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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Mestská kniţnica v Bratislave
Skrátený názov:
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
Adresa internetovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ:
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Námestník riaditeľa:
Mgr. Marta Marková
Úsek ekonomiky:
Ing. Viera Michalcová
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: PhDr. Eva Klobušická
Úsek odbornej literatúry:
Mgr. Miroslava Sládeková
Úsek literatúry pre deti a mládeţ:
Mgr. Alexandra Ďuricová
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie:
Mgr. Eva Šulajová

1900

Mestská kniţnica v Bratislave si v aktuálnom roku pripomína 111. výročie
zaloţenia, ktoré sa naplní 1. októbra 2011.

2011
Hoci len nedávno sa uskutočnili hlavné oslavy 110. výročia zaloţenia kniţnice, aj
111 rokov kniţničnej práce je hodných pripomenutia, preto kniţnica pripravuje aktivity,
ktorými chce vyjsť v ústrety Bratislavčanom aj odbornej knihovníckej verejnosti. V priebehu 1.
polroka 2011 pri tejto príleţitosti realizovala Prieskum čitateľských záujmov a spokojnosti
s výpožičnými službami na všetkých svojich pracoviskách. Prieskum bude podrobne
vyhodnotený v 3. štvrťroku 2011 a od jeho výsledkov očakávame naznačenie smeru ďalšieho
vývoja kniţnice aj zlepšovania sluţieb podľa poţiadaviek respondentov, samozrejme,
v závislosti od finančných moţností. V októbri 2011 MKB plánuje pripraviť pre knihovnícku
verejnosť odborný seminár zameraný na problematiku marketingovej kultúry vo verejnej
kniţnici a pribliţne v tom istom čase v spolupráci s časopisom Krásy Slovenska pripraví
výstavu 90 rokov časopisu Krásy Slovenska.

PLNENIE PLÁNU ČINNOSTI V 1. POLROKU 2011
Mestská kniţnica v Bratislave (ďalej len kniţnica) plnila v 1. polroku 2011 úlohy
vyplývajúce z Plánu činnosti na rok 2011, ktoré sú v súlade so Stratégiou rozvoja
slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013:
Plánované hlavné ukazovatele činnosti v 1. polroku 2011
Dotačný systé m Ministerstva kultúry SR na rok 2011
Automatizácia a internetizácia kniţnice
Utváranie kniţničného fondu
Poskytovanie základných a špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb
Organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti,
mládeţ a dospelých
7. Metodická činnosť
8. Propagácia kniţnice a jej sluţieb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. PLÁNOVANÉ HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI
V 1. POLROKU 2011
Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti knižnice v 1. polroku 2011 - sumár
Ukazovateľ
Nákup dokumentov (kn. j.)
Čitatelia
Výpoţičky
Počet návštevníkov spolu
návštevníci na pracoviskách
v tom návštevníci na podujatiach
návštevníci webovej stránky

Plán na rok
2011
3 700
8 450
235 000
170 000
90 000
20 000
60 000

Skutočnosť
1. polrok 2011
957
5 289
132 024
117 862
59 691
17 303
40 868

% plnenia
ročného plánu
25,9 %
62,6 %
56,2 %
69,3 %
66,3 %
86,5 %
68,1 %

V 1. polroku 2011 sa za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 5 289 občanov, ktorí
zrealizovali 132 024 výpoţičiek. Kniţnicu navštívilo spolu 117 862 návštevníkov, z nich
59 691 osobne navštívilo jednotlivé pracoviská kniţnice za účelom vyuţitia kniţničných
sluţieb (z nich 12 827 vyuţilo verejný prístup na internet), 17 303 návštevníkov zavítalo na
podujatia organizované kniţnicou a 40 868 návštevníkov vyuţilo sluţby prostredníctvom
webovej stránky.
Plnenie ročného plánu k 1. polroku 2011 je znova nad očakávanie úspešné. Kniţnica
má v polovici roka 2011 takmer všetky plánované poloţky splnené na viac ako 50 %.
Komentár
V 1. polroku 2011 kniţnica nakúpila 957 nových dokumentov (o 150 viac ako
v rovnakom období minulého roka), čím dosiahla plnenie ročného nákupu vo výške 25,9 %.
V roku 2011 podporilo nákup dokumentov aj Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného
systému zo štátneho rozpočtu, podpora by sa mala prejaviť v 2. polroku 2011. Napriek tejto
podpore sa jej však vzhľadom na výšku finančných prostriedkov plánovaných z vlastného
rozpočtu na nákup kníh a periodík nepodarí v aktuálnom roku zakúpiť plánované mnoţstvo
titulov. Na dôkladné a pravidelné doplňovanie kniţničného fondu - aby kniţnica dosiahla
úroveň nákupu niektorých verejných kniţníc v Bratislave, ktorá je aj dvojnásobne väčšia - by
potrebovala súvislú a dôraznú podporu svojho zriaďovateľa.
Za čitateľa kniţnice sa zaregistrovalo 5 289 občanov (o 51 menej ako v rovnakom
období roku 2010), čo predstavuje 62,6 % plnenia ročného plánu.
Kniţnica zrealizovala 132 024 výpoţičiek (o 6 454 viac ako v rovnakom období roku
2010), čo predstavuje 56,2 % plnenia ročného plánu.
Kniţnicu navštívilo spolu 117 862 návštevníkov (o 8 760 viac ako v rovnakom
období roku 2010), čo predstavuje 69,3 % plnenia ročného plánu, z nich:
- 59 691 zavítalo osobne na pracoviská kniţnice za účelom vyuţitia kniţničných
sluţieb (o 8 529 viac ako v rovnakom období roku 2010), čo predstavuje 66,3 %
plnenia ročného plánu,
- 17 303 zavítalo na podujatia organizované v kniţnici (o 39 viac ako v rovnakom
období roku 2010), čo prestavuje 86,5 % plnenia ročného plánu,
- 40 868 pouţívateľov navštívilo webový portál kniţnice za účelom vyuţitia
elektronických sluţieb (o 192 viac ako v rovnakom období roku 2010), čo
predstavuje 68,1 % plnenia ročného plánu.
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V 1. polroku 2011:






si jeden čitateľ si v priemere vypoţičal 25 dokumentov,
jeden čitateľ osobne navštívil kniţnicu priemerne 11,3-krát,
jedno podujatie si pozrelo priemerne 119 návštevníkov,
obrat kniţničného fondu bol 0,4,
počet dokumentov získaných kúpou pripadajúcich na jedného čitateľa bol 0,2.

2. DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR
NA ROK 2011
Začiatkom roka sa pripravilo 7 ţiadostí o dotáciu Ministerstva kultúry SR na rok 2011,
aby kniţnica získala moţnosť podporiť špecifické oblasti činnosti, ktoré chce rozvíjať.
Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o ţiadostiach v priebehu júna 2011, pričom podporilo okrem jednej - všetky plánované aktivity kniţnice:

Názov projektu

Por.
č.

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

Celkový
rozpočet
v€

Poţadovaná
dotácia z MK
SR v €

Poskytnutá
dotácia z MK
SR v €

Povinná
spoluúčasť
kniţnice v
€
vo výške
5%

Bliţšie k pouţívateľom
Kino pre nevidiacich
a slabozrakých

296

281

281

15

1 131

1 074

1 000

57

Čítajme spolu 2011

1 155

1 097

500

58

Pramene

2 400

2 280

1 500

120

Čítanie pre najmenších 2011
Kniţnica na pomoc s vojim
čitateľom – seniorom II.

2 700

2 565

1 400

135

3 400

3 230

nepodporené

0

Nákup kníh 2011

6 000

5 700

3 000

300

SPOLU

17 082

16 227

7 681

855

3. AUTOMATIZÁCIA A INTERNETIZÁCIA KNIŽNICE
Začiatkom roka 2011 sa kniţnica sústredila na prípravu akceptovania multifunkčnej
čipovej Bratislavskej mestskej karty. Firma EM-Test dodala do kniţnice čítačky čipových
kariet, ktoré boli potrebné pri implementácii a vyuţívaní čipových kariet v sluţbách kniţnice.
Čítačky sa nainštalovali na úsekoch a knihovníčky absolvovali inštruktáţ k práci. Projekt
Bratislavskej mestskej karty sa dostal do procesu realizácie od 19. januára 2011. Vďaka
implementácii čítačiek čipových kariet je moţné okrem Bratislavskej mestskej karty
akceptovať aj iné druhy čipových kariet, konkrétne sú to - Kniţničný pas Univerzitnej
kniţnice v Bratislave, Kniţničný pas Centra vedecko-technických informácií, študentský
preukaz ISIC, učiteľský preukaz ITIC.
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Kartu môţu registrovaní pouţívatelia v kniţnici vyuţiť ako náhradu za kniţničný
čitateľský preukaz. Neregistrovaní pouţívatelia môţu kartu pouţiť na bezplatný vstup do
študovní jednotlivých pracovísk na 1 deň s vyuţitím bezplatného prístupu na internet
a prezenčnými výpoţičnými sluţbami. Vstup platí na daný deň na všetky pracoviská
kniţnice.
K 30. júnu 2011 bolo v systéme DAWINCI zaevidovaných 203 čitateľov s externým
identifikátorom, teda tých, ktorí pouţívajú vo funkcii čitateľského preukazu jednu zo
spomínaných čipových kariet.
Z iniciatívy Mestskej kniţnice v Bratislave sa v jarných mesiacoch začalo diskutovať
o projekte súborného katalógu bratislavských verejných kniţníc. Ideou a cieľom je poskytnúť
čitateľom jednotný prístup ku všetkým katalógom bratislavských verejných kniţníc. 1. júna
2011 sa k tejto téme uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov zúčastnených kniţníc, ktorými sú:
Mestská kniţnica v Bratislave, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava
– Nové Mesto a Miestna kniţnica Petrţalka. Prediskutovali sa moţnosti riešenia a realizácie
projektu. Na stretnutí 30. júna 2011 sa zúčastnili zástupcovia kniţníc a zástupcovia firiem
Svop, LANius, Cosmotron, ktorých ponuky sú technicky realizovateľné – buď
prostredníctvom protokolu Z39.50 alebo pouţitím protokolu OAI-PMH. Vzhľadom na
nedostatok finančných prostriedkov je v kniţniciach potrebné vybrať ponuku s dobrým
pomerom ceny a kvality. Doteraz nie je jednoznačný spôsob financovania projektu. Po
prieskume rôznych moţností a cenových ponúk sa zástupcovia kniţníc ešte raz stretnú na
jeseň tohto roku a zhodnotia situáciu.
V 1. polroku 2011 sa riešila rekonštrukcia internetovej siete v Úseku literatúry pre deti
a mládeţ. V Knihárskej dielni sa realizovalo pripojenie počítača a tlačiarne do lokálnej siete
a na internet. Začal sa riešiť projekt WiFi zóny v letnej čitárni U červeného raka, ktorá by sa
(v závislosti od finančných moţností) mala uviesť do prevádzky počas sezóny 2011. Projekt
sa rieši v spolupráci s firmou SWAN a samosprávou Starého Mesta.
V 1. štvrťroku 2011 sa riešil projekt prepojenia počítačovej siete v budove na
Laurinskej 5 pomocou vzdušného bezdrôtového spojenia s ostatnými budovami kniţnice na
Kapucínskej 1 a 3 a Klariskej 16. Po novom návrhu prepojenia všetkých budov kniţnice
pomocou optickej siete SATET začala kniţnica projekt konzultovať s technickými
zamestnancami Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
Počas celého hodnoteného obdobia sa po technickej stránke zabezpečovali podujatia
v kniţnici. Pre ozvučovanie podujatí v Galérii Artotéka zakúpila kniţnica jednoduchú
audiotechniku.
Priebeţne sa obnovovali licencie antivírusového softvéru, zriadila sa jeho vzdialená
správa, obnovila sa licencia a aktualizoval sa softvér vo firewalle PC siete kniţnice. Počas 1.
polroka 2011 sa vykonávala údrţba PC siete a výpočtovej techniky, zabezpečoval sa
spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov. Vrátane nákupu CD, obalov a tlače
textu na obaly sa vydal zborník Audioknihy v kniţniciach - prvý na CD (viac v časti 7.
Metodická činnosť).
Redakčný
systém
CMS
pre
správu
webovej
stránky
kniţnice
www.mestskakniznica.sk sa obnovil a spustil do prevádzky 8. marca 2011. Následne sa na
webovej stránke začali zverejňovať zmluvy, objednávky aj faktúry tak, ako to ukladá Zákon č.
546/2010 zo 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony a Zákon č. 211/2000 Z.
z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií). 1. 7. 2011 sa na webovej stránke ukončil bezplatný
skúšobný prístup do externej databázy World Public Library.
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Prostredníctvom www.naj.sk sa v 1. polroku 2011 zaznamenalo 40 868 návštev
webovej stránky (o 192 viac ako v rovnakom období minulého roka).
Prehľad počtu návštev webovej stránky www.mestskakniznica.sk k 1. polroku 2008 –
2011
1. polrok 2008
29 924

