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Úvodom aj záverom
k Prehľadu činnosti verejných kniţníc v Bratislave za rok 2009
Verejné kniţnice v Bratislave pracovali v roku 2009 bez zmien v ucelenej zostave
regionálnej kniţnice, mestských kniţníc a obecných kniţníc s profesionálnymi
i neprofesionálnymi zamestnancami. Situácia vo vývoji kniţníc ukazuje zreteľnú zmenu
z pretvárania kniţníc ako uzatvorených inštitúcií zameraných na budovanie, uchovávanie
a sprístupňovanie klasického kniţničného fondu na inštitúcie otvorené verejnosti, ktoré
aktívne pristupujú k automatizácii svojich činností, k rozširovaniu elektronických sluţieb a
k vytváraniu pevného, komunitného vzťahu k verejnosti.
Sieť verejných kniţníc v Bratislave tvorí 18 kniţníc - regionálna kniţnica, mestské
kniţnice a obecné kniţnice s profesionálnymi a neprofesionálnymi zamestnancami. V roku
2009 poskytovalo plnohodnotné kniţnično-informačné sluţby verejnosti 17 kniţníc,
stagnovala iba Miestna kniţnica Záhorská Bystrica, ktorá sa však koncom roka
(po prestávke v činnosti od 1. 7. 2006) začala pripravovať na otvorenie v zrekonštruovaných
priestoroch Spoločenského domu Záhorskej Bystrice.
Verejné kniţnice v Bratislave odviedli v roku 2009 mnoţstvo práce, ktoré sa prejavilo
najmä v oblasti automatizácie svojich činností, prezentácie na internete prostredníctvom
vlastných webových stránok alebo stránok v rámci webovej prezentácie svojho
zriaďovateľa, v oblasti poskytovania elektronických sluţieb a v neposlednom rade aj
vo vzájomnej spolupráci - v pripravovaní úspešných spoločných podujatí, odborných
seminárov i aktivít pre odbornú aj širokú verejnosť vrátane bratislavských detí a mládeţe.
Analýza činnosti verejných kniţníc v Bratislave na jednej strane poukázala
na pozvoľné klesanie tradičných ukazovateľov kniţníc (stav kniţničného fondu, počet
čitateľov a výpoţičiek), na druhej strane zviditeľnila vzrast počtu návštev webových stránok
(veď od roku 2007, v ktorom sa návštevnosť webových stránok začala sledovať, stúpli aţ o 71
337 návštev), počtu prístupov na internet v kniţniciach, počtu vypracovaných rešerší
a poskytnutých bibliografických a faktografických informácií aj počtu pripravených
bezplatných kultúrno-vzdelávacích podujatí a návštevníkov na nich (viac pozri Príloha č. 1 grafy). Táto postupná premena kniţníc je odrazom vývoja spoločnosti, ktorá potrebuje
aktuálne, spoľahlivé, presné a rýchlo vyhľadané aj dodané informácie, ako aj knihy, učebnice,
skriptá, moderné nosiče informácií, ktoré sú práve ţiadané. Ak kniţnice budú pracovať
na drţaní kroku s technickým vývojom, ak budú sústavne, pravidelne a v dostatočnej miere
doplňovať svoj kniţničný fond novinkami na kniţnom trhu, ak budú klásť dôraz
na elektronické sluţby, stanú sa spoľahlivými partnermi verejnosti v oblasti poskytovania
kniţničných aj informačných sluţieb. Na to je potrebné dostatočné finančné i personálne
zázemie a v neposlednom rade aj podpora zriaďovateľov. Taká, aby kniţnice vo svojich
komentároch o činnosti nemuseli kaţdý rok uvádzať, ţe knihy nakupovali len v tých
kníhkupectvách a u tých vydavateľov, ktorí poskytovali výhodné zľavy a rabaty, aby nemuseli
bojovať o štátnu podporu, ktorá poväčšine len okrajovo rozbehne daný projekt týkajúci sa či
uţ nákupu fondu, modernizácie priestorov, technického vybavenia, nehovoriac o budovaní
bezbariérových vstupov do kniţníc či o ďalších prioritách, ktoré zahŕňa Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013. Taká, aby z ďalších výskumov čítania
podobných výskumu čítania mládeţe v Bratislavskom kraji, ktorý sa realizoval na prelome
rokov 2008 - 2009, uţ nevyplynulo, ţe ţiakom základných škôl, gymnázií aj stredných
odborných učilíšť chýbajú v kniţniciach na prvom mieste nové knihy.
Lebo či chceme, či nie, aj v modernej dobe majú knihy svoje miesto a práve knihy
do kniţníc bytostne patria.
________________________________________________________________
Ďakujem vedeniu verejných kniţníc v Bratislave, ako aj všetkým kolegyniam
a kolegovi v nich za nadštandardné vzťahy, pracovitosť, spoľahlivosť a dôveru.
Spracovávateľka
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PREHĽAD ČINNOSTI
VEREJNÝCH KNIŢNÍC V BRATISLAVE
ZA ROK 2009
1. SIEŤ VEREJNÝCH KNIŢNÍC V BRATISLAVE V ROKU 2009
V roku 2009 tvorilo sieť verejných kniţníc v Bratislave 18 kniţníc a ich
22 pobočiek.
Z osemnástich kniţníc poskytovalo internetové sluţby pre verejnosť 10 kniţníc
(Mestská kniţnica v Bratislave, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava
Nové Mesto, Miestna kniţnica Petrţalka a obecné kniţnice s profesionálnymi
zamestnancami: Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Karlova Ves a Lamač).
V štatistickom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sú bratislavské
verejné kniţnice členené nasledovne:
REGIONÁLNA KNIŢNICA PRE BRATISLAVU, HLAVNÉ MESTO SR
Mestská kniţnica v Bratislave (ďalej Mestská kniţnica) je riadená Magistrátom hlavného
mesta SR Bratislavy a v štatistickom systéme je evidovaná ako regionálna kniţnica so
sluţbami pre obyvateľov celého hlavného mesta. Mestská kniţnica je príspevkovou
organizáciou Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
Mestská kniţnica má štyri špecializované pracoviská: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
na Laurinskej ul. 5, Úsek odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých na
Klariskej ul. 16, Úsek literatúry pre deti a mládeţ na Kapucínskej ul. 3 a Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry na Kapucínskej ul. 1.
MESTSKÉ KNIŢNICE
Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava - Nové Mesto a Miestna
kniţnica Petrţalka s právnou subjektivitou sú priamo riadené miestnymi úradmi mestských
častí Bratislavy. Výnimku tvorí kniţnica v Dúbravke, ktorá pri ponechaní funkcií mestskej
kniţnice pre mestskú časť Dúbravka, podlieha priamemu riadeniu Domu kultúry v Dúbravke.
Svojou činnosťou komplexne pokrývajú okresy Bratislava 1, Bratislava 2, Bratislava 3,
Bratislava 4, Bratislava 5 a v štatistickom systéme sú evidované ako mestské kniţnice.
Staromestská kniţnica (rozpočtová organizácia) so sídlom na Blumentálskej ul. 10/a má štyri
pobočky: Karadţičova 1, Panenská 1, Záhrebská 8, Západný rad 5.
Kniţnica Ruţinov (príspevková organizácia) so sídlom na Tomášikovej ul. 25 má štyri
pobočky: Bachova 7, Miletičova 47, Na úvrati 52, Zimná 1.
Kniţnica Bratislava - Nové Mesto (príspevková organizácia) so sídlom na Pionierskej ul. 12
má tri pobočky: Kutuzovova 15/a, Stromová 18, Jeséniova 51.
Miestna kniţnica Petrţalka (rozpočtová organizácia) so sídlom na Kutlíkovej ul. 17 má desať
pobočiek: Ambroseho 4, Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 14, Lietavská 16, Rovniankova
3, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Vyšehradská 29.
OBECNÉ KNIŢNICE S PROFESIONÁLNYMI ZAMESTNANCAMI
Miestne kniţnice bez právnej subjektivity podliehajúce riadeniu oddelení kultúry príslušných
miestnych úradov, pokrývajú svojou činnosťou mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice,
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Rača, Vajnory, Karlova Ves, Lamač a Devínska Nová Ves. Sú evidované ako obecné
kniţnice s profesionálnymi zamestnancami.
Miestna kniţnica Podunajské Biskupice so sídlom na Latorickej 4 má jednu pobočku
na Biskupickej ul. č. 1.
OBECNÉ KNIŢNICE S NEPROFESIONÁLNYMI ZAMESTNANCAMI
Miestne kniţnice bez právnej subjektivity podliehajúce riadeniu oddelení kultúry príslušných
miestnych úradov a so zamestnancami pracujúcimi v kniţnici na menší ako polovičný
pracovný úväzok pokrývajú svojou činnosťou mestské časti Devín, Záhorská Bystrica,
Jarovce, Rusovce a Čunovo. Sú evidované ako obecné kniţnice s neprofesionálnymi
zamestnancami.
Kniţnično-informačné sluţby neposkytovala Miestna kniţnica Záhorská Bystrica, ktorá je
zatvorená od roku 2006.
Estetizácia knižníc
Mestská kniţnica vybavila novými počítačmi a zároveň vizuálne zjednotila
technické vybavenie v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry na základe úspešnej ţiadosti
o modernizáciu úseku v grantovom projekte Ministerstva kultúry SR. Zakúpila nové počítače
pre Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, kde sa v roku 2010 plánuje spustenie
automatizovaného výpoţičného systému, ktorý zavŕši automatizáciu všetkých pracovísk
Mestskej kniţnice. Do Galérie Artotéka zakúpila klimatizačné zariadenia, ktoré spríjemňujú
realizovanie podujatí pre verejnosť v podkrovnom priestore.
Staromestská kniţnica v Centrálnej kniţnici na Blumentálskej 10/a a v pobočke na
Karadţičovej 1 vymenila okná za plastové, vymaľovala priestory na pobočke Panenská 1
a vybavila počítačovú študovňu 10 počítačmi a 11 stolmi a stoličkami pre výučbu seniorov na
obľúbených kurzoch, pobočky na Záhrebskej 8 a Západnom rade 5 vybavila novými
televíznymi prijímačmi a videoprehrávačmi.
Kniţnica Bratislava – Nové Mesto vymenila regále v detskom oddelení
v Centrálnej kniţnici Pionierska 12, kde začala budovať aj Jazykový kabinet a pobočku
Kutuzovova 15/A vybavila novým, na mieru vyrobeným, výpoţičným pultom zodpovedajúcim
nárokom na prácu s výpočtovou technikou.

