SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A ZÁVEROCH ROZBORU ČINNOSTI
MESTSKEJ KNIŢNICE V BRATISLAVE
ZA ROK 2006
Plánované úlohy Mestskej kniţnice v roku 2006






Medzi hlavné úlohy, ktoré kniţnica plnila v roku 2006, patrili:
doplňovanie kniţničného fondu
sluţby čitateľom
automatizácia a elektronizácia
kultúrno –spoločenské podujatia pre deti, mládeţ a dospelých
metodická, propagačná a edičná činnosť

Hlavné ukazovatele činnosti Mestskej kniţnice v roku 2006
Plán na rok 2006

Skutočnosť
v roku 2006

%
plnenia ročného
plánu

Doplňovanie KF
kúpou (kn.j.)

2 800

3 138

112,1

Čitatelia

11 000

9 600

87,3

Výpoţičky

412 000

406 580

98,7

Ukazovateľ

KNIŢNIČNÝ FOND
Doplňovanie, vyraďovanie, automatizácia
Celkový stav kniţničného fondu Mestskej kniţnice v Bratislave k 31. 12. 2006
predstavoval 290 003 kn.j. v hodnote 18 211 425,30 Sk.
Doplňovanie kúpou a darom
Doplňovanie kniţničného fondu a jeho spracovávanie prebiehalo v úseku fondov
v systéme Dawinci. Nákup kníh a špeciálnych dokumentov sa v roku 2006 realizoval
prostredníctvom akvizičnej komisie, finančne bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR
vo výške 120 000,-Sk a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré na nákup
novej literatúry venovalo 10 000,-Sk. Obidve skutočnosti sa priaznivo odrazili na plnení
ročného plánu nákupu.
Celkový prírastok kniţničného fondu predstavoval 5 608 kn. j. vo finančnej
hodnote 1 145 876,-Sk.
Kniţnica získala kúpou 3 138 kn. j. vo finančnej hodnote 809 557,- Sk, z toho 2 979
kníh a 152 špeciálnych dokumentov. Ročný plán nákupu splnila na 112,1 %.
Tab.: Prehľad priemernej ceny knihy získanej kúpou za posledných 5 rokov
2002
2003
2004
2005
Priemerná cena
kupovanej knihy
v Sk

212,-

230,-

299,-

262,-

2006
258,-

Za posledných 5 rokov sa v Mestskej kniţnici priemerná cena jednej kúpenej knihy
pohybuje v rozmedzí 200,-Sk do 300,-Sk, čo je výsledkom nakupovania literatúry
v kníhkupectvách poskytujúcich výhodné rabaty a zľavy z maloobchodných cien. Rabaty pri
nákupe novej literatúry predstavujú priemerne 15% aţ 30%.
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Do kniţnice dochádzalo 158 titulov časopisov (v 208 exemplároch) v celkovej
finančnej hodnote 166 903,-Sk, z toho 110 slovenských a 48 zahraničných.
MsK získala darom 2 470 kn. j. vo finančnej hodnote 336 319,-Sk, z toho 2 202 kníh
a 268 špeciálnych dokumentov.
Medzi významných darcov kníh patrilo Ministerstvo kultúry SR, Dom zahraničných
Slovákov, Vysoká škola výtvarných umení a mnohí jednotlivci (napr. rodina Lesňáková).
V máji 2006 sa previezol do Mestskej kniţnice bohatý kniţný dar Městské knihovny v Prahe,
ktorý okrem beletrie obsahoval knihy z oblasti umenia, divadla a filmu. Bol určený pre úsek
krásnej a cudzojazyčnej literatúry a úsek hudobnej a umenovednej literatúry.
Vyraďovanie
Úbytok kniţničného fondu z dôvodu zastaralosti, opotrebovanosti a nedobytnosti,
ako aj z dôvodu výsledkov troch elektronických revízií bol v roku 2006 pomerne vysoký,
predstavoval 7 490 kn.j. vo finančnej hodnote 276 583,75 Sk.
Vyradilo sa:
 5 169 kníh z úseku literatúry pre mládeţ (2 500 zastaralých kníh zo skladu a 2 669 kníh
podľa výsledkov elektronickej revízie fondu kníh zo dňa 31.10.2006)
 170 hudobnín z úseku hudobnej a umenovednej literatúry (81 hudobnín kvôli
zastaralosti a nedobytnosti a 89 hudobnín podľa výsledkov elektronickej revízie
hudobnín zo dňa 17.10.2006) a 322 odborných kníh predstavuje štatistické vyrovnanie
fondu kníh podľa výsledkov elektronickej revízie kníh zo dňa 15.12.2006
 329 kníh z úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry
 48 špeciálnych dokumentov z oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých
 1 452 kn.j. (1 449 kníh a 3 mapy) z úseku odbornej literatúry
Automatizácia
Okrem priebeţnej automatizovanej katalogizácie nových prírastkov v hodnotenom
období intenzívne pokračovali prípravné práce na troch úsekoch (viac v časti o jednotlivých
pracoviskách MsK), ako aj samotná retrokatalogizácia v úseku fondov v KIS Dawinci. V roku
2006 bolo ukončené spätné spracovanie fondu hudobnín v ÚHUL, spracovanie kníh v ÚLM
a zvukových kníh v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých. Začala sa retrospektívna
katalogizácia kníh na úseku odbornej literatúry.
V systéme Dawinci bolo k 31. 12. 2006 automatizovane spracovaných 162 452
kn. j. (56 % kniţničného fondu Mestskej kniţnice).

SLUŢBY ČITATEĽOM
Sluţby čitateľom poskytovala kniţnica prostredníctvom špecializovaných pracovísk:
-

úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry (ÚKCL), Laurinská 5 v rozsahu 52,5
hodín týţdenne, od 2. októbra 2006 v rozsahu 55 hodín týţdenne
úseku odbornej literatúry (ÚOL), Klariská 16 v rozsahu 30 hodín týţdenne, od 2.
októbra 2006 v rozsahu 35 hodín týţdenne
oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých (ONS), Klariská 16 v rozsahu 16 hodín
týţdenne
úseku literatúry pre mládeţ (ÚLM), Kapucínska 3 v rozsahu 30 hodín týţdenne, od
2. októbra 2006 v rozsahu 35 hodín týţdenne
úseku hudobnej a umenovednej literatúry (ÚHUL), Kapucínska 1 v rozsahu 30
hodín týţdenne, od 2. októbra 2006 v rozsahu 35 hodín týţdenne

Za čitateľa Mestskej kniţnice v Bratislave sa v roku 2006 zaregistrovalo 9 600
občanov, ktorí si vypoţičali 406 580 dokumentov a kniţnicu navštívili 120 037-krát.
Internetové sluţby vyuţilo 8 399 záujemcov.
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Z celkového počtu čitateľov bolo 85 detí predškolského veku, 1 102 detí do 15 rokov,
1 773 študentov stredných škôl, 2 899 vysokoškolských študentov, 2 591 dospelých
čitateľov, 951 dôchodcov a 169 zrakovo postihnutých čitateľov.
Jeden čitateľ si v priemere vypoţičal 42,4 dokumentov.
Jeden čitateľ v priebehu roka navštívil kniţnicu priemerne 12,5-krát.
V rámci bibliograficko – informačnej sluţby poskytli pracovníci MsK 3 088 informácií.
Tab.: Prehľad počtu čitateľov, výpoţičiek a návštevníkov v Mestskej kniţnici za
posledných 5 rokov

2002
2003
2004
2005
2006

Počet čitateľov
11 703
12 135
12 407
11 281
9 600

Počet výpoţičiek
444 481
445 596
457 639
411 920
406 580

Počet návštevníkov
123 935
127 548
134 867
126 691
120 037

Najväčší pohyb v sledovaných ukazovateľoch nastal v posledných dvoch rokoch.
Klesajúci počet čitateľov kopíruje vývoj spoločnosti a spôsob ţivota, v ktorom knihu vytláčajú
moderné a rýchle informačné technológie. V kombinácii s nedostatočným nákupom nových
kníh do kniţníc ukazovatele klesajú v rámci kniţníc celého Slovenska.
V roku 2006 výkony Mestskej kniţnice ovplyvnila nielen susedná multifunkčná
Univerzitná kniţnica, ale aj 6 mesiacov (marec – august) trvajúca rozsiahla rekonštrukcia
Obchodnej, Kapucínskej ulice a Hurbanovho námestia, ktorá v čase najintenzívnejších prác
(marec – jún) značne obmedzila prístup najmä do úseku literatúry pre mládeţ a úseku
hudobnej a umenovednej literatúry nachádzajúcich sa na Kapucínskej ulici a zároveň
odradila i tých čitateľov, ktorí chceli vyuţiť sluţby úseku odbornej literatúry na Klariskej ulici.
Následné zatvorenie úseku literatúry pre mládeţ a úseku hudobnej literatúry počas
dvoch letných mesiacov (3.7. – 31.8. 2006) ešte viac ovplyvnilo sledované štatistické údaje.
Študovňa úseku odbornej literatúry neposkytovala sluţby od 1.7. do 31.8., výpoţičky ÚOL
boli zatvorené od 1.8. do 31.8., oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých neposkytovalo
sluţby od 17.7. do 31.8. Pracoviská boli zatvorené kvôli intenzívnym prácam (príprava,
revízie) na automatizácii kniţničného fondu i kvôli čerpaniu dovoleniek pracovníkov. V tomto
období zabezpečoval sluţby čitateľom úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry v rozsahu 30
hodín týţdenne.
Spektrum sluţieb
Mestská kniţnica poskytovala knihovnícke sluţby (výpoţičné, bibliograficko –
informačné, rezervovanie literatúry, poradenské a kopírovacie sluţby), odborné
elektronické a relaxačné sluţby (OPAC, internet, el. pošta, počúvanie zvukových
dokumentov), špeciálne sluţby pre zrakovo postihnutých občanov (výpoţičné,
rezervovanie zvukových kníh, OPAC a internet na PC s hlasovým výstupom) a doplnkové
sluţby pre poslucháčov vysokých škôl (viazanie diplomových prác).
Zmeny v sluţbách:
- od februára 2006 sa predĺţil výpoţičný čas v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých
– kaţdá streda je od 14,00 do 18,00 hod. vyčlenená na prácu s deťmi zo ZŠI pre
slabozrakých a nevidiacich a organizované podujatia
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-