1. polrok 2009
34 586

1. polrok 2010
40 676

1. polrok 2011
40 868

Počítačové vybavenie jednotlivých pracovísk a internetové sluţby v 1. polroku 2011
Počet osobných
PC

z toho

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

SPOLU

z toho
Počet PC
s pripojením
na internet

z toho
OPAC

verejný
prístup na
internet

19

11

19

3

8

13

7

11

2

5

12

8

12

2

6

15

10

15

2

8

59

36

57

9

27

Verejný prístup na internet
Návštevníci kniţnice si obľúbili internetové sluţby poskytované na pracoviskách
kniţnice - obzvlášť rýchly prístup k internetu na prízemí Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry, ale aj na 2. poschodí, v príjemnom prostredí Hudobného a internetového štúdia
Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, ako aj v internetovom kútiku v Úseku literatúry pre
deti a mládeţ, či v študovni odbornej literatúry Úseku odbornej literatúry. Kniţnica poskytuje
sluţby verejného prístupu na internet spolu na 27 počítačoch.
Sluţby verejného prístupu na internet vyuţilo 12 827 pouţívateľov (o 1 898 viac
ako v rovnakom období roku 2010), z nich sluţbu študovní s WiFi zónou vyuţilo 421
návštevníkov - o 43 viac ako v rovnakom období roku 2010).
Počet pouţívat eľov
internetu k 30. 6. 2011
12 827

Počet pouţívat eľov
internetu k 30. 6. 2010
10 929

Rozdiel
+ 1 898

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa vyuţívanie internetu v 1. polroku
2011 zvýšilo o 17,4 %. K zvýšenému vyuţívaniu prístupu na internet prispeli aj Majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji 2011, počas ktorých kniţnica od 29. apríla do 16. mája 2011
poskytovala pre domácu verejnosť aj pre zahraničných návštevníkov bezplatný prístup na
internet na všetkých svojich pracoviskách.
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Prehľad vyuţívania prístupu na internet na pracoviskách kniţnice v 1. polroku 2011
Pracovisko

Pouţívatelia
internetu

Úsek krásnej a cudz ojazyčnej literatúry
Úsek odbornej literatúry
Úsek literatúry pre deti a mládeţ
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry
SPOLU

5 067
1 815
2 303
3 221
12 406

Pouţívatelia WiFi

SPOLU

91
253
77
421

5 158
2 068
2 303
3 298
12 827

4. UTVÁRANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Akvizícia a katalogizácia kniţničného fondu prebiehala v Úseku fondov,
retrospektívne spracovanie prebiehalo v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry - fond
najväčšieho pracoviska kniţnice v počte vyše 129 000 dokumentov bol komplexne
spracovaný a zamestnanci Úseku fondov, ktorí sa podieľali na jeho retrospracovaní, boli od
1. apríla 2011 preradení na svoje kmeňové pracovisko Úseku fondov na Kapucínskej 3.
Pokračujú v retrospracovaní špeciálnych dokumentov (CD) z Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry. Niektorí zamestnanci Úseku fondov boli preradení na pracoviská,
kde pracujú v sluţbách.
V sledovanom období sa do kniţničného fondu nakúpilo 957 nových dokumentov
vo finančnej hodnote 8 340,17 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka kniţnica
nakúpila o 150 dokumentov viac, do nákupu sa investovalo o 1 338,09 € viac. Z celkového
počtu zakúpených dokumentov bolo 930 kníh vo finančnej hodnote 8 149,34 € a 27
špeciálnych dokumentov vo finančnej hodnote 190,83 €.
V 1. polroku 2011 na jedného čitateľa pripadalo 0,2 dokumentov získaných
kúpou. Zakúpenie dvoch desatín knihy na jedného čitateľa poskytuje obraz finančnej
situácie v nákupe kniţničného fondu. Priemerná cena jedného zakúpeného dokumentu sa
pohybovala vo výške 8,71 €. Priemerná cena jednej zakúpenej knihy sa pohybovala vo
výške 8,76 €.
Darom bol fond doplnený o 175 dokumentov vo finančnej hodnote 865,64 €.
Spolu do kniţnice pribudlo 1 132 dokumentov vo finančnej hodnote 9 205,81 €
(o 181 menej dokumentov ako v rovnakom období minulého roka), z toho bolo 1 039 kníh
a 93 špeciálnych dokumentov.
Úbytok kniţničného fondu z dôvodov opotrebovanosti, zastarania, poškodenia
a straty predstavoval 2 338 dokumentov vo finančnej hodnote 3 294,94 € (vyradilo sa 63
špeciálnych dokumentov a 2 275 kníh).
Stav kniţničného fondu (KF) k 30. 6. 2011
Kniţničný fond (KF)
Stav KF k 31. 12. 2010
Prírastok KF v 1. polroku 2011
Úbytok KF v 1. polroku 2011
Stav KF k 30. 6. 2011

Počet dokumentov
276 197
1 132
2 338
274 991

Finančná hodnota
666 326, 249 €
9 205, 81 €
3 294, 94 €
672 237,119 €

Kniţničný fond v počte 274 991 dokumentov podľa tematického členenia pozostával:
- zo špeciálnych dokumentov v počte 43 577 kn. j. (15,8 %),
8
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- z krásnej literatúry pre deti a mládeţ v počte 32 679 kn. j. (11,9 %),
- z odbornej literatúry pre deti a mládeţ v počte 13 819 kn. j. (5,0 %),
- z krásnej literatúry pre dospelých v počte 117 930 kn. j. (42,9 %),
- z odbornej literatúry pre dospelých v počte 66 986 kn. j. (24,4 %).
Celkový kniţničný fond tvorilo 231 414 kníh a 43 577 špeciálnych dokumentov. Takmer
celý bol prístupný verejnosti vo voľnom výbere.
Elektronický katalóg OPAC
Na vyhľadávanie v kniţničnom fonde slúţi pouţívateľom elektronický katalóg.
Kniţnica v 1. polroku 2011 zaznamenala 53 128 vstupov do elektronického katalógu za
účelom vyhľadávania dokumentov. Návštevnosť katalógu patrí medzi najvyššie v rámci
verejných kniţníc v Bratislave, čo je podporené nielen veľkosťou a kvalitou kniţničného
fondu, ale aj prístupnosťou katalógu na internete a aj na tento účel určených 9 počítačoch na
pracoviskách kniţnice.

5. POSKYTOVANIE ZÁKLADNÝCH A ŠPECIÁLNYCH
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Kniţnično-informačné sluţby obyvateľom a návštevníkom mesta poskytovali
špecializované pracoviská kniţnice v dvojzmennej prevádzke. Úsek krásnej a cudzojazyčnej
literatúry poskytoval sluţby 55 hodín týţdenne, letná čitáreň U červeného raka 60 hodín
týţdenne, Úsek odbornej literatúry, Úsek literatúry pre deti a mládeţ a Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry 51 hodín týţdenne a Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých 16
hodín týţdenne.
Sluţby ako najdôleţitejšia činnosť kniţnice v 1. polroku 2011 zahŕňali komplex
činností od poskytovania základných a špeciálnych kniţničných sluţieb cez utváranie
kniţničného fondu, automatizáciu kniţničných činností a internetizáciu aţ po organizovanie
mnoţstva podujatí pre verejnosť s bezplatným vstupom.
Kniţnica poskytovala pouţívateľom:


základné sluţby:

-

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



špeciálne sluţby:
rezervovanie poţadovaných dokumentov,
písomné spracovanie bibliografií a rešerší z kniţničného fondu,
knihárske sluţby,
tlač vlastných dokumentov z počítača,
kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu kniţnice,



elektronické sluţby:

-

sluţby webovej stránky a vyhľadávanie v elektronickom katalógu,
bezplatný prístup na internet (aj prostredníctvom WiFi pripojenia),
bezplatný prístup k licencovaným externým informačným zdrojom (EBSCO, Springer
link),
sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov a hier,
sluţbu Spýtajte sa kniţnice a Info mailom,
elektronickú poštu,

-
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špeciálne sluţby pre zrakovo znevýhodnených občanov:

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


ďalšie sluţby:

- výstavy a výstavky,
- exkurzie a prednášky,
- kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre deti, mládeţ a dospelých.
Výpoţičné sluţby
Dôleţitou časťou kniţnično-informačných sluţieb boli výpoţičné sluţby. Poskytovali
sa v plnom rozsahu na jednotlivých pracoviskách.
V 1. polroku 2011 kniţnica poskytla 132 024 v ýpoţičných sluţieb, z nich bolo
101 647 absenčných výpoţičiek domov a 30 377 prezenčných výpoţičiek v kniţnici.
Prezenčné výpoţičné sluţby sa poskytovali na prízemí Úseku hudobnej a umenovednej
literatúry, v Hudobnom a internetovom štúdiu, v študovniach a čitárňach na jednotlivých
pracoviskách.
Celkový počet výpoţičných sluţieb z tematického hľadiska tvorilo:
- 10 955 výpoţičiek špeciálnych dokumentov (8,3 %),
- 28 059 výpoţičiek periodík (21,3 %),
- 16 877 výpoţičiek krásnej literatúry pre deti a mládeţ (12,8 %),
- 2 693 výpoţičiek odbornej literatúry pre deti a mládeţ (2,0 %),
- 39 340 výpoţičiek krásnej literatúry pre dospelých (29,8 %),
- 34 100 výpoţičiek odbornej literatúry pre dospelých ( 25,8 %).
Výpoţičky špeciálnych dokumentov v počte 10 955 podľa typu dokumentu a nosiča
tvorilo: 5 129 CD formátu MP3, 2 907 kaziet, 1 575 hudobnín, 1 139 CD, 86 máp, 52
gramoplatní, 39 katalógov výstav, 24 CD ROM-ov a 4 DVD.
Bibliograficko-informačná sluţba
Bibliograficko-informačná sluţba pre dospelých čitateľov sa orientovala predovšetkým
na individuálne odborné konzultácie, poskytovanie bibliografických a faktografických
informácií a budovanie bibliografickej kartotéky v Úseku odbornej literatúry.
V 1. polroku 2011 kniţnica poskytla 1 150 bibliografických a faktografických
informácií (BIS):
Počet
poskytnutých
BIS

Úsek
odbornej
literatúry

Úsek krásnej
a cudzojazyčnej
literatúry

95

641

Úsek
literatúry
pre deti a
mládeţ
67

Úsek hudobnej
a umenovednej
literatúry

SPOLU

347

1 150

Informačná kartotéka v študovni odbornej literatúry v Úseku odbornej literatúry bola
doplnená o 186 nových tematických hesiel (233 bibliografických záznamov).
Sluţbou Spýtajte sa kniţnice prístupnou cez webovú stránku zodpovedala kniţnica
99 dotazov.
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Úsek literatúry pre deti a mládeţ spracoval bibliografický leták pre deti a mládeţ:
Čarovný svet detstva: Bibliografický leták o tvorbe Gabriely Futovej / Zost.Zuzana
Sekáčová. - Bratislava: Mestská kniţnica v Bratislave, 2011. 11 bibliograf. záznamov.
Bibliografický leták kniţnica distribuovala do Národnej bibliografickej agentúry
a Oddelenia pre kniţničný systém SR Slovenskej národnej kniţnice i do Kniţnice pre mládeţ
mesta Košice.
Licencované elektronické informačné zdroje
Kniţnica v 1. polroku 2011 zabezpečovala prístup k trom licencovaným elektronickým
informačným zdrojom (ďalej len EIZ) v anglickom jazyku:
EBSCO - http://search.ebscohost.com
referenčné a plnotextové databázy z oblasti spoločenských a prírodných vied, články
z odborných časopisov, novín, zborníkov,


SpringerLink - http://www.springerlink.com/
referenčné a plnotextové databázy z oblasti spoločenských, prírodných vied a techniky,
elektronické časopisy, knihy, kniţné série,


World Public Library – bezplatný prístup na skúšobnú dobu
e-knihy vo WPL kompletne prevedené do textovej podoby (OCR) umoţňujú efektívnejšiu
prácu vrátane vyhľadávania v úplných textoch. Kniţnica poskytovala skúšobný prístup do
databázy do 1. 7. 2011, záujem verejnosti o ňu však bol minimálny.


