošetriť. V zlom stave sú aj viaceré okná v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry na Laurinskej ul., čo je priestor Primaciálneho paláca, jeho zadnej časti, knižnica to
opakovane reklamuje u správy budov.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov na Kapucínskej 3 (Úsek literatúry
pre deti a mládež) a Klariskej 16 (Úsek náučnej literatúry, Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých,
riaditeľstvo). Tieto priestory sú napriek viacerým čiastkovým opravám dlhodobo v zlom stave
a nezodpovedajú súčasnému štandardu ani v slovenských podmienkach, nieto zahraničných.
Navštevujú ich najmä deti a študenti, ktorí sú k danému stavu veľmi kritickí. Projektová
dokumentácia predstavuje nevyhnutný začiatok procesu zásadnej obnovy týchto budov a pracovísk
MKB.
Odhliadnuc od týchto prioritných, finančne náročných úloh, ktoré chce knižnica riešiť priebežne a
perspektívne, v roku 2015 plánuje:

- dosiahnuť splnenie konkrétnych zámerov:
• zabezpečiť bezproblémovú dvojzmennú prevádzku všetkých svojich pracovísk tak, aby knižnica
bola k dispozícii verejnosti po celý deň,
• finančnými prostriedkami z prideleného rozpočtu pokračovať v ukončení rekonštrukcie
a dokončenie zariadenia spoločenskej miestnosti v suteréne Klariská 16 nazvanej Pod knižnicou, kde
sa budú realizovať literárne besedy a čítania, komorné divadelné predstavenia, výstavy, koncerty,
workshopy, semináre, vzdelávacie aktivity či podujatia pre deti a pod.,
• zorganizovať Prieskum spokojnosti so službami knižnice 2015, aby knižnica získala spätnú väzbu
od svojich čitateľov a návštevníkov. Zisťovať budeme spokojnosť s knižničným fondom - s prírastkom
nových kníh a dokumentov, so službami a s obnovou niektorých priestorov knižnice.
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• realizovať projekty, pri ktorých sa knižnica uchádza o podporu Ministerstva kultúry SR, viac
v kapitole 2 Činnosť knižnice a podujatia v závislosti od Dotačného systému Ministerstva kultúry SR
na rok 2015,
• od začiatku roka pokračovať v realizovaní workshopov o hudbe, umení, estetike pre deti v Úseku
literatúry pre deti a mládež, okrem toho sa bude pokračovať v príprave populárno-náučných
prednášok o záhadách a zákonitostiach z prírodných vied. Prostredníctvom svojich podujatí bude
knižnica podporovať ekologické cítenie u detí a mládeže, vytvorí na tento účel aj tematické akcie.
Všetky projekty zabezpečujú vlastní zamestnanci úseku. Od začiatku roka sa v Úseku krásnej
a cudzojazyčnej literatúry budú organizovať konzultačné hodiny na prácu s počítačom pre seniorov
(počas celého roka), ktoré vyvrcholia v októbri 2015 veľkým štvortýždenným kurzom Počítačová
škola pre seniorov, s ktorou sa knižnica zapája do mestského Seniorfestu,
• knižnica v priebehu januára 2015 vyhlási 5. ročník celomestskej literárno-výtvarnej súťaže
pre žiakov základných škôl Bratislava, moje mesto 2015,
• rozšírenie wifi na Kapucínsku ulicu na priestor zastávok MHD
• knižnica sa počas Týždňa slovenských knižníc 2015 v termíne 23. 3. – 28. 3. 2015 pripojí
k celoslovenskej kampani na zviditeľnenie knižníc medzi verejnosťou vytvorením knižničných hliadok
na verejnom priestranstve. Knižničné hliadky budú tvoriť zamestnanci knižnice, ktorí budú
odmeňovať všetkých čítajúcich ľudí (knihy, e-čítačky, časopisy, noviny) záložkami do kníh. Označenia
pre knižničné hliadky a záložky do kníh s jednotným designom Týždňa slovenských knižníc zabezpečí
Slovenská asociácia knižníc,
• knižnica sa zapojí do projektu Bratislava pre všetkých 2015 v termíne 24. 4. – 26. 4. 2015, nielen 8.
ročníkom Bratislavskej burzy kníh od štvrtka 23. 4. do stredy 29. 4. 2015, ale aj bezplatnou
registráciou občanov za nového čitateľa knižnice a poskytovaním knižničných služieb počas víkendu
otvorených dverí,
• 14. mája 2015 plánuje knižnica otvoriť letnú sezónu 2015 v letnej čitárni U červeného raka
na Michalskej 26, aj realizovať v nej podujatia Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2015,
• 1. 10. 2015 si knižnica pripomenie 115. výročie svojho založenia, pre čitateľov pripraví bezplatný
zápis, pre odbornú knihovnícku verejnosť odborný seminár, pre širokú verejnosť niekoľko podujatí,
• 13. novembra 2015 pripraví Deň otvorených dverí v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých.

- dosiahnuť naplnenie hlavných úloh v roku 2015:

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2015
Pri plnení hlavných úloh v roku 2015 sa knižnica prednostne zameria na tieto oblasti svojej
činnosti:
1. Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2015
2. Činnosť knižnice a podujatia v závislosti od Dotačného systému Ministerstva kultúry SR na rok
2015
3. Utváranie knižničného fondu
4. Automatizácia a internetizácia knižnice
5. Základné a špeciálne knižnično-informačné služby
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6. Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládež a dospelých
7. Metodická činnosť
8. Propagácia knižnice a jej služieb

1.

Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2015

Knižnica chce v roku 2015 naplniť tieto hlavné ukazovatele činnosti:
Počet návštevníkov knižnice:

209 000

v tom počet návštevníkov podujatí:

35 000

počet návštevníkov webovej stránky: 84 000
počet osobných návštev v knižnici:

90 000

Nákup nových dokumentov:

2 500

Čitatelia:

7 500

Výpožičky:

221 000

Tabuľka 1: Hlavné ukazovatele činnosti pre rok 2015 na jednotlivých pracoviskách knižnice
Pracovisko
Čitatelia
Výpožičky
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek literatúry pre deti a mládež
Úsek
Oddelenie odbornej literatúry
náučnej Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
literatúry Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

2 500
2 350
1 700
150
800
7 500

110 000
37 000
37 000
15 000
22 000
221 000

Plánované hlavné ukazovatele činnosti budú dosiahnuté za priaznivých personálnych aj
finančných podmienok, prípadne pridelených dotácií zo štátneho rozpočtu.

