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ÚVODOM
Rok 2005 bol pre Mestskú kniţnicu mimoriadne náročný. K hlavným úlohám, ktoré
boli plánované, pribudli ďalšie, ktoré priniesli neočakávané udalosti a výrazne ovplyvnili
činnosť kniţnice.
Tou najzávaţnejšou bola potopa (následkom havárie vodovodného potrubia)
v budove na Laurinskej ulici. Voda počas víkendu 18. a 19. júna 2005 zaplnila sklad úseku
krásnej a cudzojazyčnej literatúry. Pod vodou sa ocitlo takmer 25 tisíc kníh, ktoré boli
úplne zničené. Likvidačné práce – odčerpávanie vody poţiarnikmi, vynášanie
rozmočených drevených regálov a kníh a ich následný odvoz do spaľovne, vysušovanie
a rekonštrukcia priestorov, oprava kompaktných (koľajničkových) regálov, získavanie
náhradných kníh – to všetko si vyţadovalo mimoriadne pracovné úsilie a zásah do činnosti
kniţnice.
Plánované rekonštrukcie – fasáda budovy úseku literatúry pre mládeţ na
Kapucínskej ul., okien a výkladov, tieţ čiastočne „nabúrali“ reţim kniţnice a obmedzili
prístup čitateľov na kniţničné pracoviská. Rekonštrukcii strechy na Klariskej (ktorú robili
stavbárske a pokrývačské čaty prostredníctvom Pamingu), neprialo letné počasie a výdatné
augustové búrky a daţde prenikli do všetkých priestorov na 3. poschodí a čiastočne aj na 2.
poschodí. Odstraňovanie následkov po všetkých týchto udalostiach, ako aj havarijný stav
kotla ústredného kúrenia a výmena ventilov na radiátoroch v celej budove na Klariskej ul.
si vyţiadali zvýšené finančné prostriedky, ktoré sa museli z niečoho vziať – napríklad
z financií vyčlenených na nákup kníh.
Tým sa stalo, ţe v roku 2005 sa nakúpilo najmenej nových kníh v novodobej
histórii kniţnice (za rok 1985 to bolo 9 835 kn.j., za rok 1995 to bolo 4 050 kn.j., za rok
2004 to bolo 3 988 kn.j.). V roku 2005 sa nakúpilo iba 2 014 kn.j.
Ohľadom bolestnej straty zatopených a zlikvidovaných 24 443 kníh systematicky
doplňovaných 40 rokov, sme sa prostredníctvom médií obrátili o pomoc k širokej
i odbornej verejnosti. Na našu výzvu – darovať knihy, pozitívne zareagovali mnohé
kniţnice, inštitúcie a obyvatelia nielen Bratislavy ale aj z iných miest Slovenska a Českej
republiky. Táto spontánna pomoc a solidarita nám dala silu zvládnuť zloţité situácie.
A nemôţeme zabudnúť na obetavosť a mimoriadne pracovné nasadenie pracovníčok úseku
krásnej a cudzojazyčnej literatúry pri likvidácii poškodených kníh a záchrane historického
fondu, ako aj pracovníčok úseku fondov pri vyberaní a urýchlenom spracovávaní
darovaných kníh. Výrazne pomohli aj dva granty z Ministerstva kultúry SR, ktoré sme
dostali v IV. štvrťroku – 100 tisíc Sk na nové knihy a 100 tisíc na počítače.
V závere náročného roka sme si pripomenuli 105. výročie nepretrţitého
poskytovania sluţieb Mestskej kniţnice (od 1. októbra 1900) prostredníctvom kultúrno –
výchovných podujatí pre širokú bratislavskú verejnosť.
V roku 2005 sa udiali personálne zmeny na poste riaditeľa kniţnice.
Od 1. januára 2005 bola poverená riadením kniţnice Mgr. Emília Moncoľová.
Od 1. 7. 2005 bol do funkcie riaditeľa Mestskej kniţnice v Bratislave menovaný (po
schválení Mestským zastupiteľstvom) Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
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V roku 2005 medzi hlavné úlohy, ktoré kniţnica plnila, patrili:
poskytovanie kniţničných sluţieb
doplňovanie kniţničného fondu
automatizácia
kultúrno – vzdelávacie podujatia
metodická, propagačná a edičná činnosť

Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti Mestskej knižnice v Bratislave v roku 2005:
Ukazovateľ
Merná
Plán
Skutočnosť
Plnenie
jednotka
2005
2005
v%
Doplňovanie KF –
kn.j.
2 500
2 014
80,6
kúpou
Čitatelia
osoby
11 600
11 281
97,3
Výpožičky
kn.j.
440 000
411 920
93,7
Návštevníci knižnice
osoby
130 000
126 691
97,5
Ako sme uţ v úvode uviedli, činnosť kniţnice ovplyvnili niektoré nepriaznivé
udalosti, ktoré sa prejavili v poklese návštevníkov, čitateľov i výpoţičiek, no najmä
v nákupe nových kniţničných dokumentov.
Za čitateľov Mestskej kniţnice sa zaregistrovalo 11 281 čitateľov, ktorí si
vypoţičali 411 920 kniţničných dokumentov.
Kniţničné, výpoţičné sluţby vyuţilo alebo sa na kultúrnych podujatiach zúčastnilo
spolu 126 691 návštevníkov.
Kniţničný fond sa doplnil o 2 014 kn.j., ktoré kniţnica nakúpila a o 5 822 kníh,
ktoré kniţnica získala darom.