-

v apríli 2006 sa sprístupnil bezplatný internet pre deti a mládeţ v úseku literatúry pre
mládeţ (jeho pouţívanie upravujú Pravidlá pre pouţívanie internetu pre čitateľov do
15 rokov)
od 1. júna 2006 sa sprístupnil internet v študovni úseku odbornej literatúry, zároveň
sa na všetkých internetových staniciach v kniţnici (13 PC) začal poskytovať bezplatný
internet pre registrovaných čitateľov kniţnice (v platnosti je nový Internetový
poriadok)
verejnosť bez platného čitateľského preukazu vyuţívala internetové sluţby za mierny
poplatok na 8 PC v úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry a v úseku hudobnej
a umenovednej literatúry
v júni sa na všetkých pracoviskách sprístupnila čitateľská anketa pre dospelých aj
deti zameraná na sluţby a činnosť kniţnice. Trvala do 31.10. 2006 a jej výsledky
budú vyuţité pri skvalitňovaní sluţieb kniţnice
čitatelia mali k dispozícii prístup k viacerým elektronickým zdrojom (viac v časti
Automatizácia a elektronizácia – elektronické zdroje a multimediálne pracovisko)
od 2. októbra 2006 sa v úsekoch odbornej literatúry, literatúry pre mládeţ a hudobnej
a umenovednej literatúry predĺţil výpoţičný čas o 5 hodín týţdenne (v pondelok,
stredu a štvrtok je otvorené od 12,00 do 19,00 hod., v utorok a piatok od 10,00 do
17,00 hod.). V úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry sa výpoţičný čas predĺţil
o 2,5 hod. týţdenne – kaţdý pracovný deň je otvorené od 8,00 do 19,00 hod.
14. novembra 2006 mesto slávnostne otvorilo zrekonštruovanú časť Michalskej
priekopy – Letnú čitáreň Červený rak, ktorá sa vrátila do uţívania Mestskej kniţnice.
Redakcia Bratislavských novín darovala čitárni tzv. novinového koňa
symbolizujúceho premenu Bratislavských novín na týţdenník a čítania. Čitáreň začne
poskytovať sluţby verejnosti v závislosti od počasia v jarných mesiacoch 2007
od 6. novembra do konca roka 2006 kniţnica vyšla v ústrety občanom zníţením
zápisného poplatku za registráciu v kniţnici

ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY (ÚKCL)
Čitatelia a sluţby
V úseku sa v roku 2006 zaregistrovalo 4 000 čitateľov (o 635 menej ako v roku
2005), z nich bolo 1 236 študentov VŠ, 401 študentov SŠ, 743 dôchodcov a 1 580
pracujúcich dospelých.
V priebehu roka čitatelia zrealizovali 170 112 výpoţičiek (o 2 094 viac ako v minulom
roku), z toho 146 422 absenčných domov (86,1%) a 23 690 prezenčných v študovni a čitárni
(13,9%).
Výpoţičky tvorilo 119 091 kníh (70%) - z toho bolo 15 136 kn. j. odbornej literatúry a
103 955 kn. j. krásnej literatúry - 50 845 časopisov (29,9%) a 176 špeciálnych dokumentov máp (0,1%).
Jazykové zloţenie absenčných výpoţičiek: v jazyku slovenskom a českom 106 353,
v anglickom 3 861, v maďarskom 3 226, v nemeckom 2991 a v inom 870. Z fondu Goetheho
inštitútu (učebnice nemeckého jazyka) sa poţičalo 559 kn. j.
Na jedného čitateľa pripadalo 43 výpoţičiek.
Pracovníci poskytli 1 405 bibliografických a 372 faktografických informácií.
Informácie boli v prevaţnej miere zamerané na históriu Bratislavy a Slovenska, dejiny sveta
a literatúry, cestovanie.
Zo špeciálnych sluţieb čitatelia najviac vyuţívali rezervovanie literatúry,
kopírovanie a internet.
V roku 2006 pracovníci z evidovaných 706 poţiadaviek na rezerváciu literatúry
vybavili 557.
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Z kniţničného fondu bolo vyhotovili 5 972 xerokópií.
Výrazne sa zvýšil záujem o internetové sluţby - najmä keď sa pre registrovaných
čitateľov začali poskytovať bezplatne (poplatky sú len za tlač z internetu a diskety). Internet
vyuţilo 5 067 pouţívateľov, čo je o 1 248 viac ako v minulom roku. Internetové sluţby sa
poskytovali na 4 PC.
Čitatelia v priebehu roka navštívili úsek 44 121-krát (o 141 viac ako v minulom
roku), z toho 34 362-krát absenčne, 4 692 prezenčne a spomínaných 5 067 pouţívateľov
prišlo do kniţnice kvôli internetu.
Jeden čitateľ navštívil ÚKCL za rok priemerne 11-krát.
Práca s kniţničným fondom
V roku 2006 pribudlo do kniţničného fondu ÚKCL 2 835 kn.j. vo finančnej
hodnote 494 042,-Sk, z toho kúpou 1 323 kn.j. a darom 1 512 kn.j.
Úseku sa podarilo získať sponzorský dar vo výške 10 000,-Sk z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Bol určený na nákup novej literatúry.
Úbytok fondu ÚKCL v roku 2006
tvorilo 329 kníh vyradených z dôvodu
opotrebovanosti.
Pri získavaní kniţných darov i časopisov úsek spolupracoval s Goetheho inštitútom
i s Maďarským kultúrnym inštitútom v Bratislave.
V priebehu roka sa pracovníci neustále venovali práci s fondom po minuloročnej
potope (v úseku fondov sa stále spracovávali darované knihy), tvorili kľúčové slová na
vybrané tituly, v sklade sa cudzojazyčný fond prekladal z abecedného do číselného radenia.
V súvislosti s automatizáciou kniţničného systému sa zintenzívnili prípravné práce v celom
kniţničnom fonde.
Zábudlivým čitateľom bolo zaslaných 1 063 upomienok o nutnosti vrátenia literatúry,
z toho 313 riaditeľských.

ÚSEK ODBORNEJ LITERATÚRY (ÚOL)
Čitatelia a sluţby
V úseku sa v roku 2006 zaregistrovalo 2 200 čitateľov (o 466 menej ako v roku
2005), z nich bolo 1 021 študentov VŠ, 406 študentov SŠ, 647 pracujúcich dospelých a 126
dôchodcov.
Čitatelia v priebehu roka zrealizovali 43 793 výpoţičiek (o 8 906 menej ako
v minulom roku).
Výpoţičky tvorilo 34 632 kníh (79,1%), 8 855 periodík (20,2%) a 306 špeciálnych
dokumentov (0,7%). Z celkového počtu výpoţičiek bolo 33 012 absenčných (75,4%)
a 10 781 prezenčných (24,6%).
Na jedného čitateľa priemerne pripadalo 20 výpoţičiek.

V rámci písomnej bibliograficko – informačnej sluţby poskytli pracovníci 283
informácií, v ktorých odporučili 1 415 kn. j. Poskytli aj 49 individuálnych odborných
konzultácií- aj na základe tematickej kartotéky v študovni, do ktorej doplnili 993 nových
záznamov.
Z ďalších sluţieb čitatelia vyuţívali najmä kopírovanie a internet (aj v ONS), po
ktorom surfovalo 687 pouţívateľov.
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Čitatelia v priebehu roka navštívili úsek odbornej literatúry 22 419-krát (o 2 506
menej ako v roku 2005).
Jeden čitateľ navštívil ÚOL za rok priemerne 10-krát.
Práca s kniţničným fondom
V roku 2006 pribudlo do kniţničného fondu ÚOL 1 142 kn. j. vo finančnej hodnote
283 314,-Sk, z toho 723 kúpou a 419 kn.j. darom.
Z dôvodu zastaralosti, opotrebovanosti a strát bolo vyradených 1 449 kníh a 3 mapy
(spolu 1452 kn. j.).
Do úseku odbornej literatúry dochádzalo 64 periodík (5 denníkov a 59 časopisov,
v rámci nich 5 krajanských a 11 regionálnych).
V záujme ochrany a urýchlenia obratu kniţničného fondu pracovníci zaslali čitateľom
zaslalo 624 upomienok, z toho 175 riaditeľských. Upomínalo sa 1 628 nevrátených
dokumentov.

ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH (ONS)
Čitatelia a sluţby
V roku 2006 sa v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých zaregistrovalo 169
čitateľov (o 3 menej ako v roku 2005), z nich bolo 152 dospelých a 17 detských
a mládeţníckych pouţívateľov.
Čitatelia si v priebehu roka vypoţičali 63 514 kn.j. (o 11 803 viac ako v minulom
roku), z toho bolo 63 462 absenčných (99,9%) a 52 prezenčných (0,1%) výpoţičiek.
Výpoţičky tvorilo 77 kníh (0,1%), 622 časopisov (1,0%), 941 CD platní (1,5%)
a 61 874 magnetofónových kaziet – zvukových kníh (97,4%).
Na jedného čitateľa pripadalo 375,8 výpoţičiek kniţničných jednotiek, resp.
61,5 poţičaných titulov.
Internetové sluţby na špeciálnom PC s hlasovým výstupom vyuţilo 31 pouţívateľov.
V priebehu roka navštívili čitatelia ONS 1 392-krát (o 239-krát viac ako v roku 2005).
Jeden čitateľ navštívil za rok ONS priemerne 8- krát.
Začiatkom roka sa v ONS rozšíril výpoţičný čas aj na stredu, počas ktorej sa
poskytujú sluţby ţiakom ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých zo Svrčej ul. Samostatný deň
vyčlenený na túto prácu umoţnil pracovníčke oddelenia venovať viac času deťom a ich
poţiadavkám na detskú literatúru a povinné čítanie. Zároveň poskytol väčšie moţnosti pre
organizáciu detských podujatí, ktoré sa konali buď priamo v ONS alebo v spoločenskej
miestnosti ÚLM.
Práca s kniţničným fondom
Fond ONS je zloţený prevaţne zo zvukových kníh získaných formou dlhodobej MVS
na základe dohody o spolupráci so SNK MH v Levoči a z vlastného fondu získaného kúpou
alebo darmi.
V roku 2006 pribudlo do vlastného fondu 130 titulov kn.j. vo finančnej hodnote
49 240,-Sk, z toho 8 kúpou a 122 darom (5 kníh a 125 špeciálnych dokumentov – mg kaziet
a CD platní). Vyradených bolo 48 špeciálnych dokumentov, z toho 45 kaziet a 3 CD platne.
V roku 2006 ONS odoberalo 11 časopisov (3 zvukové, 3 vo zväčšenej čiernotlači, 2
odborné tlačené, 2 v Braillovom písme a 1 CD).
Pre potreby čitateľov ONS a ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých sa v načítavacom
pracovisku načítalo na CD a vo formáte MP3 9 kníh.
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Tri knihy načítali dobrovoľníčky:
Július Satinský: Polstoročie s Bratislavou (načítala Adriana Makýšová)
Literárna výchova 8 (načítala Frederika Belanová)
Literárna výchova 9 (načítala Adriana Makýšová)