Kniţnica poskytovala sluţby na všetkých svojich pracoviskách:
ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY (ÚKCL), LAURINSKÁ 5
Na najväčšom pracovisku kniţnice, ktoré je priamym potomkom kniţnice zaloţenej
v roku 1900, sa v 1. polroku 2011 za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 1 974 občanov. Zloţenie
čitateľov v tomto úseku tvoria dospelí občania v počte 1214, dôchodcovia v počte 391,
študenti v počte 312, iné kategórie – ŤZP, poberatelia dávok v hmotnej núdzi v počte 42 a
deti do 15 rokov v počte 15. Úsek osobne navštívilo 23 358 návštevníkov, z nich 5 067
vyuţilo internetové sluţby na kniţničných počítačoch, 91 návštevníkov vyuţilo WiFi
pripojenie na internet a 2 242 sluţby študovne. Medzi najvyuţívanejšie kniţničné sluţby
patrili výpoţičné sluţby a individuálna práca s čitateľom. Zo špeciálnych sluţieb návštevníci
naďalej najviac vyuţívali internet, rezervovanie literatúry a kopírovanie z kniţničného fondu.
Zamestnanci poskytli 493 bibliografických a 148 faktografických informácií. Zrealizovali
68 131 výpoţičiek, z toho 51 335 absenčných domov a 16 796 prezenčných v kniţnici a
v letnej čitárni U červeného raka. Pre verejnosť úsek pripravil 4 výstavky a 1 exkurziu.
Čitatelia mali k dispozícii 11 počítačov, z nich 8 vyuţívali na verejný prístup
k internetu. V priestore ÚKCL im slúţilo 22 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne 11,8 krát navštívil pracovisko a vypožičal si 34,5 dokumentov.
LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA, MICHALSKÁ 26
V roku 2011 je letná čitáreň U červeného raka pre verejnosť sprístupnená od 12.
mája do 31. augusta 2011. Čitáreň je verejným a bezplatne prístupným miestom pre
obyvateľov i návštevníkov Bratislavy, ktorí majú k dispozícii 28 titulov odoberaných denníkov
a časopisov v 34 exemplároch. Ďalšie (aj cudzojazyčné) získava kniţnica ako dar od firm y
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Interpress, od redakcií Literárneho týţdenníka a Bratislavských novín. Deti majú k dispozícii
detský kútik s knihami, omaľovánkami, farbičkami a kriedami. Počas tohtoročnej sezóny sa
vzhľadom na šetriaci reţim pristúpilo k zrušeniu sluţieb čitárne počas nedieľ. Obsluhu
zabezpečujú zamestnanci Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
Čitáreň je otvorená od 9:00 do 19:00 hod., spolu 60 hodín týţdenne. Od 12. mája do
30. júna 2011 - za 43 dní činnosti - ju navštívilo 2 043 návštevníkov, ktorí si prezenčne
vypoţičali 6 599 denníkov a časopisov. Denná návštevnosť je priemerne 47,5 návštevníkov.
V čitárni je k dispozícii 60 miest na sedenie.
Čitáreň je od počiatku svojej činnosti známa prípravou pútavých hudobných a
literárnych podujatí pod holým nebom, z ktorých väčšina je súčasťou prebiehajúceho
oficiálneho mestského Kultúrneho leta a Hradných slávností 2011. Koncepcia podujatí aj
v tomto roku ráta s prípravou Bluesových pondelkov, Folkových štvrtkov a Literárnych
utorkov. Bluesové a folkové koncerty sa rozbehnú aţ počas prázdninových mesiacov, no uţ
pred nimi sa v čitárni stihlo zrealizovať 11 podujatí. Priestor realizácie podujatí negatívne
ovplyvnil parkánový múr za domom na Zámočníckej ul., ktorý je vzácnym pozostatkom
mestských hradieb. Pod ním bývalo vţdy umiestnené pódium, no v tejto sezóne vek múru
začal ohrozovať jeho statiku, takţe kniţnica je nútená situovať podujatia od stredu čitárne aţ
pod oblúky Michalského mosta. Vzniknutú situáciu kniţnica nahlásila na príslušné miesta
(Krajský pamiatkový úrad, Paming, Tera Trade) a na vedomie aj Magistrátu hl. m. SR
Bratislavy a Miestnemu úradu Bratislava – Staré Mesto.
Sezónu podujatí v letnej čitárni U Červeného raka otvoril 12. mája o 18:00 hod.
literárny večer Oči a rýmy. Na ňom predstavil svoju novú básnickú zbierku básnik Erik
Ondrejička. O atmosféru podvečera sa postaralo hudobné trio Miloša Ţelezňáka. Autor knihu
krstil spolu s básnikom Ľubomírom Feldekom, historikom Vladimírom Tomčíkom a kritikom
Vladimírom Petríkom. Oči a rýmy – Nočné piesne kamenného mesta uţ stihli získať na
súťaţi Najkrajšie knihy Slovenska 2010 Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie
Petra Uchnára a Juraja Viteka.
Kniţnica poskytla priestory čitárne Cirkevnému zboru Viera a Zdruţeniu ţien Aglow
v SR na realizáciu cyklu hudobno-literárnych programov Ţalmy kráľa Dávida prebásnené
Milanom Rúfusom.
V cykle Literárne večery U červeného raka sa uskutočnil spomienkový večer na
Andreja Reinera – slovenského spisovateľa, humoristu, dramatika a lekára. Prezentácia
Knihy Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy sa pripravila
v spolupráci s Centrom rodových štúdií a Katedrou filozofie a dejín filozofie na FF UK
v Bratislave. Nemecká spisovateľka Iris Hanika predstavila svoj román“ Das Eigentliche“
(To najpodstatnejšie). Podujatie sme pripravili v spolupráci s Goetheho inštitútom.
Pre nepriaznivé počasie boli dve divadelné predstavenia Rozkrávka, v ktorom
účinkujú obľúbení herci Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor z divadla PIKI - deťom
i dospelým známi z televíznej obrazovky ako Ela a Hop - presunuté do Galérie Artotéka.
Príbeh Rozkrávka rozprával o neposlušných teliatkach, ktoré nechceli piť zdravé mlieko a
o zlom vlkovi, ktorý zoţral kozliatka. Tie však zachránilo teliatko, ktoré mlieko pilo, preto bolo
veľmi silné a s vlkom si poradilo. Veselé a ţivé predstavenie prešpikované veselými
pesničkami, pútavými kostýmami hereckých predstaviteľov a zaujímavými scénickými
riešeniami sa stretlo u detí z bratislavských materských škôl s obrovským úspechom.
LOVEička – krátke Lovepríbehy podľa hry Gérarda Levoyera odohralo amatérske
divadlo mladých INPULSE. V zaujímavej hre určenej najmä mládeţi, odohrávajúcej sa na
lavičke, si zahrali amatérski herci Katarína Horváthová, Roman Tokár, Michaela Polanská,
Evka Skovajsová a ďalší.
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Výstavy
V spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska a s Bonsaj centrom sa v letnej čitárni od 8.
6. do 12. 6. pripravila výstava Krása bonsajov, ktorá vhodne zapadla do kuloáru jej
priestoru. Výstava fotografií Genius loci Milivoja Jociča a Juraja Martinka od 15. 6. do 17. 7.
poskytla netradičný pohľad dvoch svetobeţníkov na rozmanitosť sveta. Jana Benkovská od
22. 6. do 31. 8. v čitárni sprístupnila výstavu nápaditých keramických plastík pod názvom
Pocta pánovi Bornovi. Expozícia plastík medzi rastlinami a pod stromom potvrdzuje jej
inšpiráciu známym českým grafikom, maliarom a ilustrátorom Adolfom Bornom.

ÚSEK ODBORNEJ LITERATÚRY (ÚOL), KLARISKÁ 16
V ÚOL sa za čitateľa kniţnice v 1. polroku 2011 zaregistrovalo 1 433 občanov.
V zloţení čitateľov prevládala kategória dospelých pracujúcich občanov v počte 703
a študenti v počte 580. Dôchodcovia dopĺňali zloţenie v počte 101, iné kategórie v počte 38
a deti do 15 rokov v počte 11. Zo sluţieb úseku sa najviac vyuţívali výpoţičné a
bibliograficko – informačné sluţby (poskytli 95 bibliografických a faktografických informácií),
individuálne odborné konzultácie, internet a kopírovanie z kniţničného fondu. Úsek osobne
navštívilo 13 247 návštevníkov, z nich 1 661 vyuţilo sluţby študovne, 1 815 internetové
sluţby na kniţničných počítačoch a 253 návštevníkov vyuţilo WiFi pripojenie na internet.
Zrealizovalo sa 23 785 výpoţičiek, z toho 17 122 absenčných domov a 6 663 prezenčných
v kniţnici. Úsek od februára do mája 2011 pripravil prednášky na štyri témy pre 8 skupín
študentov Katedry kniţničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave v rámci predmetu Organizácia a riadenie kniţnice, na ktorých sa zúčastnilo 90
študentov.
Čitatelia mali k dispozícii 7 počítačov, z nich 4 vyuţívali na verejný prístup k internetu.
V priestore ÚOL je 20 miest na sedenie.
Jeden čitateľ viac ako 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 16,6 dokumentov.
ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH (ONS), KLARISKÁ 16
Za čitateľa ONS sa v 1. polroku 2011 zaregistrovalo 141 zrakovo znevýhodnených
občanov. Oddelenie osobne navštívilo 1 160 návštevníkov. Zrealizovalo sa 9 452 výpoţičiek
titulov dokumentov ONS, z toho 9 281 absenčných domov a 171 prezenčných v priestoroch
oddelenia. Oddelenie počas 1. polroka 2011 spustilo prevádzku Kina pre nevidiacich
a slabozrakých a pripravilo 2 prednášky pre ţiakov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých a
študentov 3. ročníka KKIV FF UK. Čitatelia ONS mali k dispozícii 1 počítač s hlasovým
výstupom a pripojením na internet. V priestore ONS sa nachádza 6 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne viac ako 8-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 67 titulov
špeciálnych dokumentov.
ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŢ (ÚLDM), KAPUCÍNSKA 3
V priebehu 1. polroka 2011 sa v ÚLDM za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 1 295
občanov. Ich zloţenie tvorili deti do 15 rokov v počte 487, študenti v počte 449, dospelí
čitatelia v počte 241, dôchodcovia v počte 87 a iné kategórie v počte 31. Úsek osobne
navštívilo 14 043 návštevníkov, z nich 76 vyuţilo sluţby študovne a 2 303 internetové sluţby
na kniţničných počítačoch. Zrealizovalo sa 20 131 výpoţičiek, z toho 19 853 absenčných
domov a 278 prezenčných v kniţnici. Pre deti a mládeţ pripravil úsek 36 detských podujatí
pre 829 účastníkov a 5 exkurzií pre 78 účastníkov.
Deti a mládeţ mali k dispozícii 8 počítačov, z toho 6 vyuţívali na verejný prístup k
internetu. V študovni mali k dispozícii farebnú tlačiareň a skener A4. V priestore ÚLDM sa
nachádza 86 miest na sedenie.
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Jeden čitateľ priemerne takmer 11-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 15,5 dokumentov.
ÚSEK HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY (ÚHUL), KAPUCÍNSKA 1
V 1. polroku 2011 sa v ÚHUL za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 446 občanov.
Zloţenie čitateľov tvorili predovšetkým študenti v počte 215. Zvyšok tvorili dospelí čitatelia
v počte 165, dôchodcovia v počte 37 a iné kategórie v počte 29. Úsek osobne navštívilo 7
883 návštevníkov, z nich 3 221 vyuţilo internetové sluţby na kniţničných počítačoch a 77
WiFi pripojenie na internet, 444 sluţby študovne umenovednej literatúry a 41 sluţby
Hudobného a internetového štúdia. Pracovníci poskytli 347 bibliografických a faktografických
informácií. Zrealizovalo sa 10 525 výpoţičiek, z toho 4 056 absenčných domov a 6 469
prezenčných v kniţnici. Pre verejnosť pripravil úsek 6 koncertov pre 200 účastníkov a 1
exkurziu pre 5 účastníkov.
Čitatelia úseku mali k dispozícii 10 počítačov, z toho 8 vyuţívali na verejný prístup
k internetu. V umenovednej študovni mali k dispozícii skener A3, v hudobnom a internetovom
štúdiu farebnú tlačiareň. V priestore úseku sa nachádza 35 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne 17,7-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 23,6 dokumentov.