SLUŽBY ČITATEĽOM
Počas roka zabezpečovali sluţby pre širokú bratislavskú verejnosť tieto
špecializované pracoviská Mestskej kniţnice:
 úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry (ÚKCL), Laurinská 5
 úsek literatúry pre mládeţ (ÚLM), Kapucínska 3
 úsek hudobnej a umenovednej literatúry (ÚHUL), Kapucínska 1
 úsek odbornej literatúry (ÚOL), Klariská 16
- oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS), Klariská 16
Knižnica poskytovala čitateľom tieto knihovnícke služby: výpoţičné (absenčné
i prezenčné), bibliograficko – informačné, odborné konzultácie, rezervovanie literatúry,
počúvanie zvukových dokumentov a kopírovacie sluţby z dokumentov kniţnice.
Veľký záujem prejavili čitatelia aj o elektronické informačné služby –
automatizovaný katalóg OPAC, ktorý je na kaţdom pracovisku i na internetovej stránke
Mestskej kniţnice, internet pre verejnosť v ÚKCL a ÚHUL a samozrejme sprístupnenú
a o nové informácie aktualizovanú internetovú stránku www.mestskakniznica.sk.
Pre zrakovo postihnutých používateľov poskytovala v ONS okrem výpoţičných
sluţieb aj rezervovanie zvukových kníh, moţnosť vyuţívania kazetového magnetofónu,
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televíznej lupy na zväčšenie čiernotlače a Pichtovho písacieho stroja, moţnosť načítavania
literatúry na mg kazety a automatizovaný katalóg OPAC s ozvučením.
Počas leta – v dôsledku potopy, rekonštrukcie budov, revízie kniţničného fondu
a čerpania dovolenky pracovníkov boli pracoviská uzatvorené takto: ÚLM od 4.7. do 29.7.;
ÚHUL od 16.7. do 2.9.; ÚOL v auguste; ÚKCL od 20. do 27. júna a počas augusta.
V snahe zlepšiť sluţby čitateľom sa vedenie kniţnice rozhodlo, ţe
 od 1. augusta bude pre deti do 15 rokov a návštevníkov ONS bezplatný
zápis
 od 1. októbra rozšíri výpožičný čas na všetkých pracoviskách o 2,5 hod.
týždenne
Pracoviská ÚLM, ÚHUL a ÚOL sú od 1. októbra otvorené: pondelok, stredu
a štvrtok od 12 do 18 hodiny, utorok a piatok od 10 do 16 hodiny. ÚKCL je otvorený
denne od pondelka do piatku od 8 do 18,30 hodiny. Výpoţičný čas v ONS sa rozšíri
začiatkom roka 2006.
Čitatelia
Ako sme uţ uviedli, v kniţnici sa v roku 2005 zaregistrovalo 11 281 čitateľov.
Najväčšiu kategóriu tvoria študenti vysokých škôl – je ich 4 240. Študentov stredných škôl
je 2 176, detí a mládeţe do 15 rokov je 1 186. Dospelých čitateľov je 3 507, z toho 852
dôchodcov. Nevidiacich a slabozrakých čitateľov, zaregistrovaných v ONS je 172.
Iné údaje, ktoré by boli v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov č.
428/2002 v znení neskorších predpisov, kniţnica od čitateľov nepoţaduje.
ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY
Rok 2005 bol pre úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry veľmi náročný. Koncom
júna bol následkom havárie zatopený sklad do výšky jeden a pol metra. V priebehu
niekoľkých dní museli pracovníci úseku za pomoci brigádnikov knihy, ktoré boli
zaplavené, zo skladu odstrániť a dať odviezť do spaľovne. Škody boli nesmierne, cca 25
000 kníh, kniţná produkcia 50. a 70. rokov nielen v jazyku českom a slovenskom, ale
i nemeckom a maďarskom. Sklad sa pomocou prístrojov zbavoval vlhkosti, z prezenčného
katalógu sa vyťahovali lístky a za pomoci kolegov z iných úsekov sa písali zoznamy
zničených kníh a priebeţne sa uverejňovali sa internetovej stránke MsK. Pracovníci
preberali od čitateľov darované knihy na pracovisku, ale chodili vyberať i do mnohých
rodinných kniţníc a inštitúcií, ktoré ich kniţnici ponúkli.
Aţ na letné mesiace (júl, august) poskytovalo pracovisko svoje sluţby 50 hodín, od
októbra 52,5 hodín týždenne.
V priebehu roka toto pracovisko spolupracovalo s kultúrnymi strediskami
zahraničných zastupiteľstiev. Boli to najmä British Council a Goethe Institut, od ktorých
získavali bezplatne časopisy.
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Čitatelia, výpožičky
V roku 2005 bolo v úseku registrovaných 4 635 čitateľov, čo v porovnaní s rokom
2004, znamená pokles o 551 čitateľov. Spomedzi 4 635 čitateľov bolo 1 526
vysokoškolských študentov, 728 stredoškolákov, 730 dôchodcov a ostatných dospelých
čitateľov bolo 1 651.
Z celkového počtu výpoţičiek 168 018 bolo 143 880 absenčných: 115 013 kníh,
28 701 časopisov a 166 máp.
Prezenčne sa poţičalo 24 138 kn.j., z toho 2 034 kníh a 22 104 časopisov.
Študovňa bola čitateľom prístupná od konca júna do konca septembra obmedzene
(sušenie historického fondu).
Jazykové zloţenie absenčných výpoţičiek: v jazyku slovenskom a českom 102 825
kn.j., anglickom 4 370 kn.j., maďarskom 3 530 kn.j., nemeckom 3 474 kn.j., inom 814
kn.j. a z fondu Goetheho inštitútu sa poţičalo 771 kn.j.
Periodiká tvorili z celkového počtu výpoţičiek 50 805 kn.j., čo je 30,2 %.
Bibliograficko-informačná služba úseku poskytla 1 828 informácií. Poskytnuté
informácie boli zamerané najmä na históriu Bratislavy a Slovenska, dejiny sveta
a literatúry, cestovanie.
Úsek pouţíval väčšinu roka v individuálnej práci s čitateľom 2 počítače, jeden
pouţívala bibliograficko-informačná sluţba a druhý bol k dispozícii čitateľom na
vyhľadávanie literatúry. Koncom roka 2005 pribudli počítače na vyhľadávanie literatúry
i vo voľných výberoch na 1. a 2. poschodí.
Zo špeciálnych služieb čitatelia vyuţívali najmä: rezervovanie literatúry,
xeroxovanie z fondov ÚKCL a internetové sluţby. V roku 2005 sme evidovali 899
poţiadaviek na rezerváciu literatúry, vybavených bolo 663. Väčšina poţiadaviek na
rezerváciu sa týkala beletrie, najmä kniţných noviniek. Z fondu ÚKCL sa v roku 2005 na
poţiadanie čitateľov vyrobilo 6 616 xerokópií.
Úsek poskytoval internetové služby na 4 počítačoch. Za hodnotené obdobie
vyuţilo túto sluţbu 3 819 záujemcov.
Pre čitateľov pripravili 9 podujatí: 4 výstavy, 2 besedy a 3 exkurzie. Výstavy:
Bratislava hl. mesto Slovenska (výklady, summit Bush-Putin), Statočný cínový vojačik
(priestorová ilustrácia k rozprávke), Potopa (fotografie z potopy a jej likvidácie), Anjeli
v čipke zakliati – výstava paličkovanej čipky spojená s ukáţkami tejto techniky. Besedy:
Korunovačné slávnosti a Bratislava. Stretnutie so Štefanom Holčíkom o jeho knihe, RAK –
stretnutie s tvorcami časopisu.
ÚSEK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ
V úseku sa zaregistrovalo 2 851 čitateľov, čo predstavuje v porovnaní s minulým
rokom nárast a nie pokles (v roku 2004 to bolo 2 821). Pravdepodobne to spôsobila aj
skutočnosť, ţe od 1. augusta 2005 je pre mládeţ do 15 rokov zápis za čitateľa bez
poplatkov.
Rovnako sa zvýšila návštevnosť pracoviska – v porovnaní s minulým rokom o 802
návštev, t.z. 43 778 v roku 2005.
Sluţby pracoviska okrem detí a mládeţe vyuţívajú čiastočne aj dospelí čitatelia
(rodičia a starí rodičia ako sprievodcovia detí si poţičiavajú beletriu).
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Služby
Čitateľom poskytovali výpoţičné a konzultačné sluţby vo všetkých oddeleniach
tohto úseku. Zodpovedali na 880 dotazov, na ktoré poskytli 1 294 príslušných titulov.
Čitatelia si vypoţičali 111 779 kn.j. Pre študentov bratislavských škôl realizovali 34
exkurzií s návštevnosťou 728 ţiakov. Do predmetovej kartotéky v študovni a oddelení
náučnej literatúry spracovali a zaradili 266 tematických hesiel vypracovaných zo 134
nových náučných kníh.
Automatizácia – prípravné práce
Na úseku intenzívne pokračovali v prípravných prácach na automatizované
spracovanie fondu – vpisovanie kľúčových slov a triednikov MDT do vrátených kníh.
Zároveň dokončovali heslovanie kniţničného fondu v oddelení dospievajúcej mládeţe –
cudzojazyčnú a náučnú literatúru. Zostáva „oheslovať“ fond náučnej literatúry pre deti,
študovňu a sklad. Celý rok prebiehalo automatizované spracovanie kniţničného fondu
prostredníctvom ÚF. Zatiaľ je spracovaný kniţničný fond pre predškolský vek a pre
základné školy, časť fondu pre dospievajúcu mládeţ (romány, historické romány,
ţivotopisy, divadelné hry). V súčasnosti sa pokračuje vo fonde detektívok, fantasy a sci-fi.
Po spracovaní kníh v ÚF knihy kontrolovali, spájali kniţné lístky a zakladali sa
späť do kniţničného fondu. V roku 2005 takto spracovali cca 20 000 zväzkov.
Vyradili 2 000 zväzkov opotrebovanej literatúry, 100 kníh opravili a zachránili
v knihárskej dielni.
Podujatia
Pre deti predškolského veku realizovali besedu z tvorby M. Rázusovej. Pre ţiakov
ZŠ pripravili 5 besied z tvorby D. Heviera, E. Gašparovej a J. Navrátila, 2 hodiny
informatickej prípravy Kniţky okolo nás a umeleckú dielňu v spolupráci s Centrom
voľného času. K podujatiam pripravili dva bibliografické letáky: Krajina Zázračno (z
tvorby D. Heviera) a Fontána rozprávok (z tvorby E. Gašparovej).
ÚSEK HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY
Čitatelia vyuţívajú na tomto špecializovanom pracovisku voľný výber,
umenovednú študovňu a hudobné a internetové štúdio. V porovnaní s minulým rokom
zaznamenali mierny pokles – zaregistrovalo sa 957 čitateľov (o 75 menej ako v minulom
roku), ale zvýšila sa návštevnosť, najmä so zavedením internetovej sluţby, denne o ňu
prejavilo záujem 10 – 15 návštevníkov, rovnako aj o reprografické sluţby (z fondu
pracoviska).
Z celkových výpoţičiek pripadá na jedného čitateľa zaregistrovaného v ÚHUL
priemerne 28,95 výpoţičky, kaţdý z nich navštívil úsek priemerne 13,43 krát.
Bibliografických a faktografických informácií poskytli 291.
Fondy
Z hľadiska dopĺňania fondu do ÚHUL rok 2005 nepatril k veľmi úspešným. Kúpou
získali 273 kn.j. v hodnote 92 086,70 Sk, darom 174 kn.j. Nakúpili najmä hudobniny
a knihy z oblasti výtvarného, dramatického umenia, hudby, filmu, architektúry. Darom
z VŠVU získali knihy z oblasti výtvarného umenia aj teórie umenia a katalógy výstav,
z hudobného oddelenia MsK v Prahe darom získali 6 kníh hudobnej vedy a 16 CD váţnej
hudby. V roku 2005 v úseku odoberali 30 ks odborných periodík a jeden denník.
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V čase od 15. júla prebiehala fyzická revízia kniţného fondu úseku. V rokoch 1991
a 2001 boli vykonané len čiastkové revízie kniţného fondu umenovednej študovne
a hudobných nosičov hudobného štúdia. Po niekoľkonásobnom overovaní a dohľadávaní
dokumentov zo zoznamu chýbajúcich kn.j. bola revízia uzavretá 15.12.2005. Konečný stav
kniţného fondu úseku je 15 121 zväzkov v celkovej hodnote 1 720 829,87 Sk.
Počas letných prázdnin došlo k reorganizácii a logicky nadväznému usporiadaniu
umenovednej študovne v časti výtvarného umenia, architektúry a teórie umenia. V tom
istom období z nedostatku priestoru presunuli pracovníčky voľného výberu časť
prezenčného fondu hudobnej teórie do skladu. Počas druhého polroka dochádzalo postupne
k výmene kníh medzi jednotlivými pracoviskami úseku – preferované kn.j. boli presúvané
zo skladu do študovne alebo voľného výberu, menej vyuţívané boli presťahované do
skladu. Súčasne so zmenami lokácie prebiehala aj oprava príslušného poľa v katalógu
Dawinci.
V júni bola ukončená príprava hudobných dokumentov na rekatalogizáciu –
vpisovanie kľúčových slov a MDT do všetkých hudobnín a pozostalosti po J. N. Batkovi.
V rámci ochrany fondu dali v knihárskej dielni opraviť alebo zviazať 86 ks
hudobnín, 4 knihy a 31 ročníkov deviatich titulov dochádzajúcich profilových periodík.
Automatizácia
ÚHUL pokračoval na úlohách projektu automatizácie MsK: skončili sa prípravné
práce na rekatalogizácii hudobnín; v januári rozšírili prevádzku internetu pre verejnosť
o ďalší počítač, sluţbu poskytujú na 4 PC; v mesiacoch marec – apríl 2005
s programátorom systému Dawinci testovali funkciu Poplatky vo výpoţičnom module,
v máji 2005 spustili Poplatky za internet a kopírovaciu sluţbu do rutinnej prevádzky, v júni
2005 testovali funkciu „Revízia“; v júli a auguste podľa pokynov programátora prebehla
pomocou čítačky čiarových kódov fyzická revízia kniţného fondu,
Podujatia
Počas roka vo výkladoch prízemia pred zastávkou MHD realizovali výstavky KF
úseku a nových prírastkov. Čitateľom sú k dispozícii farebné letáky a bulletiny
propagujúce MsK a úsek hudobnej a umenovednej literatúry. Po začatí nového školského
roku na vybrané umelecké školy zaslali propagačné letáky o činnosti pracoviska.
V hudobnom a internetovom štúdiu bola inštalovaná výstava „Baroková hudba“
ako voľná súčasť celoslovenského podujatia Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005,
v spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom v Bratislave výstava „Edvard Hagerup Grieg –
Ţivot a dielo“, od októbra výstava „Igor Piačka – Grafiky“.
V spolupráci so strednými a vysokými školami usporiadali v priestoroch ÚHUL,
hudobného štúdia a Galérie Artotéka 26 kolektívnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
967 návštevníkov: 11 koncertov, 3 literárne večery, 7 exkurzií, 1 filmovú projekciu, 2
ukáţkové vyučovacie hodiny, 2 prednášky z estetiky.
Personálne zmeny
Od 1. júna 2005 došlo v úseku k organizačným zmenám. Z miesta vedúcej úseku
prešla na úsek koordinácie a metodiky PhDr. Eva Ďurišová, na jej miesto nastúpila PhDr.
Oľga Kasajová. Od leta sa zredukoval stav pracovníkov na 4 pracovníkov sluţieb.
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ÚSEK ODBORNEJ LITERATÚRY
ÚOL sa špecializuje na prácu s odbornou a populárno-náučnou literatúrou a na
prácu so zrakovo postihnutými používateľmi. V roku 2005 zaznamenal mierny pokles
s výkonom dosiahnutým v minulom roku. Táto skutočnosť súvisí s otvorením Univerzitnej
kniţnice po rekonštrukcii. V ÚOL bolo zaregistrovaných 2 666 čitateľov a v ONS 172
čitateľov, spolu 2 838. Najviac čitateľov – 1 791 tvorí vysokoškolská mládež (63 %),
219 stredoškolská mládeţ, 588 dospelých, 68 dôchodcov a 172 zrakovo postihnutých.
Čitatelia si vypožičali spolu 104 410 kn.j., z toho v ONS 51 711 kn.j. (7 649
tiulov zvukových kníh). Návštevnosť v ÚOL bola 24 925, v ONS 1 153; priemerný počet
návštev na jedného čitateľa je v ÚOL 9,3 a v ONS 6,7.
Bibliograficko-informačná služba
Pracovníci poskytli 358 písomných informácií bibliografického charakteru
a odporučili 1 111 kn.j. Najväčší záujem bol v rámci skupín MDT o Zemepis, Dejiny.
Biografie, nasledovali Spoločenské vedy, Filozofické vedy, Jazykoveda, Literárna veda
atď.
Knižničný fond
Do ÚOL pribudlo 1 045 nových kniţničných dokumentov (knihy, mapy, CD-R,
Mg-kazety a CD). V tomto roku bolo z fondu vyradených 990 kn.j. – najviac bolo (506)
nedobytných výpoţičiek z rokov 1997-99, ktoré aj po viacnásobných upomienkach
čitatelia nevrátili, ostatné tvorila zastaralá a značne opotrebovaná literatúra.
Kolektívne podujatia v ONS
Na 10 kolektívnych podujatiach sa zúčastnilo 240 účastníkov. Zamerané boli najmä
na pracovisko ONS a špeciálne kniţničné sluţby. Uskutočnili sa aj školenia pre zrakovo
postihnutých čitateľov – práca s počítačom. Pre študentov FFUK KKIV to boli prednášky
o poskytovaní kniţničných sluţieb pre zrakovo postihnutých pouţívateľov. Aj výstavky
dokumentovali ţivot zrakovo postihnutých občanov.
Načítavanie
Pre potreby čitateľov ONS a ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečili na
tomto pracovisku načítanie 4 kníh vo formáte MP3 na CD prostredníctvom dobrovoľníčky
Adriany Makýšovej. Išlo o knihy: Dejepis: Stretnutie s minulosťou, Dejepis: Od staroveku
k stredoveku, Zemepis pre 9. ročník ZŠ – Svet na prelome tisícročí a Výchova
a vzdelávanie NS na Slovensku od roku 1922: ÚIPŠ, 2003. 164 s.
Fond ONS
Fond ONS je zloţený predovšetkým zo zvukových kníh získaných formou
dlhodobej MVS na základe dohody o spolupráci so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoči a z vlastného fondu získaného kúpou alebo darmi.
Stav fondu k 31. 12. 2005
MC
Stav fondu
(tituly/kn.j.)
ONS – MsK
1 566 / 10 332
SKN Levoča
2 589 / 20 398
SPOLU
4 155 / 30 730
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(tituly/kn.j.)
131 / 138
58 / 65
189 / 203
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Knihy
+ katalógy
18 + 1
18 + 1

Spolu
(tituly/kn.j.)
1 716 / 10 489
2 647 / 20 417
4 363 / 30 906
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V ONS nastali v priebehu roka 2005 personálne zmeny. 30. 6. 2005 odišla Anna
Topoľská a 8. 9. 2005 nastúpila Mgr. Milada Šudíková.
Nová pracovníčka absolvovala návštevy ÚNSS, Podporného centra ZP študentov
a ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých za účelom nadviazania kontaktov a spolupráce.