V rámci grantu MK SR a v spolupráci s Rádiom Devín sa podarilo načítať ďalšie knihy:
 Július Satinský: Chlapci z Dunajskej ulice (načítal Dado Nagy)
 Igor Janota: Bratislavské rarity (načítal Dado Nagy)
 Peter Holka: Normálny cvok (načítal Robert Roth)
 Klára Jarunková:Jediná (načítala Silvia Neúročná)
Ďalšia literatúra bola dodaná na načítanie Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska:
 André Minninger: Záhada smrtiaceho talizmanu
 Mariana Grznárová: Dvaja na ceste

ÚSEK LITERATÚRY PRE MLÁDEŢ (ÚLM)
Čitatelia a sluţby
V roku 2006 sa v úseku literatúry pre mládeţ zaregistrovalo 2 455 čitateľov (o 396
menej ako v roku 2005), z toho 85 detí predškolského veku, 1 102 detí do 15 rokov, 823
stredoškolských a 210 vysokoškolských študentov, 172 pracujúcich dospelých a 63
dôchodcov.
V priebehu roka si čitatelia vypoţičali 102 723 dokumentov (o 9 056 menej ako
v minulom roku), z toho 89 528 kníh (87,2%) a 13 195 časopisov (12,8%). Z celkového počtu
bolo 86 012 absenčných (83,7%) a 16 711 prezenčných výpoţičiek (16,3%).
Na jedného čitateľa pripadalo 41,8 výpoţičiek.
Internetové sluţby poskytované na dvoch počítačoch v študovni (pre registrovaných
čitateľov zadarmo) vyuţilo 633 pouţívateľov.
V rámci konzultačných sluţieb a poskytovania bibliografických informácií pracovníci
zodpovedali 734 dotazov, na ktoré poskytli 1 171 príslušných informácií.
Do predmetovej kartotéky v študovni a v oddelení odbornej literatúry zaradili 313
tematických hesiel zo 114 nových kníh.
V roku 2006 navštívili čitatelia ÚLM 41 323-krát (v porovnaní s minulým rokom o
2 455-krát menej).
Jeden čitateľ za rok navštívil ÚLM priemerne takmer 18-krát.
Práca s kniţničným fondom
V roku 2006 pribudlo do fondu ÚLM 851 kníh vo finančnej hodnote 148 119,-Sk,
z toho 720 kúpou a 131 darom.
Z dôvodu strát, opotrebovanosti a výsledkov elektronickej revízie bolo vyradených
5 169 kníh.
V priebehu roka odovzdali pracovníci do knihárskej dielne na opravu a viazanie 135
poškodených zväzkov, z väzby sa vrátilo 235 opravených kníh.
Pokračovali v prípravných prácach na automatizáciu kniţničného fondu (tvorba
kľúčových slov a triednikov MDT do kníh) i v kontrole a zakladaní uţ spracovaných kníh.
V úseku sa v čase od 30. júna do 17. októbra 2006 uskutočnila čiastková revízia
kniţničného fondu zameraná na všetky knihy ÚLM (sklad, suterén, prízemie a študovňa).
Revízia sa uskutočnila automatizovaným i klasickým spôsobom. Na základe výsledkov
revízie sa počet kníh vo fonde ÚLM k 31.10.2006 zredukoval o 2 669 zväzkov. Podrobná
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zápisnica z revízie kniţničného fondu je uloţená v ÚLM, na sekretariáte riaditeľa, v archíve
Mestskej kniţnice a v úseku fondov.

ÚSEK HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY (ÚHUL)
V úseku sa v roku 2006 zaregistrovalo 776 čitateľov (o 181 menej ako v roku 2005),
z nich bolo 432 vysokoškolských a 143 stredoškolských študentov, 152 pracujúcich
dospelých a 49 dôchodcov.
Čitatelia v priebehu roka zrealizovali 26 438 výpoţičiek (o 1 275 menej ako
v minulom roku), z toho 9 245 absenčných (35%) a 17 193 prezenčných (65%).
Výpoţičky tvorilo 18 614 kníh (70,4%), 1 832 periodík (6,9%) a 5 992 špeciálnych
dokumentov (22,7%).
Na jedného čitateľa pripadalo 34 výpoţičiek.
V rámci bibliograficko – informačnej sluţby pracovníci poskytli 294 bibliografických
informácií.
Internetové sluţby v hudobnom a internetovom štúdiu vyuţilo počas roka na 4 PC
2 012 záujemcov.
Čitatelia v priebehu roka navštívili úsek hudobnej a umenovednej literatúry 10 813krát (o 2 042-krát menej ako v roku 2005).
Jeden čitateľ navštívil ÚHUL v priebehu roka priemerne 14-krát.
Práca s kniţničným fondom
V roku 2006 pribudlo do fondu ÚHUL 650 kn.j. vo finančnej hodnote 171 162,-Sk,
z toho 364 kn.j kúpou a 286 kn.j. darom.
Prirodzený úbytok fondu z dôvodu elektronickej revízie, opotrebovanosti a strát tvorilo
170 hudobnín.
V úseku odoberali 30 ks odborných periodík a jeden denník.
Počas celého roka dochádzalo k reorganizácii dokumentov umenovednej študovne
a voľného výberu. Časť kníh z umenovednej študovne sa presunula sa do voľného výberu
a málo pouţívané knihy z voľného výberu do skladu. Súčasne so zmenami lokácie
prebiehala aj oprava príslušného poľa v katalógu Dawinci. Priebeţne boli opravované
chybné alebo dopĺňané nové kľúčové slová. V apríli prebehla kontrolná revízia kniţničného
fondu v umenovednej študovni, ktorej cieľom bolo overenie spoľahlivosti čítačky čiarových
kódov.
Automatizovane spracované kniţničné jednotky boli okamţite zakladané, rovnako boli
zakladané aj kniţné lístky podľa pracovísk ÚHUL. Rekatalogizované hudobniny boli v prvom
polroku zaraďované ešte podľa starých signatúr, nové kniţné lístky podľa nových
prírastkových čísel. Počas rekatalogizácie podľa zistenia a poţiadaviek pracovníčok úseku
fondov sa podľa moţností dopĺňajú chýbajúce časti dokumentov.
Od 30 júna do 17. októbra 2006 sa uskutočnila čiastková revízia kniţničného fondu
ÚHUL zameraná na všetky noty - hudobniny v sklade, aj na tie, ktoré boli vypoţičané. Podľa
výsledkov revízie sa fond hudobnín k 17. 10. 2006 zredukoval o 89 zväzkov z dôvodu
duplicitne spracovaných záznamov, nedobytných výpoţičiek a fyzickej absencie. Podrobná
zápisnica z revízie kniţničného fondu je uloţená v ÚHUL, na sekretariáte riaditeľa, v archíve
Mestskej kniţnice a v úseku fondov. V letných mesiacoch sa zrealizovalo aj prestavanie
fondu hudobnín podľa nových ID čísel.
ÚHUL pokračoval v plnení úloh projektu automatizácie MsK. Zrekatalogizované boli aj
hudobniny veľkosti „C“ a „D“, začala sa rekatalogizácia depozitných hudobnín pozostalosti
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J.N.Batku. Tieto práce boli prerušené nutnosťou urýchleného prekladu názvov hudobnín
kvôli spusteniu automatizovaného katalógu hudobnín.
Od septembra sa na dvoch stanovištiach sprevádzkoval pre pouţívateľov
automatizovaný katalóg OPAC.