Metodická činnosť a spolupráca verejných knižníc
Výkonom metodickej činnosti pre verejné kniţnice v Bratislave je v zmysle svojej
novej zriaďovacej listiny účinnej od 1. 10. 2009 poverená Mestská kniţnica. V predmete jej
hlavnej činnosti je zakotvená spolupráca s verejnými kniţnicami v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v oblastiach vzdelávania, odborno-poradenskej, metodickej a štatistickej
činnosti.
V sledovanom roku pokračovala aktívna spolupráca verejných kniţníc v Bratislave v troch
dominantných oblastiach:
Odborné aktivity pre zamestnancov verejných kniţníc v Bratislave v roku 2009
Mestská kniţnica pripravila pre zamestnancov bratislavských verejných kniţníc tri
odborné podujatia:
Metodický seminár pre zamestnancov bratislavských verejných kniţníc
k vypĺňaniu štatistických výkazov o kniţnici KULT (MK SR) 10-01 za rok 2008.
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Odborný seminár Spoločné marketingové aktivity verejných kniţníc
v Bratislave zameraný na prezentáciu výsledkov spolupráce Mestskej kniţnice,
Staromestskej kniţnice, Kniţnice Ruţinov, Kniţnice Bratislava – Nové Mesto a
Miestnej kniţnice Petrţalka s osobitným dôrazom na predstavenie výsledkov výskumu
čítania mládeţe v Bratislavskom kraji.
Odborný seminár Sme (s) detským čitateľom o moţnostiach práce s deťmi
v kniţniciach, ktoré predviedla PhDr. Ľudmila Hrdináková z Katedry kniţničnej a
informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Spoločné aktivity vo vzťahu k deťom a mládeţi v roku 2009
Aktívne pokračovala práca na spoločných projektoch verejných kniţníc v Bratislave:
v roku 2009 sa uskutočnili 4 stretnutia pracovných skupín bratislavských verejných kniţníc,
z toho dve stretnutia riešili problematiku elektronických informačných zdrojov v kniţniciach
a dve analýzu, zverejnenie a propagáciu výsledkov ukončeného výskumu čítania mládeţe
v Bratislavskom kraji.
Elektronické informačné zdroje pre deti a mládeţ – projekt realizovala
spoločná pracovná skupina v spolupráci s firmou Albertina Icome Bratislava. Počas 1. polroka
2009 sa v spolupráci s bratislavskými školami testovali databázy Kids InfoBits, Junior
Reference Collection, Kids Edition – K12, Junior Edition – K12 vo všetkých zúčastnených
kniţniciach. Firma Albertina Icome, s. r. o., Bratislava vyhodnotila testovanie a zverejnila
výsledky, podľa ktorých sa medzi najúspešnejšie databázy s najväčším počtom prístupov
zaradila databáza Kids InfoBits. Do konca novembra 2009 mali kniţnice moţnosť zakúpiť
túto databázu so zľavou v prípade, ţe by o ňu mali záujem všetky kniţnice. Dve z nich však
kúpu z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov a nedostatočného vybavenia počítačmi
a pripojenia na internet odmietli, čo spôsobilo nárast cien pre ostatné kniţnice. V roku
finančnej krízy to nebola jednoduchá situácia, preto sa riaditelia zúčastnených kniţníc
rozhodli, ţe kúpu elektronickej databázy presunú do roku 2010.
VÝSKUM ČÍTANIA MLÁDEŢE V BRATISLAVSKOM KRAJI
Výsledkom činnosti pracovnej skupiny pre výskum čítania v roku 2009 je realizácia,
interpretácia a propagácia výsledkov výskumu čítania mládeţe v Bratislavskom kraji, ktorý
na podnet Mestskej kniţnice v Bratislave realizovalo šesť verejných kniţníc (Mestská kniţnica
– Mgr. Eva Šulajová, Staromestská kniţnica – PhDr. Judita Kopáčiková, Kniţnica Bratislava
Nové Mesto – Mgr. Jana Vozníková, Kniţnica Ruţinov – Mgr. Peter Kuzma, Miestna kniţnica
Petrţalka – Jana Tóthová a Malokarpatská kniţnica v Pezinku – Mgr. Anna Gašparovičová)
za účelom zefektívnenia svojich sluţieb pre mládeţ vo veku 13 – 18 rokov.
Praktická realizácia výskumu prebiehala koncom roka 2008. Kniţnice nadviazali
spoluprácu so školami v oblasti svojho pôsobenia a do výskumu odporučili 88 škôl, z toho 50
základných a 38 stredných. Mestská kniţnica finančne uhradila tlač 1 500 exemplárov
dotazníka v profesionálnej tlačiarni. Na základných a stredných školách v Bratislavskom kraji
so ţiakmi pracovali a na vypĺňanie dotazníkov dohliadali poslucháči Katedry kniţničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Výskum sa nakoniec vzhľadom na počet dotazníkov realizoval len v 38 školách
Bratislavského samosprávneho kraja – z toho v 27 školách hlavného mesta Bratislavy
(Bratislava 1 – 5) a v 11 školách mimo Bratislavy (Pezinok, Modra, Senec, Kráľová pri Senci,
Malacky a Zohor), v ktorých sa ho zúčastnilo 1 515 respondentov, z toho 815 chlapcov a 700
dievčat.
Počítačové spracovanie údajov z vyplnených dotazníkov patrilo do kompetencie
Kabinetu výskumu kultúry Národného osvetového centra, Bratislava. Financované bolo
rovnakým dielom z rozpočtu všetkých zúčastnených kniţníc. Vzápätí kolektív autorov
v zloţení Anna Gašparovičová, Ľudmila Hrdináková, Judita Kopáčiková a Pavol Rankov
v 1. polroku 2009 analyticky spracoval počítačové výstupy výskumu čítania do textovej
výskumnej správy. Tlač výskumnej správy sa realizoval počas prázdnin v júli a auguste 2009
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v Centre vedecko-technických informácií SR. Centrum sponzorsky vytlačilo 400 exemplárov
výskumnej správy, na obálku ktorej umiestnilo reklamu na vlastné sluţby. Pre pracovnú
skupinu začala posledná etapa práce – v septembri 2009 pristúpila k aktívnej propagácii
výsledkov výskumu. Správy o tom, ako naša mládeţ číta či nečíta sa začali objavovať v tlači,
médiách a na internete. V rovnakom čase pracovná skupina začala distribuovať výskumné
správy do všetkých zúčastnených škôl, bratislavských verejných kniţníc, krajských a
regionálnych kniţníc na Slovensku. Výskumná správa bola zaslaná Univerzitnej kniţnici
v Bratislave, Slovenskej národnej kniţnici, Slovenskej pedagogickej kniţnici, Mestskej
kniţnici v Prahe a Národnej kniţnici v Prahe, Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu školstva
SR, Ústavu školských informácií a prognóz školstva, Slovenskej asociácii kniţníc, Magistrátu
hl. m. SR Bratislavy (Odbor kultúry a športu, kultúrna komisia). Zúčastnené kniţnice správu
distribuovali svojim príslušným miestnym úradom.
Výskumná správa sa dostala do všetkých kútov Slovenska.
14. októbra 2009 pripravila Mestská kniţnica v spolupráci s Magistrátom hl. m. SR
Bratislavy tlačovú konferenciu, ktorá významne prispela nielen k propagovaniu spoločných
aktivít bratislavských verejných kniţníc, ale predovšetkým k zverejneniu výsledkov výskumu
čítania.
Výskum čítania s kolektívom autorov získal za realizáciu a interpretáciu výsledkov
výskumu čítania mládeţe v Bratislavskom kraji dňa 24. 11. 2009 na výročnom zasadnutí
Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja 2009 v Klube
slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave ocenenie Spolku slovenských
knihovníkov – Čin roka 2009. 22. marca 2010 získal aj cenu SAKÁČIK za rok 2009,
ktorú udeľuje Slovenská asociácia kniţníc kniţniciam za aktívnu činnosť. Ocenenie prebrala
riaditeľka Staromestskej kniţnice PhDr. Judita Kopáčiková.
Monitoring výskumu čítania do 31. 12. 2009 zaznamenal 68 publikovaných záznamov
o výskume v rozhlase i televízii, v tlači a na internete. Diskusia, ktorú výskum čítania vyvolal,
pokračuje v internetovej komunikácii kontinuálne aj v roku 2010.
Spoločné podujatia pre Bratislavčanov v roku 2009
Mestská kniţnica, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava – Nové
Mesto a Miestna kniţnica Petrţalka pripravili spoločne dve nosné podujatia pre bratislavské
deti i dospelých:
v Týţdni slovenských kniţníc 2009: 3. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý
bol venovaný 90. výročiu pomenovania mesta Bratislavy a 90. výročiu narodenia
obľúbenej spisovateľky pre deti Márie Ďuríčkovej. S logom Týţdňa slovenských
kniţníc a s mottom Od Pressburgu cez Pozsony k Bratislave sa od pondelka 23. 3.
do piatku 27. 3. kaţdý deň v inej zúčastnenej kniţnici konalo interaktívne čítanie
bratislavských povestí Márie Ďuríčkovej.
v rámci projektu Bratislava pre všetkých 2009: 2. ročník Bratislavskej burzy
kníh s charitatívnym účelom 25. 4. – 29. 4. 2009, ktorú navštívilo 8 600
návštevníkov. Na burze sa predalo 7 094 kníh vyradených z fondov zúčastnených
kniţníc. Finančný zisk z burzy bol pouţitý na nákup a výrobu zvukových kníh pre
čitateľov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých v Mestskej kniţnici.
Tri verejné kniţnice (Mestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov a Kniţnica Bratislava –
Nové Mesto) sa 3. apríla 2009 zapojili do projektu Noc s Andersenom, ktorý zatraktívňuje
prostredie kniţníc v očiach detí nielen v Bratislave a na celom Slovensku, ale aj
v medzinárodnom meradle. Deti počas Noci s Andersenom zaţili v kniţniciach neobvyklé
veci. Okrem samotného nocovania medzi regálmi kníh si v spacákoch do noci čítali
aj počúvali rozprávky, dramatizovali a ilustrovali ich príbehy, pátrali po stratených
rozprávkových bytostiach. Četovanie s kamarátmi z iných kniţníc poskytovalo moţnosť
vymieňania si nočných záţitkov z tajomnej noci v rámci celého Slovenska. V Mestskej kniţnici
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navštívil deti aj sám Andersen, veď Noc s Andersenom sa koná vţdy najbliţší piatok práve pri
príleţitosti jeho narodenín, ktoré pripadajú na 2. apríla. Pán Andersen deťom o sebe všeličo
prezradil a na záver návštevy im prečítal jednu zo svojich rozprávok, ktorej deti vymýšľali
netradičné, akčné či romantické konce. Okrem nočných záţitkov z kniţnice si deti odniesli
domov aj pekné knihy, ktoré im venovali vydavateľstvá Slovart, Ikar aj Artforum.