KNIŽNIČNÝ FOND – doplňovanie, vyraďovanie, rekatalogizácia
Celkový stav knižničného fondu Mestskej knižnice v Bratislave k 31. 12. 2005
predstavoval 291 885 kn. j. v hodnote 17 342 132,35 Sk
Doplňovanie
Knihy a ďalšie kniţničné dokumenty získavala kniţnica tak, ako v predchádzajúcom období – kúpou, darom a výmenou.
Doplňovanie zabezpečovala akvizičná komisia, ktorá sa v I. polroku schádzala
a doplňovala kniţničný fond pravidelne. Druhý polrok bol ovplyvnený nedostatkom
finančných prostriedkov, takţe nákup kníh a špeciálnych dokumentov prakticky skončil
v auguste. V októbri sa podarilo získať grant – dotáciu z Ministerstva kultúry SR v hodnote
100 000,- Sk, vďaka čomu sme mohli do konca roku nakúpiť 398 kníh. Prírastok kúpou
predstavoval 2 014 kn. j. v hodnote 532 951,50 Sk (v tom aj 100 000,- Sk z MK SR).
Plánovaných na nákup bolo 760 000,- Sk. Priemerná cena knihy bola 262,- Sk (v roku
2004 bola 299,- Sk), špeciálneho dokumentu 300,- Sk. (Vysoká priemerná cena
špeciálneho dokumentu je spôsobená kúpou elektronických slovníkov – nemeckého
a maďarského.) Priemerná cena jedného kniţničného dokumentu bola 264,60 Sk.
Priemerný rabat na knihy v roku 2005 bol cca 15%, čo predstavovalo 73 911,- Sk, touto
úsporou nakúpila kniţnica o 282 kníh viac.
Doplňovanie kn.j. kúpou
Počet kn.j.
Počet kn.j.
Úsek
– plán
- skutočnosť
ÚKCL
950
572
ÚLM
575
586
ÚOL
650
578
ÚHUL
250
273
ONS
50
2
iné
25
3
SPOLU

2 500

2 014

Percentá
Percentá
– plán
- skutočnosť
38%
22,9%
23%
23,4%
26%
23,1%
10%
10,9%
2%
0,0008%
1%
0,0012%
100%

80,56%

Periodiká
V roku 2005 dochádzalo do všetkých úsekov kniţnice 175 titulov novín
a časopisov (128 slovenských, 1 rómsky, 30 českých a 16 cudzojazyčných) v 209
exemplároch v hodnote 194 162,60 Sk.
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Doplňovanie darom
V súvislosti s potopou na Laurinskej ul. a výzvou kniţnice sme získali nepomerne
väčšie mnoţstvo darov ako po iné roky. Ako prvé sa prihlásilo s kolekciou nových kníh
vydavateľstvo Petit Press, pridávali sa ďalšie inštitúcie, kniţnice a jednotlivci, najmä so
staršími knihami. Najväčší dar sme získali z Kniţnice Bratislava Nové Mesto, po likvidácii
pobočky na Račianskej ulici.
V priebehu leta sa darované knihy postupne spracovávali, ale keď sa na jeseň
nahromadilo najmä z kniţníc veľké mnoţstvo kníh, prerušili sme na dva mesiace
retrokatalogizáciu kníh, aby sme posilnili a urýchlili spracovanie darov. Veľmi nám
záleţalo na tom, aby sa do ÚKCL dostalo čo najviac „náhrady“ za zničené knihy, aby
čitatelia čo najmenej pociťovali túto stratu. Celkom bolo spracovaných a označených
pečiatkou „dar po potope“ 5 822 kníh vo finančnej hodnote 475 032,- Sk.
Ďalšie darované knihy sa budú spracovávať v roku 2006.
Zoznam darcov kníh:
Antikvariát Steiner, spol. s.r.o.; Aspekt, záujmové zdruţenie ţien, Bratislava; Bae Systems
(International) Limited; Kniţnica Bratislava Nové Mesto; Malokarpatská kniţnica v
Pezinku; Městská knihovna v Prahe; Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem; Miestna
kniţnica Vrakuňa, Bratislava; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky; Nadácia
otvorenej spoločnosti, Bratislava; Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky a Euromedia Group, k.s.; Nové Strašecí, Česká republika; Vydavateľstvo Petit
Press, Bratislava; Magistrát hl. mesta SR Bratislavy zo svojej kniţnice i zo školskej
kniţnice pri likvidácii ZŠ Karloveská.
Medzi darcami bolo aj veľa jednotlivcov.(Eugene Douglas, Zuzana Kintlerová, Peter
Procházka s rodinou a ďalší.)
Vyraďovanie
V súvislosti s prípravnými prácami v rámci projektu komplexnej automatizácie na
pracoviskách sa dôslednejšie pracuje s fondom, poškodené a zastaralé kniţničné
dokumenty sa vyraďujú. Najväčšie vyraďovanie bolo v súvislosti so zatopenými knihami
v ÚKCL, kde bolo zničených 24 443 kníh vo finančnej hodnote 976 920,- Sk. Išlo o kniţný
fond systematicky budovaný 40 rokov – knihy v jazyku slovenskom, českom, maďarskom
a nemeckom. Z dôvodu značného poškodenia, opotrebovanosti, zastaralosti a straty bolo
v roku 2005 z fondu Mestskej knižnice vyradených celkom 28 399 kniž. jednotiek vo
finančnej hodnote 1 214 301,- Sk.
Rekatalogizácia
Okrem spracovávania nových kniţničných dokumentov v KIS Dawinci sa
intenzívne pokračovalo na rekatalogizácii fondu: v úseku hudobnej a umenovednej
literatúry sa spracovávali noty, v úseku literatúry pre mládeţ knihy a v júni sa začali
v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých spracovávať zvukové knihy (na mg kazetách).
K 31.12.2005 je v kniţnično-informačnom systéme Dawinci spracovaných 134 173
kn. j., čo predstavuje takmer polovicu kniţničného fondu MsK.
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Stav automatizovaného fondu k 31. 12. 2005
Por. č.

Druh dokumentu

Počet záznamov

Počet prírastkov

1.

Knihy - náučná

29 198

46 200

2.

Knihy - beletria

23 375

47 922

3.

Mapy

162

281

4.

Hudobniny

23 636

11 318

5.

Katalógy výstav

611

712

6.

Kazety

2 882

8 592

7.

Gramoplatne

360

195

8.

CD

551

154

9.

CD-ROM

20

24

10.

Elektronická kniha

0

0

11.

Videokazety

9

9

12.

Periodiká

1 023

18 766

81 827

134 173

spolu:

AUTOMATIZÁCIA
Činnosť Mestskej kniţnice pokračovala v zmysle projektu komplexnej
automatizácie z roku 2002, ktorý je prioritným programom pre skvalitnenie a
racionalizáciu poskytovaných sluţieb. Od 1. 6. 2005 bola do úseku koordinácie a metodiky
preradená PhDr. Eva Ďurišová na zabezpečovanie úloh komplexnej automatizácie
a elektronizácie MsK.
Nákup techniky a softvéru
Kniţnica v roku 2005 posilnila jednotlivé pracoviská počítačovými zostavami
s príslušenstvom (14 zostáv), zakúpila registračnú tlačiareň, diaľkový snímač čiarových
kódov, aplikačné softvéry Ms Office, Front Page, komunikačný server Z39.50 na
vyhľadávanie a preberanie záznamov z iných kniţníc. 4 počítače s pripojením na internet
boli dotované z grantu Ministerstva kultúry SR a slúţia pre potreby širokej verejnosti na
internetových pracoviskách. Nová výpočtová technika bola pouţitá najmä na
spracovávanie kniţničného fondu, rozšírenie internetových sluţieb a na prácu
vnútokniţničných pracovísk. V závere roka sme z racionalizačných dôvodov pristúpili
k zmene správcu a údrţby vnútornej siete a technického servisu prostredníctvom
komerčnej firmy.
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Automatizovaný knižnično-informačný systém Dawinci
Rok 2005 bol rokom intenzívneho spracovávania údajov o dokumentoch v module
Katalóg. Skončili sa prípravné práce (vecné spracovanie hudobnín) a pokračuje rutinná
rekatalogizácia fondu hudobnín v úseku hudobnej a umenovednej literatúry. K 31.12.2005
bolo automatizovane spracovaných asi 8000 zväzkov hudobnín, pričom väčšia časť
notového materiálu je analyticky rozpisovaná. V roku 2005 pokračovalo retrospektívne
spracovanie dokumentov aj v ďalších úsekoch – v ÚLM a ONS.
V priebehu roka sme pracovali i s výpoţičným modulom systému. V mesiacoch
marec – apríl sme s programátorom systému testovali funkciu Poplatky vo výpoţičnom
module. Od mája prebiehajú platby za internet a kopírovaciu sluţbu prostredníctvom
systému Dawinci v ÚHUL. Vyuţívanie tejto funkcie uľahčuje a racionalizuje evidenciu a
štatistiku poplatkov za internet a xerox a umoţňuje vydávať pouţívateľom pokladničné
bločky z registračnej tlačiarne. Systém archivuje dáta a pre kontrolné účely je spracovaná
denná zostava pokladničných dokladov.
V mesiacoch júl – december 2005 sme prvýkrát otestovali v praxi a naostro
uskutočnili automatizovanú revíziu kniţničného fondu kníh na pracovisku hudobnej
a umenovednej literatúry (prostredníctvom funkcie Revízia v module Katalóg, časť
Holdingy). Vyuţili sme novo zakúpený diaľkový snímač čiarových kódov a nasnímali
čiarové kódy z kníh lokalizovaných vo voľnom výbere, umenovednej študovni
a sklade. Následne sme ich z tohto zariadenia načítali do systému Dawinci. Prírastkové
čísla poţičaných kníh z čitateľských listov (klasické výpoţičky) sme zadali do
výpoţičného modulu (funkcia čitatelia, výpoţičky). Na základe funkcie Revízia sa
v počítači porovnala a vyhodnotila databáza revidovaných kníh (nasnímané dokumenty
a výpoţičky) s databázou komplexne spracovaného fondu kníh ÚHUL v Dawinci. Systém
vyhodnotil uskutočnenú revíziu prostredníctvom Protokolu o revízii.
Po vyhodnotení postupu revízie musíme konštatovať, ţe jej priebeh nebol taký
jednoduchý a bezproblémový, ako sme očakávali. Museli sme sústavne komunikovať
a spolupracovať s programátorom systému a riešiť drobné nedostatky, spôsobené z našej
i dodávateľskej strany. Opatrenia sú uvedené v zápisnici z revízie a pre programátora
systému sme vypracovali podrobný návrh na dopracovanie jednotlivých krokov a úkonov
funkcie Revízia. Programátor potvrdil odstránenie i doriešenie nedostatkov a spracovanie
podrobného návodu v 1. štvrťroku 2006.
Internetová služba
V súvislosti s rozvojom elektronizácie a internetizácie spoločnosti sme v roku 2005
posilnili internetovú sluţbu o tri pracovné stanice. Pouţívatelia z radov verejnosti majú
moţnosť vyuţívať 8 pracovných staníc na hľadanie zamestnania, preberanie a vyplňovanie
elektronických tlačív, pre potreby vzdelávania a získavania odborných informácií a na
vyuţívanie elektronickej komunikácie. Internetovú sluţbu pre verejnosť poskytujeme na
dvoch pracoviskách – v úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry a úseku hudobnej
a umenovednej literatúry. Ďalšia počítačová zostava s prístupom na internet a hlasovým
výstupom je k dispozícii pre pouţívateľov v oddelení pre slabozrakých a nevidiacich.
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Webové sídlo knižnice
V závere roka 2004 bola na internete sprístupnená webová stránka Mestskej
kniţnice. Pracovník hudobného a internetového štúdia v spolupráci s útvarom koordinácie
a metodiky zabezpečoval počas obdobia 2005 jej pravidelnú aktualizáciu (podujatia,
oznamy). V rámci zaškolenia a ďalšieho vzdelávania sa poverený pracovník zúčastnil
špeciálneho trojdňového kurzu „Frontpage a grafika“.
Na základe odborného posúdenia nášho webového sídla z pohľadu informačného
architekta je potrebné doriešiť otázku štandardizácie a prístupnosti. V poslednom štvrťroku
sme preto zvolili prioritu v tejto oblasti - tvorbu nového obsahu a dizajnu so slovenskou
i anglickou verziou. Spoločne so spracovateľom nového webového sídla sme pripravili
podmienky, ktoré musí spĺňať (štandardy konzorcia world wide web, pouţívateľské
určenie a zabezpečenie prístupnosti všetkým kategóriám pouţívateľov), ako i špecifikovali
podrobnú obsahovú štruktúru a základný dizajn sídla a dohodli sa na časovom
harmonograme dodania komplexného obsahu a zverejnenia nového webového sídla
(február 2006). Na základe našich obsahových podkladov programátor spracováva a
pripravuje jednotlivé kapitoly. S novým web dizajnom sa chceme zúčastniť 2. ročníka
súťaţe Top Web lib, ktorý organizuje Spolok slovenských knihovníkov pre slovenské
kniţnice.
Elektronická prezentácia Mestskej knižnice
Pri príleţitosti celomestského podujatia Bratislava pre všetkých sme v spolupráci
s programátorom pripravili elektronickú prezentáciu našej kniţnice v programe Power
Point. Bola sprístupnená od 23. 4. 2005 v oknách úseku hudobnej a umenovednej literatúry
po dobu 3 mesiacov.
Elektronické zdroje
Mestská kniţnica v rámci prezenčných výpoţičných sluţieb poskytovala svojim
čitateľom vlastné elektronické zdroje (CD Romy) a prezentovala skúšobné prístupy do
svetových elektronických databáz na internetových pracoviskách. V roku 2005 zabezpečila
v rámci odborného seminára Aktuálne otázky kniţničnej praxe aj prezentáciu príspevku fy
Albertina Icome, s.r.o pod názvom Informačné zdroje pre verejné kniţnice. V spolupráci
s pracovníkmi tejto komerčnej firmy sme v závere roka pripravili pre našich pouţívateľov
mesačný skúšobný prístup do troch elektronických databáz encyklopédií, príručiek
a slovníkov svetového producenta Oxford University Press, a to Grove Art Online, Oxford
Dictionary of National Biography a Oxford Reference Online – Premium Collection so
zameraním na výtvarné umenie, biografie osobností Veľkej Británie, humanitné
i spoločenské vedy. Posledný štvrťrok mali pouţívatelia kniţnice moţnosť zadarmo
vyuţívať sluţbu kanadskej spoločnosti Newspaper Direct Inc. s prístupom k 225
novinovým titulom z 55 krajín.