AUTOMATIZÁCIA A ELEKTRONIZÁCIA
Napĺňanie programu elektronizácie a informatizácie Mestskej kniţnice v Bratislave
patrí k hlavným prioritám rozvojových zámerov. Jeho cieľom je modernizácia a racionalizácia
poskytovaných sluţieb verejnosti.
Nákup techniky, zabezpečovanie technológií a softvéru
V zmysle plánu nákupu hardvéru, spotrebného materiálu, potrebných programov, ako
aj zabezpečovania plynulej prevádzky sme počas roka 2006 uskutočňovali nielen akvizíciu
výpočtovej techniky, ale i rozšírenie antivírového programu NOD a nového komunikačného
a bezpečnostného systému 602 LAN SUITE. Nákup prebiehal v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní a spracovanej internej Smernice č. 1 a 2/2006.
Kniţnica v roku 2006 rozšírila majetok o 13 PC, notebook, dataprojektor, skener, 4
laserové a 1 farebnú tlačiareň, diaľkový snímač čiarových kódov, 2 ks čítačky čiarových
kódov, 2 ks registračné tlačiarne, náhradný zdroj a hard disk k serveru. Nová výpočtová
technika bola pouţitá na opravu, posilnenie a rozšírenie internetových sluţieb pre
pouţívateľov, na prácu vnútrokniţničných pracovísk, na prípravu automatizovaného
výpoţičného procesu a modernizáciu školení zamestnancov v oblasti informačných
technológií (IT).
V 2. polroku bolo v úseku hudobnej a umenovednej literatúry zriadené multimediálne
pracovisko, jeho vyuţívanie v praxi však poukázalo na potrebu doplnenia kvalitnejšou
technikou v nasledujúcom období. V závere roka v súvislosti s rozšírením automatizovaných
sluţieb (Opac, internet, príprava automatizovaných výpoţičiek) sme boli nútení urýchlene
riešiť otázku získania kvalitného servera pre zosieťované pracoviská v troch budovách. Nový
server bude po inštalácii potrebných programov a nastavení uvedený do prevádzky v januári
2007.
Inštaláciu a údrţbu vnútornej siete, serverov a výpočtovej techniky zabezpečuje pre
kniţnicu komerčná firma na zmluvnom základe. V auguste a septembri bol uskutočnený
audit a rozšírenie vnútornej počítačovej siete v troch budovách na Klariskej 16, Kapucínskej
1 a 3.
Automatizovaný kniţnično-informačný systém Dawinci
V roku 2006 bola inštalovaná nová vyššia verzia modulového KIS Dawinci, ktorá posilnila
niektoré funkcie a nastavenia systému.
Automatizovaná revízia v ÚHUL a ÚLM
V júni sa uskutočnila príprava automatizovanej revízie kníh a hudobnín na dvoch
pracoviskách v ÚLM a ÚHUL (menovanie revíznych komisií, spracovanie návodu, postupu
a harmonogramu revízií, vytvorenie samostatných čiastkových revízií v programe Dawinci,
testovanie diaľkových čítačiek, zaškolenie pracovníkov – práca s čítačkami čiarových kódov,
spracovanie poţičaných dokumentov v module Výpoţičky). Samotná fyzická inventúra bola
realizovaná v mesiacoch júl - september, etapa pátrania po chýbajúcich kniţničných
jednotkách bola uzavretá definitívnym zoznamom strát, ich vyradením a spísaním zápisníc
v októbri a novembri 2006. Vyhodnotenie revízie a návrhy opatrení boli prerokované na
gremiálnej porade riaditeľa v novembri 2006.
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Automatizovaný katalóg Opac
V roku 2006 začala výraznejšia spolupráca s programátorom systému Dawinci na
úprave i odstránení nedostatkov vyhľadávania v automatizovanom katalógu OPAC. Na
jednej strane majú pouţívatelia k dispozícii nový prehľadnejší dizajn modulu, na druhej
strane boli zmenené moţnosti a funkcie vyhľadávania dokumentov, na čo bolo potrebné
čitateľov neustále upozorňovať a pomáhať im. Inštalácia, úpravy a korekcie nového Opacu
prebiehali za rutinnej prevádzky a znamenali veľký nápor na činnosť a trpezlivosť
pracovníkov sluţieb, najmä v úseku hudobnej a umenovednej literatúry (v súvislosti
s prestavením fondu hudobnín je ich vyhľadávanie moţné uţ len prostredníctvom počítača).
Zohľadnili sme praktické pripomienky z praxe a na základe internej dohody sme pristúpili v
úseku fondov k retrospektívnemu doplňovaniu nového poľa vo formulári hudobnín – preklad
názvu. Tento údaj bude v roku 2007 implementovaný aj do modulu Opac. Inovácia Opacu si
vyţiadala zaškolenie pracovníkov sluţieb (november), spracovanie nového návodu na
pouţívanie automatizovaného katalógu, vydanie informačného letáku pre pouţívateľov, ako
aj vystavenie nového helpu (pomoc) na internete.
Automatizácia výpoţičného procesu
V súvislosti s časovým posunom komplikovanejšej automatizovanej revízie kníh
v úseku literatúry pre mládeţ sa oddialil termín prípravných prác na automatizácii výpoţičiek,
ako aj testovanie pripraveného výpoţičného modulu. Plánované zahájenie
automatizovaného výpoţičného procesu v dvoch úsekoch od 1. 1. 2007 sa odkladá na 2.
štvrťrok 2007. Intenzívnejšia prípravná činnosť sa uskutočnila v závere roka 2006. Zakúpila
sa potrebná technika a výpoţičné pulty, montáţ a inštalácia sa uskutoční začiatkom roka
2007. V decembri boli s vedúcimi sluţieb uskutočnené dve metodické porady so zameraním
na analýzu súčasného výpoţičného procesu a jeho aplikáciu vo výpoţičnom module
Dawinci. Dohodnuté zámery a poţiadavky boli postúpené programátorovi na nastavenie vo
výpoţičnom module. Išlo o tieto nastavenia: úprava karty čitateľa, špecifikácia pracovísk
a špecifikácia čísla legitimácie, kategorizácia čitateľov, stav titulu, potvrdenka o výpoţičke
a potvrdenka o vrátení dokumentov, výpoţičné lehoty a stav poţičateľnosti dokumentov,
poplatky MsK.
Internetové sluţby
Mestská kniţnica v tomto roku pristúpila k výraznému rozšíreniu a posilneniu
internetovej sluţby. Internet pre pouţívateľov je k dispozícii na všetkých pracoviskách
kniţnice (13 PC). Zmena v chápaní tejto sluţby sa odrazila v prístupe k internetu a k jeho
vyuţívaniu ako externého zdroja odborných a zábavných informácií, ktoré kniţnica poskytuje
v symbióze s tradičnými tlačenými dokumentmi.
Registrovaným pouţívateľom kniţnice sú sluţby internetu poskytované zadarmo.
Pouţívatelia z radov verejnosti majú moţnosť za mierny poplatok vyuţívať 8 pracovných
staníc na hľadanie zamestnania, preberanie a vyplňovanie elektronických tlačív, pre potreby
získavania odborných informácií a na vyuţívanie elektronickej komunikácie. Verejne
prístupné miesta na internet sú na dvoch pracoviskách – v úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry a úseku hudobnej a umenovednej literatúry.
V súvislosti s výraznejšími zmenami poskytovaných internetových sluţieb sa
v priebehu roka menili aj podmienky vyuţívania internetu v priestoroch kniţnice a s tým
súvisiace vnútorné predpisy (vo februári boli inovované Zásady pouţívania internetu v MsK,
v apríli boli vydané Pravidlá pre pouţívanie internetu pre čitateľov do 15 rokov). Od júna
2006 je platný úplne nový Internetový poriadok, ktorý upravuje poskytovanie internetových a
počítačových sluţieb čitateľom i neregistrovaným pouţívateľom Mestskej kniţnice v
Bratislave na jej jednotlivých pracoviskách.
O zmene podmienok poskytovania internetových sluţieb boli pouţívatelia informovaní
prostredníctvom oznamov na pracoviskách, vydaného letáku Internetové sluţby v Mestskej
kniţnici v Bratislave i na webovej stránke MsK.
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V 2. polroku 2006 sa vyskytli problémy s pripojením na internet na troch
pracoviskách v budovách na Klariskej a Kapucínskej ulici. V priebehu septembra a októbra
sme sa intenzívne snaţili o diagnostikovanie prerušovaného dodávania internetu – kontrola
technických zariadení: server, testovací modem, nastavenie internetu, revízia elektriny
a elektrického napätia. Napriek písomnej reklamácii adresovanej dodávateľovi, kontrole
nášho správcu, viacerých technikov, ako i platenej technickej kontrole dodávateľa
internetovej sluţby T Com (sluţba Flat Standard), sa nepodarilo zistiť príčinu prerušovania
pripojenia na internet. Nedostatky sa začali prejavovať po rekonštrukcii Kapucínskej ulice
v auguste 2006, takţe pripadá do úvahy aj skutočnosť spojená s otrasmi budov, ktoré