2. KNIŢNIČNÝ FOND
Knižničný fond v roku 2009
Kniţničný fond bratislavských verejných kniţníc v roku 2009 tvorilo 1 219 902
dokumentov, z toho bolo 1 150 996 kníh (94,4 %), 43 130 audiovizuálnych
dokumentov (3,5 %), 1 109 elektronických a digitálnych dokumentov (0,1 %)
a 24 667 iných špeciálnych dokumentov (2,0 %).
Z celkového stavu kniţničného fondu pripadalo:
na jedného čitateľa verejných kniţníc 32,7 kniţničných jednotiek,
na jedného obyvateľa Bratislavy 2,8 kniţničných jednotiek 1.

Tematické zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra v počte 819 784 dokumentov tvorila 67,2 % kniţničného fondu
a odborná literatúra v počte 400 118 dokumentov 32,8 % kniţničného fondu.

Dochádzajúce periodiká
V roku 2009 do kniţníc dochádzalo 606 titulov periodík (z toho 135 zahraničných)
v 1 065 exemplároch. Počet titulov sa s ohliadnutím na rok 2008 zníţil o 32, počet
exemplárov sa zníţil o 106.

––––––––––––––––1 Počet obyvateľov Bratislavy podľa Štatistického úradu SR k 30. 6. 2009: 429 526
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Ročný prírastok knižničného fondu
V roku 2009 predstavoval celkový ročný prírastok verejných kniţníc v Bratislave
31 176 dokumentov, z toho 19 770 bolo získaných kúpou, 4 680 darom a 6 726
bezodplatným prevodom. V porovnaní s rokom 2008 je celkový ročný prírastok vyšší
o 5 695 dokumentov. Kniţnice získali kúpou o 1 685 dokumentov menej ako v roku 2008,
darom o 659 viac. Bezodplatným prevodom však získali o 6 721 dokumentov viac ako v roku
2008 – práve vďaka nemu je celkový ročný prírastok vyšší ako v roku 2008.
Najvyšší prírastok kúpou - aţ 5 535 dokumentov zaznamenala Miestna kniţnica
Petrţalka, 3 587 dokumentov Staromestská kniţnica, 3 045 dokumentov nakúpila Mestská
kniţnica, 2 443 dokumentov Kniţnica Ruţinov, 2 431 dokumentov Kniţnica Bratislava - Nové
Mesto. (V roku 2009 Ministerstvo kultúry SR podporilo grantovými prostriedkami nákup
literatúry v Mestskej kniţnici, v Staromestskej kniţnici a v Miestnej kniţnici Petrţalka.)
Prírastky kúpou v obecných kniţniciach s profesionálnymi zamestnancami sa
pohybovali v rozmedzí 40 aţ 769 dokumentov. Najniţšie prírastky kúpou v rozmedzí 15 aţ 43
dokumentov mali obecné kniţnice s neprofesionálnymi zamestnancami, z nich najmenej
nakúpila Miestna kniţnica Devín (15 dokumentov).
Finančné prostriedky použité na nákup knižničného fondu v roku 2009
V roku 2009 sa do nákupu kniţničného fondu vo verejných kniţniciach v Bratislave
investovalo spolu 169 448,35 €, čo je o 2 754,83 € menej ako v roku 2008.
V porovnaní s rokom 2008 sa finančné prostriedky na nákup kniţničného fondu
v roku 2009:
-

zníţili v 8 kniţniciach: Kniţnica Ruţinov (o 5 917,03 €), Miestna kniţnica
Podunajské Biskupice (o 854,11 €), Kniţnica Bratislava - Nové Mesto (o 1 209,53 €),
Miestna kniţnica Lamač (o 319,15 €), Miestna kniţnica Devínska Nová Ves (o 333,98
€), Miestna kniţnica Petrţalka (o 6 768, 94 €), Miestna kniţnica Jarovce (o 79,90 €),
Miestna kniţnica Rusovce (o 17,07 €),

-

zvýšili v 9 kniţniciach: Mestská kniţnica (o 6 432,84 €), Staromestská kniţnica
(o 4 923 €), Miestna kniţnica Vrakuňa (o 177,96 €), Miestna kniţnica Rača (o 72,29
€), Miestna kniţnica Vajnory (o 491,58 €), Miestna kniţnica Karlova Ves (o 107,24 €),
Miestna kniţnica Dúbravka – OKIS (o 500,88 €), Miestna kniţnica Devín (o 4,64 €),
Miestna kniţnica Čunovo (o 34,45 €),

Z finančných prostriedkov na nákup kniţničného fondu pripadalo:
na jedného čitateľa verejných kniţníc 4,54 €,
na jedného obyvateľa Bratislavy 0,39 € (odporúčania IFLA hovoria o 1,16 €).
Bezodplatným prevodom doplnila fond Miestna kniţnica Petrţalka v počte 6 726
dokumentov.
Z celkového ročného prírastku dokumentov pribudlo do fondu verejných kniţníc
v Bratislave 192 audiovizuálnych dokumentov (v Mestskej kniţnici) a 543 elektronických
dokumentov (541 v Mestskej kniţnici, 2 v Staromestskej kniţnici).
Úbytok knižničného fondu
Úbytok kniţničného fondu vo verejných kniţniciach v roku 2009 predstavoval
49 696 dokumentov, čo je o 2 985 viac ako v rovnakom období minulého roku.
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Najvyšší úbytok kniţničného fondu vykazuje Kniţnica Ruţinov, kde ku knihám
vyradeným z dôvodu opotrebovanosti či nedobytnosti pribudli knihy zo zatopeného
rezervného fondu uloţeného v pivničných priestoroch Tomášikovej 25.
Knižničný fond vo voľnom výbere
Bratislavské verejné kniţnice majú prevaţnú väčšinu kniţničného fondu priamo
vo voľnom výbere, je prístupný na regáloch a čitatelia majú moţnosť byť s ním v priamom
kontakte. Vo voľnom výbere sa v roku 2009 nachádzalo 1 140 930 dokumentov, čo je
93,5 % celkového kniţničného fondu.
Knižničný fond spracovaný automatizovane
Z celkového kniţničného fondu v počte 1 238 422 dokumentov majú kniţnice
automatizovane spracovaných 976 268 dokumentov (80,0%), čo je v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roku o 32 654 dokumentov viac.
Kniţničný fond automatizovane spracováva 8 verejných kniţníc:
Staromestská kniţnica, Miestna kniţnica Vrakuňa a Kniţnica Bratislava – Nové Mesto
majú automatizovane spracovaný celý kniţničný fond.
Miestna kniţnica Petrţalka má spracovaných 99,9 % kniţničného fondu, Kniţnica
Ruţinov 94,5 %, Mestská kniţnica 91,7 %, Miestna kniţnica Lamač 57,6% a Miestna
kniţnica Podunajské Biskupice 25,6 %.
Knižnično-informačné systémy v knižniciach
Osem verejných kniţníc spracováva kniţničný fond v týchto kniţnično-informačných
systémoch:
Mestská kniţnica:
DAWINCI
Staromestská kniţnica:
CLAVIUS od roku 2009
Kniţnica Ruţinov:
RAPID LIBRARY
Miestna kniţnica Podunajské Biskupice: PROFLIB
Miestna kniţnica Vrakuňa:
CLAVIUS
Kniţnica Bratislava – Nové Mesto: DAWINCI
Miestna kniţnica Karlova Ves:
THOVT
Miestna kniţnica Lamač:
CLAVIUS
Miestna kniţnica Petrţalka:
CLAVIUS
Miestna kniţnica Dúbravka (OKIS) má zakúpený kniţnično-informačný systém
CLAVIUS, zatiaľ však v ňom nespracováva kniţničné jednotky.
Obrat knižničného fondu
Mestská
kniţnica