PODUJATIA
V roku 2005 sa v Mestskej kniţnici v Bratislave uskutočnilo 121 podujatí, z toho
54 literárnych a hudobných programov, 51 exkurzií a hodín informačnej prípravy a 16
výstav.
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Podujatia sa realizovali na jednotlivých pracoviskách kniţnice, boli určené pre verejnosť
a na všetky bol voľný vstup bez poplatkov. Podujatia spolu navštívilo 4 573 návštevníkov.
V porovaní s rokom 2004 sa uskutočnilo o 13 podujatí viac, počet návštevníkov sa
zvýšil o 996.
Podujatia konané v 2. polroku 2005 sme venovali 105. výročiu zaloţenia Mestskej
kniţnice v Bratislave.
Ohlasy na podujatia Mestskej knižnice
Jedným zo strategických cieľov je zviditeľnenie a propagácia kniţnice aj
prostredníctvom kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí. V roku 2005 sa postupne
darilo upútať pozornosť médií, ktoré začali častejšie uverejňovať oznamy resp. ohlasy
na podujatia MsK. 105. výročie vzniku Mestskej kniţnice a podujatia s tým spojené
napomohli širšej publicite. Najviac priestoru venovali akciám MsK denník SME
a Slovenský rozhlas, najmä Rádio Regina a Rádio Devín. Informácie priniesli aj TA SR,
Pravda, Mestské noviny, portál Infolib a Zoznam. Pomerne veľa priestoru médiá venovali
aj potope v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ulici, čo malo tieţ svoj
podiel na daroch pre MsK. Do oddelenia metodiky bola prijatá pracovníčka, ktorá
zapezpečuje agendu PR a organizáciu podujatí MsK.
Literárne a hudobné podujatia
Útvar koordinácie a metodiky usporiadal spomienkový večer na 100-ročnicu
Voskovca a Wericha. V spolupráci s Domom zahraničných Slovákov (DZS) sme sa stretli
so Slovákmi zo zahraničia: s básnikom Pavlom Hlásnikom z Rumunska, starostom
Báčskeho Petrovca J. Sabom, s pazovskou trojkou básnikov zo Starej Pazovy (Srbsko
a Čierna Hora), so Štefanom Dováľom, slovenským spisovateľom a redaktorom z
Rumunska a prezentoval sa zborník DZS zo seminára o slovenskej detskej literatúre
v zahraničí Veľkí malým a Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska.
So Slovenským centrom PEN sme pripravili klubové stretnutia Naše ţenské hlasy,
literárny večer rakúskej autorky a ilustrátorky Ilse Brem Wortbrücken – Mosty zo slov
a literárne pásmo k 120. výročiu narodenia spisovateľa, člena Francúzskej akadémie
a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Françoisa Mauriaca pod názvom Púšť lásky.
V priebehu roka sa uskutočnilo viacero autorských čítaní členiek FEMINA klubu
slovenských prozaičiek (Bátorová, Dvořáková, Farkašová, Grznárová, Sabolová,
Šimulčíková, Švenková). Usporiadali sme večer k 70-tinám Jána Buzássyho Rana sveta sa
nezatvára a prednášku amerického profesora Howarda Wolfa Tvorivé písanie a vplyv
holokaustu (v rozšírenej spolupráci s Veľvyslanectvom USA).
S vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov sme prezentovali knihu
Ulricha Becka Čo je globalizácia a s vydavateľstvom Štúdio humoru a satiry sa konal krst
knihy autorov Ivana Szabóa a Milana Stana Osudy slovenských zbojníkov.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry usporiadal dve prednášky s hudobnými
ukáţkami pre SZŠ Hudobné druhy a formy a Hudobnú rozprávku pre deti z materskej
školy a 11 koncertov poslucháčov Konzervatória, Cirkevného konzervatória, VŠMU
a Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Veľký záujem u pedagógov
základných škôl vyvolala Hodina hudobnej výchovy pre 1. a 2. ročník ZŠ pod názvom Aj
drevo spieva. S podobným úspechom sa konali aj ďalšie podujatia v galérii Artotéka napr.
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prezentácia knihy J. Ţemberu Právo kaţdej noci, Rozhovory s otcom (premiéra
dokumentárneho filmu o umeleckom kníhviazačovi J. Vrtílkovi a jeho dcére Ľ.
Mlychovej), krst knihy Sergeja Jesenina Neodovzdaná lýra a Daniela Pastirčáka Kristus
v Bruseli.
V úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry po dlhšej časovej prestávke
usporiadali dve podujatia – beseda so Štefanom Holčíkom Korunovačné slávnosti a
Bratislava (ťaţiskové podujatie k 105. výročiu zaloţenia Mestskej kniţnice v Bratislave)
a prezentácia literárneho časopisu RAK – revue aktuálnej kultúry, na ktorej sa stretlo
a svoju tvorbu prezentovalo viacero autorov (I. Dobrakovová, A. Sokol, M. Vlado, M.
Veselková, R. Kitta, M. Ondrejovič).
V úseku literatúry pre mládež boli 4 podujatia venované jubileám autorov:
Krajina Zázračno (D.Hevier), Fontána spomienok (E. Gašparová), Sedmikráska
(M.Rázusová-Martáková), Figliar s písmenkami (J. Navrátil). Podujatia sa konali
v niekoľkých reprízach pre ţiakov viacerých škôl. V predvianočnom období sa tu
v spolupráci s Centrom voľného času uskutočnila umelecká tvorivá dielňa Urobme si
vianočné ozdoby, v ktorej deti navodili vianočnú atmosféru výrobou rôznych ozdôb
s vianočnými motívmi.
Úsek odbornej literatúry a oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS)
pripravili prednášky v spolupráci s poslucháčmi a pre poslucháčov Katedry kniţničnej
a informačnej vedy FF UK: Sluţby pre špeciálne kategórie pouţívateľov, Kniţničné sluţby
pre zrakovo postihnutých pouţívateľov a Kniha v ţivote ľudí so špeciálnymi problémami.
Uskutočnili sa aj dve školenia pre čitateľov ONS pod názvom Práca s počítačom.
Pri príleţitosti Dňa nevidiacich sa v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých konal deň
otvorených dverí, v rámci ktorého si návštevníci mohli pozrieť oddelenie, jeho špeciálny
fond, kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých pouţívateľov i filmy
s problematikou nevidiacich. Podujatie dopĺňali výstavky výtvarných a ručných prác
zrakovo postihnutých občanov.
V oddelení pre nevidiacich a slabozrakých sa konalo aj Rozprávkové popoludnie, počas
ktorého Dado Nagy deťom zo ZŠI Svrčia pútavo čítal rozprávky (Pipi Dlhá Pančucha,
Mikulášove šibalstvá, Narnia a pod.) a tvorivo ich zapájal do veselej debaty o tom, čo sa
v rozprávkach stalo, nestalo i mohlo stať.
Informačná činnosť
V rámci informačnej činnosti to boli okrem hodín informačnej prípravy pre ţiakov
ZŠ aj exkurzie pre materské a základné školy, pre Školu knihovníckych a informačných
štúdií, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, KKIV FFUK, Letné tábory
STARZ i pre knihovníkov z Veľkej Británie a školenie pre prácu so špeciálnym
počítačom pre pouţívateľov oddelenia nevidiacich a slabozrakých.
V 2. polroku 2005 sa znásobil počet exkurzií ţiakov ZŠ v úseku literatúry pre
mládeţ, kde sa od septembra do decembra 2005 uskutočnilo 20 exkurzií so 439
účastníkmi. Pedagógovia a ţiaci ZŠ pozitívne zareagovali na pozvánku, v ktorej sme ich
pozývali na exkurziu do kniţnice s moţnosťou vyuţitia bezplatného zápisu za čitateľa
MsK pre deti do 15 rokov.
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Výstavy
V úseku hudobnej a umenovednej literatúry boli inštalované výstavy Baroková
hudba a Edvard Hagerup Grieg, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva.
V úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry bola okrem výstavy Statočný cínový
vojačik po nešťastných júnových dňoch aj výstavka Potopa v kniţnici. Pri príleţitosti 105.
výročia zaloţenia Mestskej kniţnice v Bratislave sa koncom septembra 2005 inštalovala
výstava fotografií a textov pod názvom 105 rokov Mestskej kniţnice v Bratislave, ktorá
obsahovala texty o histórii kniţnice, veselé i váţne fakty z jej činnosti i činnosti
najstaršieho pracoviska – úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry a fotografie kniţnice
i obrázky starej Bratislavy. V predvianočnom adventnom období bola časť výstavy
vystriedaná výstavou paličkovanej čipky s názvom Anjeli v čipke zakliati, ktorá bola
obohatená o praktické ukáţky paličkovanej čipky, ktoré denne predvádzali členky Klubu
paličovanej čipky Bratislava – Rača.
V oddelení pre nevidiacich a slabozrakých spríjemnila priestory výstavka venovaná
zrakovo postihnutým občanom a ich verným sprievodcom – vodiacim psom Tisíc očí. Pri
príleţitosti Dňa nevidiacich, ktorý sa pripomína 13. novembra, sa v oddelení inštalovala
výstavka fotografií z otvorenia a činnosti ONS, výstavka fotografií činnosti výtvarného
krúţku pri ÚNSS a výstavka ručných prác nevidiacich a slabozrakých občanov.
V galérii Artotéka boli výstavy: Emil Sedlák Spevy Maldororove, Karol Ondreička
Rovnodennosť, Miroslav Knap Pantagruelovská kronika, Júlia Piačková a Igor Piaček
Tiger a krysa, Svätopluk Mikyta Doma je doma a DSS pre deti a dospelých Kampino výstava výtvarných diel mladých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorou galéria Artotéka
dočasne ukončila svoju činnosť.
Za rok 2005 sa v archíve Mestskej kniţnice nachádza 87 dokumentačných
záznamov z tlačených a zvukových médií o podujatiach a činnosti kniţnice.

METODICKÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
Mestská kniţnica v Bratislave prostredníctvom útvaru koordinácie a metodiky
(ÚKM) plnila v oblasti metodickej činnosti úlohy vo viacerých pracovných oblastiach.
V oblasti plnenia svojej metodickej funkcie smerom k sedemnástim verejným
kniţniciam v Bratislave sme sa na začiatku roka zamerali na spracovanie Ročných výkazov
o kniţnici za rok 2004. Uskutočnili sme pracovnú poradu pre pracovníkov verejných
kniţníc, ktorej cieľom bola metodická inštruktáţ k vyplňovaniu tlačív. Na základe
vyplnených ročných výkazov sme spracovali štatistické údaje za všetky verejné kniţnice
v Bratislave a poskytli ich Malokarpatskej kniţnici v Pezinku s krajskou pôsobnosťou
a Slovenskej národnej kniţnici v Martine. Za rok 2004 sa po prvýkrát spracovávali výkazy
nielen v klasickej tlačenej, ale i v elektronickej podobe - Ročný výkaz o kniţnici KULT
(MK SR) 10-01. Keďţe väčšina kniţníc nemala moţnosť pracovať s elektronickými
výkazmi, urobila to za ne Mestská kniţnica. V marci 2005 sme na poţiadanie Slovenskej
národnej kniţnice a Malokarpatskej kniţnice zhromaţdili originály Ročných výkazov
všetkých bratislavských verejných kniţníc za roky 2001, 2002, 2003 a zaslali ich do
ţiadateľských kniţníc, kde sa budú archivovať 10 rokov. Pre potreby verejných kniţníc
v Bratislave spracovala Mestská kniţnica aj štatistickú ročenku Prehľad činnosti
bratislavských verejných kniţníc za rok 2004.
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Počas celého roka sme priebeţne poskytovali metodické konzultácie pracovníkom
verejných kniţníc, ako i záujemcom z ďalších inštitúcií z oblasti knihovníckej praxe,
legislatívy i automatizácie. Študentom stredných a vysokých škôl sme okrem konzultácií
poskytovali z archívu kniţnice materiály na študijné účely. Pre tri študentky ŠKIŠ sme
zabezpečili vykonávanie povinnej praxe na dvoch pracoviskách kniţnice.
Pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme spracovali metodický materiál
o bratislavských verejných kniţniciach pod názvom Kniţnice v pôsobnosti samosprávy,
ako i hodnotiaci materiál o práci s deťmi a mládeţou v Mestskej kniţnici za rok 2004.
V 2. polroku 2005 sa metodika podieľala na vypracovaní koncepčného materiálu
„Ďalšie smerovanie činnosti Mestskej kniţnice v Bratislave“, ktorý bol schválený
komisiou pre kultúru a ochranu pamiatok mestského zastupiteľstva.
Slovenská asociácia kniţníc vyhlásila aj v tomto roku Týţdeň slovenských kniţníc
(TSK), ktorý sa konal od 18. 4. do 24. 4. 2005. Jeho hlavným mottom boli Kniţnice –
multifunkčné vzdelávacie a kultúrne centrá. Cieľom TSK je pozitívne zviditeľňovanie
kniţníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom najrozmanitejšieho
spektra aktivít a podujatí. Zapojili sa do neho viaceré verejné kniţnice Bratislavy. Mestská
kniţnica v Bratislave spracovala za verejné kniţnice plán a nahlásila všetky podujatia do
centrálneho formulára na webovej stránke Slovenskej asociácie kniţníc.
Mestská kniţnica v Bratislave zabezpečila informovanie verejných kniţníc
v Bratislave o prezentácii nového kniţnično – informačného systému pre malé a stredné
kniţnice KIS 3G, ktorá sa konala 4. 5. 2005 v Malokarpatskej kniţnici v Pezinku a sama sa
na nej zúčastnila. Na prezentácii sa zároveň uskutočnila bibliografická porada Národného
bibliografického ústavu Slovenskej národnej kniţnice.
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov
Bratislavského kraja a Odborového zväzu pracovníkov kniţníc SR sme pripravili pracovný
seminár Aktuálne otázky v kniţničnej praxi, ktorý sa konal 31. 5. 2005. Seminár bol
určený verejným i ďalším kniţniciam v Bratislave i v Bratislavskom kraji. Riešil
problematiku informačných zdrojov pre kniţnice, medzikniţničnej výpoţičnej sluţby,
novelizácie zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a ďalších dôleţitých
zákonov, ktoré sa v praxi kniţníc musia dodrţiavať. Verejným kniţniciam v Bratislave,
ktoré sa pracovného seminára nemohli zúčastniť, zaslala Mestská kniţnica všetky potrebné
materiály vrátane Záväzného stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2005
zo dňa 1.5.2005.
Na pozvanie Miestnej kniţnice Petrţalka sme sa 8. 6. 2005 zúčastnili 16. ročníka
Petrţalských súzvukov Ferka Urbánka, na ktorom boli ocenené víťazné literárne práce detí
z petrţalských škôl i práce ďalších autorov zo Slovenska.
V Slovenskej národnej kniţnici sa 29. 6. 2005 konalo zasadnutie Koordinačnej rady
SNK pre bibliografickú činnosť v SR. Pri tejto príleţitosti sme vykonali informačný
prieskum o bibliografickej činnosti v štyroch najväščích verejných kniţniciach
(Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava Nové Mesto, MK
Petrţalka).
Miestna kniţnica Devínska Nová Ves usporiadala ďalší ročník literárnej súťaţe pre
deti ZŠ Moja prázdninová kniha. Jej vyhodnotenie a ocenenie najlepších prác sa konalo
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11. októbra 2005, na ktorom sa zúčastnila pracovníčka ÚKM ako predsedníčka poroty.
Podujatiu venovala veľkú pozornosť aj regionálna Devínskonovoveská televízia.
V októbri 2005 Nadácia Osmijanko oslovila väčšinu slovenských kniţníc
a základných škôl 2. ročníkom súťaţe pre deti vo veku 8 – 12 rokov Čítame s Osmijankom
– pridáš sa aj Ty? Mestská kniţnica sa do tejto súťaţe zapojila - objednali sme 50
súťaţných zošitov, v úseku literatúry pre mládeţ sme pripravili výstavku kníh, z ktorých
boli pripravené súťaţné otázky a ktoré mohli deťom pomôcť pri ich riešení i propagačné
letáky, ktoré upozorňovali na súťaţ. Deti majú čas na riešenie otázok aţ do 30. apríla 2006.
Ţrebovanie výhercov prebehne 1. júna 2006 na Medzinárodný deň detí.
V novemri 2005 sa v bratislavskej Inchebe konal uţ 13. ročník medzinárodného
kniţného veľtrhu Bibliotéka. Mestská kniţnica v Bratislave sa v knihovníckom stánku
prezentovala propagačnými letákmi a skladačkami pre verejnosť i materiálmi, ktoré
poskytla na výstavu.
Pri príležitosti 105. výročia založenia Mestskej knižnice v Bratislave útvar
koordinácie a metodiky spolupracoval s úsekmi pri organizovaní podujatí a propagácii
výročia MsK na pracoviskách i v médiách.
V rámci medzinárodnej spolupráce sme pripravili odborný program pre dve
pracovníčky Městské knihovny v Prahe, ktoré sa zúčastnili výmenného študijného pobytu
v našej kniţnici od 16.5. do 20.5. 2005. V spolupráci s Kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou
Bratislava Nové Mesto a Miestnou kniţnicou Petrţalka sme zabezpečili prehliadku týchto
kniţníc spojenú s podujatiami pre deti základnej školy v Ruţinove i v Petrţalke. Okrem
toho mali moţnosť prezrieť si všetky pracoviská Mestskej kniţnice. Recipročne 2
pracovníci Mestskej kniţnice v Bratislave navštívili Mestskú kniţnicu v Prahe.
Zabezpečili sme aj exkurziu knihovníkov z Veľkej Británie po všetkých
pracoviskách Mestskej kniţnice a pripravili pre nich informačné a propagačné materiály o
kniţnici v anglickom jazyku.
Vo vnútroknižničnej metodickej činnosti sa Mestská kniţnica zameriavala na
vydavateľskú i propagačnú činnosť.
V rámci vydavateľskej činnosti sme spracovávali a vydávali interné kniţničné,
bibliografické a propagačné materiály. Pracovníci útvaru prispievali i do odborných
knihovníckych časopisov – Informačných technológií, Bulletinu Slovenskej asociácie
kniţníc a Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja. Aktualizovali sme Kniţničný
poriadok MsK.
V oblasti propagácie kniţnice sa upravovali výklady úseku literatúry pre mládeţ
i úseku odbornej literatúry. V úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry sa zabezpečilo nové
označenie kniţničného fondu cudzojazyčného oddelenia.
Sluţby kniţnice sa propagovali v základných, stredných i vysokých školách. Na
začiatku nového školského roka v septembri sme pre základné školy pripravili pozvánku
na exkurziu do úseku literatúry pre mládeţ s upozornením na sluţby úseku, bohatý fond
povinného čítania a bezplatné vystavenie čitateľského preukazu pre deti do 15 rokov.
Na stránku www.infolib.sk sme priebeţne zasielali aktuálne oznamy a príspevky.
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V spolupráci s úsekom hudobnej a umenovednej literatúry sme sa po obsahovej
stránke podieľali na aktualizácii webovej stránky www.mestskakniznica.sk.
Pre všetkých pracovníkov Mestskej kniţnice sme pripravili dve školenia týkajúce
sa dodrţiavania zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov v praxi kniţnice.
Spolupracovali sme s novootvorenou Univerzitnou kniţnicou v Bratislave a
zabezpečili exkurzie pre našich pracovníkov.
Pre všetky pracoviská kniţnice sa priebeţne zabezpečoval dostatok kniţničných
tlačív (prihlášky, evidenčné listy a čitateľské preukazy), ako aj ich úpravy v súvislosti
s novelizáciou zákona o ochrane osobných údajov.