2.

Činnosť knižnice a podujatia v závislosti od Dotačného systému
Ministerstva kultúry SR na rok 2015

Knižnica často nemá dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie komplexnej
prevádzky svojich služieb a aktivít pre čitateľov a verejnosť. Preto aj pre rok 2015 pripravila projekty
na podporu svojej činnosti, ktorými sa uchádza o dotácie z Ministerstva kultúry SR.
Tabuľka 2: Projekty na podporu činnosti v roku 2015 - prehľad žiadaných finančných prostriedkov
z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR
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Por.
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Celkový
rozpočet v €

Názov projektu

Nákup kníh 2015
Technické vybavenie pre detské
a mládežnícke podujatia
Čítanie, čo nenudí
Čítajme spolu 2015
Hudba U červeného raka
Čítajme slovenskú literatúru
Vlnenie U červeného raka
Folklór U červeného raka
SPOLU

Požadovaná
dotácia z MK
SR v €

5 000
4 491

4 750
4 266

Povinná
spoluúčasť
knižnice v €
vo výške 5 %
250
225

3 500
1 000
4 000
8 800
8 400
6 400
41 591

3 325
950
3 800
8 360
7 980
6 080
39 511

175
50
200
440
420
320
2 080

Celkový rozpočet všetkých projektov tvorí suma 41 591 €. Výška požadovanej dotácie z Ministerstva
kultúry SR je 39 511 €. V prípade pridelenia všetkých dotácií bude povinné spolufinancovanie
knižnice vo výške 2 080 €. Predpokladaný termín rozhodnutia o poskytnutí resp. neposkytnutí
dotácie je určený na 30. apríla 2015. Termín platí pre všetky podané žiadosti. Zmluvy o poskytnutí
dotácie by mali byť zaslané najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra
o poskytnutí dotácie.
Prehľad žiadostí o dotáciu Ministerstva kultúry SR na rok 2015:
1. Nákup kníh 2015
Projekt Nákup kníh 2015 má pomôcť knižnici aj v roku 2015 zabezpečiť kvalitnejšie doplnenie
knižničného fondu novými knihami.
2. Technické vybavenie pre detské a mládežnícke podujatia
Počet zrealizovaných podujatí pre deti a mladých návštevníkov sa neustále zvyšuje,
prostredníctvom vlastných zamestnancov knižnica realizuje nové projekty. Túto tendenciu by sme
chceli udržať. K tomu je však potrebné aj primerané technické vybavenie - projektor, notebook,
plátno na premietanie, reproduktory, reflektory. Práve veková skupina tínedžerov, na ktorú sa
chceme v roku 2015 väčšmi zamerať, je mimoriadne citlivá na úroveň vybavenia a zariadenia knižníc.
Z tohto dôvodu knižnica požiadala o podporu projektu technického vybavenia pre detské
a mládežnícke podujatia.
3. Čítanie, čo nenudí
Niekoľko rokov sa v knižnici realizoval úspešný projekt Čítanie pre najmenších, ktorý sa v roku
2015 bude realizovať pod novým názvom Čítanie, čo nenudí. Jeho cieľom je pripraviť už nielen pre
deti predškolského veku či prvých ročníkov základných škôl, ale aj pre starších žiakov a mládež 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 nich vzťah
ku knihám, čítaniu i k samotnej knižnici.
4. Čítajme spolu 2015
Projekt Čítajme spolu je cyklický, pripravuje sa s úspechom od roku 2006. Zameriava sa
v prvom rade na integráciu vidiacich a nevidiacich detí aj inak zdravotne postihnutých detí
a mládeže. Radi by sme v ňom pokračovali aj v roku 2015. Prostredníctvom nápaditých podujatí,
na ktorých sa obe skupiny detí stretávajú, majú spoločné zážitky, odnášajú si z nich nové vedomosti a
nezriedka aj nové priateľstvá.
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5. Hudba U červeného raka
Projekt je zameraný na propagáciu a podporu pôvodnej slovenskej hudobnej scény
nekomerčného charakteru. Chceme podporiť a prezentovať najmä žánre folku a blues, ktoré mali už
po minulé roky úspech v letnej čitárni. Takto sa snažíme zviditeľniť knižnicu a letnú čitáreň
U červeného raka prostredníctvom kultúrnych podujatí, a tiež prispieť k rozmanitosti programu
bratislavských inštitúcií v rámci kultúrneho leta 2015.
6. 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 non-fiction
v pravidelných mesačných cykloch. Chceme prezentovať slovenských autorov a ich diela
na profesionálnej úrovni, ako kultúrnu udalosť, s účasťou moderátora a s hudobným sprievodom
a prostredníctvom toho umožniť širšej verejnosti osobné stretnutie s významnými slovenskými
autormi.
7. Vlnenie U červeného raka
Cieľom projektu je prezentovať a podporiť slovenskú nekomerčnú scénu umelcov, ktorí sa
venujú často viacerým formám umenia, pričom zlučujú jednotlivé umelecké prejavy do zaujímavých
multižánrových projektov. Ambíciou tohto projektu je prilákať aj mladšie publikum práve
populárnymi formami slam poetry, stand-up comedy a pod.
8. Folklór U červeného raka
Chceme podporiť a propagovať jedinečný slovenský folklór a tradičnú kultúru priamo v centre
Bratislavy, kde môže osloviť slovenské i zahraničné publikum bez ohľadu na jazykové bariéry či
obmedzenie kúpou vstupeniek. Speváci, tanečníci, muzikanti budú prezentovať slovenský folklór
z rôznych regiónov, takže vystúpenia budú príťažlivé po hudobnej, vizuálnej i umeleckej stránke.
Veríme, že takto prispejeme ku kultúrnemu programu letnej Bratislavy a k štýlovému i hodnotnému
oživeniu známeho historického priestoru pod Michalským mostom, ktorý je prístupný širokej
verejnosti.

3.

Utváranie knižničného fondu

Knižničný fond sa tvorí:
-

doplňovaním,
spracovávaním,
revíziou a vyraďovaním.