Staromestská
kniţnica

Kniţnica
Ruţinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

0,8

1,2

1,5

1,1

0,9

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK Devín

2,0

0,8

0,1

MK
Devínska
N. Ves
0,9

MK
Záhorská
Bystrica
-

Kniţnica
Nové
Mesto
1,1

MK Rača

MK
Vajnory

0,5

0,4

MK
Petrţalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

1,3

0,04

0,1

0,1

Celkový obrat kniţničného fondu verejných kniţníc v Bratislave bol 1,1.
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MK
Karlova
Ves
1,9

3. VÝPOŢIČKY A SLUŢBY
Výpožičky v roku 2009
V roku 2009 zamestnanci verejných kniţníc v Bratislave zrealizovali 1 839 654
výpoţičiek (o 39 115 menej ako v roku 2008).
Z celkového počtu výpoţičiek bolo:
-

269 450 výpoţičiek odbornej literatúry (14,6 %) a 794 554 výpoţičiek krásnej
literatúry (43,2 %) pre dospelých.
58 345 výpoţičiek odbornej literatúry (3,2 %) a 227 121 výpoţičiek krásnej literatúry
(12,3 %) pre deti.
490 184 výpoţičiek periodík (26,6 %).

Medzi najobľúbenejšie sluţby patria absenčné výpoţičky domov.
Z celkového počtu výpoţičiek bolo 1 375 667 absenčných (74,8 %) a 463 987
prezenčných výpoţičiek (25,2 %). Prezenčné výpoţičné sluţby neposkytujú, resp.
neevidujú miestne kniţnice v Rači, Rusovciach a Čunove.
Výpoţičky špeciálnych dokumentov v počte 49 643 tvorili 2,7 % celkového počtu
výpoţičiek (poţičiavala ich Mestská kniţnica, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov a
Miestna kniţnica Podunajské Biskupice). Poţičalo sa 45 881 audiovizuálnych, 363
elektronických a 3 399 iných špeciálnych dokumentov.
Z celkového počtu výpoţičiek pripadalo:
na jedného čitateľa verejných kniţníc 49,3 výpoţičiek,
na jedného obyvateľa Bratislavy 4,3 výpoţičiek,
Počet výpožičiek na 1 čitateľa
Mestská
kniţnica

Staromestská
kniţnica

Kniţnica
Ruţinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

33,6

67,2

62,6

33,9

45,9

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK Devín

137,3

37,7

11,9

MK
Devínska
N. Ves
34,4

MK
Záhorská
Bystrica
-
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Kniţnica
Nové
Mesto
50,2

MK Rača

MK
Vajnory

32,6

16,7

MK
Karlova
Ves
43,4

MK
Petrţalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

44,8

12,3

15,2

14,8

Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
V roku 2009 verejné kniţnice poskytli spolu 9 MVS iným kniţniciam. Z iných kniţníc
spolu vyuţili 15 MVS.
Poskytnuté evidované bibliografické a faktografické informácie
V roku 2009 poskytli bratislavské verejné kniţnice 149 197 evidovaných
bibliografických a faktografických informácií. V porovnaní s minulým rokom je to o 125 613
poskytnutých informácií viac. Najväčší nárast poskytnutých informácií aţ o 126 441
zaznamenali podľa evidencie kniţnično-informačného systému v Kniţnici Bratislava – Nové
Mesto.
Počet vypracovaných bibliografií a rešerší
Verejné kniţnice v Bratislave vydali spolu 6 bibliografických letákov. Mestská kniţnica
vydala dva a Kniţnica Bratislava - Nové Mesto štyri bibliografické letáky.
Počet študovní a čitární
Verejné kniţnice v Bratislave majú spolu 57 študovní a čitární, resp. čitárenských
kútikov - v porovnaní s rokom 2008 o jednu čitáreň viac – tú v minulom roku nevykázala
Staromestská kniţnica (Medická záhrada). V kniţniciach sa teda počet čitární, študovní a
čitárenských kútikov nezmenil.
Čitatelia a návštevníci verejných kniţníc v Bratislave majú v študovniach, čitárňach a
čitárenských kútikoch k dispozícii 806 miest na sedenie. Najviac miest má Mestská
kniţnica (189), najmenej Miestna kniţnica Devín (4).
Viacero kniţníc počas letného obdobia sprístupňuje letné čitárne, v ktorých spájajú
príjemné posedenie s moţnosťou čítania dennej tlače a časopisov, ako aj s realizáciou
pútavých letných podujatí:
Mestská kniţnica prevádzkovala v období od 13. mája do 27. septembra 2009 letnú
čitáreň U červeného raka na Michalskej ulici č. 26,
Staromestská kniţnica prevádzkovala v období od 1. júna do 31. augusta 2009 letnú
čitáreň v Medickej záhrade,
Miestna kniţnica Podunajské Biskupice prevádzkovala letnú čitáreň na terase
kniţnice na Latorickej ulici č. 4,
Miestna kniţnica Devínska Nová Ves prevádzkovala v mesiaci júl 2009 letnú čitáreň
na nádvorí kniţnice Istrijská ulica č. 6,
Miestna kniţnica Čunovo sprístupnila záhradnú čitáreň.
Celková plocha knižníc, priestory pre čitateľov
Celková plocha kniţníc predstavuje 13 399,18 m² (o 20 m² viac ako v roku 2008),
z toho 8 703,16 m² bolo určených pre čitateľov (o 20 m² viac), čo predstavuje 65 % celkovej
plochy kniţníc. (Väčšiu plochu vykazuje Staromestská kniţnica).
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň
Bratislavské verejné kniţnice poskytujú sluţby verejnosti v celkovom počte 449,50
prevádzkových hodín za týţdeň. Najdlhšie prevádzkové hodiny v týţdni majú Mestská
kniţnica (55) a Kniţnica Ruţinov (50), najkratšie Miestna kniţnica Devín, Jarovce, Rusovce a
Čunovo (6).
Prax v knižniciach
Verejné kniţnice v Bratislave umoţňovali v roku 2009 študentom stredných, vysokých
škôl aj poslucháčom postgraduálneho štúdia absolvovanie praxe vo svojich prevádzkach.
Prax umoţňovali najmä Mestská kniţnica, mestské kniţnice a z obecných kniţníc
s profesionálnymi zamestnancami Miestna kniţnica Karlova Ves a Miestna kniţnica Rača.
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4. ČITATELIA
Čitatelia v roku 2009
V roku 2009 bolo v bratislavských verejných kniţniciach zaregistrovaných 37 333
čitateľov (o 532 menej ako v rovnakom období minulého roku), z nich bolo 11 822 detí do
15 rokov (31,7 %) (o 1 724 viac ako v rovnakom období minulého roku).
Percento detí do 15 rokov z celkového počtu
vo verejných kniţniciach v Bratislave za rok 2009
Mestská
kniţnica

Staromestská
kniţnica

Kniţnica
Ruţinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

11,2%

30,3%

56,0%

38,0%

43,0%

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK Devín

31,8%

28,4%

35,6%

MK
Devínska
N. Ves
38,1%

MK
Záhorská
Bystrica
-

Kniţnica
Nové
Mesto
26,3%

registrovaných

MK Rača

MK
Vajnory

36,7%

57,6%

čitateľov
MK
Karlova
Ves
46,9%

MK
Petrţalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

32,0%

50,0%

60,9%

50,0%

Najvyššie percento detí do 15 rokov v roku 2009 registrovala Miestna kniţnica Rusovce
(64,3 %), najniţšie Mestská kniţnica (11,2 %).
Návštevnosť knižníc
V roku 2009 do kniţníc zavítalo 454 627 návštevníkov (z nich 60 085 navštívilo
podujatia kniţníc). V porovnaní s rokom 2008 sa celkový počet návštev zníţil o 26 356.
Pozitívnou skutočnosťou je, ţe návštevnosť podujatí v porovnaní s rokom 2008 stúpla
o 13 558 návštev.
Na jedného čitateľa verejných kniţníc pripadalo 12,2 návštev kniţnice za rok.
Na jedného návštevníka verejných kniţníc pripadali 4 výpoţičky za rok.
Počet návštev na jedného čitateľa
Mestská
kniţnica

Staromestská
kniţnica

Kniţnica
Ruţinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

11,4

14,5

10,5

9,4

17,1

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK Devín

21,8

8,2

1,4

MK
Devínska
N. Ves
18,2

MK
Záhorská
Bystrica
-

Kniţnica
Nové
Mesto
10,9

MK Rača

MK
Vajnory

7,8

1,7

MK
Karlova
Ves
12,8

MK
Petrţalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

12,5

8,0

5,8

13,4

Počet výpožičiek na jedného návštevníka
Mestská
kniţnica

Staromestská
kniţnica

Kniţnica
Ruţinov

MK
Vrakuňa

MK Pod.
Biskupice

2,9

4,6

5,9

3,6

2,7

MK
Dúbravka

MK
Lamač

MK Devín

6,3

4,6

8,8

MK
Devínska
N. Ves
1,9

MK
Záhorská
Bystrica
-
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Kniţnica
Nové
Mesto
4,6