6. ORGANIZOVANIE A USKUTOČŇOVANIE KULTÚRNOVZDELÁVACÍCH PODUJATÍ
PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
V priebehu 1. polroka 2011 kniţnica zrealizovala pre bratislavskú verejnosť – deti,
mládeţ a dospelých 145 podujatí s voľným vstupom s celkovou účasťou 17 303
návštevníkov (z nich 132 sa zúčastnilo na podujatiach Týţdňa slovenských kniţníc, 148 na 9
exkurziách v kniţnici a 15 100 navštívilo Bratislavskú burzu kníh).
Týţdeň slovenských kniţníc 28. 3. – 3. 4. 2011
Kniţnica sa i tento rok zapojila do celoslovenského Týţdňa slovenských kniţníc (ďalej
TSK), ktorého 12. ročník vyhlásila Slovenská asociácia kniţníc v týţdni 28. 3. - 1. 4. 2011.
TSK mal tradične svoj základný cieľ - zviditeľňovať kniţnice ako kultúrne a vzdelávacie
inštitúcie prostredníctvom rôznorodých aktivít a podujatí. Kniţnica pripravila spolu s
piatimi bratislavskými verejnými kniţnicami týţdeň Jarného maratónu s knihou, ktorý
vyvrcholil Nocou s Andersenom. Konalo sa aj Čítanie pre najmenších, Kino pre slabozrakých
a nevidiacich a stretnutie spojené s besedou s populárnym českým spisovateľom Michalom
Viewegom. 24. 3. 2011 sa v Galérii Artotéka uskutočnila tlačová konferencia - stretnutie
predstaviteľov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, riaditeľov bratislavských verejných
kniţníc, predstaviteľov Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie kniţníc
a novinárov. Tlačová konferencia bola venovaná aktivitám kniţníc počas TSK.
5. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý organizujú spoločne verejné kniţnice
v Bratislave (Mestská kniţnica v Bratislave, Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov,
Kniţnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna kniţnica Petrţalka) bol tento rok venovaný tvorbe
najmladšej slovenskej detskej autorky Stely Brix a čítaniu z jej trilógie: Na kopci, V hrobke
bohov, Štôlne dvoch tvárí. Autorka sa osobne spolu s rodičmi zúčastňovala kaţdý deň na
maratóne v inej zúčastnenej kniţnici a odpovedala deťom na otázky spojené so svojou
tvorbou.
V stredu 30. 3. 2011 sa v Kine pre nevidiacich a slabozrakých premietala vojnová
dráma Tobruk. Po premietaní nasledovala diskusia s Karolom Trnkom, tvorcom slovenských
hlasových komentárov k filmom. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Magic Box Slovakia.
Vo štvrtok 31. 3. 2011 sa uskutočnilo stretnutie s populárnym českým spisovateľom
Michalom Viewegom, na ktorom sa besedovalo o jeho románovej tvorbe, napr. Báječná léta
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pod psa, Román pro muţe či Biomanţelka. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Českým
centrom v Bratislave a konalo sa v Galérii Artotéka.
Týţdeň slovenských kniţníc vyvrcholil Nocou s Andersenom, ktorú v kniţnici,
konkrétne v Úseku literatúry pre deti a mládeţ, Kapucínska 3, absolvovalo 19 detí. Niesla sa
v duchu dobrodruţného hľadania strateného pokladu v priestoroch kniţnice. Aby sa deťom
„tajomná komnata“ s pokladom otvorila, museli preukázať svoju šikovnosť, nápaditosť
a rozprávkovú rozhľadenosť pri riešení jednotlivých úloh. Počas rozprávkovej noci sa deti
prostredníctvom dramatizovaného čítania, výtvarných dielní a zábavných hier dozvedeli veľa
o ţivotných cestách Hansa Christiana Andersena, o krajine jeho pôvodu a rozprávkových
postavách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou detského čítania. Nezabudlo sa ani na
slovenské rozprávky, ktoré boli nápomocné pri hľadaní strateného pokladu. Deti sa stali
malými dánskymi cestovateľmi, kreatívne pracovali s dejom rozprávok, spoznali a objavili
rozprávkové postavy z tvorby Hansa Christiana Andersena, precvičovali svoju zručnosť
a prostredníctvom hier sa premenili aj na rozprávkových hrdinov podľa vlastnej fantázie
počas programu, ktorý skončil aţ po polnoci.

BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH
16. – 17. apríl 2011
Dni otvorených dverí v Mestskej kniţnici v Bratislave
8. ročník projektu Bratislava pre všetkých prilákal do ulíc
Bratislavy mnoţstvo návštevníkov, ktorí vyuţili Dni otvorených
dverí na návštevu a vyuţitie sluţieb všetkých organizácií
samosprávy hl. mesta SR Bratislavy vrátane Mestskej kniţnice v Bratislave.

Bratislava – mesto, ktoré číta
DNI OTVORENÝCH DVERÍ 16. 4. – 17. 4. 2011
V sobotu 16. 4. 2011 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 17. 4. 2011 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.
SLUŢBY KNIŢNICE počas Dní otvorených dverí




bezplatné registrovanie záujemcov za čitateľa Mestskej kniţnice,
poskytovanie bezplatných internetových sluţieb na všetkých pracoviskách
(okrem Úseku odbornej literatúry),
poskytovanie výpoţičných sluţieb (prezenčných v kniţnici, absenčných domov).

VÍKENDOVÉ ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY

13 746 návštevníkov zavítalo počas víkendu do kniţnice a na kniţničné podujatia
(o 5 188 viac ako v roku 2010),
z toho:
1 866
návštevníkov navštívilo kniţnicu (o 588 viac ako v roku 2010), z nich sa 931
občanov sa zaregistrovalo za čitateľa Mestskej kniţnice (o 124 viac ako v roku
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2010). Kniţnica zrealizovala 583 výpoţičných sluţieb (o 44 viac ako v roku 2010) ,
71 návštevníkov vyuţilo internetové sluţby (o 21 viac ako v roku 2010),
11 800 návštevníkov navštívilo Bratislavskú burzu kníh (o 5 300 viac ako v roku 2010),
80 návštevníkov si pozrelo sprievodné kultúrne podujatia: vernisáţ výstavy Lentilky
a Igor Adamec číta deťom (o 700 menej ako v roku 2010).
Bratislavská burza kníh 2011
Z ponúknutých podujatí najväčší úspech zaznamenala Bratislavská burza kníh – 4.
ročník charitatívneho predaja kníh vyradených z kniţničných fondov piatich verejných kniţníc
v Bratislave (Mestskej kniţnice v Bratislave, Staromestskej kniţnice, Kniţnice Ruţinov,
Kniţnice Bratislava – Nové Mesto a Miestnej kniţnice Petrţalka) a kníh, ktoré na burzu
darovali Bratislavčania zo svojich domácich kniţníc. Burza vítala prvých návštevníkov uţ vo
štvrtok 14. apríla v chladnom a daţdivom počasí na nádvorí Klariská 16. V piatok, v sobotu a
v nedeľu nastúpilo príjemnejšie jarné počasie, a tak burzu spolu za štyri dni navštívilo spolu
aţ 11 800 návštevníkov, ktorí si na nej kúpili 12 745 kníh vo finančnej hodnote 3 823,50 €
(1 kniha sa predávala za 0,30 €). Finančné prostriedky sa pouţijú na nákup zvukových kníh
pre čitateľov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých. Na burze panovala príjemná
atmosféra, všetci návštevníci boli priateľskí a dobre naladení bezplatným víkendom.
V návštevníkoch výrazne prevaţovali mladí ľudia, študenti. Udivovala ich nízka cena
predávaných kníh, niektorí kupovali po jednej, po dvoch, no niektorí k pokladniam nosili
vysoké „stohy“ zloţené z desiatok kníh. V sobotu v popoludňajších hodinách zamestnancov
kniţnice aj samotných návštevníkov burzy príjemne prekvapila nečakaná návšteva pána
primátora Milana Ftáčnika s hovorcom Ľubomírom Andrassym. Burza trvala do utorka 19.
apríla.
Celkové výsledky Bratislavskej burzy kníh:
Dátum
14. 4. 2011
15. 4. 2011
16. 4. 2011
17. 4. 2011
18. 4. 2011
19. 4. 2011
SPOLU:

Návštevníci
3 000
3 500
3 300
2 000
1 800
1 500
15 100

Počet predaných
3 179
3 809
3 533
2 224
2 040
1 009
15 794

Cena
953,70 €
1142,70 €
1 059, 90 €
667,20 €
612,00 €
302,70 €
4 738, 20 €

Ďalšie podujatia v 1. polroku 2011
PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŢ
Kniţnica, zvlášť Úsek literatúry pre deti a mládeţ, pripravila ďalšie hodnotné podujatia
pre deti z materských škôl, školákov zo základných škôl i študujúcu mládeţ.
Bratislava, moje mesto
24. marca 2011 na tlačovej konferencii bratislavské verejné kniţnice vyhlásili 2.
ročník súťaţe vlastnej tvorby bratislavských ţiakov Bratislava, moje mesto na tému
Bratislava v rozprávke:
- v literárnej téme majú deti popustiť uzdu svojej fantázii a vymyslieť rozprávku
odohrávajúcu sa v Bratislave tak, aby bolo zreteľné, ţe sa to odohráva v nej, opísať to, čo by
chceli v nej rozprávkovo zaţiť alebo, ak nejaké zákutia v Bratislave vnímajú ako rozprávkové,
aký príbeh by do nich umiestnili a pod. Súťaţný literárny príspevok môţu napísať aj vo forme
bájky, sci-fi, povesti či legendy, dôleţité však je, aby vymysleli svoj vlastný príbeh
a neopakovali iné - uţ známe.
- vo výtvarnej téme deti (ak radšej kreslia), majú stvárniť Bratislavu z rozprávkového
pohľadu - fantázii sa medze nekladú. Výtvarná práca môţe byť aj kolektívnym dielom – napr.
model, koláţ a pod.
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Súťaţ trvá od 7. apríla do 30. septembra 2011 a jej slávnostné vyhodnotenie sa
uskutoční na Medzinárodný deň školských kniţníc 24. októbra 2011. K 30. 6. 2011 kniţnica
zozbierala 64 súťaţných prác, z toho bolo 19 literárnych, 44 výtvarných prác a 1 priestorový
model. Do súťaţe sa nimi zapojili bratislavské základné školy: ZŠ Ostredková 14, ZŠ Eugena
Suchoňa Batkova 2, ZŠ Hlboká cesta 4 a ZŠ s Gymnáziom s vyučovacím jazykom
maďarským Dunajská 13.
Čítanie pre najmenších
V 1. polroku 2011 pokračoval obľúbený cyklus Čítanie pre najmenších, ktorý je
podporený štátnou dotáciou Ministerstva kultúry SR. Deťom čítali známi herci, podávali
príbehy pútavým a kreatívnym spôsobom. Svojím umeleckým prednesom deti pripútali
k napínavému príbehu, ktorý ich preniesol do sveta detskej fantázie a súčasne pôsobil na
rozvoj ich pozornosti. Spolu sa uskutočnilo 7 čítaní:
 Martin Vanek čítal pre deti zo školského klubu ZŠ Dr. Milana Hodţu knihu Kristy
Bendovej Opice z našej police,
 Lucia Kralovičová čítala pre deti z MŠ Škarniclova knihu Nataše Tánskej
S dievčiskom sa nehráme,
 František Kovár čítal pre deti zo školského klubu ZŠ Dr. Milana Hodţu knihu Roalda
Dahla Charlie a továreň na čokoládu,
 Igor Adamec čítal deťom z MŠ Ruţinov knihu Marianny Grznárovej Maťko a Kubko,
 Richard Stanke čítal pre deti zo školského klubu ZŠ Dr. Milana Hodţu knihu
Jeremyho Stronga Babkin slávny útek,
 Miriam Pavelková prečítala deťom z MŠ Kuzmányho knihu Ľubom íra Feldeka
Rozprávky na niti,
 Petronela Dušová čítala deťom z MŠ Škarniclova knihu Václava Čtvrtka Makulienka.
Za tajomstvami obrázkov
Cyklus dramatizovaných čítaní Za tajomstvami obrázkov pre deti vo veku 5 – 10
rokov je orientovaný na prácu s ilustráciou. Jeho cieľom je motivovať deti k čítaniu pomocou
pestrofarebných obrázkov, ktoré dotvárajú text a rozvíjajú fantáziu. V 1. polroku 2011 sa
uskutočnilo 8 čítaní. Pracovalo sa s knihami Veľké starosti malých zajačikov (text Mymi
Dionet, ilustrácie Nanou), Tuláčik a Klára (text E. J. Grocha, ilustrácie Ľubo Paľo) a Haló,
haló Pani Mačka (text a ilustrácie Ľubo Paľo). Po prečítaní príbehov si deti spolu
prerozprávali dej, pričom si pomáhali zoraďovaním ilustrácií.
Rozmarné príbehy
Cyklus kreatívnych čítaní pod názvom Rozmarné príbehy je orientovaný na prácu
s detským čitateľom a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí. Je určený deťom vo veku 5 – 10
rokov, jeho cieľom je motivovať deti k čítaniu pomocou metódy čítania s predvídaním.
Podujatie realizujú študentky KKIV FF UK pod vedením PhDr. Ľudmily Hrdinákovej v rámci
predmetu Metóda práce s detským čitateľom. Pracovalo sa s príbehmi Dlhý nos, Kocúr
v čiţmách a O Jankovi Hraškovi.
Deň ľudovej rozprávky
Ku Dňu ľudovej rozprávky 16. 3. bola vyhlásená celoslovenská súťaţ, zameraná na
slovenské ľudové rozprávky z pera Pavla Dobšinského spojená s kreslením rozprávkových
postavičiek. Súťaţ je projektom, ktorým sa kniţnica zapojila do celosvetovej aktivity na
podporu čítania.
Básnická detektívka
Básnická detektívka - dramatizované čítanie bolo zamerané na prehĺbenie vzťahu
detí k detskej poézii a pozostávalo z dvoch častí. V prvej časti podujatia sa deti oboznámili
s prácou detektíva a s predmetmi nevyhnutných k vykonávaniu detektívnej profesie.
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Spomínaná aktivita prebiehala hravou formou s vyuţitím pracovných listov. Druhá časť
podujatia pozostávala z pátrania po stratených slovách, ktoré neznámy páchateľ odcudzil
z knihy E. Ondrejičku Čo sa skrýva v ceruzke, o zvieratkách a o Zuzke. Deti sa rozdelili do
druţstiev a spoločnými silami a vlastnou fantáziou sa snaţili zaplniť medzery v básňach tými
správnymi slovami.
Príšery z praveku, Svet obrov, Keď horstvá putujú – prednášky Dušana Valenta
Pre deti zo základných škôl pripravil paleontológ Dušan Valent, študent
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, prednášky na hore uvedené témy.
Prednášky vţdy podáva spôsobom, ktorý deti upúta, vovedie do problematiky a zaujme tak,
ţe sa im nechce skončiť. Prednášky Príšery z praveku a Svet obrov boli sprevádzané
názornou prezentáciou obrázkov dinosaurov. Deti sa dozvedeli o vývoji rôznych druhov
dinosaurov, o ich predkoch aj potomkoch. Rovnako zaujímavá bola otázka okolo ich
sporného vyhynutia, nakoľko ešte dnes medzi nami ţijú ich priami potomkovia (napr. všetky
druhy vtákov). Prednáška o premiestňovaní veľkých pohorí a kontinentov zaujímavo
ozrejmila, ako je moţné, ţe sa veľké masy dokáţu hýbať a ako tento proces prebieha. Bola
sprevádzaná názornou prezentáciou obrázkov, ktoré tieto zloţité procesy ţiakom priblíţili.
Ţiakov téma zaujala a v závere kládli mnohé otázky, ktoré sa dotýkali nielen témy, ale aj
náplne práce paleontológa.
Hovorme o ľudských právach
V spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva organizoval
Úsek literatúry pre deti a mládeţ podujatie zamerané na priblíţenie problematiky ľudských
práv a diskriminácie ţiakom základných škôl. Lektori Tomáš Földes a Anna Nádaţdyová zo
Slovenského národného strediska pre ľudské práva ţiakom v úvode predstavili organizáciu,
jej štruktúru, právomoci a projekty, na ktorých pracujú. Potom sa so ţiakmi bliţšie pozreli na
problém diskriminácie, priblíţili si diskriminované skupiny ľudí na Slovensku, spoločne hľadali
odpovede na otázku, čo je diskriminácia a kto a akou formou ju môţe realizovať. Ţiaci boli
veľmi aktívni a mnohými podnetnými postrehmi zo svojho okolia prispievali do diskusie.
Veľké mnoţstvo otázok zo strany ţiakov príjemne prekvapilo aj samotných lektorov, ktorí im
odpovedali na základe reálnych prípadov z praxe a ich vlastných skúseností s riešením
problému diskriminácie na Slovensku. Na záver si ţiaci zahrali hru „Urob krok vpred“, ktorá
im názorne ukázala ako sa môţe diskriminácia dotýkať ľudí, ktorí sa odlišujú od ostatných
svojou „inakosťou“. Ţiaci aj lektori boli s priebehom podujatia veľmi spokojní, čo otvorilo
cestu ďalšej vzájomnej spolupráci.
Čo skrýva les
Pri príleţitosti Medzinárodného roka lesov Úsek literatúry pre deti a mládeţ
zorganizoval v spolupráci s lektorkou Mgr. Luciou Tahotnou pre deti prvého stupňa
základných škôl veľmi zaujímavé podujatie o lesoch a ich obyvateľoch. Deti si mohli pozrieť
mnoţstvo obrázkov zo slovenských lesov, spoznať spôsoby a prostriedky, ktorými sa dá les
skúmať, niektoré si mohli aj vyskúšať. Deti sa dozvedeli, čo je les, aké lesy poznáme, ktoré z
nich sa vyskytujú na našom území a aké sú funkcie lesa. Lucia Tahotná zaujímavými hrami
a aktivitami priblíţila deťom rôznych obyvateľov lesa. Deti sa aktívne zapájali, kládli veľa
otázok a opisovali svoje skúsenosti s návštevami lesa. V záverečnom kvíze o zvieratách
v slovenských lesoch museli ukázať aj svoje vedomosti.
Angela Nanetti
V apríli 2011 Bratislavu navštívila trojnásobná drţiteľka Andersenovej ceny, talianska
spisovateľka Angela Nanetti, ktorá v rámci pestrého programu zavítala aj do našej kniţnice,
kde sa stretla s deťmi zo Základnej školy Matky Alexie. Spolu so spisovateľkou prišla aj
Daniela Lozanová, prekladateľka všetkých jej kníh vydaných na Slovensku. Angela Nanetti
hneď na úvod prekvapila svojou bezprostrednosťou. Deti kládli spisovateľke tradičné, ale aj
veľmi vtipné a nápadité otázky. Za niektoré ich autorka netradičných príbehov pre deti veľmi
chválila. Okrem zaujímavej debaty si deti prečítali zopár ukáţok z knihy Môj dedko je
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čerešňa, ktoré sa im veľmi páčili. V závere besedy sa rozpútala autogramiáda - deti si
nenechali ujsť moţnosť nechať si podpísať knihu slávnou detskou autorkou.
Janko Hraško
Z cyklu Komorné koncerty sa najmenší poslucháči z materskej školy na
Podjavorinskej č. 1 oboznámili formou muzikálu s Jankom Hraškom, v ktorom účinkovali
študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie. Podujatie spĺňalo zábavnú i didaktickú funkciu.

PODUJATIA PRE DOSPELÝCH
Pri príleţitosti Svetového dňa poviedky 15. 2. 2011 sa v Galérii Artotéka konalo
literárne stretnutie s Dušanom Dušekom dofarbené hudobným gitarovým sprievodom
Miloša Ţelezňáka. Podujatie moderovala Zuzana Belková.
Realizovala sa prezentácia zbierky poviedok Ivana Čičmanca Vzdychy a údery
a prezentácia knihy Knuta Odegarda Kvitne tak šialene. Podujatie sa konalo v Galérii
Artotéka v spolupráci s vydavateľstvom MilaniuM a Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na
Slovensku.
Prezentovala sa nová publikácia Anny Maričovej, univerzitnej profesorky slovenského
pôvodu, ţijúcej v Srbskej republike, Nárečová lexika Starej Pazovy. Podujatie sa konalo
v Galérii Artotéka v spolupráci s Veľvyslanectvom Srbskej republiky a Zdruţenia Pazovčanov
na Slovensku.
V spolupráci so Zdruţením spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku boli
realizované prednášky Matica slovenská a Slováci v zahraničí, Slovenské
vysťahovalectvo do USA a Slováci v protifašistickom odboji v Juhoslávii (1941 –
1945).
Kniţnica pripravila seminár Futurologickej spoločnosti na Slovensku k 445. výročiu
úmrtia vizionára Nostradama, spojený s premietaním dokumentu o jeho ţivote.
Úsek odbornej literatúry a Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pripravili:
-

prednášku a exkurziu pre študentov KKIV FFUK na tému Kniţničné a informačné
sluţby pre zrakovo znevýhodnených pouţívateľov,
prednášku spojenú s diskusiou a exkurziou pre ţiakov Základnej školy internátnej pre
slabozrakých a nevidiacich v Bratislave s názvom Dejiny písma,
od februára do mája 2011 prednášky pre 8 skupín študentov KK IV FF UK v rámci
cyklu podujatí Organizácia a riadenie kniţníc na témy Štatistika, evidencia a systém
riadenia v kniţnici, Systém plánovania v kniţnici, Dokumenty neformálnej
organizácie, Ďalšie vzdelávanie zamestnancov Mestskej kniţnice v Bratislave.