Doplňovanie knižničného fondu
Knižnica bude získavať knihy, špeciálne dokumenty a periodiká kúpou aj darom. Doplňovanie
knižničného fondu je najefektívnejšie kúpou, ale finančné prostriedky na nákup nie sú postačujúce,
a nielen preto, že knižnica z nich občas musí kryť nečakané výdavky súvisiace s prevádzkou.
Ako sme spomínali, viaceré verejné knižnice v Bratislave nakupujú ročne o 30 až 50%
dokumentov viac, v prepočte na jedného čitateľa. Naša knižnica, napriek tomu, že plní funkciu
regionálnej knižnice pre mesto a jeho verejné knižnice, za nimi v nákupe nových dokumentov
zaostáva. Preto v snahe podporiť nákup naplánovaný podľa pridelených finančných prostriedkov
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od zriaďovateľa vypracovala žiadosť s názvom Nákup kníh 2015 pre Dotačný systém Ministerstva
kultúry SR. Podpora nákupu bude závisieť od schválenia žiadosti.
Plán nákupu nových dokumentov v roku 2015 v tabuľke 3 vychádza len zo stavu prideleného
rozpočtu knižnice na sledovaný rok. Neberie do úvahy prípadnú podporu Ministerstva kultúry SR,
ktorá nikdy nie je istá.
Tabuľka 3: Plán nákupu dokumentov v roku 2015 pre jednotlivé pracoviská knižnice
Úsek
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Úsek literatúry pre deti a mládež
Úsek náučnej Oddelenie odbornej literatúry
literatúry
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

Nákup dokumentov
900
550
700
100
250
2 500

Zohľadňujúc požiadavky čitateľov, stav existujúceho fondu a potrebu jeho obnovy aj finančné
podmienky sa nákup bude realizovať najmä prostredníctvom distribučných firiem, internetových
predajní a v prípade potreby 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. V súvislosti s plánovaným Prieskumom spokojnosti
so službami knižnice sme už začiatkom decembra na pracoviskách spustili tzv. žltú anketu Kniha,
ktorá mi chýba, alebo... Na malé lístočky môžu čitatelia písať nielen tipy na nákup nových kníh, ale aj
námety na zlepšenie činnosti knižnice, či pripomienky k činnosti.
Spracovávanie knižničného fondu
Spracovávanie knižničného fondu sa realizuje automatizovaným spôsobom v systéme
DAWINCI. Kompletne automatizovane spracovaný knižničný fond majú všetky pracoviská knižnice.
V týchto úsekoch sa bude realizovať priebežné spracovávanie novozískaných dokumentov.
Revízia a vyraďovanie knižničného fondu
Okrem utvárania knižničného fondu, teda nákupu nových dokumentov, bude knižnica dbať aj
na jeho uchovávanie, ochranu, sprístupňovanie a v neposlednom rade na vyraďovanie starých,
nepoužiteľných či stratených dokumentov.
V roku 2015 je plánová revízia knižničného fondu v Úseku náučnej literatúry – Oddelení
hudobnej a umenovednej literatúry. Rozmanitý knižničný fond oddelenia (knihy a špeciálne
dokumenty - CD, DVD, kazety, gramoplatne, katalógy výstav a pod.) naposledy prešiel revíziou
v rokoch 2005 - 2006.
Oprava a väzba poškodených kníh či časopisov z jednotlivých pracovísk sa bude zabezpečovať
vo vlastnej Knihárskej dielni.
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4.

Automatizácia a internetizácia knižnice

Automatizácia
Proces automatizácie výpožičných pracovísk knižnice je ukončený od roku 2010. Knižničnoinformačný systém DAWINCI od firmy SVOP je od roku 2010 úspešne implementovaný na všetkých
pracoviskách.
Webová stránka www.mestskakniznica.sk
V roku 2015 plánujeme vylepšovať, aktualizovať a aktuálnymi informáciami dopĺňať nové
webové sídlo knižnice, ktoré bolo spustené 2. 12. 2014 s novým dizajnom viac sa približujúcim
oficiálnej stránke hlavného mesta. Webové sídlo vytvorila firma FreeTech services z Liptovského
Mikuláša.
Online katalóg
Online katalóg, ktorého sprostredkovateľom je firma SVOP, s.r.o., funguje od mája 2013 ako
online katalóg novej generácie pod názvom OPAC XE. Zamestnanci firmy SVOP integrovali do novej
generácie online katalógu množstvo nových funkčných prvkov, ktorými skvalitňujú proces
vyhľadávania a umožňujú interaktivitu vo vzťahu čitateľ a knižnica – inteligentné dohľadanie
pri neúplne zadanej požiadavke,
možnosť hodnotenia dokumentov hviezdičkami, možnosť
pridávania tagov (kľúčových slov), odkaz na Google Books v prípade, že obsahuje obálku alebo ukážku
knihy. S jeho fungovaním sme spokojní. Či sú spokojní aj čitatelia, nám ukáže pripravovaný prieskum
spokojnosti so službami knižnice.
Súborný katalóg INFOGATE a súborný katalóg bratislavských verejných knižníc
Projekt súborného katalógu InfoGate – http://www.infogate.sk, do ktorého je zapojená aj
naša knižnica, zjednodušuje čitateľom prístup k dokumentom viacerých knižníc jednotným
prostredím pre vyhľadávanie. V Infogate sú zapojené online katalógy všetkých knižníc využívajúcich
KIS DAWINCI. Od roku 2014 zapájajú aj knižnice, ktoré používajú iný knižnično-informačný systém.
V súčasnosti je do Infogate zapojených 26 knižníc, obsah ich katalógov tvoria približne 2 milióny
záznamov. Cieľom projektu zostáva propagácia knižničného fondu knižnice v kontexte iných knižníc
a perspektívne získanie nových čitateľov.

5.

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby

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 naďalej poskytovať 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:
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možnosť rezervovania dokumentov,
písomné spracovanie bibliografií a rešerší z knižničného fondu,
kopírovanie a skenovanie dokumentov z knižničného fondu,
knihárske služby,
počúvanie zvukových dokumentov v hudobnom štúdiu,
V rámci elektronických (online) služieb bude poskytovať:










služby webovej stránky a vyhľadávanie v elektronickom katalógu,
bezplatný prístup na internet,
bezplatný prístup k licencovaným externým informačným zdrojom (EBSCO a Springer link),
službu Spýtajte sa knižnice a Info mailom,
elektronickú poštu,
editor na tvorbu prezentácií (PowerPoint),
WiFi sieť vo všetkých študovniach jednotlivých pracovísk knižnice, na nádvorí Klariská 16 a
v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 26,
WiFi sieť pre širokú verejnosť aj na Kapucínskej ulici v priestoroch zastávok MHD.