MK Rača

MK
Vajnory

4,2

9,8

MK
Karlova
Ves
3,4

MK
Petrţalka

MK
Jarovce

MK
Rusovce

MK
Čunovo

3,6

1,5

2,6

1,1

5. ĎALŠIE ČINNOSTI (PODUJATIA)
Podujatia 2009
Bratislavské verejné kniţnice v roku 2009 pripravili pre svojich čitateľov i verejnosť
1 301 vzdelávacích a kultúrnych podujatí (o 120 viac ako v roku 2008), z nich bolo
363 venovaných informačnej výchove (o 46 menej ako v roku 2008). Podujatia navštívilo
60 085 návštevníkov (o 13 558 viac ako v roku 2008).
Prípravou mnoţstva kultúrno – vzdelávacích podujatí, na ktoré je voľný (bezplatný)
vstup, zaraďuje kniţnice medzi organizácie so silným komunitným vzťahom k obyvateľom
celého mesta alebo aspoň jeho mestskej časti. V spektre podujatí prevládali prezentácie
nových kníh, besedy, literárne podujatia, koncerty, informačné výchovy a exkurzie, literárno
– hudobné pásma, súťaţe, slávnostné zápisy, rozprávkové popoludnia, interaktívne čítania
pre najmenších, školenia pre seniorov i ďalšie obľúbené a pravidelné podujatia pre deti aj
dospelých: Jarný maratón s knihou, Noc s Andersenom, Bratislavská burza kníh, Bratislava
pre všetkých a pod.
Najviac podujatí sa realizovalo v Mestskej kniţnici a v mestských kniţniciach. Čo sa
týka kvality podujatí, v nej nezaostali ani obecné kniţnice s profesionálnymi
a neprofesionálnymi zamestancami.
Mestská kniţnica
pripravila 207 podujatí pre 27 601 návštevníkov, medzi ktorými okrem spomenutých
spoločne organizovaných podujatí s verejnými kniţnicami vynikali dni otvorených dverí
a podujatia počas Bratislavy pre všetkých 25. 4. - 26. 4. 2009. Úspech zaznamenali aj úspešné
podujatia podporené grantovými prostriedkami Ministerstva kultúry SR – Čítanie pre
najmenších a Pramene – prezentácia činnosti slovenských literárnych klubov.
Osobitné miesto patrilo 6. ročníku projektu Bratislava pre všetkých počas víkendu
25. 4. - 26. 4. 2009 a podujatiam počas Kultúrneho leta 2009 v letnej čitárni U červeného
raka, Michalská 26.
Bratislava pre všetkých
V sobotu 25. 4. 2009 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 26. 4. 2009 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
Na pracoviskách sa záujemcovia bezplatne zapisovali za čitateľa kniţnice, zároveň mohli
vyuţiť výpoţičné sluţby alebo bezplatný prístup na internet.
Súčasťou dní otvorených dverí v Mestskej kniţnici boli aj sprievodné podujatia:
Reč písma
V spolupráci so Školou úţitkového výtvarníctva J. Vydru pripravila kniţnica výstavu
študentských prác z Oddelenia propagačnej grafiky a Oddelenia propagačného výtvarníctva
uţ v predvečer víkendu otvorených dverí. Vernisáţ výstavy sa konala v piatok 24. 5. v Galérii
Artotéka, Kapucínska 1.
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Druhý ročník Bratislavskej burzy kníh
Program Dní otvorených dverí odštartovala Bratislavská burza kníh pripravená v spolupráci
so Staromestskou kniţnicou, Kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou Bratislava – Nové Mesto a
Miestnou kniţnicou Petrţalka. Na burzu prispela dodaním kníh aj Ústredná kniţnica
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Počas víkendu 25. 4. – 26. 4. navštívilo burzu 6 000 návštevníkov. Bratislavská burza kníh
trvala na nádvorí Klariskej ul. 16 do stredy 29. apríla 2009, dovtedy ju navštívilo ďalších 2
600 návštevníkov. Spolu 8 600 návštevníkov si zakúpilo 7 094 kníh vyradených
z kniţničných fondov zúčastnených kniţníc vo finančnej hodnote 2 051 € (1 kniha / 0,30 €,
v posledný deň 1 kniha / 0,10 €). Finančný zisk z burzy bol, podobne ako v minulom roku,
pouţitý na nákup a zhotovenie zvukových kníh pre čitateľov Oddelenia pre nevidiacich a
slabozrakých.
O deviatich mesiačikoch
V letnej čitárni U červeného raka sa Katarína Aulitisová v priebehu sobotňajšieho dopoludnia
venovala najmenším deťom, ktorí si spolu s rodičmi v jej podaní mohli vypočuť i pozrieť
rozprávku O deviatich mesiačikoch.
Ukáţka výcviku vodiacich psov
sa u verejnosti stretla opäť s veľkým úspechom. Priestory letnej čitárne U červeného raka
poskytli príjemné prírodné prostredie pre ukáţku výcviku vodiacich psov, ktorú
zorganizovalo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých v spolupráci s Výcvikovou školou pre
vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojím umením pomáhať
zrakovo znevýhodneným ľuďom psíkovia potešili veľkých i malých.
Neprečítaný príbeh afrických detí
V spolupráci s OZ Dobrota sv. Alţbety sa v sobotu i v nedeľu od 10:00 do 20:00 hod. konala
v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5 výstava Neprečítaný príbeh
afrických detí spojená s premietaním filmov o rozvojovej a humanitárnej pomoci vo svete.
Vystavené boli fotografie z Kene a Juţného Sudánu, predstavili sa projekty v týchto štátoch a
hovorilo sa aj o moţnosti adopcie afrických detí na diaľku.
Little Big Library alebo Malá veľká kniţnica
V sobotu 25. apríla 2009 sa v Úseku literatúry pre deti a mládeţ na Kapucínskej 3 konala
vernisáţ výstavy Little Big Library alebo Malá veľká kniţnica. Výstava predstavila
architektonické návrhy riešenia modernizácie Mestskej kniţnice – Úseku literatúry pre deti a
mládeţ od poslucháčov 5. ročníka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Výstava je stálou expozíciou v priestoroch Úseku literatúry pre deti a mládeţ.
Počas Kultúrneho leta 2009 sa v letnej čitárni U červeného raka konali rôznorodé
podujatia:
literárne podvečery, prezentácie a krsty kníh - Jany Beňovej a Uršuly Kowalyk,
Vstupovanie do erbu: tvorba básnika Vlastimila Kovalčíka, Stretnutie so známym
britským spisovateľom a libertariánom Seanom Gabbom, Erik Ondrejička: Epigramy,
Z mosta doprosta novinára Gustáva Bartoviča, Anton Baláţ: Tábor padlých ţien, Biele
noci s kohútom: z diela Lýdie Vadkerti Gavorníkovej, Juraj Šebo: Zlaté 60. roky,
Radka Denemarková: Peníze od Hitlera, Radoslav Procházka: Mak proti Gatsbymu,
Slovenské knihy z Prahy,
spomienkové podujatia – Večer Margity Figuli a Schöne Náci opäť s nami –
hudobný program spojený s odovzdávaním ceny „Slušný Bratislavčan“, ktorú v roku
2009 udelila Spoločnosť Ferdinanda Martinega Imrichovi Sečanskému, ktorý bol
ošetrujúcim lekárom Schöne Náciho.
koncerty
o v cykle Bluesové pondelky: Krokoband, Strempek Band, S.R.O. Bonzo and The
Resonators (Trnava), Arccus: koncert world music kapely, D Bluesband
(Levice), Maco Csonka/and Dr. Schlosser Band, Nedbalec Bluesband (Martin),
Transylvánske obedy, Boky Citom – Stará škola, Veteráni zo Salón Doré: Ján
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Litecký – Šveda a Loveblade, Alec Carterblues, Jednofázové kvasenie a Geria
trio, Grapefruit Death, Turtev a hostia, Martina Javor Band, Krokoband,
Scarlet Preach,
o Pressburger Klezmer Band,
o Jazz na ex – koncert ţiakov ZUŠ Exnárova, Koncert renesančného súboru
ţiakov ZUŠ J. Kresánka,
divadelné predstavenia pre deti – do letnej čitárne zavítalo Divadlo PIKI známej
dvojice Kataríny Aulitisovej a Ľubomíra Piktora, aby v dvoch predstaveniach
rozprávky „Rozkrávka“ potešili najmenších. Spevy z Kalevaly na motívy starého
indického eposu predviedol divadelný súbor LANO pri ZUŠ J. Kresánka,
Pramene: prezentácie slovenských literárnych klubov – prezentoval sa
Literárny klub Mädokýš z Martina, Generácia z Bratislavy a Krjela – literárny klub
pri Liptovskej kniţnici G. F. Belopotockého z Liptovského Mikuláša,
diskusné fóra - diskusné fórum projektu Energy Union - Intelligent Energy:
problémy, výzvy, riešenia klimatických zmien z globálneho, národného a regionálneho
pohľadu,
výstavy – Čarovný svet bonsajov: výstava bonsajov a suiseki, Keramika v letnej
čitárni: výstava študentov Oddelenia keramického dizajnu Školy úţitkového
výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, Človek v objektíve: výstava fotografií Klubu
priateľov fotografie pri SEDF,
svadba – 6. 8. 2009 o 18:00 hod. sa v priestoroch čitárne konala prvá regulárna
svadba dvoch mladých ľudí, ktorí si za netradičné a pamätné miesto tohto dňa
vo svojom ţivote zvolili práve letnú čitáreň U červeného raka.
Sezónu podujatí kultúrneho leta konaných v letnej čitárni zakončoval koncert indierocku v podaní Scarlet Preach 10. 9. a prezentácia knihy Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel
16. 9. 2009 v spolupráci s Veľvyslanectvom štátu Izrael v Bratislave.
V rámci ďalších podujatí vynikali podujatia pre deti a mládeţ zamerané na podporu
čítania a prácu s touto najmladšou generáciou. Realizoval sa projekt Čítanie pre najmenších,
čitateľské a literárne dielne, autorské besedy, stretnutia detí v rámci súťaţe Čítame
s Osmijankom, besedy o aktuálnych témach, napr. o ľudských právach, o voľbách do
Európskeho parlamentu, aj podujatia zamerané na aktívne trávenie jarných a jesenných
prázdnin v kniţnici.