Stráţca divočiny
Kniţnica pripravila stretnutie a diskusiu s Robertom Rajchlom, spoluautorom
prírodopisného filmu Stráţca divočiny, ktorý sa premietal v Galérii Artotéka na Kapucínskej
1 vo štvrtok 26. 5. 2011. Premietanie filmu bolo sprievodným podujatím k putovnej výstave
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Divočina zachráni svet, ktorá bola sprístupnená v
Úseku literatúry pre deti a mládeţ na Kapucínskej 3 do 15. 7. 2011. Autentický dokument
Roberta Rajchla a Erika Baláţa zachytáva ţivot medveďov v Tichej doline v Tatrách.
Podnetom pre nakrútenie snímky bola snaha Štátnych lesov TANAP-u vniknúť do Tichej
doliny a vyťaţiť kalamitné drevo. Tvorcovia filmu Erik Baláţ a Robert Rajchl chceli toto
územie zachrániť a uvedomili si, ţe sa to nepodarí bez toho, aby ľudia vedeli, aký poklad sa
v ňom skrýva. Stráţca divočiny očami dvoch filmárov: "Ešte nedávno sa divočina
rozprestierala po celej Európe. Dnes jej zostávajú posledné pevnosti. Jednou z nich je Tichá
dolina v slovenských Tatrách," zaznievajú úvodné slová jedinečného a emóciami nabitého
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filmu Stráţca divočiny. Film (55 min.) bol jedným z veľkých filmových lákadiel na festivale
Hory a mesto, celoslovenskú premiéru mal v sobotu 24. apríla 2010. Získal hlavnú cenu
Grand 2010 a Cenu Literárneho fondu pre najlepší slovenský film. Práca na tomto projekte
trvala autorom tri roky a spolu s filmom je na trh uvedená aj kniha príbehov a fotografií Erika
Baláţa a Bruna D’Amicisa Posledná pevnosť.
Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Kniţnica v roku 2011 - v snahe odbúravať bariéry v dostupnosti kultúry pre zrakovo
znevýhodnených občanov a rozšíriť moţnosť ich kultúrnych aktivít - podala ţiadosť
o podporu nového projektu Kino pre nevidiacich a slabozrakých v Dotačnom systéme
Ministerstva kultúry SR. Ţiadosť bola úspešná a tak sa kino pre zrakovo znevýhodnených
čitateľov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých mohlo v 1. polroku 2011 naplno
rozbehnúť. Filmy pre zrakovo znevýhodnených ľudí sa premietajú s hlasovým komentárom,
ktorý dokresľuje scény, odevy, predmety a ďalšie vizuálne prvky filmu, pričom je
umiestňovaný do tichých pasáţí filmu tak, aby nerušil originálne hlasy filmu, a tým dopĺňa to,
čo nevidiaci a slabozrakí nemajú moţnosť z beţných dialógov vo filme rozpoznať. Premietalo
sa jedenkrát za mesiac – vţdy poslednú stredu v mesiaci. Počas 1. polroka 2011 sa tak
premietlo 6 filmov s hlasovým komentárom:
 Slepé lásky v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
 Obsluhoval jsem anglického krále a Tobruk v spolupráci s Magicbox Slovakia
a Karolom Trnkom, tvorcom slovenských hlasových komentárov, s ktorým sa po
premietnutí uskutočnili besedy,
 Štěstí v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov,
 Báječná léta pod psa v spolupráci s Bontonfilmom Slovakia,
 Skalní v ofsajde v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.
Koncerty
V Galérii Artotéka Úsek hudobnej a umenovednej literatúry pripravil spomínaný
muzikál O Jankovi Hraškovi a ďalšie koncerty: Flautový koncert ţiakov Štátneho
konzervatória v Bratislave, dva Komorné koncerty talentovaných ţiakov rôznych ročníkov
ZUŠ a študentov PDF UK. Z cyklu Hudba v galérii v spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy
PdF UK v Bratislave sa pripravilo Komorné matiné. V máji bola pre študentov OA
Nevädzova 3 pripravená prednáška obohatená obrazovými
dokumentmi, výkladom
vnímania hudby v 19. storočí a spoločenskými pomermi, ukáţkami i rozbormi skladieb J. L.
Bellu pod názvom Slovenská hudba 19. storočia J. L. Bellu.

VÝSTAVY
Divočina zachráni svet (putovná výstava fotografií)
Kniţnica pritiahla do svojich priestorov putovnú výstavu fotografií Divočina zachráni
svet. Výstava fotografií Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (LZ VLK) bola sprístupnená od
9. mája do 15. júla 2011 v Úseku literatúry pre deti a mládeţ na Kapucínskej ul. č. 3. Séria
fotografií podala výpoveď o lese a poukázala na rozmanitosť jeho ţivých i neţivých častí.
Autormi fotografií sú členovia a priaznivci LZ VLK. Zásluhou členov LZ VLK máme na
Slovensku Súkromnú prírodnú rezerváciu Vlčia, v ktorej sa neťaţí drevo, nesadia stromy,
nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. Súkromná prírodná rezervácia Vlčia je
prvým takýmto chráneným územím nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej
Európe. Predmetom ochrany v nej je ţivot vo všetkých formách, podobách a zmenách.
Kniţnica výstavou prispela k propagovaniu činnosti členov LZ VLK nielen preto, ţe rok 2011
bol označený rezolúciou OSN č. 61/196 z 20. 11. 2006 za Medzinárodný rok lesov, ale aj
preto, aby upozornila verejnosť na zmysluplnú činnosť v oblasti ochrany lesov na Slovensku.
Výstavu si prezrelo 951 návštevníkov.
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V Úseku hudobnej a umenovednej literatúry bola od februára do apríla nainštalovaná
výstava fotografií k 110. výročiu narodenia herca Huga Haasa, v mesiacoch marec aţ apríl
výstavka k 130. výročiu narodenia skladateľa Bélu Bartóka. V priestoroch Hudobného
a internetového štúdia bola inštalovaná dlhodobá výstava grafických listov Bratislavské
kostoly a aktuálne boli obmieňané výstavky k jubileám významných osobností: Carl Czerny,
Carl Maria von Weber.
V podkrovnom priestore Galérie Artotéka sa v priebehu januára - februára 2011
realizovala výstava Dialógy s krajinou – výtvarný Mädokýš pri literárnom klube Mädokýš.
Na rok 2011 kniţnica uzavrela dohodu o vzájomnej spolupráci s Vysokou školou
výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), ktorá spočíva v prezentovaní výstav prác jej
študentov i pedagógov v Galérii Artotéka. 17. marca 2011 sa konala vernisáţ prvej výstavy
v spolupráci s VŠVU - výstava grafika Martina Ševčoviča a fotografa Petra Čintalana pod
názvom Človek IN & OUT a 15. apríla 2011 sa sprístupnila výstava Dávida Baffiho Lentilky.
Na prelome mesiacov máj - jún sa vystavili fotografie študentov a hostí Katedry fotografie
a nových médií VŠVÚ s názvom Vizuálna premena Slovenska. Realizovala sa aj výstava
Dominika Dána Upomienka - formou portrétovej tvorby upomínajúca prierez slovenských
dejín od prvého prezidenta spoločného štátu po súčasného slovenského prezidenta.
Dve stále výstavy Bratislava, moje mesto - výstava výtvarných prác bratislavských
základných škôl z rovnomennej súťaţe v Úseku literatúry pre deti a mládeţ a Melódia nie je
všetko - výstava fotografií Leny Kušnierikovej v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry
dotvárali prostredie oboch pracovísk. Priestor v podbrání na Klariskej 16 spríjemňuje stála
výstava Pocta pet lahvi Veroniky Richterovej a Milana Cihlářa.

7. METODICKÁ ČINNOSŤ
Vnútroknižničná metodika
V Útvare koordinácie a metodiky sa realizovala hodnotiaca a plánovacia činnosť,
vypracovala sa Správa a rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2010, ako aj Plán hlavnej
činnosti Mestskej kniţnice v Bratislave na rok 2011.
Úsek literatúry pre deti a mládeţ pripravil bibliografický leták Čarovný svet detstva
o tvorbe Gabriely Futovej pre ţiakov základných škôl, ktorí navštevujú podujatia kniţnice
a chodia na exkurzie do kniţnice.
Vychádzalo sa v ústrety poţiadavkám zaslaným e-mailovou poštou, vypĺňali sa
dotazníky a ankety od študentov a organizácií.
Pozornosť sa venovala pravidelným aktualizáciám obsahu webovej stránky.
Prieskum čitateľských záujmov a spokojnosti s v ýpoţičnými sluţbami 2011
Na vlastnej webovej stránke aj na portáli Infolib kniţnica sprístupnila dotazník
Prieskumu čitateľských záujmov a spokojnosti s výpoţičnými sluţbami 2011 pre deti do 15
rokov a pre dospelých pouţívateľov kniţnice, ktorý bol sprievodnou aktivitou kniţnice
k ţiadosti o dotáciu Ministerstva kultúry SR v programe 2.5 Akvizícia kniţníc, ako aj
upozornením na 111. výročie zaloţenia kniţnice a jej potrebu kvalitného a dostatočného
dopĺňania kniţničného fondu. Dotazník sa realizoval dvomi formami – papierová
a elektronická. Prieskum prebiehal od 1. apríla do 30. júna 2011. Kniţnica k 30. 6. 2011
zozbierala spolu 109 vyplnených dotazníkov, z toho 88 vyplnili dospelí čitatelia a 21 deti do
15 rokov. Po ich vyhodnotení kniţnica vydá samostatný materiál s jeho výsledkami.