Knižnica bude poskytovať služby všetkým používateľom na základe osobných, písomných
alebo telefonických požiadaviek, ako aj požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

6.

Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládež a dospelých

Neoddeliteľnou súčasťou práce knižnice je príprava vzdelávacích, výchovných a kultúrnospoločenských 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. Predpokladáme, že v roku 2015 navštívi podujatia knižnice 35 000
návštevníkov.
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 2015.

PLÁNOVANÉ SPOLOČNÉ PODUJATIA PIATICH VEREJNÝCH KNIŽNÍC V BRATISLAVE V ROKU
2015
• Bratislava, moje mesto 2015 – 5. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských školákov na tému
Osobnosti Bratislavy vyhlásime v priebehu januára 2015, súťaž sa ukončí v apríli 2015,
• 16. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v termíne 23. 3. –
28. 3. 2015, v uliciach sa budú pohybovať knižničné hliadky odmeňujúcich čítajúcu verejnosť
záložkami do kníh. Počas neho v pracovných dňoch Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka
zorganizujú spoločne 9. ročník Jarného maratónu s knihou (Maratón spočíva v tom, že každý
pracovný deň v týždni od 23. marca do 27. marca 2015 sa v inej verejnej bratislavskej knižnici
bude čítať kniha vybraného slovenského autora –podľa návrhu sa má čítať kniha Venussha:
Ťažký týždeň, čítať by mal Juraj Šebesta s dcérou Kamilou),
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• Noc s Andersenom – ako súčasť Týždňa slovenských knižníc – sa bude konať v piatok 27. 3.
2015. Tento projekt vo svojich priestoroch samostatne zorganizuje všetkých 5 spomenutých
knižníc. Dobrodružná noc plná úloh, riešení, hádania aj čítania má každoročne u detí veľký
úspech,
•

Bratislavská burza kníh – 8. ročník (súčasť projektu Bratislava pre všetkých 2015). Týždeň
populárneho podujatia by mal ponúknuť dostatok vyradených kníh zo spolupracujúcich knižníc,
ako aj z domácich knižníc Bratislavčanov.
Ďalej sa budú realizovať konkrétne projekty:

Pre bratislavskú verejnosť – deti, mládež a dospelých na jednotlivých pracoviskách knižnice
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
bude od januára do júna 2015 pokračovať v organizovaní bezplatných konzultačných hodín
počítačovej gramotnosti pre seniorov, ktorí majú o ne veľký záujem. Počítačové konzultácie
vyvrcholia Počítačovou školou pre seniorov v októbri 2015, ktorou sa knižnica zapojí
do celomestského projektu Seniorfest 2015. V spolupráci s Klubom paličkovanej čipky v Rači úsek
pripraví výstavky paličkovanej čipky počas veľkonočných aj vianočných sviatkov 2015. V tomto roku
sa úsek pokúsi nadviazať spoluprácu s vytipovanými zariadeniami pre seniorov a zdravotníckymi
zariadeniami.

Úsek literatúry pre deti a mládež
Prioritou úseku bude príprava podujatí pre deti materských, základných škôl a študujúcej
mládeže, ktoré sa budú týkať čitateľskej, literárnej, estetickej a všeobecnovzdelávacej výchovy.
V roku 2015 plánujeme pripraviť tieto konkrétne podujatia:
-

Vyhlásenie súťaže Bratislava, moje mesto – január,
Jarné prázdniny v knižnici v týždni 2. 3. – 6. 3. 2015,
Jarný maratón s knihou počas Týždňa slovenských knižníc, čítať u nás sa bude v piatok 27.
3. 2015
Noc s Andersenom piatok 27. 3. 2015,
Privítanie prvákov v knižnici – september,
Jesenné prázdniny v knižnici – november.

Cyklus Čítanie, čo nenudí (s finančnou podporou MK SR)
Už niekoľko rokov sa usilujeme projektom Čítanie pre najmenších budovať u detí vzťah k
čítaniu a k literatúre. Chceli by sme v tom pokračovať aj v roku 2015 a do projektu zahrnúť aj staršie
deti, až do 15 rokov, čo sa odráža aj v pozmenenom názve projektu – Čítanie čo nenudí. Mestská
knižnica v Bratislave si stanovila ako jednu zo svojich priorít prácu s mládežou, ktorá je v porovnaní
s prácou s malými deťmi oveľa náročnejšia, no tiež je veľmi potrebná. Vieme, že čítanie pomáha
rozvíjať fantáziu a schopnosť vyjadrovať sa, snažíme sa preto programy prispôsobiť čo najlepšie veku
detí, ktoré prichádzajú na podujatie. Čítania určené deťom predškolského veku sú viac interaktívne,
čo deti mimoriadne baví. Staršie deti už vydržia dlhšie počúvať a tým je väčšmi určené dramatizované
čítanie. Podujatie trvá okolo 45 minút. Program si materské školy i základné školy veľmi obľúbili a
stáva sa v mnohých školách súčasťou vyučovania. Pedagógovia ocenili aj prezentácie nových kníh
slovenských autorov literatúry pre deti, za účasti nielen autora ale aj ilustrátora. Chceme program
v niektorých prípadoch doplniť aj živou hudbou, čo sme si úspešne vyskúšali v roku 2014 a podujatie
dostalo ďalší rozmer.
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Prednášky Dušana Valenta
Sú už viac rokov najnavštevovanejším projektom v úseku. Prednášku je možné vopred
dohodnúť v súlade s vekom a učebnými osnovami žiakov. Tieto populárno-vedecké prednášky
pre deti sú obohatené o premietanie a diskusiu, ako aj následný výber literatúry z našich fondov. Sú
veľmi obľúbené a žiadané najmä pedagógmi bratislavských základných škôl. Samotné témy, ktoré
znejú veľmi atraktívne, sú delené do viacerých cyklov:
Cyklus Pradejiny života – Príšery z praveku I, Vývoj života, Dinosaury – svet obrov,
Cyklus Záhady a zvláštne javy – Záhada UFO, Tajomstvá najväčších záhad, Vesmír,
Cyklus Svet zvierat – Krása a kamufláž, Zvieracie kuriozity I.: Vzhľad a veľkosť, Zvieracie kuriozity II.:
Správanie, Múdrosť a súcit zvierat,
Cyklus To najúžasnejšie z vedy – Najväčšie krásy Zeme, Ako funguje Zem: Trhanie kontinentov
a skutočné Atlantídy, Sopky.
Pokračovať budú nové projekty pre školský rok 2014/2015 – workshopy o hudbe, umení a estetike:
Bubnovačka v knižnici: workshop o rytme a čase v hudbe, poézii, výtvarnom umení aj v architektúre
spojený s bubnovačkou,
Kráľovsky dobré umenie: workshop o umení v službách panovníkov – maľby portrétov, hudba
k príležitostiam, jednoduchý barokový tanec,
Od Wiliama Tella po Spidermana: workshop o hrdinovi v romantickej literatúre, maľbe, opere,
symfonickej básni verzus hrdina z komiksu,
Buď sám sebou: rozprávanie o modernej maľbe, Jacksonovi Pollockovi a jazze spojené s kreslením
na hudbu,
Mona Lisa a Hallo Kitty: umenie v službách reklamy, rozprávanie, videá, obrázky a diskusia,
V sne a umení je všetko možné: o snoch, snívaní a umení.
Všetky podujatia a programy v rámci prázdnin v knižnici sú realizované vlastnými zamestnancami.
Kvôli vyššie spomenutým typom podujatí budeme s napätím očakávať podporu zo strany
Ministerstva kultúry SR na zlepšenie ich technického zabezpečenia, aby technika spoľahlivo
zabezpečovala a podporovala ich úspešný priebeh.