RIADENIE KNIŽNICE
Riadenie kniţnice sa realizovalo systémom gremiálnych porád vedúcich
pracovníkov, operatívnych porád a pracovných porád na jednotlivých pracoviskách
kniţnice.
Vnútrokniţničná kontrolná činnosť v odbornej aj ekonomickej oblasti sa
realizovala v zmysle plánu kontroly.
Pozornosť sa venovala i aplikácii zákonov na podmienky Mestskej kniţnice a ich
dodrţiavaniu a plneniu na všetkých pracoviskách kniţnice.
Po nástupe nového riaditeľa bol v súčinnosti s vedúcimi pracovníkmi a metodikmi
MsK vypracovaný koncepčný materiál Ďalšie smerovanie činnosti Mestskej knižnice
v Bratislave, ktorý schválila a podporila Komisia pre kultúru a ochranu historických
pamiatok mestského zastupiteľstva. Cieľom rozvoja je Mestská kniţnica v Bratislave ako
moderná, nezastupiteľná a otvorená inštitúcia. K prioritám MsK, na ktoré sa bude
orientovať aj súčasné vedenie, patria:
1. Doplňovanie fondov, rozvoj a podpora čítania
2. Sluţby a ich skvalitnenie
3. Elektronizácia a automatizácia
4. Technický stav budov a nutné rekonštrukcie
5. Zamestnanci a mzdy, zvýšenie priemernej mzdy v MsK
6. Aktivity kniţnice a spolupráca so zahraničím, zviditeľňovanie na verejnosti
7. Hľadanie ďalších finančných zdrojov.
Za účelom riešenia jednotlivých problémov budú v MsK zriadené pracovné tímy, ktoré
budú reprezentovať celú škálu zamestnancov MsK.
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PLNENIE PLÁNU FINANČNEJ,
HOSPODÁRSKEJ
A PERSONÁLNEJ ČINNOSTI
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Čerpanie nákladových položiek za rok 2005
Ukazovateľ
VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM
z toho :
- prevádzkové dotácie – transfery na činnosť – mesto
- dotácia MK SR
- trţby za predaj vlastných výrobkov a sluţieb
z toho:
trţby z prenájmu
iné ostatné výnosy
grant
z toho: - pouţitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného
fondu na úhradu nákladov
- zo štátneho fondu
- od iných organizácií z prostriedkov štátneho rozpočtu
trţby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
NÁKLADY na hlavnú činnosť – celkom
v tom:
- spotrebované nákupy
z toho: spotreba materiálu + knihy a časopisy
z toho: kancelárske potreby + ost. materiál
nákup kníh a periodík
pohonné hmoty
pracovné odevy, pomôcky
drobný hmotný majetok
spotreba energie
predaný tovar
- sluţby
z toho: opravy a údrţba
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné sluţby
z toho: výkony spojov
drobný nehmotný majetok
- osobné náklady
z toho: mzdové
z toho: na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru
náklady na sociálne poistenie
sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
- dane a poplatky
- ostatné náklady + dary
- odpisy, predaný majetok a rezervy
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK v Sk
50 %-ný odvod hosp.výsledku (ak rozpočtované výnosy prekračujú
rozpočtované náklady) v Sk
Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
odpisovaného
+ opravy a údrţba hmot. majetku z fondu reprod.
Krytie :
- predpokladaným zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12
- vytvorenými odpismi
„Z“ príspevkom na obstaranie dlhodobého majetku z rozpočtu mesta
- inými zdrojmi
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda (Sk)
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Skut.
Upravený
za rok
plán na
2004
rok 2005
v tis.Sk
v tis. Sk
15 942
16 739
14 250
50
1 633

15 339

Skutočné
čerpanie
%
za rok 2005 plnenia
v Sk
16 706 148,46
99,80

Index
plnenia
2005/04
1,09

1 390

15 339 000,00
200 000,00
1 165 408,50

100
83,84

1,08
0,71

562
4
5

250
10

93 397,00
1 739,96

37,36
17,40

0,17
0,50
-

15 929

16 739

16 683 976,90

99,67

1,05

2 170
1 552
317
1 165
13
14
43
618

2 206
1 251
320
755
19
12
145
955

2 180 644,44
1 227 617,74
326 431,80
727 294,12
18 594,32
11 070,00
144 227,50
953 026,70

98,85
98,13
102,00
96,33
97,86
92,25
99,47
99,79

1,01
0,79
1,03
0,62
1,46
0,78
3,35
1,54

868
50
8
1
809
159
5
11 869
8 450

985
287
14
2
682
177
15
12 467
8 922

974 277,80
286 901,90
13 398,00
1 877,00
672 100,90
174 054,80
14 250,30
12 443 640,50
8 921 617,,00

98,91
99,97
95,70
93,85
98,55
98,34
95,01
99,81
99,21

1,12
5,74
1,62
2,00
0,83
1,09
2,80
1,05
1,05

19
2 806
613
417
2
40
980
980

24
3 000
545
410
7
54
1 020
1 020

23 335,00
2 979 410,00
542 613,50
405 903,50
6 454,80
61 892,36
1 017 364,00
1 017 364,00

97,23
99,31
99,56
99,00
92,21
114,61
99,74
99,74

1,21
1,06
0,88
0,97
3,00
1,55
1,04
1,04

0

22 171,56

-

-

1 276
5

1 655

782 830,20

47,30

0,61

937
344

635
1 020

635 526,90
147 303,30

100
14,44

0,68
0,43

63,2
11 117

64
11 487

62,1
11 941

97,03
103,95

0,98
1,07
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Ako je zrejmé z tabuľky čerpania nákladových poloţiek za rok 2005, výnosy
z hlavnej činnosti boli splnené na 99,80 %, čo predstavuje 16 706 148,46 Sk.
Náklady na hlavnú činnosť boli čerpané v celkovej finančnej čiastke 16 683 976,90 Sk, čo
je 99,67 %.
Hospodársky výsledok v našej organizácii za rok 2005 je 22 171,56 Sk.
Finančné čiastky, ktoré boli počas roka čerpané, boli vydávané s čo najväčšou
úspornosťou a efektívnosťou.
Spotrebované nákupy
2 180 644,44 Sk
z toho:
- spotrebovaný materiál:
326 431,80 Sk
Nakúpený a spotrebovaný bol materiál na údrţbu budov, spotrebný materiál drobného
charakteru, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a materiál pre chod prevádzok a
knihárskej dielne.
- nákup kníh a časopisov
727 294,12 Sk
z toho:
- nákup kníh a audiovizuálnych dokumentov
532 951,52 Sk
- nákup časopisov a periodík
194 342,60 Sk
Nákup kníh a periodík zabezpečuje ÚF na základe poţiadaviek Akvizičnej komisie
(zloţenej z vedúcich pracovníkov MsK ), ktorá zohľadňuje odborné aj finančné moţnosti
doplňovania fondu.
- pohonné hmoty:
18 594,32 Sk
Nákup a spotreba PHM pre jedno referentsky riadené motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje
dovoz a prevoz kníh, drobného materiálu pre údrţbu budov, čistiacich prostriedkov pre
údrţbu interiéru budov, materiálu pre knihársku dielňu a pod. Zároveň zabezpečuje i
prepravu osôb na sluţobné cesty.
- drobný hmotný majetok:
Zakúpené bolo 4 ks koberce, 4 ks kalkulačky, rebrík, hasiaci prístroj,
kancelársky nábytok, skartátor, príslušenstvo k počítačom, PC stôl,
22 ks regálov.

144 227,50 Sk

Spotreba energií:
953 026,70 Sk
z toho:
- elektrická energia
287 172,00 Sk
- plyn
650 690,00 Sk
- voda
15 164,70 Sk
Na základe Príkazov riaditeľa sa spotrebe energií venuje veľká pozornosť. Mesačne sa
spotreba sleduje a zaznamenáva. Dodrţiavali sa všetky opatrenia pri šetrení elektrickou
energiou a plynom.
Služby celkom:
z toho:
- oprava a údrţba

Mestská kniţnica v Bratislave
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Vykonané boli opravy vykurovacej sústavy, kompaktných regálov po vytopení, ďalej sa
vykonala oprava rezačky MS – 80 v knihárskej dielni, údrţba a opravy výťahov a
výpočtovej techniky.
- cestovné:

13 398,00 Sk

- náklady na reprezentačné:
1 877,00 Sk
Nákup kávy, minerálky pre porady vedúcich pracovníkov a návštev z iných kultúrnych
organizácií a zo zahraničia.
- ostatné sluţby:

672 100,90 Sk

V tejto poloţke sú zahrnuté :
- OLO
- poštovné a poplatky za pošt. priečinok
- stočné za odber vody
- poplatky za strešnú vodu
- poplatky za Internet
- poplatky za Compeko
- poplatky za školenie pracovníkov
- poplatky za revízie komínov
- poplatky za deratizáciu
- poplatky za rádiá
- revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
- revízie plynových a elektrických rozvodov budov, kotolní a výťahov, bleskozvodov
- kontrola elektrických spotrebičov a náradia
- pranie uterákov, obrusov a pod.
- zhotovenie rezervných kľúčov a pod.
- telefónne poplatky – montáţou digitálnej ústredne sa všetky hovory zaznamenávajú na
počítači, pracovníci si súkromné hovory plne hradia
- nájomné a sluţby za NP Laurinská
- upratovanie
Osobné náklady
z toho:
Mzdový fond

12 443 640,50 Sk
8 921 617,00 Sk

Výsledky plnenia plánu práce za IV. kvartál 2005
P.č.

Ukazovateľ

Mer.j.

1.
2.
3.
4.
5.

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

osôb
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

Mestská kniţnica v Bratislave

Skut. Plán
Skut. % plne- Index
IV.Q upravený
IV.Q
nia r. 05/04
2004 2005
2005
plánu
63,5
64
62,9
98,28 0,99
2 364
8 922 2 317
25,97 0,98
2 364
8 892 2 317
26,06 0,98
0
30
0
0
0
12 408
11 578 12 278 106,05 0,99
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Výsledky plnenia plánu práce za rok 2005
P.č.

Ukazovateľ

Mer.j.

1.
2.
3.
4.
5.