vyvolávajú električky v tejto lokalite (server je umiestnený na Kapucínskej ul. 3). Riešenie
vidíme v zmene dodávateľa a v pripojení optickými káblami na akademickú sieť SANET, čo
si však vyţiada výraznejšie finančné nároky na internetovú sluţbu (počiatočná investícia
pripojenia + vyššie paušálne platby).
Napriek vyššie uvedeným nedostatkom si pouţívanie internetu a počítačov
v Mestskej kniţnici našlo svojich pouţívateľov z radov čitateľov i verejnosti. Aj napriek
rozšíreniu tejto sluţby na všetky pracoviská nie vţdy môţeme uspokojiť všetkých záujemcov.
Na základe tejto skutočnosti uvaţujeme o ďalšom posilnením internetu pre pouţívateľov
prostredníctvom nových PC, ako i vytvorením WIFI zóny v študovniach.
Webová stránka kniţnice
V súvislosti s doriešením otázky štandardizácie, prístupnosti a inovácie nášho
webového sídla sme sa koncom roka 2005 rozhodli pre tvorbu novej informačnej a grafickej
štruktúry a spoločne so spracovateľom sme pripravili nový - kvalitatívne vyšší obsah a dizajn
stránky. Prezentáciu sme zamerali predovšetkým na potreby pouţívateľa (pracoviská,
výpoţičný čas, sluţby, aktuality, podujatia, formuláre pre pouţívateľov, anglická verzia).
Nová webová stránka bola sprístupnená na internete v marci 2006. Stránku sme prihlásili do
súťaţe TOP Weblib 2005 (celoslovenská súťaţ webových sídiel kniţníc) a v rámci
odborného hodnotenia sme sa v kategórii verejné a školské kniţnice umiestnili na druhom
mieste a získali aj cenu Sympatia 2005 (verejné hodnotenie).
Do webovej stránky sme v máji 2006 implementovali aj hlavičkový skript, ktorý určuje
identitu a príslušnosť kniţnice k mestu a zriaďovateľovi (Magistrát hlavného mesta
Bratislavy).
Stránka je veľmi ţivý a dynamický mechanizmus. Priebeţnú aktualizáciu (oznamy,
podujatia, zmeny) nám na základe našich podkladov v rámci platenej sluţby zabezpečuje
spracovateľ stránky. Pôvodný zámer programátora KIS Dawinci vyvinúť funkčný redakčný
systém na aktualizáciu webu, v ktorom budú pracovníci kniţnice sami realizovať aktuálne
zmeny, sa v roku 2006 nepodarilo naplniť. Úloha zabezpečiť redakčný systém na tvorbu
a aktualizáciu webovej stránky prechádza do nasledujúceho obdobia.
Elektronické zdroje a multimediálne pracovisko
V rámci komplexnosti a modernizácie sluţieb pouţívateľom Mestská kniţnica okrem
internetu reálne uvaţuje o poskytovaní nových foriem informácií prostredníctvom vlastných
a externých elektronických zdrojov. Na uplatnenie tohto zámeru uţ kniţnica uskutočnila
konkrétne kroky.
Nadviazali sme spoluprácu s firmou Albertina Icome za účelom nákupu
licencovaného prístupu k elektronickým knihám, príručkám a encyklopédiám. Výsledkom
rokovaní je dosiahnutie výhodnejšej cenovej ponuky na prístup k databázam svetového
producenta Oxford University Press v anglickom jazyku pre všetky bratislavské verejné
kniţnice. Výber týchto databáz bol zvolený na základe úspešnej odozvy od pouţívateľov
v roku 2005, kedy MsK prostredníctvom firmy Albertina Icome pripravila skúšobný mesačný
prístup k trom databázam tohto producenta. V máji 2006 sme pripravili projekt prístupu
k databázovým elektronickým zdrojom OUP z oblasti humanitných vied a výtvarného
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umenia. Z finančných dôvodov projekt nebol realizovaný, v roku 2007 sa pokúsime získať
sponzorské prostriedky na zakúpenie tejto svetovej databázy.
V priebehu mesiacov máj a jún sme pre našich pouţívateľov pripravili na
internetových pracoviskách skúšobný prístup do databázy elektronických kníh Gale Virtual
Reference Library. Kolekcia databázy obsahovala vyše 700 kniţných titulov z rôznych
vedných odborov v anglickom jazyku.
V roku 2006 sme zriadili aj multimediálne pracovisko v úseku hudobnej
a umenovednej literatúry, kde sprístupňujeme pouţívateľom nové moderné elektronické
sluţby. Na pracovisku je moţnosť pracovať s počítačom pri vyhľadávaní odborných
informácií z internetu a vlastných zdrojov (CD Romy, DVD filmy), moţnosť skenovať
potrebné údaje z dokumentov a posielať ich na svoje mailové adresy, moţnosť farebnej
tlače. Prax ukazuje, ţe multimediálnu študovňu bude potrebné vybaviť kvalitnejšou
technikou (skener na formát A3, kvalitnejšia laserová farebná tlačiareň). Zámer, ktorý
predpokladal aj prístup do databázy Grove Art Online, sa nám však v tomto roku nepodaril
splniť. V ďalšom období bude dominovať úloha rozšíriť obsahovú stránku multimediálneho
pracoviska a získavať prístupy do celonárodných a platených elektronických databáz, ako aj
obstarať ďalšie multimediálne zdroje.
Školenia v oblasti IT
Nové formy práce s informáciami v kniţniciach si vyţadujú kvalifikovaný personál.
K odborným vedomostiam pristupuje aj nevyhnutnosť znalostí a zručností v oblasti
moderných informačných a komunikačných technológií. S razantnejším nástupom výpočtovej
techniky, automatizácie a elektronizácie si určila kniţnica v ročnom pláne činnosti aj
permanentné vzdelávanie pracovníkov v oblasti IT a KIS.
Interné školenia:
V marci 2006 MsK spracovala a podala na Ministerstvo kultúry SR grantový projekt:
„Školenie pracovníkov bratislavských verejných kniţníc v oblasti informačných technológií, 1.
etapa“. Projekt sledoval zámer zaškoliť pracovníkov tých kniţníc v Bratislave, ktoré sú
v metodickej gescii Mestskej kniţnice a doteraz nemali moţnosť výraznejšie pracovať s
počítačom a internetom. Ţiaľ, táto aktivita nebola zo strany MK SR podporená a nezískala
potrebnú finančnú dotáciu. Z tohto dôvodu Mestská kniţnica v mesiaci jún 2006 zabezpečila
kurzy – základy práce s PC a základy internetu len pre svojich zamestnancov. V rámci troch
týţdenných cyklov (16 hodín týţdenne) sa preškolilo v priestoroch kniţnice 22 pracovníkov.
Náplň kurzu bola zameraná na prácu v systéme Windows, prácu s adresármi a obrázkami
(vytvorenie, premiestňovanie, kopírovanie, uloţenie), ako aj na vyhľadávanie odborných
a knihovníckych informácií na internete a prácu s elektronickou poštou v programe MS
Outlook. Odborní prednášatelia boli zabezpečení prostredníctvom komerčnej firmy a na
účely školenia sme organizačne pripravili priestory hudobného a internetového štúdia (7
počítačov, notebook, dataprojektor, premietacie plátno, základný návod). Zúčastnení
pracovníci hodnotili školenie veľmi pozitívne, po jeho absolvovaní sú pripravení na
vyuţívanie elektronickej komunikácie a na pomoc pouţívateľom pri vyhľadávaní informácií
na internete. Uvedený kurz chápeme ako základné východisko k ďalšiemu doškoľovaniu
pracovníkov v oblasti textových a tabuľkových editorov a v kniţničnom programe Dawinci.
Vonkajšie školenia a kurzy v oblasti IT:
Mestská kniţnica zabezpečila účasť 3 pracovníkov sluţieb na bezplatnom kurze
Základy internetu, ktorý sa konal 30. 1. – 3. 2. 2006 v Stredisku dištančného vzdelávania
STU Bratislava. Účastníčky kurzu získali certifikát o jeho absolvovaní.
Tri pracovníčky Mestskej kniţnice sa v roku 2006 zúčastnili cyklu vzdelávacích
kurzov „Knihovnícka poškola“. Cyklus organizoval Spolok slovenských knihovníkov
v študovni elektronických dokumentov Univerzitnej kniţnice v Bratislave a bol zameraný na
vyhľadávanie informácií v e-zdrojoch.
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V decembri 2006 Mestská kniţnica v spolupráci s Centrom eko-informácíí a
terminológie (CEIT) pripravila pre verejné kniţnice odborné podujatie: Softvérová podpora
miestnych kniţníc v Bratislave a v Bratislavskom kraji. Seminár zameraný na elektronizáciu
kniţníc v SR, architektúru systému ProflibM21 a prácu s ním, bol určený najmä pre tie
verejné kniţnice, ktoré ešte nemajú zakúpený kniţnično - informačný systém.
Pracovníci Mestskej kniţnice sa pravidelne zúčastňujú aj prednášok a seminárov
zameraných na novinky a prezentácie informačných technológií v oblasti kniţníc, ktoré
organizujú komerčné firmy, odborné knihovnícke zdruţenia, Slovenská národná kniţnica
a iné kniţnice.