Úsek náučnej literatúry – Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS)
Už malým deťom môžeme ukázať, ako vnímajú svet zrakovo postihnutí ľudia, ako im môžeme
pomôcť, ako ich prijať medzi seba bez rozpakov. Zdravé deti si u nás uvedomia, ako zrakový či iný
hendikep sťažuje každodenný život. Fakt, že zdravie nie je samozrejmosť, si často u nás uvedomia
po prvýkrát. Rozšíri to ich uhol pohľadu na veci, ktoré si doteraz možno nevážili, ako napríklad
i vlastné zdravie. V rámci osvetových podujatí pre škôlky, základné a stredné školy a širokú verejnosť
ponúkame exkurzie, informačné prednášky a interaktívne integrované čítania v Oddelení
pre nevidiacich a slabozrakých:

Cyklus o živote zrakovo postihnutých ľudí (Žijú medzi nami a Svet pána Brailla).
Formou exkurzie a interaktívnych hier a súťaží priblížime život zrakovo postihnutých ľudí, počas
ktorých sa deti a mládež dozvedia viac o kompenzačných pomôckach pre zrakovo postihnutých ľudí,
spoznajú bližšie ich svet a spôsoby ako im pomôcť. Deti si vyskúšajú:
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-

hádanie zvukov súvisiacich s prečítaným textom,
čítanie a písanie Braillovho písma,
spoznávanie hmatom, reliéfne obrázky bez zrakovej kontroly,
hádanie vôní so zaviazanými očami,
interaktívna projekcia zameraná na filmové ukážky s komentárom pre nevidiacich
a slabozrakých („Aj nevidiaci chodia do kina“).

Integrované podujatia Čítajme spolu (s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR).
Cieľom projektu je realizovanie pútavých integrovaných podujatí pre deti a mládež – škôlkarov a
žiakov základných škôl, na ktorých sa zúčastňujú rôzne skupiny – nevidiace (či slabozraké), inak
postihnuté a zdravé deti spolu. Snažíme sa odbúravať bariéry, ostych a predsudky vo vzťahu
k nevidiacim a slabozrakým a inak postihnutým.
Projekt realizujeme od roku 2006 formou nápaditých podujatí, kde zdravé i postihnuté deti zbližujú
spoločné zážitky z prečítaného a počutého.
V roku 2015 bude pokračovať Kino pre nevidiacich a slabozrakých v premietaní filmov s hlasovým
komentárom. Celoročný cyklus filmových projekcií s hlasovým komentárom pre nevidiacich a
slabozrakých občanov (vždy posledný pondelok v mesiaci) má u zrakovo znevýhodnených občanov
úspech, obzvlášť, ak k premietaniu pozveme známu hereckú osobnosť. Premietania sa okrem letných
prázdnin budú konať celý rok, prvé stretnutie so známymi osobnosťami je naplánované na február
2015, keď sa po premietnutí filmu Tichá radosť uskutoční beseda s hlavnou ženskou predstaviteľkou
filmu Magdou Vášáryovou.
Ďalej sa uskutoční:
- informačná prednáška a exkurzia pre študentov KKIV FiF UK v Bratislave a SKIŠ Služby pre
zrakovo znevýhodnených,
- Mimi a Líza – interaktívne čítanie z knihy Mimi a Líza (K. Kerekesová, K. Moláková, A.
Salmela, 2013) a cyklus informačných exkurzií a súťaží pre žiakov ZŠ (čítanie a písanie
braillovho písma, spoznávanie hmatom reliéfne obrázky a hmatky bez zrakovej kontroly,
hádanie chutí a vôní so zaviazanými očami, kompenzačné pomôcky a chodenie s bielou
palicou, sledovanie filmovej ukážky rozprávky s komentárom pre nevidiacich a
slabozrakých ľudí),
- Literárny klub: literárna dielňa pre zrakovo postihnutých čitateľov (klubová činnosť –
stretnutia a besedy o poézii a próze raz za dva mesiace, v spolupráci so Slovenskou
knižnicou nevidiacich v Levoči),
- Využívanie Digitálnej knižnice SKN v Levoči (školenie a inštruktáž pre zrakovo
postihnutých čitateľov MKB), organizované v spolupráci s SKN v Levoči,
Podujatia plánované v rámci projektu Bratislava pre všetkých 2015:
 ukážka výcviku vodiacich psov v apríli 2015 pre verejnosť,
 fotografická výstava „Cesta svetla“ so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých
(v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
V Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa pri príležitosti Dňa nevidiacich uskutoční v piatok 13.
novembra 2015 Deň otvorených dverí.