Pre zrakovo znevýhodnené deti zo ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ul.
v Bratislave pripravilo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej kniţnice v rámci
cyklu Počúvajme spolu pútavé stretnutia s rozhlasovou rozprávkou o Afrických rozprávkach,
Hviezdach a hviezdičkách. Rozprávanie o vynálezcovi slepeckého písma Louissovi Braillem
skvelo podala dramaturgička Slovenského rozhlasu a herec i načítavateľ zvukových kníh
Alfréd Swan.
Staromestská kniţnica
pripravila 230 podujatí pre 9 214 návštevníkov. Medzi najzaujímavejšie podujatia patrili:
Google pre seniorov: kurzy počítačovej gramotnosti
22. ročník BIB: 4 besedy v spolupráci s Bibianou so spisovateľmi a ilustrátormi
Milošom Koptákom, Tomášom Janovicom a Martinou Matlovičovou – Královou,
Zuzanou Brunckovou a Máriou Števkovou
Riziká deštrukčných spoločenstiev pre stredoškolskú mládeţ
Prevencia rizikového sexuálneho správania pre stredoškolskú mládeţ
Mesto, v ktorom ţijem: súťaţný kvíz
Beseda s Romanom Bratom o knihe Zmätené dvojičky
Beseda s Mgr. Evou Hornišovou o práci vydavateľky vo vydavateľstve Regent
Droga nelieči: beseda o knihe so šéfredaktorkou časopisu Bobík Vierou Dobiášovou
Beseda s Máriou Števkovou o knihách Rozprávky o sliepočke a kohútikovi, Klbôčko
dobre ma veď a Abeceda pre Barborku.
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Kniţnica Ruţinov
pripravila 126 podujatí pre 3 312 návštevníkov. Pokračovala v príprave projektov Hlasné
čítanie a Čítam, čítaš, čítame pre detských čitateľov a zamerala sa na celokniţničné podujatia:
Cyklus počítačovej gramotnosti pre seniorov začiatočníkov
Cyklus počítačovej gramotnosti pre seniorov (internet), jednodňové kurzy Word
a Excel
Zlatý kľúčik k dávno zabudnutým príbehom: záţitkové čítanie v rámci Kniţnej revue
Pamäť je moja opora: prednáška Darie Lukáčovej pre seniorov v rámci
Medzinárodného dňa trénovania pamäte
Noc s Andersenom: Historická noc v kniţnici na tému 90. výročia pomenovania
Bratislavy a nedoţitých 90 rokov Márie Ďuríčkovej
Obrazy - kombinovaná technika: vernisáţ výstavy J. Selešovej
Objektívom spomienok: krst knihy J. Fükö
Mesiac úcty k starším: vystúpenie folklórneho súboru Karpaty v spolupráci s Jednotou
dôchodcov
Vlastivedná súťaţ pre seniorov v spolupráci s Jednotou dôchodcov.
Miestna kniţnica Vrakuňa
pripravila 41 podujatí pre 832 návštevníkov. Podujatím, ktoré zanechalo najkrajšie dojmy
bola trojdňová Zvieratkovská beseda v kniţnici, keď sa kniţnica zmenila na malú zoologickú
záhradu zameranú na teráriové zvieratá, obojţivelníky a plazy. O ţivé zvieratká mali záujem
najmä deti, za tri dni ich do kniţnice prišlo takmer 300. Ţivé zvieratá prebudili u detí aj
záujem o knihy, z ktorých sa môţu dozvedieť viac podrobností o ţivote zvierat.
Miestna kniţnica Podunajské Biskupice
pripravila 98 podujatí pre 1 724 návštevníkov. Okrem informačnej výchovy realizovala
besedu so spisovateľkou Adou Ţigovou a komorný koncert Ľudovej hudby Miroslava Dudíka.
Kniţnica Bratislava – Nové Mesto
pripravila 154 podujatí pre 4 517 návštevníkov. Kniţnica má veľmi dobrú spoluprácu
s materskými a základnými školami, ktorá umoţnila vznik literárneho klubu pre deti
najmladších vekových kategórií. Deti sa stretávali v pobočke kniţnice na Jeséniovej 51.
Tradíciou sa stali organizované návštevy detí s vychovávateľkami, pri ktorých si vymieňajú
knihy, venujú sa hlasnému čítaniu, súťaţia alebo sa hrajú. Medzi najväčie podujatia sa
zaradili:
Čítam, čítaš, čítame: čitateľská súťaţ
Poznaj svoje korene: dejepisná súťaţ
Noc s Andersenom
Miestna kniţnica Rača
pripravila 11 podujatí pre 220 návštevníkov. Okrem podujatí pre deti so vzdelávacím
charakterom zorganizovala ďalší ročník súťaţe O najlepšieho čitateľa.
Miestna kniţnica Vajnory
pripravila 11 podujatí pre 220 návštevníkov, ktoré bliţšie nešpecifikovala.
Miestna kniţnica Karlova Ves
pripravila 20 podujatí pre 479 návštevníkov, v rámci nich realizovala pre deti 3 literárne
súťaţe, 5 rozprávkových dopoludní a 8 podujatí zameraných na informačnú výchovu. Pre
dospelých čitateľov pripravila besedu so zaujímavými osobnosťami, ktoré ţijú alebo pracujú
v Karlovej Vsi – pozvanie prijala spisovateľka Elena Antalová, ilustrátorka Milka Tiršelová,
Ing. Ján Koţehub a speváčka Jana Kociánová s manţelom Jozefom Škvarilom.
Miestna kniţnica Dúbravka (OKIS)
pripravila 33 podujatí pre 1 162 návštevníkov, ktoré bliţšie nešpecifikovala.
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Miestna kniţnica Lamač
pripravila 10 podujatí pre 219 návštevníkov. Prevládali v nich exkurzie pre ţiakov materskej
i základných škôl, okrem nich sa konala aj beseda so spisovateľom Jozefom Kollárom a
so šéfredaktorom vydavateľstva Perfekt Stanislavom Bebjakom pod názvom Majusov
najobľúbenejší gombík.
Miestna kniţnica Devín
pripravila 2 podujatia pre 40 návštevníkov zamerané na prácu s deťmi: Tvorba knihy a
Poznáte zvieratká?
Miestna kniţnica Devínska Nová Ves
pripravila 69 podujatí pre 1 575 návštevníkov.
Medzi najväčšie projekty sa zaradili podujatia:
Región, v ktorom ţijem: trojdňové podujatie pre ţiakov základných škôl zahŕňalo
besedy so zástupcami vydavateľstiev Fragment, AT PUBLISHING, besedu s RNDr.
Vierou Ferákovou, autorkou knihy Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly,
interaktívne čítanie s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou z Katedry kniţničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Unioverzity Komenského v Bratislave,
sprievodné súťaţe a vyhodnotenie literárnej súťaţe Chránené územia v okolí
Devínskej Novej Vsi, do ktorej sa zapojilo 112 ţiakov.
Kúzelná rozprávka: projekt pre ţiakov materských škôl
Stretnutie v študovni: celoročný projekt pre ţiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl
Hrdinovia z našich kníh: jesenná literárna súťaţ pre ţiakov základných škôl.
Najobľúbenejším kniţným hrdinom v 1. ročníku súťaţe sa stal Harry Potter
Vôňa Vianoc: trojdňová akcia ukáţok zdobenia vianočných medovníkov a výroby
vianočných oblátok.
Miestna kniţnica Petrţalka
pripravila 284 podujatí pre 8 866 návštevníkov. V nich vynikali predovšetkým celokniţničné
podujatia:
Petrţalské súzvuky Ferka Urbánka: 20. ročník autorskej literárnej súťaţe
Ţivot našimi očami – novinári pre tretie tisícročie: súťaţ školských časopisov
Hlavička štátu: autorská beseda s Magdou Vášáryovou
Kniţný kolotoč: podpora putovania kníh medzi Petrţalčanmi, ktorí dajú knihám
vyradeným z kniţného fondu druhú šancu a vrátia ich do čitateľského ţivota formou
bezplatnej hry. Kniţnica ponúkala knihy pri Technopole, jazere Veľký Draţdiak a na
Magio pláţi
Burza kníh na Dňoch Petrţalky
Preteky kačíc: Burza kníh na benefičnom podujatí v Čunove
Kurz kreatívneho písania s Danielom Hevierom v dvoch cykloch
Slovenský čitateľský maratón (linka detskej istoty Unicef)
Mikuláš v kniţnici
My všetky deti z Bullerbynu – interaktívne záţitkové čítanie pre ţiakov ZŠ
Gabriela Futová a ţiaci petrţalských škôl
Deň ľudovej rozprávky – Hľadá sa Dobšinský.
Miestna kniţnica Jarovce
pripravila 4 exkurzie pre 69 ţiakov z materskej i základnej školy MČ Jarovce.
Miestna kniţnica Čunovo
pripravila 1 podujatie pre 35 návštevníkov: v marci, mesiaci kníh, sa uskutočnila recitačná
súťaţ detí pod názvom Čunovský recitátor, záštitu nad ktorou prebrala starostka MČ Čunovo.
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Metodické návštevy a konzultácie
Mestská kniţnica v zmysle svojej metodickej funkcie realizovala dve metodické
návštevy. Kniţniciam poskytla 35 metodických konzultácií týkajúcich sa štatistického
vykazovania činnosti a spoločnej činnosti.
Odborné kurzy, porady a semináre
V kniţniciach sa zrealizovalo 67 porád, odborných kurzov, seminárov a školení pre
vlastných zamestnancov i pre zamestnancov iných kniţníc.
Edičná činnosť
Kniţnice spolu vydali 31 kniţničných materiálov.
Okrem odborných, propagačných a bibliografických materiálov bola v roku 2009
vydaná obsiahla výskumná správa Čítanie mládeţe v Bratislavskom kraji, ktorá podáva
ucelený pohľad na výskum čítania detí a mládeţe realizovaný v spolupráci Mestskej kniţnice,
Staromestskej kniţnice, Kniţnice Ruţinov, Kniţnice Bratislava – Nové Mesto, Miestnej
kniţnice Petrţalka a Malokarpatskej kniţnice v Pezinku za aktívnej účasti Katedry kniţničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výskumnú
správu vytlačilo Centrum vedecko-technických informácií SR.
Kniţnica Ruţinov pokračovala vo vydávaní Občasníka knihovníkov
Bratislavského kraja pre Krajskú pobočku Spolku slovenských knihovníkov
Bratislavského kraja, ktorý vychádza od roku 2000 a je jediným spolkovým periodikom
spomedzi všetkých ôsmych krajských pobočiek na Slovensku. Občasník je hodnotený
a prijímaný pozitívne a s uznaním v širokej knihovníckej verejnosti.