21

111. výročie zaloţenia Mestskej kniţnice v Bratislave 1900 - 2011
Audioknihy v kniţniciach
Kniţnica zabezpečila spracovanie príspevkov z celoslovenského odborného
seminára do zborníka Audioknihy v kniţniciach a jeho vydanie po prvýkrát na CD. Zborník
príspevkov je zároveň historicky prvým dokumentom s prideleným vydavateľským
číslom ISBN pre kniţnicu ako vydavateľa. Postarala sa o distribúciu zborníka celoplošne od
povinného výtlačku v súlade so zákonom NR SR č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 212/1997 Z. z., cez prednášateľov a účastníkov seminára aţ k najmenšej verejnej
bratislavskej kniţnici.
Kniţnica poskytla pomoc pri tvorbe diplomovej práce na tému O čítaní dievčat vo
veku 10 – 15 rokov formou dotazníkového prieskumu uverejneného na domovskej stránke
kniţnice. Po jednotlivých úsekoch sprevádzala 5 študentiek z Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Bratislave a umoţnila im v termíne 23. 5. – 3. 6. 2011 absolvovať súvislú
dvojtýţdňovú prax v Úseku literatúry pre deti a mládeţ, v Úseku odbornej literatúry
a v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci publikačnej činnosti pripravila tri
príspevky pre Občasník knihovníkov Bratislavského kraja a Bulletin SAK. Pre potrebu
kniţnice vypracovala adresár Domovov a Klubov dôchodcov z 3. a 4. bratislavského obvodu
a adresár Študentských domovov a internátov v Bratislave.
Priebeţne sa vykonával monitoring tlače – v 1. polroku 2011 kniţnica zaevidovala
86 záznamov o činnosti kniţnice, z nich najzaujímavejší príspevok k aktivitám kniţnice,
ktorý na buno.blog.sme.sk vtipne mapuje Bratislavskú burzu kníh, uvádzame v prílohe Burza
kníh? Knihy a múdre baby.
Prostredníctvom Knihárskej dielne sa zabezpečoval dostatok kniţničných tlačív
potrebných pre registrovanie a evidenciu čitateľov, ako aj väzba všetkých vydávaných
odborných kniţničných materiálov, poškodených kníh zo všetkých pracovísk kniţnice
a študentských prác pre študujúcu verejnosť. Knihárska dielňa bola v 1. polroku 2011
vybavená počítačom a tlačiarňou so zámerom účtovania poplatkov za väzbu študentských
prác v systéme DAWINCI.
Metodická pomoc a spolupráca verejných knižníc v Bratislave
Kniţnica v rámci svojej metodickej funkcie spolupracuje so všetkými verejnými
kniţnicami mestských častí Bratislavy, ktorých je v súčasnosti 17.
Kniţnice spolupracovali pri štatistickom vyhodnocovaní svojej činnosti za rok 2010.
Pre verejné kniţnice v Bratislave sa v úvode roka pripravilo metodické stretnutie so
zameraním na spoluprácu v oblasti štatistického vyhodnocovania činnosti všetkých
bratislavských verejných kniţníc. Vo februári 2011 sa realizovalo povinné zaevidovanie
všetkých štatistických výkazov kniţníc (KULT MK SR 10 – 01) do on-line systému kniţničnej
štatistiky Ministerstva kultúry SR. Následne boli všetky originály výkazov kniţníc spolu
s komentárom o činnosti verejných kniţníc v Bratislave zaslané na archivovanie do
Slovenskej národnej kniţnice, kópia výkazov do Malokarpatskej kniţnice v Pezinku.
Z podkladov štatistických výkazov kniţníc sa v marci 2011 vypracovala štatistická ročenka
Prehľad činnosti verejných kniţníc v Bratislave za rok 2010.
Uskutočnili sa dve porady riaditeľov verejných kniţníc v Bratislave o realizácii
spoločných aktivít v roku 2011 a ďalšej spolupráci. Zástupcovia spolupracujúcich kniţníc sa
spoločne zúčastnili na spomínanej tlačovej konferencii, ktorá informovala o aktivitách
verejných kniţníc v Bratislave v Týţdni slovenských kniţníc 28. 3. – 3. 4. 2011. Tlačová
konferencia bola pripravená v spolupráci s Magistrátom Hl. m. SR Bratislavy.
V marci 2011 sa realizovala spomínaná príprava vyhlásenia 2. ročníka vlastnej
literárnej tvorby ţiakov bratislavských základných škôl Bratislava, moje mesto na tému
Bratislava v rozprávke, ktorý sa realizuje v spolupráci s verejnými kniţnicami v Bratislave –
Staromestskou kniţnicou, Kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou
kniţnicou Petrţalka v termíne 7. 4. – 30. 9. 2011.
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Začiatkom marca 2011 kniţnica spracovala pre bratislavské verejné kniţnice
metodické vysvetlenie hmotnej zodpovednosti za kniţničné fondy, ktoré prekonzultovala so
Slovenskou asociáciou kniţníc a Slovenskou národnou kniţnicou.
Kniţnica aktualizovala na www.obecnakniznica.sk mená novozvolených starostov
jednotlivých bratislavských častí a štatistické údaje kniţníc za rok 2010.
Na vlastnej webovej stránke, ako aj na portáli Infolibu, zverejnila aktuálny Adresár
verejných, vedeckých a akademických kniţníc v Bratislave v roku 2011 a jeho elektronickú
podobu zaslala všetkým bratislavským verejným kniţniciam.
V Záhorskej kniţnici v Senici sa 8. marca 2011 konala Krajská porada bibliografov
Trnavského samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja. Kniţnica na nej
informovala zúčastnených o bibliografickej činnosti verejných kniţníc v Bratislave za rok
2010. Zástupcovia kniţnice sa zúčastnili na Valnom zhromaţdení Slovenskej asociácie
kniţníc, ktoré sa konalo 22. 3. 2011 v Slovenskej národnej kniţnici v Martine. V Mesiaci
knihy Miestna kniţnica Istra Centra v Devínskej Novej Vsi pripravila XI. ročník projektu
„Región, v ktorom ţijem“. Dve zamestnankyne sa na ich pozvanie zúčastnili výberu a
slávnostného vyhodnotenia literárnych prác. Zúčastnili sa aj na 5. medzinárodnej konferencii
Školské kniţnice ako informačné a kultúrne centrá škôl organizovanú pod záštitou ministra
školstva SR, na medzinárodnom seminári Dlhodobá ochrana digitálneho kultúrneho
dedičstva a na informačnom seminári Moderné nástroje pre prácu s EIZ.
Naďalej sa rozvíja a pokračuje spolupracovala s verejnými kniţnicami v Bratislave.
Dvakrát sa stretla pracovná skupina pre projekt súborného katalógu v zloţení zástupcov
zúčastnených kniţníc, ktorá má na starosti návrh a riešenie spoločného súborného katalógu
verejných kniţníc v Bratislave.

Riadenie kniţnice
V 1. polroku 2011 kniţnica kvôli zníţeniu rozpočtu, a tým aj mzdových prostriedkov,
musela pristúpiť k racionalizačným opatreniam v oblasti sluţieb. Zmeny v personálnom
obsadení sa uskutočnili k 31. 3. 2011, ďalšie sa udejú do konca roka 2011. Niektorí
zamestnanci ukončili pracovný pomer v kniţnici, niektorým sa zníţil pracovný úväzok
a niektorí po presunutí na iné pracovisko prešli zmenou v náplni práce.
Riadenie kniţnice sa realizovalo formou pracovných, operatívnych a gremiálnych
porád. Spolu sa uskutočnilo 27 porád, z toho boli 2 gremiálne porady a 2 porady pracovnej
skupiny pre inovácie Mestskej kniţnice v Bratislave zamerané na hodnotenie činnosti
kniţnice za rok 2010, informovanie o plánovanej činnosti v roku 2011, prípravu 8. ročníka
projektu Bratislava pre všetkých 2011 a na ďalšie smerovanie priorít rozvoja kniţnice do roku
2014.
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Čerpanie nákladových poloţiek k 30. 6. 2011
Plán
na rok
2011
v€

Uk azovateľ
VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKO M
z toho :

Upravený Skutočnosť
pl án na
k
rok 2011 30. 6. 2011
v€
v€

816 930

602 - trž by za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho: tržby z knižničnej činnosti (hlavnej)
tržby z prenájmu
tržby z refakturovaných energií /nájmy/
653 – zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. činnosti
66 – úroky, kurzové zisky
691- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa
692- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa
697- výnosy z bežných transferov od ost. subjektov (MK SR)

60 000
35 000
21 500
3 500

347 537

%
pl nenia
42,54

62,54
67,79
55,41
53,83

40
740 090
16 800

37 524
23 726
11 914
1 884
630
22
299 215
10 146

816 930

398 768

48,81

107 579
45 579
16 000
25 000
530
300
3 749
62 000

59 132
22 714
4 664
15 480
335
0
2235
36 418

54,97
49,83
29,15
61,92
63,21

62 570
5 000
400
570
56 600
9 000
2 000
624 131
428 731
700
150 000
45 400
25 000
4 350
1 500
16 800
16 800

23 149
1 506
43
289
21 311
4 334
1 056
305 650
209 371
50
72 358
23 921
13 226
4
687
10 146
10 146

37,00
30,12
10,75
50,70
37,65
48,16
52,80
48,97
48,84
7,14
48,24
52,69
52,90
0,09
45,80
60,39
60,39

0

- 51 231

Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
odpisovaného

0

0

Krytie :
- obstarané z kapitál. prostriedkov zriaďovateľa
- inými zdrojmi

0

0

60
594,48

64
545,10

NÁKLADY na hlavnú činnosť – celkom
v tom:
50- spotrebované nákupy
z toho: 501-spotreba materiálu + knihy a časopisy
z toho: kancelárske potreby + ost. materiál
nákup kníh a periodík
pohonné hmoty
pracovné odevy, pomôcky
drobný hmotný majetok
502 -spotreba energie
504 -predaný tovar
51- služby
z toho:511 - opravy a údržba
512 -cestovné
513 -náklady na reprezentáciu
518 -ostatné služby
z toho napr.: výkony spojov-telef.,poštovné,internet,koncesné
softvér a licencie
52 - osobné náklady
z toho:521 - mzdové
- z toho OON
524 - náklady na sociálne poistenie
527 -sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
53 - dane a poplatky
54,56- ostatné náklady
55 - odpisy, predaný majetok a rezervy
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
tvorba zákonných rezerv
HOSPODÁRSKY VÝSLEDO K

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda
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55,00
40,43
60,39

59,62
58,74

106,66
91,70
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Náklady na hlavnú činnosť k 30.6. 2011 boli:
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY CELKOM:
z toho:
Spotreba materiálu

48,81 % ( 398 768.- €)
ročného plánu nákladov
54,97 % ( 59 132.- €)
49,83 % (22 714.-€)

– kancelárske potreby a ostatné materiály
29,15 % (4 664.- €)
MKB vykazuje výrazné šetrenie v nákupe všeobecného, kancelárskeho a údrţbárskeho
materiálu za 1. polrok 2011. Nakupujú sa len najnevyhnutnejšie potreby, tonery, kancelársky
papier, dezinfekčný a údrţbársky materiál.
– nákup kníh a nákup periodík
61,91 % (15 480- €)
Náklady na tejto poloţke sú k 1. polroku 2011 mierne prečerpané. Niţší objem nákupov
kniţných jednotiek býva počas letných mesiacov.
- nákup KHM
59,62 % (2 235.- €)
Nákupy KHM boli realizované z dôvodu zlyhania, nefunkčnosti a vyradenia pôvodného
inventáru (kancelárske stoly, stolička, 2x switch, USB kľúč, rolety, reprobox).
- pracovné odevy a pomôcky
- nákup PHM

63,21 % (335.- €)

Energie
58,74 % (36 418.- €)
Čerpanie na poloţke energií je prekročené nielen vďaka uhradenému nedoplatku na
spotrebe plynu za minulý rok, ale aj preto, ţe 1. štvrťrok v roku je vţdy energeticky
najnáročnejší:
- spotreba elektrickej energie
- spotreba plynu
- spotreba vody

13 292. €
21 980. €
1 146. €

SLUŢBY CELKOM:
z toho:
- opravy a údrţba
Náklady boli čerpané
techniky.
-

37,00 % (23 149.- €)
30,12 % (1 506.- €)
na opravu

sociálnych zariadení v ÚLDM a opravy kancelárskej

- reprezentačné

50,70 % (289.- €)

Rovnomerné čerpanie nákladov na reprezentáciu predovšetkým na nákup minerálky a kávy.
- cestovné
(sluţobné cesty: tuzemské)
- ostatné sluţby boli čerpané na:
(Úsporné čerpanie, a to hlavne na zazmluvnené poloţky.)

10,75 % (43.- €)
37,65 % (21 311.- €)

Z poloţky „ostatné sluţby“ boli uhradené náklady na :
– všeobecné sluţby, odvoz odpadu, upratovacie sluţby,
– nájomné (Laurinská 5),
– telekomunikačné poplatky, poštovné, koncesné poplatky,
– školenia, semináre,
– servis výťahov, kontrola bezpečnosti, revízie,
– honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie pri kultúrnych akciách,
– aktualizácie softvérov a WEB stránky, poplatok za PC sieť fi. SANET.
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OSOBNÉ NÁKLADY CELKOM:

48,97 % (305 650.- €)

Mzdové náklady spolu :

48,84 % (209 371.- €)

Výsledky plnenia plánu práce za 2. štvrťrok 2011
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.