Úsek náučnej literatúry - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
V Oddelení hudobnej a umenovednej literatúry budú okrem výstav a výstaviek pokračovať
absolventské a komorné koncerty v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského.
V Galérii Artotéka budeme pokračovať vo výstavnej činnosti, momentálne rokujeme s viacerými
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záujemcami o spoluprácu. V minulých rokoch knižnica spolupracovala s Vysokou školou výtvarných
umení v Bratislave. Je možné, že táto spolupráca bude pokračovať naďalej.
Mestská knižnica oceňuje a ďakuje Magistrátu hl. m. SR Bratislavy za pomoc pri propagácii či
organizácii niektorých podujatí - Týždňa slovenských knižníc, Bratislava pre všetkých, súťaže
Bratislava, moje mesto, či otvorení letnej čitárne U červeného raka.
Dúfame, že spolupráca sa bude rozvíjať aj v roku 2015, aby sme spoločnými silami zefektívnili
prácu knižnice, a tým skvalitnili služby verejnosti.

7.

Metodická činnosť

Vnútroknižničná metodická činnosť
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa knižnica zameria na:
- prípravu projektov pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2015
- spracovávanie odborných knižničných a propagačných materiálov,
- zabezpečenie realizácie a spracovanie výsledkov žltej ankety Kniha, ktorá mi chýba, alebo... ,
ako aj výsledkov Prieskumu spokojnosti so službami knižnice 2015,
- 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.
V súvislosti s pripomienkovaním novej Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na rok 2015 – 2020
v decembri 2014 vypracuje v 1. polroku 2015 priority ďalšieho rozvoja knižnice na roky 2015 – 2020.
Do materiálu zapracuje podnety z volebného programu primátora hl. m. SR Bratislavy.
V Úseku literatúry pre deti a mládež plánuje knižnica založiť Detský klub knižnice. Tie deti, ktoré ho
budú navštevovať, získajú modrý preukaz oprávňujúci k bezplatnej účasti na podujatiach
a k využívaniu prezenčných služieb knižnice vrátane prístupu na internet.
V marci 2015 bude do prevádzky uvedený elektronický systém evidencie dochádzky zamestnancov,
výberové konanie na jeho zakúpenie bolo vyhlásené koncom roka 2014.
Vzdelávanie zamestnancov
V rámci vzdelávania zamestnancov verejných knižníc v Bratislave knižnica pripraví začiatkom
roka metodické školenie Ročný výkaz o knižnici za rok 2014 zamerané na správnosť vyplnenia
štatistických údajov v danom výkaze, ktorý je podkladom pre celoslovenské spracovanie štatistiky
knižníc na Slovensku. Na prelome septembra a októbra 2015 pripraví k 115. výročiu svojho založenia
odborné školenie o e-knihách a možnostiach služieb webového sídla knižníc v spolupráci s Goethe
inštitútom v Bratislave a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Zo strany
knižnice je v štádiu úvah aj príprava odborného seminára pre zamestnancov verejných knižníc
v Bratislave na tému Efektívne využívanie Facebooku pre inštitucionálne stránky.
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Knižnica podporí ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov zabezpečením ich účasti
na odborných kurzoch, seminároch, workshopoch a pod., ktoré budú organizovať iné inštitúcie –
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská asociácia knižníc, Slovenská národná knižnica
a iné knižnice.
Pre svojich nových zamestnancov pripraví školenia na prácu s knižnično-informačným
systémom DAWINCI.

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 – Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna
knižnica Lamač, Istra Centrum – 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.
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.
V marci 2015 uplynie ročný termín spolupráce s malými knižnicami. V prípade obojstranného
záujmu Mestská knižnica predĺži zmluvy o spolupráci, čím vychádza v ústrety obyvateľom malých
mestských častí, ktorí tak majú možnosť využívať jej služby.
Spracovanie štatistických ukazovateľov činnosti verejných knižníc v Bratislave
Knižnica pripraví pre zamestnancov verejných knižníc metodické školenie k spracovávaniu
knižničnej štatistiky za rok 2014. 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 elektronicky spracuje štatistické ukazovatele činnosti všetkých
verejných knižníc v Bratislave. Pre interné potreby bratislavských verejných knižníc vydá štatistickú
ročenku Prehľad činnosti bratislavských verejných knižníc za rok 2014. O výsledkoch činnosti
verejných knižníc v Bratislave spracuje príspevok pre Občasník knihovníkov Bratislavského kraja.

8.

Propagácia knižnice a jej služieb

Knižnica sa chce sústreďovať na propagáciu svojich knižnično-informačných služieb
a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré pripravuje pre používateľov, obyvateľov a návštevníkov
Bratislavy. Zrealizuje predovšetkým tradičné formy, ako sú:
-

príprava a tlač propagačných materiálov,
zverejňovanie informácií v dennej tlači a ostatných médiách,
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-

informovanie prostredníctvom e-mailového zasielania pozvánok na podujatia
knižnice.

V súvislosti s propagáciou svojich služieb a podujatí využíva knižnica aj vlastné webové sídlo,
ktoré je pravidelne aktualizované o novinky v oblasti služieb, oznamy, realizované podujatia
aktuálneho mesiaca. Súčasťou propagácie knižnice je sociálna sieť Facebook (FB) ako stránka knižnice
a samostatná stránka venovaná letnej čitárni U červeného raka, na ktorých sú návštevníci komplexne
informovaní nielen o zaujímavých novinkách vo fonde knižnice, o jej činnosti a výpožičnom čase či
iných dôležitých informáciách pre čitateľov, ale aj o podujatiach v priebehu roka, pričom programy
kultúrneho leta 2015 budú prezentované na tejto stránke samostatne, v podrobnejšej podobe
s fotogalériou.
Informácie o činnosti aj podujatiach MKB bude propagovať v médiách: Bratislavské noviny,
Sme, in.ba, Knižná revue, Bratislavský kuriér, TV Bratislava, 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.
V Bratislave dňa 23. 04. 2015
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ
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Komentár k schválenému rozpočtu príjmov a výdavkov MKB
na roky 2015 - 2017
Rozpočet zriaďovateľa na rok 2015 bol schválený 9. 4. 2015 MZ. V ekonomickej časti tohto plánu
je už zapracovaná zmena oproti pôvodne predkladanému rozpočtu organizácie z augusta 2014.
Bežný transfer od zriaďovateľa na činnosť pre knižnicu zostal takmer v pôvodnej výške ako v r. 2014
a nebol zvýšený o sumu, ktorú sme požadovali. Okrem bežného transferu na činnosť bol knižnici
schválený aj účelový transfer na opravu havarijného stavu strechy na Kapucínskej 1 a to do výšky
čerpania 25 tis. €.
Vzhľadom na aktuálne schválený stav transferu bolo potrebné niektoré nákladové a výnosové
položky pôvodného rozpočtu upraviť.
Do rozpočtu bola zapracovaná a schválená požiadavka na zvýšenie mzdových nákladov (záväzný
ukazovateľ ). Navýšenie je vo výške 5 %, čo je v súlade s uznesením č. 1613/2014 Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Položka mzdových nákladov sa následne premieta
do navýšených nákladov na odvody a ostatné sociálne náklady.
Výraznejšie šetrenie však tento rok predpokladáme na položkách materiálových nákladov,
služieb a energií. Vidíme problém
hlavne v dozariaďovaní zrekonštruovanej spoločenskej
miestnosti Pod knižnicou, v nákupe kníh a nedostatku finančných prostriedkov na opravy
a údržbu.