METODICKÁ, EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
Metodická činnosť smerom k verejným kniţniciam v Bratislave
Pre pracovníkov sedemnástich verejných kniţníc v Bratislave sme v úvode roka
pripravili metodickú inštruktáţ o vyplňovaní tlačív Ročných výkazov o kniţnici, ktorá bola
spojená s poradou riaditeľov verejných kniţníc v Bratislave. Na základe vyplnených ročných
výkazov kniţníc sme spracovali štatistické údaje za všetky verejné kniţnice v Bratislave
a poskytli ich v tlačenej i elektronickej forme Malokarpatskej kniţnici, Slovenskej národnej
kniţnici a Krajskej správe Štatistického úradu SR v Bratislave. Pre potreby verejných kniţníc
v Bratislave sme spracovali a vydali štatistickú ročenku Prehľad činnosti bratislavských
verejných kniţníc za rok 2005. Pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme pripravili
metodický materiál o bratislavských verejných kniţniciach – Kniţnice v pôsobnosti
samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2005, ktorý bol určený na zasadanie
Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva vo februári 2006.
Vo februári 2006 sa v Mestskej kniţnici uskutočnila porada riaditeľov a pracovníkov
verejných kniţníc v Bratislave, ktorej cieľom bolo vytvoriť pracovné skupiny pre prácu s deťmi
a automatizáciu.
15.3.2006 sa v Mestskej kniţnici v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku
slovenských knihovníkov Bratislavského kraja a Odborovým zväzom pracovníkov kniţníc SR
konal pracovný seminár o novelizovanom zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.
určený pre pracovníkov verejných kniţníc v Bratislave i Bratislavskom kraji. Výklad zákona
podala JUDr. Anna Karasová. Pracovníci zúčastnených kniţníc si zo seminára odniesli
informačné materiály (Podprahové zákazky, Výzva na rokovanie a Výzva na predloţenie
ponuky), ktoré boli zverejnené aj na www.mestskakniznica.sk a www.infolib.sk.
V Miestnej kniţnici Devínska Nová Ves sa v marci uskutočnilo vyhodnotenie detskej
literárnej súťaţe pod názvom Moje záľuby a moţnosti ich vyuţitia v Devínskej Novej Vsi
z cyklu Región, v ktorom ţijem. Do súťaţe sa zapojilo 202 detí, z ktorých trojčlenná porota
(predsedom bola pracovníčka MsK) ocenila 9 víťazov z troch vekových kategórií.
Vyhodnotenie súťaţe spestrilo kultúrne vystúpenie ţiačky ZUŠ a beseda s historikom PhDr.
Jozefom Klačkom, rodákom z Devínskej Novej Vsi o obci a jej pôvodnom obyvateľstve.
Do Týţdňa slovenských kniţníc 27.3. – 2. 4. 2006 sa zapojilo viacero verejných
kniţníc v Bratislave, najvýraznejšie Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov a Kniţnica
Bratislava Nové Mesto. Mestská kniţnica zorganizovala 2 koncerty a 2 výstavky.
V apríli spracovala Mestská kniţnica na poţiadanie Slovenskej asociácie kniţníc
analyticko – hodnotiaci materiál Odpočet „Stratégie rozvoja slovenských kniţníc do roku
2006“ za verejné kniţnice v Bratislave, ktorý má byť podkladom na prípravu zhodnotenia
plnenia uznesení vlády Programu elektronizácie kniţníc SR a vypracovania cieľov a zámerov
kniţničného systému SR na roky 2007 – 2013.
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31. 5. 2006 sa pracovníčka Mestskej kniţnice zúčastnila na Krajskej porade
bibliografických pracovníkov SR v Trnave, kde podala správu o bibliografickej činnosti
verejných kniţníc v Bratislave za rok 2005. Mestská kniţnica na základe úloh z porady
spracovala správu o bibliografickej činnosti verejných kniţníc v Bratislave za roky 2000 –
2005 určenú pre 11. bibliografickú konferenciu. (Súčasťou konferencie bol aj odborný
seminár o ţivote a diele J. Čaploviča konaný v Univerzitnej kniţnici v septembri 2006).
V októbri 2006 sa zástupkyňa MsK opäť ako predsedkyňa poroty zúčastnila na
slávnostnom vyhodnotení súťaţe pre deti s názvom Moja prázdninová kniha v Miestnej
kniţnici Devínska Nová Ves.
V novembri 2006 MsK v podobe elektronickej prezentácie vystúpila s komunitnými
aktivitami verejných kniţníc v Bratislave na celoslovenskom seminári Miesto kniţníc v ţivote
miest a obcí, ktorý sa za účasti zástupcov MK SR, ZMOS a VÚC konal v Slovenskej
národnej kniţnici v Martine.
V decembri 2006 pripravila MsK pre verejné kniţnice v Bratislavskom kraji v
spolupráci s Centrom eko – informácií a terminológie (CEIT) odborný seminár Softvérová
podpora miestnych kniţníc v Bratislave a v Bratislavskom kraji.
O štátnu dotáciu z Ministerstva kultúry sa v roku 2006 uchádzali 4 verejné kniţnice
v Bratislave so 6 projektmi. V podprograme 2.1. Kniţnice a kniţničná činnosť bol úspešný
projekt Staromestskej kniţnice: Informačné materiály. V podprograme 2.4.2. Akvizície vo
fondových inštitúciách získala podporu na nákup KF Mestská kniţnica, Staromestská
kniţnica a MK Petrţalka. (2 projekty boli neúspešné – MsK: školenie v informačných
technológiách a Kniţnica Ruţinov: vydávanie Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja).
Mestská kniţnica zrealizovala v roku 2006 dve metodické návštevy: v MK Dúbravka
(ročné výkazy o kniţnici) a v MK Rača (zhodnotenie súčasného stavu v MK Rača –
Ţarnovická 7, konzultácie o jej ďalšom rozvoji, odporučenie dvoch spôsobov riešenia
situácie).
Medzinárodná spolupráca
V júni 2006 bola uzatvorená nová dohoda o vzájomnej výmene zamestnancov medzi
Mestskou kniţnicou v Bratislave a Městskou knihovnou v Prahe.
Na základe dohody v dňoch 23.10. – 26.10. 2006 prišli do našej kniţnice na výmenný
študijný pobyt dve pracovníčky z MsK v Prahe – Klára Šimáková a Radka Pachmanová.
Zoznámili sa nielen s činnosťou celej Mestskej kniţnice, ale i s prácou Kniţnice Bratislava
Nové Mesto, navštívili integrované podujatie pre deti Detektívka v MsK, tvorivú dielňu pre
zdravých a zrakovo postihnutých Ja – Ty – my: slovo – obraz – svet v Únii nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ako i muzikál Na skle maľované na Novej scéne
a popozerali si historické centrum hlavného mesta.
Naše pracovníčky (p. Marková, p. Ďurišová) sa recipročného pobytu v Prahe
zúčastnili 2.11. – 3.11. 2006. Pobyt bol zameraný na oboznámenie sa so systémom
upomienok a s právnymi opatreniami pri vymáhaní literatúry od zábudlivých čitateľov.
12. 7. – 14. 7. 2006 sa štyria pracovníci MsK na pozvanie riaditeľa Megyei Könyvtár
v Békéscsabe (Maďarská republika) zúčastnili konferencie Kultúrne dedičstvo a turizmus –
Kniţnice v projektoch Európskej únie. Konferenciu zorganizovala sekcia Regionálnych
knihovníkov Maďarského zväzu knihovníkov a okrem odborného programu boli jej súčasťou
sprievodné programy - poznávacie výlety v mestečku Mezoberény, v Národnom parku
Koros Maros a v Béresi. Pobyt ukázal, ako kultúrne inštitúcie spolupracujú na rozvoji turizmu,
zapájajú sa do programov a navzájom sa propagujú.
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Vnútrokniţničná metodická činnosť
Vo vnútrokniţničnej metodickej činnosti sme sa zamerali na edičnú a propagačnú
činnosť. Spracovávali sme kniţničné, metodické, bibliografické a propagačné materiály, ich
súpis je uvedený v prílohe č.1.
V súvislosti so zmenou upomienkového systému MsK a rozšírením výpoţičného času
v ONS sa vykonala úprava Kniţničného poriadku MsK, ktorý nadobudol platnosť 1.2.2006.
Mestská kniţnica vyšla v ústrety študentom Školy knihovníckych a informačných
štúdií a začiatkom i koncom roka im umoţnila vykonávať prevádzkovú prax na svojich
pracoviskách. Absolvovalo ju 8 praktikantov, z toho jeden dvakrát.
V spolupráci s ekonomicko – správnym úsekom sme zabezpečili zmluvu
s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a MK SR o vyuţívaní kultúrnych poukazov
Ministerstva kultúry SR. Záujemcovia ich v Mestskej kniţnici mohli pouţiť na zaplatenie
zápisného poplatku pri registrácii čitateľov. Od augusta do novembra 2006 takto MsK
vyzbierala 49 kultúrnych poukazov v hodnote 2 450,-Sk.
Pre všetky pracoviská kniţnice sme prostredníctvom knihárskej dielne zabezpečovali
výrobu kniţničných tlačív. V roku 2006 sa vlastnou výrobou vytlačilo 5 500 čitateľských
preukazov, 8 500 evidenčných listov, 2 500 prihlášok pre dospelých čitateľov a po 200
prihlášok pre deti do 15 rokov a deti ONS.

KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA PRE DETI, MLÁDEŢ A DOSPELÝCH
V roku 2006 sa v Mestskej kniţnici uskutočnilo 141 podujatí, z toho 47 literárno–
vzdelávacích podujatí (z toho 19 podujatí pre deti a mládeţ – 40,4%), 4 odborné knihovnícke
semináre, 52 exkurzií, 10 koncertov, 1 vyučovacia hodina hudobnej výchovy a 27 výstav a
výstaviek. Na podujatiach sa spolu zúčastnilo 5 467 návštevníkov, z toho 919 detí
a študujúcej mládeţe absolvovalo exkurziu v kniţnici.
Ohlasy na podujatia Mestskej kniţnice
V snahe zviditeľniť činnosť MsK a propagovať podujatia nielen medzi čitateľmi MsK,
ale aj širokou verejnosťou sme spolupracovali najmä s Rádiom Slovensko 1, Rádiom Devín
a Regina. Z printových médií to boli najčastejšie denníky SME a Pravda, Hospodárske
noviny, regionálny týţdenník Bratislavské noviny či Istropolitan, Ţupné noviny
a v knihovníckej verejnosti obľúbená Kniţná revue. V priebehu roka sa informácie o MsK
objavili aj v hlavnom spravodajskom vysielaní Slovenskej televízie a Markízy. Informácie sme
pravidelne zverejňovali na vlastnej webovej stránke, na portáli Infolibu, Zoznamu a Sme
online. Rozšírili sme aj elektronickú databázu záujemcov, ktorých pravidelne informujeme
a pozývame na podujatia v MsK. Sluţba mala u verejnosti výborný ohlas, je stále ţiadaná.
Všetky oznamy o činnosti Mestskej kniţnice sa archivovali vo výstriţkoch, ktorých
bolo v roku 2006 stoštyridsaťosem – vrátane článkov publikovaných v odborných
knihovníckych časopisoch.
Podrobné záznamy o všetkých podujatiach sú uloţené v archíve Mestskej kniţnice.
Bratislava pre všetkých
Medzi najvýznamnejšie podujatia celomestského charakteru patril 3. ročník projektu
Bratislava pre všetkých – dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta, do ktorého sa
zapojila aj Mestská kniţnica v Bratislave.
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V sobotu 22.4.2006 pripravila kniţnica pre svojich návštevníkov Deň otvorených
dverí od 10,00 do 20,00 hod. na štyroch pracoviskách.
Kniţnica poskytovala výpoţičné sluţby, bezplatné zapisovanie záujemcov za čitateľa
Mestskej kniţnice, preberanie oneskorených výpoţičiek bez pokuty, bezplatné internetové
sluţby na troch pracoviskách - v úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, v úseku hudobnej
a umenovednej literatúry a v úseku literatúry pre mládeţ, kde sa tieto sluţby v sobotu
poskytovali po prvýkrát.
V sobotu sa 711 občanov zaregistrovalo za čitateľa Mestskej kniţnice (o 107 viac ako
v minulom roku), kniţnicu navštívilo celkom 1 877 návštevníkov (o 674 viac), z toho 817 sa
zúčastnilo na popoludňajšom a večernom kultúrnom programe. Návštevníci si vypoţičali
1366 dokumentov (o 96 viac ako v minulom roku) a aţ 71 „zábudlivých“ čitateľov vrátilo 112
kníh, z ktorých niektoré boli poţičané 3 aţ 4 roky.
Pre deti (Hra na fľašky) aj dospelých (Bratislavský maratón poézie, Pocta Albínovi
Brunovskému- plagáty, výstava) sme pripravili bohatý popoludňajší program. Najväčší
úspech mala Ukáţka výcviku vodiacich psov, ktorú oţivovala výstavka fotografií zo ţivota
vodiaceho psa Svetlá mesta od autora P. Proka a výstavka farebných fotografií vodiacich
psíkov Tisíc očí od autorky Sone Macejákovej. Slávnostne sme vyhlásili výsledky čitateľskej
súťaţe Bratislava – mesto, ktoré číta, do ktorej sa zapojilo 571 súťaţiacich z Bratislavy
i Slovenska. Do ţrebovania postúpilo 543 správnych odpovedí, z toho 440 detských (20
kniţných cien) a 103 dospelých (5 kniţných cien).
Literárno – vzdelávacie, hudobné podujatia, exkurzie a výstavy
V úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry sa v priebehu roka uskutočnilo 1
literárno-vzdelávacie podujatie, 5 exkurzií a inštalovalo sa 6 výstaviek.
V marci konala prezentácia slovenských autorov publikujúcich v časopise RAK.
Výstavky: Od Hrebendu k internetu, Marec – mesiac knihy, Kniţný dar Českého
zväzu knihovníkov, Čo (ne)viete o Bratislave, Podujatia Mestskej kniţnice a Zázraky s
čipkou. Konali sa aj viaceré výstavky kniţných noviniek.
Vďaka širšej propagácii sluţieb úseku v bratislavských stredných školách
a gymnáziách navštívilo ÚKCL v priebehu roka 5 exkurzií zo stredných škôl a gymnázií
s účasťou 71 študentov.
V úseku odbornej literatúry sa v priebehu roka realizovali tematické výstavky
z kniţničného fondu na spoločné témy pre všetky pracoviská kniţnice: Bratislava, Láska,
Dovolenka a Vianoce.
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých sa intenzívne zapojilo do organizovania
podujatí venovaných najmä nevidiacim a slabozrakým deťom zo ZŠI na Svrčej ulici č.6.
Pripravilo 22 podujatí, z toho 2 spoločné aj pre ÚOL (Vyuţívanie informačných
zdrojov), na ktorých sa zúčastnilo 763 návštevníkov. Okrem nich sa uskutočnilo v ONS aj
ÚOL 18 exkurzií s 326 účastníkmi.
Mimoriadny ohlas u verejnosti vyvolala Ukáţka výcviku vodiacich psov konaná
v rámci Bratislavy pre všetkých – Dňa otvorených dverí v MsK v sobotu 22. 4. 2006. ONS
a ÚOL zabezpečilo toto podujatie v hlavnej úlohe s tromi psíkmi v spolupráci s Výcvikovou
školou pre vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Pri príleţitosti 15. výročia otvorenia ONS sa 17. mája 2006 konal Deň otvorených
dverí s cyklom prednášok, besied a exkurzií Ţijú medzi nami. Deň otvorených dverí v ONS
sa konal aj 13. 11. 2006 pri príleţitosti Dňa nevidiacich, počas ktorého sa konali exkurzie
s odborným výkladom pre verejnosť.
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Usporiadali sa literárne stretnutia v podobe dramatizovaného čítania s kvízom a
besedy : Popoludnie s povesťami, Hory a mesto.
Pozornosť vzbudil aj Happening v kniţnici určený pre čitateľov ONS, na ktorom sa
rozprávalo o obľúbených tituloch, o prečítaných knihách a názoroch na ne, ako aj
o postrehoch k budúcnosti kniţnice.
ONS sa v roku 2006 v spolupráci s úsekom koordinácie a metodiky zapojilo do
grantového projektu „Čítajme spolu“ (zamerané na integráciu zrakovo postihnutých detí
medzi zdravých rovesníkov). Jednotlivé časti projektu zaznamenali veľký úspech najmä
preto, ţe formou literárnych alebo súťaţno-literárnych popoludní dokázali zaujať všetky
zúčastnené deti (Popoludnie s Andersenom, Letné dobrodruţstvo v kniţnici, O láske
s Katkou Brychtovou, Zločin a detektívka, Čaro a kúzla zimných dní).
Medzi zaujímavé projekty patril i projekt Konta Orange „Ja – Ty – My: Slovo – Obraz
– Svet“ Konta Orange - tvorivé dielne pre zdravých a zrakovo postihnutých dospelých.
Prostredie ONS v priebehu roka oţivovalo 6 výstaviek: Svetlá mesta – Fotografie zo
ţivota vodiaceho psa, Tisíc očí – fotoreportáţ zo ţivota psa a jeho nevidiaceho pána,
výstavka fotografií z otvorenia a činnosti ONS, výstavka fotografií dokumentujúca činnosť
výtvarného krúţku pri ÚNSS, výstavka ručných prác a výtvarnej činnosti nevidiacich
a slabozrakých, výstavka prác z tvorivých dielní Ja – Ty – My: Slovo – Obraz – Svet,
vernisáţ ktorej sa konala v galérii Artotéka a následne boli diela sprístupnené verejnosti vo
vestibule na Klariskej ulici 16.
Úsek literatúry pre mládeţ sa venoval najmä vzdelávacím aktivitám formou besied
organizovaných pre konkrétne triedy základných a materských škôl.
Pracovníci zorganizovali pre deti a mládeţ 11 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 203
návštevníkov. Pre ţiakov MŠ, ZŠ i SŠ zorganizovali 25 exkurzií pre 482 účastníkov.
Pre deti z materských škôl pripravili 5 besied z tvorby Ľ. Feldeka a Ľ. Ondrejova.
Besedy sa konali vo vynovenom oddelení pre najmenšie deti, spríjemnilo ich aj vybavenie
miestnosti hračkami, šmykľavkou a domčekom.
Pre ţiakov základných škôl pripravili ďalších 5 podujatí - besedy o tvorbe R. Morica,
J.C. Hronského, Ľ. Feldeka, autorské čítanie členiek Femina klubu slovenských prozaičiek
Slovenské autorky deťom (v spolupráci s úsekom koordinácie a metodiky), beseda
o Kniţkách pod stromček. Besedy spestrili dva bibliografické letáky: Rozprávkar (o ţivote
a tvorbe Ruda Morica) a Farebný svet rozprávok (o ţivote a tvorbe Ľubomíra Feldeka). Pre
študentov – gymnazistov pripravili podujatie o tvorbe Petra Glocka.
Pracovníci pre čitateľov i návštevníkov urobili v priebehu roka 21 výstaviek a 21
násteniek. Vo výkladoch úseku bola umiestnená stála expozícia prác detí z Centra voľného
času a ĽŠU Podjavorinskej.
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry v spolupráci so strednými, vysokými
školami a jednotlivcami zabezpečil 13 kolektívnych podujatí, z toho 10 koncertov komornej
hudby (väčšinou študentských a absolventských v spolupráci s hudobnými školami VŠMU,
Štátnym konzervatóriom a Katedrou hudobnej výchovy PdF UK), 1 ukáţkovú vyučovaciu
hodinu (hodina hudobnej výchovy študentiek Pedagogickej a sociálnej akadémie pre ţiakov
1. a 2. ročníka ZŠ pod názvom Aj drevo spieva), 1 podujatie v rámci celomestskej Bratislavy
pre všetkých – Pocta Albínovi Brunovskému a 1 exkurziu pre študentov Strednej zdravotnej
školy s účasťou 25 ţiakov. Podujatia navštívilo spolu 728 účastníkov.
V oknách prízemia pred zastávkou MHD sa realizovali výstavky z kniţničného fondu
a z nových prírastkov. Čitatelia mali k dispozícii farebné letáky a bulletiny propagujúce MsK a
úsek hudobnej a umenovednej literatúry. V hudobnom a internetovom štúdiu bola
inštalovaná výstava k ţivotným jubileám hudobných skladateľov:„Igor Stravinskij“ a „Antonín
Dvořák“ a výstava „Fotografie Andreja Bána“, realizované boli 4 výstavky na témy spoločné
pre všetky pracoviská kniţnice.
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Úsek koordinácie a metodiky zorganizoval 26 literárno – vzdelávacích podujatí 3
exkurzie pre študentov ŠKIŠ a FF UK. Zároveň niesol zodpovednosť za 5 podujatí z cyklu
Čítajme spolu a dve podujatia pre deti (Slovenské autorky deťom - pri príleţitosti MDD sa
konalo v ÚLM autorské čítanie p. Šimulčíkovej, Grznárovej, Valachovičovej, Škamlovej
a ďalších a prezentácia knihy A. Tešovičovej Bola Mica u holiča s pôsobivým moderovaním
Marty Gogáľovej).
Pokračoval v spolupráci s PEN centrom (R.M. Rilke: Básnik a Európan, Svetový deň
poviedky 2006 spojený s Valentínskym pásmom, na ktorom sa zúčastnilo viacero
predstaviteľov literárneho sveta: M. Bátorová, J. Beňová, D. Dušek, O. a Ľ. Feldekovci, B.
Hochel, A. Hykisch, O.Kořínek a ďalší), s Femina klubom slovenských prozaičiek (Ţenské
hlasy, ,) a Domom zahraničných Slovákov (J. Jurašek).
MsK poskytla priestor na prezentáciu jednotlivých autorov, vydavateľstiev (M. Rúfus,
V. Prokešová, S. Rakús, M. Mališ, J. Štroblová, E. Mistrík, M. Rúfus, V. Prokešová, M.
Haugová, L. Vaculík, A. Hykisch) alebo zdruţení (Ravena – otvorenie pouličnej výstavy
amatérskych diel, ktorú pripravil literárny server www.k6.sk v spolupráci s MsK a s Miestnym
úradom Bratislava Staré Mesto).
Na literárnej oslave 70-tych narodenín Ľ. Feldeka spojenej s krstom knihy V. Nezvala
Manon Lascaut (v preklade Ľ. Feldeka) sa takisto stretli viacerí predstavitelia literárneho
sveta, napr. I. Panenka, E. Ondrejička, M. Mališ, Ľ. Dobrovoda, J. Šebesta.
MsK si zaspomínala aj svojho na mladého kolegu Martina Tacsika, ktorý tragicky
zahynul v roku 2005 a pripravila prezentáciu jeho knihy pod názvom Výpoveď srdca.
Divácky najúspešnejšie boli literárne „maratóny“, kde sa autorského čítania zúčastnil
veľký počet popredných predstaviteľov slovenskej literatúry (Svetový deň poviedky 2006,
Bratislavský maratón poézie).
Projekt Priestor pre mladých umoţnil najmä mladým autorom a umelcom vystúpiť
pred verejnosťou a predstaviť svoju tvorbu. Túto moţnosť mohli vyuţiť mladé talenty z
celého Slovenska (próza, poézia, výtvarné umenie, tanec a hudba). Ťaţiskom stretnutí bola
literárna časť s autorským čítaním, na ktorej sa zúčastnilo 4 – 5 mladých literátov. V roku
2006 sa uskutočnili tri takéto podujatia, na ktorých sa prezentovalo 28 umelcov. Podujatia si
pozrelo 220 návštevníkov, pričom vekový priemer účinkujúcich i divákov bol cca 30 rokov, čo
je pozitívnym faktom vplývajúcim na pritiahnutie mladej generácie k literatúre a čítaniu.
Obľúbenými sa stali aj Literárne revy Dada Nagya, ktoré divákom priblíţili pohľady na
literárne novinky či obľúbené knihy D. Nagya – aj za sprievodu piesní piešťanského
pesničkára Petra Remiša.
Medzi zaujímavé podujatia patrili i výstavy: výstava plagátov Pocta Albínovi
Brunovskému v rámci Bratislavy pre všetkých, výstava fotografií českého fotografa Gustava
Aulehlu, ktorá sa konala tradične v novembri – Mesiaci fotografie 2006.
V rámci 4 odborných knihovníckych podujatí a seminárov pre pracovníkov verejných
kniţníc v Bratislave a v Bratislavskom kraji sa uskutočnila metodická inštruktáţ o vyplňovaní
ročných výkazov o kniţnici za rok 2005, výklad zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní – prednášala JUDr. Anna Karasová, výročné zasadnutie Krajskej pobočky
Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja a prezentácia kniţnično –
informačného systému Proflib v spolupráci s firmou CEIT pod názvom Softvérová podpora
miestnych kniţníc v Bratislave a v Bratislavskom kraji.