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

osôb
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

Skut.
Plán
Skut.
IV. Q upravený IV. Q
2004 2005
2005
63,2
64
62,1
8 450
8 922 8 922
8 431
8 892 8 899
19
30
23
11 117
11 578 11 941

% plne- Index
nia r. 05/04
plánu
97,03
0,98
100,00
1,06
100,08
1,06
76,67
1,21
103,14
1,07

Komentár k výsledku plnenia plánu práce za rok 2005
Pracovníci
Plánovaný počet pracovníkov v prepočítanom stave bol 64 osôb. Skutočnosť za rok
2005 je 62,1 pracovníka v prepočítanom stave. Vo fyzických osobách 67 pracovníkov.
Plnenie oproti plánu je na 97%. Niţší stav pracovníkov je z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na mzdy.
Mzdové prostriedky celkom
Záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom bol vo výške 8 852 tis. Sk. Z toho
plán OON 30 tis. Sk. Na základe ţiadosti Mestskej kniţnice , nám bol finančným odborom
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy upravený záväzný limit mzdových prostriedkov o 70 tis.
Sk, t.j. na výšku 8 922 tis. Sk.
Na mzdové prostriedky bez OON bolo čerpané 8 899 tis. Sk. Z toho na odmeny
v celkovej výške 211 tis. Sk. Z tejto sumy bolo vyplatené na mimoriadne odmeny 80 tis.
Sk pre pracovníkov kniţnice, ktorí sa podieľali na prácach pri odstraňovaní následkov
havárie – zatopenia skladových priestorov kníh úseku na Laurinskej ul. Išlo o mimoriadne
náročnú prácu pri evidencii, triedení a následnej likvidácii zničených kníh v počte cca
25 000 zväzkov.
S účinnosťou od 1.7. 2005 bola vykonaná úprava tarifných tried vo výške 5%
v zmysle nariadenia vlády č.204/2005 Z.z. Naďalej však zostáva problémom nedostatok
finančných prostriedkov na zákonnú úpravu platových stupňov pri nadobudnutí odbornej
praxe, odmeny v prípade ţivotného jubilea pracovníka, odmeny riaditeľa organizácie,
nakoľko tieto poloţky nemoţno uţ pokryť z úspory na mzdovom fonde z titulu
chorobnosti, ktorá je veľmi malá. Tento problém je moţné riešiť len úsporou počtu
pracovníkov v priebehu roka, čo však nie je vhodné riešenie z hľadiska výkonov
kniţnice a potreby automatizácie
Po úprave mzdových prostriedkov na rok 2005 index rastu oproti roku 2004 je vo
výške 1,06.
Z plánovanej poloţky ostatné osobné náklady 30 tis. Sk, bolo v skutočnosti
čerpaných 23.335,- Sk, čo je čerpanie oproti plánu na 76,67%. Prostriedky boli čerpané na
dohody o vykonaní práce manuálneho charakteru a za práce, ktoré by pre organizáciu boli
nerentabilné pri pracovnom pomere, nakoľko nemajú trvalý charakter.
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Priemerná mesačná mzda
Úpravou mzdových prostriedkov dosiahla plánovaná priemerná mzda výšku
11.587,- Sk. Pri niţšom počte pracovníkov oproti plánu v skutočnosti priemerná mesačná
mzda v roku 2005 bola vo výške 11.941,- Sk, čo je čerpanie oproti plánu na l03,13 %.
Index rastu dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy oproti roku 2004 je 1,07.
Medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy v organizácii je v súlade
s nariadením Mestského zastupiteľstva č. 559/2004 písm. A, odst. 2 zo dňa 16.12.2004,
nárast je 7 %.
Napriek týmto skutočnostiam priemerná mesačná mzda v organizácii je ešte stále
hlboko pod celoslovenským priemerom.
Sociálne náklady:
542 613,50,00 Sk
z toho:
- stravné:
405 903,50 Sk
Pre pracovníkov bolo zabezpečené stravovanie v školskej jedálni Svoradov a v Diveste.
Nákupná cena stravného lístka v roku 2005 bola 65,- Sk a 70,- Sk.
- sociálny fond:
78 974,00 Sk
Počas roku sa pravidelne mesačne prispievalo 1 % z hrubých miezd do sociálneho fondu.
Začiatočný stav 1.1.2005
35 536,40 Sk
prísun 1 % v roku 2005
+
78 974,00 Sk
príspevok na cestovné zamestnancom
63 100,00 Sk
príspevok na dôch. poistenie
18 300,00 Sk
zostatok SF k 31.12. 2005
33 110,40 Sk
==========
- odstupné:
40 440,00 Sk
Čiastka bola vyplatená pracovníkom MsK pri rozviazaní pracovného pomeru na základe
platnej vyhlášky.
- náhrada za PN:
16 999,00 Sk
Čiastka bola vyplatená pracovníkom MsK pri práceneschopnosti za prvých 10 dní na
základe platnej vyhlášky.
Dane a poplatky:
Z čerpanej finančnej čiastky sa preplatili poplatky za nákup diaľničnej
známky, poplatok za vjazd motorového vozidla na pracovisko,
poplatky Benzinolu, SRo.

6 454,80 Sk

Ostatné náklady, dary:
61 892,36 Sk
- poplatky za členské príspevky v knihovníckych spolkoch,
- preplatenie poistenia za mot. vozidlo a osôb
- na dary bola pouţitá finančná čiastka 8 818,00 Sk na nákup kníh na recipročnú výmenu
pre kniţnice v zahraničí
- pokuta protipoţiarna ochrana
- bankové poplatky

Mestská kniţnica v Bratislave
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Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

17 364,00 Sk

Na základe platnej vyhlášky sa mesačne vykonávali odpisy v súlade s odpisovým plánom
na rok 2005.
- obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný:
- 3 ks počítačov s príslušenstvom,
na sprístupnenie internetu v rámci zavádzania systému Dawinci
- telefónna ústredňa
- 1 ks počítač-dar
- obstaraný drobný dlhodobý majetok:
- 11 ks počítačov s príslušenstvom, 1 ks tlačiareň, 3 ks monitor
na sprístupnenie internetu v rámci zavádzania systému Dawinci
- minitlačiareň, čítačka – pokračovanie automatizácie systému
Dawinci
- 2 ks vysušovače
- obstaraný dlhodobý nehmotný majetok:
- kniţnično – informačný systém Davinci – modul Z 39,50
- operačný systém MS Office Standard

113 898,10 Sk
36 440,00 Sk
46 291,00 Sk

293 680,50 Sk

35 343,00 Sk
40 000,00 Sk

118 881,00 Sk
62 476,20 Sk

- obstaraný drobný dlhodobý nehmotný majetok:
- 3 ks operačný systém Windows XP SK Profesional

16 017,40 Sk

- budovy, stavby
- vybudovanie závetria na Kapucínskej ulici č. 3

66 094,00 Sk

Tržby za predaj služieb
v tom:
vlastné trţby za výkony:
- zápisné a pokuty
- väzba diplomových prác pre čitateľov kniţnice
- xerox -kopírovacie sluţby pre čitateľov
- Internet
Spolu:
- za jednorazový prenájom priestorov
- za úroky z VÚB
- iné ostatné výnosy
Tržby celkom:

704 256,50 Sk
221 320,00 Sk
31 724,00 Sk
114 711,00 Sk
1 072 011,50 Sk
===============
93 397,00 Sk
889,96 Sk
850,00 Sk
1 167 148,46 Sk
===============

Prevádzkové dotácie
v tom:
- príspevok Magistrát hl.m. SR Bratislavy
- dotácia MK SR

Mestská kniţnica v Bratislave
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Pohľadávky:
235 222,60 Sk
Pohľadávky organizácii vznikli z dôvodu neuhradených trţieb z prenájmu nebytových
priestorov na Bielej ul. č. 6 ešte v roku 1998 na základe platných hospodárskych zmlúv.
Jednalo sa o prenájom:
- MEDIA REAL – realitná kancelária
176 622,60 Sk
- Espreso Čierny havran – p. Havranová
58 600,00 Sk
Obidva subjekty z dôvodu neplatenia zmluvných finančných čiastok po viacerých
písomných výzvach obdrţali výpoveď z nebytových priestorov ešte v roku 1998. Hore
uvedená čiastka bola vtedy zúčtovaná na Pohľadávky organizácie a oproti Trţby od
obyvateľstva.
V roku 2005 sa na finančnej čiastke nič nezmenilo.
Po odovzdaní budovy Biela č. 6 naspäť do správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy boli
odovzdané i podklady za naše pohľadávky. Obidve pohľadávky sa riešia súdnou cestou.

Mgr. Juraj Šebesta, PhD.,
riaditeľ MsK
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PRÍLOHY
TABUĽKY
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Príloha č. 1

Podujatia Mestskej knižnice v Bratislave za rok 2005
I.

Literárne, hudobné a vzdelávacie podujatia

Por.
čís.
1.
2.
3.

Dátum

Názov podujatia

Organizátori

13.1.
20.1.
3.2.

ÚHUL
ÚKM+DZS
ÚKM

4.
5.
6.

23.2.
3.3.
8.3.

7.
8.
9.

17.3.
22.3.
22.3.

10.
11.

31.3.
1.4.

12.
13.
14.
15.

5.4.
7.4.
15.4.
21.4.

16.

23.4.

17.

23.4.

18.

23.4.

19.

28.4.

20.
21.

10.5.
11.5.

Koncert poslucháčov Cirkevného konzervatória
Večer s Pavlom Hlásnikom, Slovákom z Rumunska
V + W – hudobno-literárne pásmo k 100-ročnici
Voskovca a Wericha
Koncert posl. KHv PdF UK
Večer so starostom Báčskeho Petrovca p. Jánom Sabom
Naše (ţenské) hlasy – autorské čítanie na počesť svetovej
solidarity ţien
Koncert poslucháčov Cirkevného konzervatória
Krajina Zázračno – beseda k 50. nar. D.Heviera
Hudobné formy a druhy – prednáška s hudobnými
ukáţkami
Sluţby pre špeciálne kategórie pouţívateľov – prednáška
Hudobné druhy a formy – prednáška s hudobnými
ukáţkami
Fontána rozprávok – beseda pri 80.nar. E. Gašparovej
Koncert poslucháčov Cirkevného konzervatória
Hudobné kráľovstvo – hudobné rozprávky
Veľkí malým – zborník Slovenská tvorba pre deti
a mládeţ v tvorbe zahraničných Slovákov – prezentácia
Čertík prešporský a Malý Mozart v Prešporku – bábkové
predstavenie
Prejsť prahom a zavrieť dvere – Marián a Martin
Geišbergovci s pesničkami a rozprávaním
Bratislava – mesto, ktoré číta – ţrebovanie čitateľskej
súťaţe
Pazovská trojka slov. básnikov a spisovateľov zo Srbska
a Čiernej Hory – literárny večer
Komorný koncert Colegium Musicum
Generačný koncert študentov hudby

22.

24.5.

23.
24.
25.

25.5.
7.6.
14.6.

26.
27.

14.6.
20.6.

28.

20.9.

Rana sveta sa nezatvára – klubový literárny večer k 70.
nar. Jána Buzássyho
Koncert poslucháčov Št. konzervatória
Ulrich Beck: Čo je globalizácia? – prezentácia knihy
Sedmikráska – k 100. výr. nar. Márie Rázusovej –
Martákovej – beseda
Komorný koncert posl. KHv PdF UK
Tvorivé písanie a vplyv holokaustu – prednáška
amerického profesora Howarda Wolfa
Osudy slávnych zbojníkov – prezentácia a krst knihy
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ÚHUL + PdF UK
ÚKM + DZS
ÚKM+Slov.centrum PEN
+ FEMINA
ÚHUL+Cirk.konzerv.
ÚLM
ÚHUL
ÚOL
ÚHUL
ÚLM
ÚHUL
ÚHUL+PaSA
ÚKM+DZS
ÚKM
ÚKM
ÚKM
ÚKM+DZS+Národ. rada
SNM v SČH
ÚHUL+KHv PdF UK
ÚHUL+VŠMU1+ Št.
konzerv. + Cultus
ÚKM+SC PEN
ÚHUL
ÚKM+Vyd. SSS
ÚLM
ÚHUL+KHv PdF UK
ÚKM+SC PEN+Veľ.
USA
ÚKM+Vyd. Štúdio
humoru a satiry
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29.
30.

3.10.
4.10.

31.

13.10.

32.

15.10.

33.
34.

24.10.
27.10.

35.
36.

8.11.
10.11.

37.
38.

14.11.
14.11.

39.
40.

15.11.
15.11.

41.

16.11.

42.
43.
44.

22.11.
30.11.
30.11.

45.

1.12.

46.
47.

5.12.
6.12.

48.
49.

8.12.
12.12.

50.
51.
52.

12.12.
14.12.
15.12.

53.

16.12.

54.

19.12.

II.