Klasifikácia bežných príjmov na rok 2015

855 140.- €

1. Plán výnosov z hlavnej činnosti MKB:

60 000.- €

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

37 500.- €

- 212 003 - tržby z prenájmu nebytových priestorov

22 500.- €

- 243 - úroky

40.- €

2. Transfery:
- 312007 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
- z toho účelový transfer na opravu strechy na Kapucínskej ul. 1
- výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce vo výške odpisov

Klasifikácia bežných výdavkov na rok 2015

777 900.- €
25 000.- €
17 200.- €

855 140.- €

1. Spotrebované nákupy spolu:
Z toho:

71 950.- €

a/ Spotreba materiálu

32 600.- €

- všeobecný materiál, kancelársky materiál

10 500.- €
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633006 – kancelársky papier, tonery, pásky do tlačiarní na všetky odborné oddelenia knižnice,
kancelárske potreby, tlačivá knihovníckej techniky, materiál pre Knihársku dielňu,
6 400.- €
633006 - materiál pre údržbu budov – čistiace prostriedky, elektroinštalačný
a vodoinštalačný materiál, hygienické potreby a pod.,

4 000.- €

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

100.- €

- nákup kníh, periodík

15 000.- €

633009 - nákup kníh a dokumentov

10 000.- €

633009 - nákup periodík
Nákup kníh, špeciálnych dokumentov a periodík sa realizuje
prostredníctvom úseku fondov v súlade s Akvizičným poriadkom
MKB pre všetky pracoviská knižnice.
- nákup PHM

5 000.- €

600.- €

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

200.- €

633010 - nákup pracovných ochranných pomôcok pre pracovníkov
v knihárskej dielni a v údržbe
- nákup drobného hmotného majetku
6 300.- €
Výška na položke je vzhľadom k aktuálnej potrebe aj vzhľadom k predchádzajúcim rokom
nepostačujúca, nebude možné postačujúco dozariadiť zrekonštruovanú spoločenskú miestnosť
v suteréne na Klariskej 16 a zároveň nahradiť vyradený nefunkčný a opotrebovaný majetok
v oddeleniach knižnice.
633001 - drobný hmotný majetok - drobný inventár (pódiá, police, reflektory)
4 300.- €
633 002 - drobný hmotný majetok - výpočtová technika

1 000.- €

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

1 000.- €

b/ Spotreba energií

39 350.- €

632001 - elektrická energia
632001 – plyn
633002 - vodné

17 400.- €
21 100.- €
850.- €

Výška energií pre rok 2015 je mierne navýšená z dôvodu zrekonštruovanej spoločenskej miestnosti
na Klariskej 16.
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2. Služby

80 590.- €

- opravy a údržba

32 000.- €

635 006 – rutinná a štandardná údržba budov

31 000.- €

Súčasťou tejto položky sú finančné prostriedky na opravu havarijného stavu strechy na
Kapucínskej ul. č. 1 ako účelový transfer do výšky 25 tis. €.
Ďalej sú v tejto položke zahrnuté už len tie najnutnejšie opravy , ktoré je potrebné v nasledujúcom
roku zrealizovať (montáž kovových zábran, maľovanie fasády z Kapucínskej ul.
a v budove na Kapucínskej 1, opravy výťahov, vyvložkovanie časti zatekajúcej kanalizácie).
634002 - oprava a údržba motorového vozidla

500.- €

635004 - opravy kancelár. strojov a zariadení,

500.- €

- cestovné náhrady

350.- €

631001 - cestovné náhrady tuzemské
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
Preplácanie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa
zúčastnia zahraničných pracovných ciest.

120.- €

- náklady na reprezentáciu

600.- €

230.- €

633016 - reprezentačné náklady
Na zabezpečenie minimálneho občerstvenia pri kultúrnych podujatiach v letnej čitárni,
prezentáciách kníh, pri poradách vedúcich pracovníkov, návštevách z iných
kultúrnych organizácií a zo zahraničia (káva, čaj, cukor, minerálky, a i.)
- ostatné služby

47 640.- €

632 002 – stočné
632 003 – poštovné, telekomunikačné a koncesné služby
633013 - softvér a licencie
634 003 - poistenie auta – povinné, havarijné
634 005 – karty, známky, poplatky
636 001 - nájomné (nájom a zálohy na energie za ÚKCL na Laurinskej 5 )
637 001 – náklady na kurzy, semináre, školenia
637 002 – náklady na kultúrnu činnosť, zmluvy o umeleckej činnosti, ozvučenia
637 003 – náklady na propagáciu, inzerciu
637 004 – všeobecné služby
-z toho zazmluvnené služby: - upratovanie fi. TREVA
6 600.- €
- softvér. údržba a služby fi. SVOP
2 420.- €
- internetová sieť fi. SANET
2 040.- €
- aktualizácie intern. fi. EURONET
200.- €
- softvér. služby fi. COMPEKO CS.
1 200.- €
- fi. FreeTech - web. stránka servis
600.- €
ostatné služby:
1 980.- €
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1 700.- €
9 000.- €
1 500.- €
300.- €
700.- €
11 800.- €
500.- €
3 000.- €
600.- €
15 040.- €

637 005 - špeciálne služby (revízie)
3 500.- €
- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, elektrických spotrebičov
- prehliadky a skúšky elektrických zariadení, spotrebičov, 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 - revízie
- služby bezpečnostného technika (zmluva), prac. zdravotná služba
3. Osobné náklady

678 118.- €

- mzdové náklady (611)
Výška mzdových nákladov je oproti r. 2014 zvýšená o 5 %.