Ukazovateľ

Mer.j.

Pracovníci (prepoč.stav)
Mzdové prostriedky celkom
Mzdové prostr. bez OON
OON
Priemerná mesačná mzda

osôb
EUR
EUR
EUR
EUR

Skut.
2.
štvrťrok
2010

67,1
112 111
111 764
374
552,20

Skut.
2. štvrťrok
2011

Plán na
rok 2011

60
428 731
428 031
700
594,48

% pln.
roč.pl.

63,1 105,16
102 976 24,01
102 926 24,04
50
7,14
543,72 91,77

Index
2011/
2010

0,94
0,91
0,92
0,13
0,98

Výsledky plnenia plánu práce za 1. polrok 2011
P.č.

Ukazovateľ

Mer. j.

1.

Pracovníci (prepoč.stav)
Mzdové prostriedky
celkom
Mzdové prostr.bez OON
OON
Priemerná mesačná
mzda

osôb

2.
3.
4.
5.

Skutočnosť
1. polrok
2010

66,5

Plán na
rok 2011

60

Skutočnosť
1. polrok
2011

%
plnenie
ročného
plánu

64 106,66

Index
2011 /
2010

0,96

EUR

220 608 428 731

209 371

48,84

0,94

EUR
EUR

220 211 428 031
397
700

209 321
50

48,90
7,14

0,95
0,12

545,10

91,70

0,98

EUR

551,90

594,48

Komentár k výsledku plnenia plánu práce za 1. polrok 2011
–

zamestnanci

Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave pre rok 2011 je 60, čo je oproti
predchádzajúcemu roku menej o 5 zamestnancov. Zníţenie počtu zamestnancov je
z dôvodu zníţenia mzdových prostriedkov na rok 2011.
Skutočnosť za 2. štvrťrok 2011 je 63,1 zamestnancov v prepočítanom stave, vo
fyzických osobách za sledované obdobie vykazujeme 72 osôb.
Za 1. polrok 2011 je prepočítaný stav zamestnancov 64 osôb, fyzických osôb 73. K
zníţeniu počtu zamestnancov sme museli pristúpiť formou výpovede z pracovného pomeru
z organizačných dôvodov, a tieţ aj zniţovaním pracovných úväzkov, alebo preradením na
iný úsek. Ku koncu roka preto počítame s priemerným prepočítaným stavom 60 osôb.
Podotýkame však, ţe ďalšie zniţovanie zamestnancov by uţ viedlo k rušeniu dvojzmenných
prevádzok na jednotlivých úsekoch, čím by sme sa vrátili do obdobia pred rokom 2009.
Nakoľko je v organizácii pomerne vysoká chorobnosť, uţ dnes máme problémy pokryť
prevádzku v plnom rozsahu.
Za 1. polrok 2011 je plnenie oproti ročnému plánu 106,66 %. Zníţenie stavu
zamestnancov na 60 osôb očakávame postupne ku koncu roka. Index rastu oproti r. 2010 je
0,96.
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–

mzdové prostriedky celkom

Schválený zníţený záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom pre rok 2011 je
vo výške 428 731.- €. Zníţenie mzdových prostriedkov oproti roku 2010 je o 29 500.- €.
Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k uţ vyššie spomínaným úpravám stavu
zamestnancov. Finančné problémy budeme riešiť po celý rok, nakoľko musíme zvýšiť
platové stupne zamestnancov z dôvodu dĺţky odbornej praxe (nárok zo zákona). V roku
2011 sa jedná o 11 úprav. Okrem toho sme pre nedostatok mzdových prostriedkov
nezaplatili zamestnancom za prácu v sobotu a nedeľu počas Dní Bratislavy, poskytli sme len
náhradné voľno.
Plnenie oproti ročnému plánu je na 48,84 %. Index rastu oproti r. 2010 je 0,94.
–

ostatné osobné náklady

Ostatné osobné náklady pre rok 2011 sú plánované vo výške 700.- €. Za 1. polrok
2011 bolo čerpanie vo výške 50.- €. Finančné prostriedky boli pouţité na dohodu o vykonaní
práce pre zabezpečenie zdravotnej sluţby v Úseku literatúry pre deti a mládeţ pri akcii „Noc
s Andersenom“, ktorá sa konala v priestoroch úseku.
–

priemerná mesačná mzda

Plánovaná priemerná mesačná mzda pre rok 2011 je vo výške 594,48 EUR.
Skutočnosť za 1. polrok 2011 je 545,10 EUR. Index rastu oproti rovnakému obdobiu roku
2010 je 0,98.
Zákonné sociálne poistenie

48,24 % (72 358.- €)

Sociálne náklady:
t.j.
- prísun do sociálneho fondu
- stravné
- náhrada príjmu pri DPN
- odchodné
- odstupné
DANE A POPLATKY

52,69 % (23 921.- €)

OSTATNÉ NÁKLADY:
(členské a bankové poplatky)

45,80 % (687.- €)

1 945.- €
13 226.- €
1 369.- €
2 764.- €
4 617.- €
0,09 % (4,15 .- €)

ODPISY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:
KAPIT ÁLOVÉ VÝDAVKY:

60,39 % (10 146.- €)
0.- €

Výnosy z hlavnej činnosti k 30. 6. 2011 celkom:

42,54 % (347 537. €)

Vlastné príjmy:
- trţby za zápisné, pokuty, ost. kniţničné sluţby
- trţby za prenájom
- trţby z refakturovaných energií ( nájmy)
- zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činnosti (plyn)
- úroky z vkladov
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67 79 % (23 726.- €)
55,41 % (11 914.- €)
53,83 % (1 884.- €)
(630.- €)
55 % (22.- €)
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Výnosy z beţných transferov z rozpočtu obce

40,43 % (299 215.- €)

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

60,39 % (10 146.- €)

Hospodársky výsledok je:

- 51 231.- €.

Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB k 30. 6. 2011:
Cieľ programu: Elektronizácia a internetizácia kniţnice
Hodnotenie plnenia plánu ukazovateľa k 30.6.2011:
Ukazovateľ

skutočnosť
skutočnosť
%
Index
k 30. 6. 2010
k 30. 6.2011
rastu
_________________________________________________________________11/10___
Počet pouţívateľov internetu
10 929
12 827
1,173
_________________________________________________________________________
Plán na r. 2011 oproti r. 2010 - nárast o 1,5 %.
Skutočnosť k 30. 6. 2011 oproti 30. 6. 2010 - nárast o 17,4 %.
V súlade s novelou Zák. 586/2004 Z. z. bol MKB v rámci podprogramu Organizovanie
kultúrnych aktivít schválený zámer programu Dodrţiavať štandard kultúrnosti hlavného
mesta. Cieľom programu bola „Elektronizácia a internetizácia kniţnice“. Merný ukazovateľ –
počet pouţívateľov internetu. Nárast ukazovateľa „ počet pouţívateľov internetu“ si MKB pre
r. 2011 oproti r. 2010 stanovila vo výške + 1,5 %.
Kniţnica sa snaţila o poskytovanie kvalitných internetových sluţieb – v priebehu 1.
polroka 2011 sa jej podarilo zrealizovať rekonštrukciu internetovej siete v Úseku literatúry pre
deti a mládeţ, obľubu si získal rýchly prístup na internet v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry a v ostatných úsekoch sa rýchlym pripojením na internet podarilo prilákať ďalších
záujemcov o internet, čím sa jej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka podarilo
zvýšiť počet pouţívateľov internetu o 17,4 %.

V Bratislave dňa 24. 8. 2011

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ
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Príloha: Burza kníh? Knihy a múdre baby.
Milan Buno, pondelok 18. apríla 2011 10:40
http://buno.blog.sme.sk/c/262773/Burza-knih-Knihy-a-mudre-baby.html#ixzz1JrwgVer0
Čo hľadá mladá babenka s krikľavo červenými nechtami, navoňaná a elegantne nahodená
na Burze kníh? Všade naokolo staré kniţky (sem-tam aj v šalátovom vydaní), porozkladané
v banánových škatuliach na zemi, na stoličkách, na lavičkách či rozkladacích stoloch. Vedľa
seba stará klasika ako Tolstoj, Dostojevskij či Dumas a nová (pre niektorých tieţ) „klasika“ –
Beverly Hills 90210, kniha o Markíze, Snár či Horoskopy. Nenápadne sledujem mladú ţenu,
ako sa prehrabáva medzi kniţkami a čakám, čo si vyberie...
Tak som si opäť nenechal ujsť bratislavskú Burzu kníh. Pre
dlhoročného knihomila pastva pre oči. Uţ z názvov sa dá
poskladať zaujímavý príbeh: Počmáraný ţivot, Kaţdému čo jeho je,
Sebranka, Zázrak sa nekonal, Ţivot s túţbou...
Chvíľu ma baví prehrabávať sa medzi knihami, ale zakrátko
začínam sledovať ľudí. Pozorujem hlad v ich očiach a najmä
očakávanie. Nájdem niečo dobré? To moje? To pravé orechové?
Vidieť na nich dychtivosť, ţe „čosi tu určite bude a mne sa to isto
podarí uchmatnúť“. Dúfajú, ţe narazia na niečo výnimočné a ţe
pri tom budú ako prví. Stovky kníh. Staré, aj spred polstoročia,
ktoré toho veľa preţili a vymenili mnoţstvo majiteľov a čitateľov.
Na malom nádvorí Mestskej kniţnice sa tlačia mladí, starí, aj deti. Vyberajú, obtierajú sa o
seba, pretláčajú k ďalšej polici či škatuli s knihami. Vraciam sa pohľadom k mladej ţene a
sledujem ju. Berie do ruky Jégého Adama Šangalu, listuje v nej a moţno spomína na školské
časy. Ešte si všimnem, ako si ju dáva pod pazuchu, keď mi do ucha zreve nejaký hlas.
„Nazdar, Milan. No to je fasa náhoda.“ Kamarát. Spoluţiak ešte z výšky, s ktorým sa občas
stretneme. Ale tu by som ho teda nečakal. Vţdy ho skôr zaujímali baby, ktorým venoval
takmer všetok svoj čas a ktoré striedal na môj vkus príliš často (a bez nejakých citových
poryvov). Presunuli sme sa trochu bokom, aby sme nezavadzali a pýtam sa ho, čoţe tu on
robí?
„Knihy som prišiel pozrieť. A kúpiť,“ odvetí mi nahlas a
akoţe nenápadne sa obzerá. Potom šeptom dodáva.
„Kokso, toto ti je zlatá baňa.“ Pozerám na neho v
očakávaní nejakej perly. Poloţí mi ruku na plece a dôverne
sa ku mne nakloní. „Poviem ti, uţ mám po krk tých slepíc, s
ktorými sa nedá po týţdni baviť. Furt len topánky a kabelky
a taký kostýmček, hentaká blúzka. Uţ mi to lezie na nervy!“
Pohodí hlavou k tej červeno namaľovanej dievčine a zdvihne obočie. „Ale videl si tamtú
kočku? Tie nohy, paráda! Ja potrebujem stimulovať, vieš? A kde inde nájdeš pekné baby,
ktoré sú ešte aj múdre?" Urobí mikropauzu ako skúsený rečník, ale dlho nevydrţí a
víťazoslávne zakončí. "Burza kníh. Bingo!“ Nuţ, kaţdý máme čosi. Niekto normálny ide na
Burzu kníh kupovať knihy. Niekto trošku mimo sa ich ide nadýchať a pozorovať ľudí, ako
dychtivo sa v nich prehrabávajú. A sú aj takí, čo vedia čítať nielen medzi riadkami, ale aj
medzi knihami a vyberú si na Burze kníh aj nejaký ten bonus:-)
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