Juraj Ţembera: Právo prvej noci – prezentácia
Korunovačné slávnosti a Bratislava – beseda so Štefanom
Holčíkom o starej Bratislave, jej sláve a kráľovských
veličenstvách
Večer so Štefanom Dováľom, slovenským spisovateľom
a redaktorom z Rumunska – beseda
Kniţničné sluţby pre zrakovo postihnutých pouţívateľov
– propagačná prednáška
Figliar s písmenkami – beseda k 70. výr. nar. J. Navrátila
Koncert sakrálnej zborovej hudby – spevácky zbor BAJarovce
RAK – prezentácia literárneho časopisu
Sergej Jesenin: Neodovzdaná lýra – čítanie básní a krst
knihy
Deň otvorených dverí ONS – odborný výklad a exkurzia
Kniţničné sluţby pre ZP pouţívateľov – prednáška
a exkurzia
Figliar s písmenkami – beseda k 70. výr. nar. J. Navrátila
Wortbrücken – Mosty zo slov – prezentácia knihy
rakúskej spisovateľky Ilse Brem
Viera Švenková: Tatranské romance; Etela Farkašová:
Stalo sa – autorské čítanie
Krajina Zázračno – beseda k 50. nar. D. Heviera
Rozprávkové popoludnie – čítanie rozprávok
Aj drevo spieva – hodina hudobnej výchovy
Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska 1-6 – prezentácia
ročenky
Púšť lásky – lit. pásmo k 120. výr. nar. F. Mauriaca
Rozhovory s otcom – premiéra dok. filmu o umeleckom
kníhviazačovi J. Vrtílkovi a jeho dcére Ľ. Mlychovej
Vianočný koncert
Kniha o ţivote ľudí so špeciálnymi potrebami –
prednáška
Balóny pani Barusovej – prezentácia knihy M.Grznárovej
Vokálny vianočný koncert
Paula Sabolová: Ţabí kvet; Jana Šimulčíková: Kukučie
mláďa – prezentácia nových kníh
Urobme si vianočné ozdoby – tvorivá umelecká dielňa
Daniel Pastirčák: Kristus v Bruseli – čítanie básní a krst
knihy

GA
ÚKCL+ÚKM
ÚKM+ÚOL+DZS
ÚOL+ZO ÚNSS BA 4
ÚLM+ZŠ Hlboká
ÚHUL
ÚKCL+ÚKM
ÚKM+ÚHUL+SC PEN+
Vyd. Columbus
ÚOL+ONS
ÚOL+ONS+KKIV
FiFUK
ÚLM+ZŠ Nevädzová
ÚKM+SC PEN
ÚKM+Femina+SSS
ÚLM
ÚOL+ONS
ÚHUL+Ped. a soc.
akadémia
ÚKM+DZS
ÚKM+SC PEN
ÚHUL+GA+FS
Akcent+STV
ÚHUL
ÚOL+KKIV FFUK
ÚKM+Femina
ÚHUL+Cirk.konzerv.
ÚKM
ÚLM+Centrum voľného
času
ÚHUL+GA+vyd. P+P
Bratislava

Informačná činnosť

55.

12.1.

56.
57.
58.
59.

18.1.
25.1.
8.2.
22.2.

Metodická konzultácia k vyplňovaniu Ročných výkazov
o kniţnici za rok 2004
Exkurzia ZŠ Karloveská
Exkurzia ZŠ Podjavorinskej
Exkurzia ZŠ Palackého
Exkurzia ZŠ Palackého
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ÚLM
ÚLM
ÚLM
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

2.3.
8.3.
15.3.
22.3.
31.3.
5.4.
12.4.
12.4.
13.4.
23.4.
23.4.
5.5.
5.5.
31.5.

Práca s počítačom – školenie
Exkurzia ZŠ Matky Alexie
Exkurzia ZŠ Palackého
Exkurzia ZŠ Karloveská
Exkurzia KKIV FFUK
Exkurzia ZŠ Karloveská
Exkurzia MŠ Medená
Exkurzia MŠ Podjavorinskej
Práca s počítačom – školenie
Exkurzia bratislavských ZŠ
Exkurzia bratislavských ZŠ
Exkurzia ŠKIŠ
Exkurzia ŠKIŠ
Aktuálne otázky v kniţničnej praxi – pracovný seminár

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

14.6.
21.6.
jún
5.8.
11.8.
18.8.
30.9.
30.9.
17.10.
17.10.
24.10.
27.10.
27.10.
27.10.
8.11.
9.11.
9.11.
15.11.
16.11.
22.11.
22.11.
23.11.
24.11.
24.11.
25.11.
28.11.
29.11.
12.12.

102.
103.
104.
105.

15.12.
16.12.
20.12.
20.12.

Exkurzia MŠ Mišíková
Exkurzia Pedagogickej a sociálnej akadémie
Exkurzia knihovníkov z Veľkej Británie
Exkurzia STARZ-u
Exkurzia STARZ-u
Exkurzia STARZ-u
Exkurzia ZŠ Svrčia
Kniţky okolo nás – hodina informačnej prípravy
Exkurzia Zdruţená škola Gaudeamus, Mokrohájska 1
Exkurzia ZŠ Mokrohájska 3
Exkurzia ZŠ Hlboká
Exkurzia ZŠ Palackého
Exkurzia ZŠ Palackého
Exkurzia ZŠ s vyuč. jazykom nemeckým
Exkurzia ZŠ Nevädzová
Exkurzia ZŠ Podjavorinskej
Exkurzia študentov 1. ročníkov FFUK
Exkurzia ZŠ Nevädzová
Exkurzia študentov 1. ročníkov FFUK
Exkurzia ZŠ Matky Alexie
Exkurzia Gymnázia s vyuč. jaz. maďarským
Exkurzia študentov 1. ročníkov FFUK
Exkurzia ZŠ Palisády
Kniţky okolo nás – orientácia v kniţnici
Exkurzia ZŠ Matky Alexie
Exkurzia Gymnázia s vyuč.jaz. maďarským
Exkurzia ZŠ Nevädzová
Exkurzia účastníkov prednášky Kniha v ţivote ľudí so
špeciálnymi potrebami v ONS
Exkurzia ZŠ Tilgnerova
Exkurzia ZŠ Palisády
Exkurzia ZŠ Devín
Exkurzia ZŠ Devín
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ÚOL
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚOL
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚOL
ÚLM
ÚLM
ÚKCL
ÚKCL
ÚKM+KP SSK, OZPK
SR
ÚLM
ÚLM
ÚKM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚHUL
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚKM+ÚOL+ÚHUL
ÚLM
ÚKM+ÚOL+ÚHUL
ÚLM
ÚKCL
ÚKM+ÚOL+ÚHUL
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚKCL
ÚLM
ÚOL
ÚLM
ÚLM
ÚLM
ÚLM
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III.

Výstavy

106.
107.
108.
109.
110.
111.

17.1.-28.2.
21.3.-11.5.
15.4.-30.12.
22.4.
5.5.-15.7.
30.5.-11.7.

112.

28.6.

113.

4.7.-31.12.

114.
115.

30.9.-30.11.
3.10.-19.10.

116.
117.
118.

27.10.-30.11.
14.11.
14.11.

119.

14.11.

120.

3.12.

121.

5.12.

Emil Sedlák: Spevy Maldororove a Neposlušné ucho
Karol Ondreička: Rovnodennosť
Baroková hudba – vernisáţ výstavy
Statočný cínový vojačik – výstava
Edvard Hagerup Grieg – sprístupnenie výstavy
Miroslav Knap: Pantagruelovská kronika – vernisáţ
výstavy
Potopa v kniţnici – fotoreportáţ zo zatopených skladov
v ÚKCL
Tisíc očí – fotoreportáţ zo ţivota vodiaceho psa a jeho
nevidiaceho pána
105 rokov Mestskej kniţnice v Bratislave – výstavka
Júlia Piačková a Igor Piaček: Tiger a krysa – vernisáţ
výstavy
Svätopluk Mikyta „Doma je doma“ – vernisáţ výstavy
Výstavka fotografií z otvorenia a činnosti ONS
Výstavka fotografií dokumentujúca činnosť výtvarného
krúţku pri ÚNSS
Výstavka prác a výtvarnej činnosti nevidiacich
a slabozrakých občanov
Anjeli v čipke zakliati – výstava paličkovaných čipiek
s názornými ukáţkami prác
Výstava výtvarných diel klientov DSS KAMPINO –
vernisáţ predajnej benefičnej výstavy
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GA
GA
ÚHUL
ÚKCL
ÚHUL
GA
ÚKM+ÚKCL
ÚOL+ONS+Klub
drţiteľov vod. psov
pri ÚNSS
ÚKCL+ÚKM
GA
GA
ÚOL+ONS
ÚOL+ONS
ÚOL+ONS
ÚKCL+Klub
paličkovanej čipky
GA+DSS
KAMPINO
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Príloha č. 2

Edičná činnosť mestskej knižnice za rok 2005
Bibliografické materiály:
Fontána rozprávok / Zost. Zuzana Sekáčová. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – 15
bibliogr. zázn.
Krajina Zázračno / Zost. Eva Kořínková. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – 19
bibliogr. zázn.
Literatúra v talianskom jazyku v kniţničnom fonde Mestskej kniţnice v Bratislave / Zost.
Eva Poliová. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – 60 bibliogr. zázn.
Interné materiály:
Akvizičný poriadok. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005 . – 12 s.
Kniţničný poriadok. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – 8 s.
Plán na rok 2005. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – [8] s.
Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2004. – Bratislava:
Mestská kniţnica, 2005. – 26 s. + 9 tab.
Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za I. Q. 2005. –
Bratislava: Mestská kniţnica, [5] s.
Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za I. polrok 2005. –
Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – [9] s. + 8 tab.
Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za I. – III. štvrťrok 2005.
– Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – [7] s.
Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich do MsK v roku 2005. – Bratislava: Mestská
kniţnica, 2005. – 10 s.
Metodické materiály:
Adresár verejných kniţníc v Bratislave v roku 2005/Zost. Eva Šulajová. – Bratislava:
Mestská kniţnica, 2005. – 9 s.
Prehľad činnosti bratislavských verejných kniţníc za rok 2004 / Zost. Eva Šulajová. –
Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. -9 s. + 12 tab.
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Propagačné materiály:
Akcia pre čitateľov – dočasné zníţenie zápisného od 2. 11.2005 (leták)
Bratislava pre všetkých, Bratislava – mesto, ktoré číta (propagačné letáky na podujatia
a akcie 23. apríla 2005 v Mestskej kniţnici, otázky do čitateľskej súťaţe pre deti i
dospelých)
Mestská kniţnica v Bratislave študentom stredných škôl (leták)
Mestská kniţnica v Bratislave – úsek literatúry pre mládeţ – pozvánka na exkurziu (leták)
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (záloţky)
105 rokov Mestskej kniţnice v Bratislave/Zost. Eva Ďurišová. – Bratislava: Mestská
kniţnica, 2005. – Skladačka.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: 105. výročie zaloţenia MsK / Zost. Eva
Ďurišová. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – Skladačka.
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: 105. výročie zaloţenia MsK / Zost. Eva Ďurišová.
– Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – Skladačka.
Úsek literatúry pre mládeţ: 105. výročie zaloţenia MsK / Zost. Eva Ďurišová. –
Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – Skladačka.
Úsek odbornej literatúry a oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých: 105. výročie
zaloţenia MsK / Zost. Eva Ďurišová. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2005. – Skladačka.
Viazanie diplomových prác (prop. leták)
Oznamy:
Letný výpoţičný čas od 1. júla do 2. septembra 2005
Poplatky za zápisné (inf. leták)
Vianočný výpoţičný čas 2005
Výňatok z Kniţničného poriadku Mestskej kniţnice v Bratislave (inf. leták)
Výpoţičný čas 2005
Zápis a obnova preukazov na rok 2005 (inf. leták)
Zmena výpoţičného času počas jarných prázdnin v ÚLM (leták)

Mestská kniţnica v Bratislave

35

Správa za rok 2005

Názov:
Spracovali:

Upravil a DTP:
Zodp. redaktor:
Zodp. pracovník:
Vydavateľ:
Rok vydania:
Náklad:

Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti
a hospodárenia za rok 2005
Mgr. Emília Moncoľová a Mgr. Eva Šulajová – odborná časť
Ing. Iveta Holešová – finančno-hospodárska časť
Marta Sedláčková – personálna časť
Angelika Rybecká
PhDr. Eva Ďurišová
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
Mestská kniţnica v Bratislave, Klariská 16
814 79 Bratislava 1
2006
40 ex.

Materiál pre vnútornú potrebu knižnice

Mestská kniţnica v Bratislave

36

Správa za rok 2005