6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Počítače v roku 2009
V roku 2009 vlastnili bratislavské verejné kniţnice 14 serverov (rovnako ako v roku
2008) a 210 osobných počítačov (pribudlo 11 počítačov), z ktorých bolo 200 pripojených
na internet (95,4 %). Verejnosti bolo prístupných 85 počítačov (o 10 viac ako v roku 2008),
z toho 69 s pripojením na internet (o 8 viac ako v roku 2008 – kniţnice postupne rozširujú
prístupové miesta na internet).

Internetové služby
V roku 2009 poskytovalo internetové sluţby verejnosti 10 verejných kniţníc na 69
počítačoch (Personal Computer – PC): Mestská kniţnica na 25 PC, Staromestská
kniţnica na 16 PC, Kniţnica Ruţinov na 10 PC, Miestna kniţnica Vrakuňa na 1 PC, Miestna
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kniţnica Podunajské Biskupice na 3 PC, Kniţnica Bratislava – Nové Mesto na 7 PC, Miestna
kniţnica Rača na 1 PC, Miestna kniţnica Karlova Ves na 3 PC, Miestna kniţnica Lamač na 2
PC a Miestna kniţnica Petrţalka na 1 PC. V porovnaní s rokom 2008 pribudlo poskytovanie
internetových sluţieb na 1 PC v Miestnej kniţnici Vrakuňa. Mestská kniţnica rozšírila
prístupové miesta o 1 PC, Staromestská kniţnica o 6 PC. Spolu v roku 2009 pribudlo 8
prístupových miest na internet.
Internetové sluţby v bratislavských verejných kniţniciach vyuţilo spolu 29 649
pouţívateľov (o 3 652 viac ako v roku 2008): internet v Mestskej kniţnici vyuţilo 20 859
pouţívateľov, v Staromestskej kniţnici 2 945 pouţívateľov, v Kniţnici Ruţinov 2 437,
v Miestnej kniţnici Vrakuňa 50, v Miestnej kniţnici Podunajské Biskupice 2 176, v Kniţnici
Bratislava – Nové Mesto 416, v Miestnej kniţnici Rača 5, v Miestnej kniţnici Karlova Ves 174,
v Miestnej kniţnici Lamač 307 a v Miestnej kniţnici Petrţalka 280 pouţívateľov.
Internetové sluţby poskytujú kniţnice registrovaným čitateľom spravidla bezplatne,
tak je to v Mestskej kniţnici, v Staromestskej kniţnici, v miestnych kniţniciach Podunajské
Biskupice, Vrakuňa, Lamač.
Kniţnica Ruţinov poskytuje bezplatný prístup na internet registrovaným čitateľom –
seniorom. Kniţnica Bratislava – Nové Mesto poskytuje registrovaným čitateľom bezplatne
prístup na internet v trvaní 30 minút, potom sa spoplatňuje, registrovaným čitateľom –
dôchodcom nad 60 rokov poskytuje internetové sluţby bezplatne časovo neobmedzene.
Miestna kniţnica Petrţalka poskytuje registrovaným čitateľom bezplatne prístup na internet
v trvaní 30 minút, potom sa spoplatňuje podľa sadzobníka pre verejnosť.
Webové stránky
V porovnaní s rokom 2008 sa zmenila situácia vo vykazovaní webových stránok:
vykazujeme iba kniţnice, ktoré majú vlastné webové sídlo. Do celoslovenskej štatistiky sa
nezačleňujú tie verejné kniţnice, ktorých webová prezentácia je súčasťou portálu svojho
zriaďovateľa. Z tohto pohľadu má vlastnú webovú stránku s prezentáciou svojej
činnosti 5 bratislavských verejných kniţníc (27,8 %):
1. Mestská kniţnica v Bratislave: www.mestskakniznica.sk (v celoslovenskej súťaţi
o najlepšiu kniţničnú webovú stránku TopWebLib za rok 2008 získala webová
stránka Mestskej kniţnice Čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo – 2. miesto).
4. Staromestská kniţnica: www.starlib.sk (v celoslovenskej súťaţi o najlepšiu
kniţničnú webovú stránku TopWebLib za rok 2008 získala webová stránka
Staromestskej kniţnice Čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo – 1. miesto).
5. Kniţnica Ruţinov: www.kniznica-ruzinov.biz
6. Kniţnica Bratislava – Nové Mesto: www.kbnm.sk
7. Miestna kniţnica Petrţalka: www.kniznicapetrzalka.sk
Webové stránky včlenené do webovej prezentácie svojho zriaďovateľa má:











Miestna kniţnica Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk
Miestna kniţnica Vrakuňa: www.vrakuna.sk
Miestna kniţnica Rača: www.raca.sk
Miestna kniţnica Vajnory: www.vajnory.sk
Miestna kniţnica Karlova Ves: www.karlovaves.sk
Dom kultúry Dúbravka – Miestna kniţnica Dúbravka (OKIS): www.dkdubravka.sk
Miestna kniţnica Lamač: www.lamac.sk
Miestna kniţnica Devínska Nová Ves: www.devinskanovaves.sk
Miestna kniţnica Rusovce: www.rusovce.sk
Miestna kniţnica Čunovo: www.cunovo.sk

20

Miestna kniţnica Devín je jedinou kniţnicou, ktorá nemá na stránke svojho
zriaďovateľa o sebe ţiadnu informáciu. Miestna kniţnica Jarovce má na stránke zriaďovateľa
www.jarovcemu.sk iba odkaz kniţnica, po kliknutí naň sa priamo otvorí excelovský zoznam
kníh v kniţnici. Miestna kniţnica Záhorská Bystrica, ktorá stagnuje od roku 2006, zverejnila
po obnovení činnosti v roku 2010 na stránke zriaďovateľa www.zahorskabystrica.sk krátky
oznam o otváracích hodinách kniţnice a Kniţničný poriadok.
V roku 2009 navštívilo vlastné webové stránky kniţníc 137 519 návštevníkov (o 30
075 viac ako v roku 2008). Stránky boli navštevované takto:
Mestská kniţnica 67 763 návštev, Miestna kniţnica Petrţalka 30 429, Staromestská
kniţnica 20 600 návštev, Kniţnica Ruţinov 11 999 návštev a Kniţnica Bratislava – Nové
Mesto 6 728 návštev.
V porovnaní s rokom 2007, keď sa začala sledovať návštevnosť webových stránok, ich
návštevnosť v roku 2009 stúpla aţ o 71 337 návštev.
On-line katalóg na internete má 8 kniţníc – Mestská kniţnica, Staromestská
kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Miestna kniţnica Podunajské Biskupice, Miestna kniţnica
Karlova Ves a Miestna kniţnica Petrţalka. Kniţnica Bratislava – Nové Mesto sprístupnila online katalóg na internete v priebehu roka 2009 a Miestna kniţnica Vrakuňa sprístupnila online katalóg na internete 1. októbra 2009.