472 118.- €

Komentár k návrhu plánu práce na roky 2015 – 2017
Mestská knižnica predkladá návrh plánu práce na roky 2015 – 2017 v hlavných
ukazovateľoch: tarifné platy, príplatok za riadenie, osobné ohodnotenie, príplatky za zmennosť
a prácu počas soboty a nedele, odmeny, priemernú mzdu a prepočítaný stav pracovníkov. Návrh
plánu práce vychádza z očakávanej skutočnosti za rok 2014.
Očakávaná skutočnosť za rok 2014 je vo výške 449 636 €. Pre rok 2015 je plánovaná výška
mzdových prostriedkov vo výške 472 118 €. Zvýšenie mzdových prostriedkov je o 5 %, čo je v súlade
s návrhom riešenia z operatívnej porady primátora zo dňa 28. 10. 2013, kde schválila pre rok 2015
zvýšenie zapracovať do rozpočtu.
Predpoklad plnenia stavu pracovníkov v roku 2014 je v prepočítanom stave 57 osôb. Zvýšenie
mzdových prostriedkov na rok 2015 tak zastaví znižovanie počtu pracovníkov, ktoré by už išlo na úkor
rozsahu poskytovaných služieb. Každoročne treba počítať so zvyšovaním tarifných stupňov, čo
znamená zvýšenie mzdových prostriedkov na ktoré má zamestnanec zo zákona nárok. Okrem toho
treba zabezpečiť mzdy pre pracovníkov počas dní „Bratislava pre všetkých“ a služby počas Kultúrneho
leta v letnej čitárni U červený rak.
Očakávaná priemerná mesačná mzda za rok 2014 pri plánovanom prepočítanom počte
pracovníkov 57 osôb je 657,36 €. Pri rovnakom počte pracovníkov na rok 2015 je vo výške 689,79 €.
Napriek navýšeniu mzdových prostriedkov, výška priemernej mzdy je stále pod celoslovenským
priemerom.
V návrhu na roky 2015 – 2017 berieme do úvahy náročnú hospodársku situáciu. V rokoch
2016 - 2017 počítame s miernym nárastom miezd. Náklady vzrastú aj pri predpokladanom odchode
pracovníkov do dôchodku.
Naďalej chceme vo zvýšenej miere klásť dôraz na kultúrno-výchovné podujatia v rámci
knižnice. Počet pracovníkov plánujeme zvýšiť o 1 osobu až v roku 2017.
Plánovaná priemerná mesačná mzda na rok 2016 je 703,30 €, v roku 2017 by dosiahla výšku
712,08 €. Podotýkame, že výška priemernej mzdy bude naďalej nižšia ako celoslovenský priemer.

- zákonné sociálne poistenie (620)

165 000.- €

Výška zákonného sociálneho poistenia je vyššia v súvislosti so zvýšenými mzdovými nákladmi a
aj tým, že dôchodcovia s nižšími odvodmi do fondov sú nahrádzaní v knižnici pracovníkmi
v produktívnom veku, a tým sa výhoda nižších odvodov pre organizáciu stráca.
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- sociálne náklady (627):

41 000.- €

637016 – prísun do sociálneho fondu
642013- odchodné, odstupné

5 000.- €
5 000.- €

637014 – stravovanie /formou gastrolístkov fi. DOXX/
642015 – náhrada PN

28 000.- €
3 000.- €

4. Dane a poplatky:

7000.- €

637035 – daň z nájmu prenajatých priestorov
637012 – poplatky, odvoz odpadu, veľkokapacitný kontajner, koncesné poplatky a ost.

4 500.-€
2 500.- €

5. Ostatné náklady:

282.- €

642006 – poplatky Spolku slov. knihovníkov, Slovenskej asociácii knižníc,
637012 - bankové poplatky

142.- €
140,- €

6. Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

17 200.- €

Investície:
0.- €
Mestskej knižnici v Bratislave na r. 2015 neboli pridelené kapitálové finančné prostriedky.

Plán plnenia ukazovateľa schváleného programu MKB na rok 2015 – 2017
V súlade s novelou Zák. 586/2004 Z. z. bol aj pre MKB v rámci programu „Kultúra“, podprogramu
„Organizácia kultúrnych aktivít“ schválený zámer podprogramu „Vysoký štandard kultúrnosti
hlavného mesta“.
Cieľ programu pre Mestskú knižnicu v Bratislave: Knižnica vo vzťahu k verejnosti
Merný ukazovateľ: Celkový počet návštevníkov knižnice za rok
Nárast ukazovateľa „Knižnica vo vzťahu k verejnosti“ si knižnica stanovila vo výške + 1,5 % ročne
oproti predchádzajúcemu roku (pre roky 2014 - 2016).

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov
na roky 2016 a 2017
Celkové bežné náklady na činnosť a výnosy v r. 2016 - 17 plánujeme mierne navýšené oproti r. 2015.
V rozpočte na roky 2016-17 Mestská knižnica v Bratislave bude požadovať finančné prostriedky
na rekonštrukciu výťahu na Klariskej 16 v sume 45 000.- €.
Vzhľadom k tomu, že služobné motorové vozidlo knižnice má 16 rokov (r. v. 1999) a už aj
nevyhovujúci technický stav, žiadame v rozpočte na r. 2016-17 finančné prostriedky na nákup nového
motorového vozidla v sume 13 000.- €. Služobné auto je využívané na tuzemské služobné cesty,
zásobovanie pre hospodársku správu, dovoz kníh pre burzu kníh a i.
Plánujeme ďalej investície na nákup a montáž okien v sume 20 tis. € v budovách na Kapucínskej 3 a 1,
(zatekajú, netesnia, zvyšuje nám to náklady na kúrenie, drobné opravy na nich už nepostačujú)
a na nutnú rekonštrukciu kotolní knižnice v sume 25 tis. €.
V Bratislave dňa 23. 04. 2015
Mgr. Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ knižnice
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