7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE
Zamestnanci v roku 2009
V roku
2009 v bratislavských
verejných kniţniciach
pracovalo
171,31
zamestnancov (prepočítaný stav), z nich bolo 158,59 ţien (92,6 % všetkých zamestnancov)
a 12,72 muţov (7,4 %). V porovnaní s rokom 2008 sa prepočítaný stav celkového počtu
zamestnancov v kniţniciach zníţil o 0,22.
Knihovnícke činnosti vykonávalo 129,51 zamestnancov (o 4,81 menej ako v roku 2008),
z toho 125,51 ţien (o 0,81 menej).
Zo zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti bolo:
17,5 zamestnancov s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (13,5 %
zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho 15,5 ţien. V porovnaní
s rokom 2008 pracovalo v kniţniciach o dvoch zamestnancov s VŠ knihovníckym
vzdelaním menej.
83,3 zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním (64,3 %
zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť), z toho 81,3 ţien. V porovnaní
s rokom 2008 pracovalo v kniţniciach o 2,8 zamestnancov so SŠ knihovníckym
vzdelaním viac.
9 zamestnancov s iným vysokoškolským vzdelaním – iba ţeny (6,9 %
zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť). V porovnaní s rokom 2008
pracovalo v kniţniciach o 6,5 zamestnancov s VŠ knihovníckym vzdelaním menej.

Nasledujúci graf znázorňuje počet zamestnancov s príslušnými stupňami vzdelania
z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich kniţničné činnosti:
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Hospodárenie
V roku 2009 predstavovali výnosy/príjmy bratislavských verejných kniţníc čiastku
2 587 326,39 € ( o 30 811, 39 € viac ako v roku 2008).
Kniţnice získali od zriaďovateľov (z rozpočtu obce) 2 379 177,51 €, čo je
o 34 392,51 € viac ako v roku 2008.
Vlastné trţby kniţníc predstavovali 154 117,81 € (o 5 329,19 € menej ako v roku
2008), z nich 102 281,15 € tvorili poplatky za kniţničné činnosti (zápisné, pokuty, xerox
a pod.).
Zápisné poplatky vo verejných knižniciach v Bratislave
Regionálna kniţnica
Mestská kniţnica má zavedenú bezplatnú registráciu za čitateľa pre deti do 15 rokov,
zrakovo znevýhodnených, ťaţko zdravotne postihnutých a poberateľov dávok v hmotnej
núdzi.
Poplatky ďalších kategórií: dospelí
2,99 €
študenti
2,32 €
starobní dôchodcovia 1,66 €
právnické osoby
6,64 €.
Mestské kniţnice
V mestských kniţniciach sa poplatky za registráciu čitateľa pohybovali vo výške:
deti do 15 rokov
1,00 – 1,50 €
dospelí
3,00 – 4,00 €
ostatní (študenti, dôchodcovia, ZŤP) 1,50 – 2,60 €.
Obecné kniţnice s profesionálnymi zamestnancami
Z obecných kniţníc s profesionálnymi zamestnancami bezplatne registruje deti do 15
rokov Miestna kniţnica Karlova Ves.
Poplatky v ostatných kniţniciach: deti do 15 rokov
1,00 – 1,60 €
dospelí
2,40 – 3,30 €
dôchodcovia a študenti 1,40 – 2,60 €.
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Obecné kniţnice s neprofesionálnymi zamestnancami
V obecných kniţniciach
registráciu pohybovali vo výške:
deti do 15 rokov
dospelí

s neprofesionálnymi

zamestnancami

sa

poplatky

za

0, 33 €
0,66 – 1,00 €.

Iné výnosy a náklady na hlavnú činnosť
Prostredníctvom grantov a darov získali kniţnice 54 031,07 € (o 1 767,67 € viac
ako v roku 2008), z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu pochádzalo 24 961 € .
Náklady na hlavnú činnosť predstavovali 2 596 359,19 € (o 58 075, 69 € viac ako
v roku 2008). Do nákladov na hlavnú činnosť boli za rok 2009 započítané aj náklady
pod 1 700 € určené na automatizáciu v Kniţnici Ruţinov a Miestnej kniţnice Vrakuňa.
Z nákladov na hlavnú činnosť sa osobitne sledujú mzdové náklady a náklady na nákup
kniţničného fondu.
Mzdové náklady bez OON v roku 2009
Náklady na mzdy zamestnancov tvorili 1 291 469,32 € (o 92 378,60 € viac ako
v roku 2008), z toho náklady na mzdy pre ţeny predstavovali 1 164 490,32 €.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca bratislavských verejných kniţníc sa
v roku 2009 pohybovala vo výške 628,23 €. V porovnaní s rokom 2008 sa síce priemerná
mzda zamestnanca v kniţnici zvýšila o 47,37 €, no napriek tomu naďalej zaostáva
za priemernou nominálnou mesačnou mzdou v hospodárstve SR, ktorá podľa Štatistického
úradu SR v roku 2009 dosiahla výšku 744,50 €. Priemerná mzda zamestnanca verejných
kniţníc v roku 2009 nedosiahla ani úroveň priemernej mzdy národného hospodárstva SR
za rok 2008, keď sa táto pohybovala vo výške 723 €.
Priemerná mesačná mzda ţien dosiahla výšku 611,90 € (vyššia o 39,11 € ako
v roku 2008), priemerná mesačná mzda muţov dosiahla výšku 831,89 € ( vyššia o 141,22
€ ako v roku 2008).
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Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky kniţníc dosiahli výšku 167 972 €.
Z nich sa pouţilo:
na výstavbu a rekonštrukciu 120 763 €: v Miestnej kniţnici Vajnory 130 € a v Miestnej
kniţnici Petrţalka 120 633 €,
na automatizáciu 34 491 € v Mestskej kniţnici,
na ostatné kapitálové výdavky 12 718 €: v Staromestskej kniţnici 7 000 €, v Kniţnici
Bratislava – Nové Mesto 2 498 € a v Miestnej kniţnici Petrţalka 3 320 €.
V Bratislave dňa 28. 3. 2010
Spracovala: Mgr. Eva Šulajová, Mestská kniţnica v Bratislave
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Príloha č. 1 – grafy
Základné ukazovatele činnosti
verejných kniţníc v Bratislave za roky 2005 – 2009
Stav kniţničného fondu verejných kniţníc v Bratislave v rokoch 2005 – 2009
(v kniţničných jednotkách kn. j.)

Prehľad počtu výpoţičiek verejných kniţníc v Bratislave v rokoch 2005 – 2009

Prehľad počtu čitateľov verejných kniţníc v Bratislave v rokoch 2005 – 2009
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Prehľad počtu podujatí zorganizovaných vo verejných kniţniciach v Bratislave
v rokoch 2005 – 2009

Prehľad počtu návštevníkov na podujatiach kniţníc v rokoch 2005 – 2009

Prehľad počtu osobných počítačov vo verejných kniţniciach v Bratislave
v rokoch 2005 – 2009
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Príloha č.2

Zoznam názvov verejných kniţníc v Bratislave,
ich štatutárnych zástupcov
a zostavovateľov Ročného výkazu o kniţnici za rok 2009
KULT (MK SR) 10 -01
Mestská kniţnica v Bratislave
Štatutárny zástupca: Juraj Šebesta, PhD.
Zostavovateľ výkazu: Eva Šulajová
Staromestská kniţnica
Štatutárny zástupca: PhDr. Judita Kopáčiková
Zostavovateľ výkazu: Zdenka Vyslouţilová
Kniţnica Ruţinov
Štatutárny zástupca: PhDr. Darina Horáková
Zostavovateľ výkazu: Eva Györgyová
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: PhDr. Alţbeta Oţvaldová
Zostavovateľ výkazu: Helena Mayerová
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Fatura
Zostavovateľ výkazu: Alena Stanová
Kniţnica Bratislava – Nové Mesto
Štatutárny zástupca: PhDr. Irena Galátová
Zostavovateľ výkazu: Jana Vozníková
Mestská časť Bratislava – Rača, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
Zostavovateľ výkazu: Ľudmila Cibirová
Mestská časť Bratislava – Vajnory, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Mrva
Zostavovateľ výkazu: Helena Paulenová
Dom kultúry Dúbravka – Odbor kniţnično-informačných sluţieb (OKIS)
Štatutárny zástupca: Mgr. Art. Henrieta Dóšová
Zostavovateľ výkazu: Katarína Suroviaková
Miestna kniţnica Karlova Ves
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Hanulíková
Zostavovateľ výkazu: Anna Labárová
Mestská časť Bratislava – Lamač, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Mgr. Oľga Keltošová
Zostavovateľ výkazu: Milada Janţová
Istra Centrum, Miestna kniţnica Devínska Nová Ves
Štatutárny zástupca: PhDr. Katarína Bergerová
Zostavovateľ výkazu: Katarína Bôbiková
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Mestská časť Bratislava – Devín, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubica Kolková
Zostavovateľ výkazu: Pavlína Rumanovská
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Vladimír Kubovič
Zostavovateľ výkazu: Eva Šulajová
Miestna kniţnica Petrţalka
Štatutárny zástupca: Ing. Ernest Huska
Zostavovateľ výkazu: Jana Tóthová
Mestská časť Bratislava – Jarovce, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Škodler
Zostavovateľ výkazu: Terézia Wolfová
Mestská časť Bratislava – Rusovce, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Dušan Antoš
Zostavovateľ výkazu: Ľudmila Kršková
Mestská časť Bratislava – Čunovo, Miestna kniţnica
Štatutárny zástupca: Gabriela Ferenčáková
Zostavovateľ výkazu: Elena Klučková
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