RIADENIE KNIŢNICE
Riadenie kniţnice sa realizovalo systémom gremiálnych porád vedúcich pracovníkov,
operatívnych porád a pracovných porád na jednotlivých pracoviskách kniţnice. V roku 2006
sa spolu uskutočnilo 32 porád, z toho 5 gremiálnych, 12 operatívnych a 15 pracovných.
Vnútrokniţničná kontrolná činnosť v odbornej a j ekonomickej oblasti sa realizovala
v zmysle plánu kontroly.
Podľa koncepčného materiálu Ďalšie smerovanie činnosti Mestskej kniţnice v
Bratislave sa venovala pozornosť doplňovaniu fondu, sluţbám kniţnice, automatizácii,
ľudským zdrojom – prioritám rozvoja kniţnice.
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Čerpanie nákladových položiek za rok 2006

Ukazovateľ
VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM
z toho :
- prevádzkové dotácie – transfery na činnosť – mesto
- dotácia MK SR
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho:
tržby z prenájmu
iné ostatné výnosy
grant
z toho: - použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného
fondu na úhradu nákladov
- zo štátneho fondu
- od iných organizácií z prostriedkov štátneho rozpočtu
tržby 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
- služby
z toho: opravy a údržba
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
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 údržba 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)

Skut.
Upravený
za rok
plán na
2005
rok 2006
v tis.Sk
v tis. Sk
16 706
17 600

Skutočné
čerpanie
%
za rok 2006 plnenia
v Sk
17 851 741,05
101,43

Index
plnenia
2006/05
1,07

15 339
200
1 165

16 100
1 490

16 100 000,00
219 000,00
1 496 267,50

100
100,42

1,05
1,09
1,28

93
2

400
10

414 400,00
1 473,55
35 000,00

103,60
14,74
-

4,45
0,50
-

16 684

17 600

17 851 676,50

101,43

1,05

2 181
1 228
326
727
19
11
144
953

2 237
1 260
200
970
20
10
60
977

2 274 051,54
1 262 305,84
196 343,00
976 460,20
21 785,11
9 138,00
58 579,53
1 011 745,70

101,66
100,18
98,17
100,66
108,92
91,38
97,63
103,56

1,04
1,03
0,60
1,34
1,16
0,82
0,41
1,06

974
287
13
2
672
174
14
12 444
8 922

1 390
135
35
10
1 210
180
0
13 120
9 474

1 501 916,72
134 329,70
35 318,88
10 619,30
1 321 648,84
183 049,50
0,00
13 210 149,00
9 473 998,00

108,05
99,50
100,91
106,19
109,23
101,69
100,68
99,99

1,54
0,47
2,69
5,50
1,97
1,05
1,06
1,06
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2 979
543
406
6
62
1 017
1 017

25
3 078
568
412
5
47
801
801

9 400,00
3 135 326,00
600 825,00
443 768,00
5 770,70
50 173,64
809 614,90
809 614,90

37,60
101,86
105,78
107,71
115,41
106,75
101,08
101,08

0,39
1,05
1,11
1,09
1,00
0,81
0,80
0,80
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0

64,55

-

-

783

1 600

747 065,82
166 380,75

46,69

0,95

635
147

800
800

766 229,03
147 217,54

95,78
18,40

1,21
1,00

62,1
11 941

63
12 499

59,4
13 278

94,29
106,23

0,96
1,11

Ako je zrejmé z tabuľky čerpania nákladových položiek za rok 2006, výnosy z hlavnej
činnosti boli splnené na 101,43 %, čo predstavuje 17 851 741,05 Sk.
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Náklady na hlavnú činnosť boli čerpané v celkovej finančnej čiastke 17 851 676,50 Sk, čo je
101,43 %.
Hospodársky výsledok v našej organizácii za rok 2006 je 64,55 Sk.
Finančné čiastky, ktoré boli počas roka čerpané, boli vydávané s čo najväčšou úspornosťou a
efektívnosťou.
Spotrebované nákupy
Sk
z toho:

2 274

051,54

- spotrebovaný materiál:
196 343,00 Sk
Nakúpený a spotrebovaný bol materiál na údržbu budov, spotrebný materiál drobného
charakteru, čistiace prostriedky, kancelársky materiál a materiál pre chod prevádzok a
knihárskej dielne.
- nákup kníh a časopisov :
976 460,20 Sk
z toho:
- nákup kníh a audiovizuálnych dokumentov
809 557,30 Sk
- nákup časopisov a periodík
166 902,90 Sk
Nákup kníh a periodík zabezpečuje ÚF na základe požiadaviek Akvizičnej komisie ( zloženej
z vedúcich pracovníkov MsK ), ktorá zohľadňuje odborné aj finančné možnosti doplňovania
fondu.
- pohonné hmoty:
21 785,11 Sk
Nákup a spotreba PHM pre jedno referentsky riadené motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje
dovoz a prevoz kníh, drobného materiálu pre údržbu budov, čistiacich prostriedkov pre
údržbu interiéru budov, materiálu pre knihársku dielňu a pod. Zároveň zabezpečuje i prepravu
osôb na služobné cesty.
- pracovné odevy:
Nákup pracovných odevov pre zamestnancov v knihárskej dielni a údržbe.
- drobný hmotný majetok:
Zakúpené boli : koberce, stoly, stoličky, police, nabíjačka, kanvica,
zariadenie detského kútika.
Spotreba energií:
Sk
z toho:
- elektrická energia
- plyn
- voda

9 138,00 Sk

58 579,53 Sk

1 011

745,70

314 341,00 Sk
680 158,00 Sk
17 246,70 Sk

Na základe Príkazov riaditeľa sa spotrebe energií venuje veľká pozornosť. Mesačne sa
spotreba sleduje a zaznamenáva. Dodržiavali sa všetky opatrenia pri šetrení elektrickou
energiou a plynom.
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Sluţby celkom:
Sk
z toho:

1 501 916,72

- oprava a údržba:
134 329,70 Sk
Vykonané boli opravy strojov v knihárskej dielni, údržba a opravy výťahov a výpočtovej
techniky.
- cestovné:
Zamestnanci absolvovali pracovné cesty do Martina,
Prahy a Békescsaby.

35 318,88 Sk

- reprezentačné výdavky:
10 619,00 Sk
Nákup kávy, minerálky pre porady vedúcich pracovníkov a návštev z iných kultúrnych
organizácií.
- ostatné služby:
1 321 648,84 Sk
V tejto položke 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
- 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 – montážou digitálnej ústredne sa všetky hovory zaznamenávajú na
počítači, pracovníci si súkromné hovory plne hradia
- nájomné a služby za NP Laurinská
- upratovanie
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Osobné náklady
z toho:

13 210 149,00 Sk

Mzdový fond

9 473 998,00 Sk

Výsledky plnenia plánu práce za IV. kvartál 2006
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. % plne- Index
IV.Q upravený
IV.Q
nia r. 06/05
2005 2006
2006
plánu
62,9
63
62,5
99,21 0,99
2 317
9 474 2 804
29,60 1,21
2 317
9 449 2 804
29,65 1,21
0
25
2
8,00
0
12 278
12 499 14 943 119,55 1,22

Výsledky plnenia plánu práce za rok 2006
P.č.

Ukazovateľ

Mer.j.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Osob
t. Sk
t. Sk
t. Sk
Sk

Skut.
Plán
Skut.
rok upravený
rok
2005 2006
2006
62,1
63
59,4
8 922
9 474 9 474
8 899
9 449 9 465
23
25
9
11 941
12 499 13 278

% plne- Index
nia r. 06/05
plánu
94,29
0,96
100,00
1,06
100,17
1,06
36,00
0,39
106,23
1,11

Komentár k výsledku plnenia plánu práce
Pracovníci
Plánovaný počet pracovníkov v prepočítanom stave za sledovaný štvrťrok aj za celý
rok 2006 je 63 osôb. Skutočnosť za IV. štvrťrok 2006 je 62,5 pracovníkov v prepočítanom
stave.
Stav pracovníkov v prepočítanom stave za rok 2006 je 59,4 pracovníkov. Plnenie
oproti ročnému plánu je na 94,29%. Vo fyzických osobách vykazujeme ku koncu roka 68
pracovníkov.
Prepočítaný stav pracovníkov je nižší oproti plánu z dôvodu neotvorenia prevádzky
Červený rak a zatvorenia prevádzok počas letných prázdnin. Toto zníženie pracovníkov oproti
plánu je aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sme potrebovali na
zabezpečenie služieb /sobota/ počas Dňa otvorených dverí v Bratislave. Toto však nie je
dlhodobé riešenie, nakoľko tieto úspory sa prejavujú spomalením prác pri automatizácii
knižnice. V poslednom štvrťroku sme mohli prijať nových pracovníkov a upraviť stav
v súlade s plánom, nakoľko na základe našej žiadosti vo veci zmeny rozpočtu na rok 2006
nám boli upravené záväzné ukazovatele a limity mzdových prostriedkov na rok 2006.
Mzdové prostriedky celkom
Pôvodne schválený záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky vo výške 9 275 tis. Sk
bol upravený na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva č. 889/2005 o 199 tis. Sk na
výšku 9 474 tis. Sk .
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V záväznom limite mzdových prostriedkov je premietnutá valorizácia platov
zamestnancov uplatnená od 1.7.2006 v súlade so zák. č.553/2003 Z. z . a v znení nariadenia
vlády SR č.316/2006 Z. z. vo výške 6%.
Na základe úpravy záväzneho limitu mzdových prostriedkov bolo možné riešiť úpravy
platových tried pracovníkov spĺňajúcich kvalifikačné i odborné predpoklady, ktoré neboli
dlhodobo uspokojené pre nedostatok finančných prostriedkov na mzdy. Taktiež boli riešené
úpravy platových stupňov pri dosiahnutí odbornej praxe, ktoré sú nárokové.
Mestská knižnica roky zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na mzdy. Na
základe už vyššie spomínanej úpravy mzdových prostriedkov v tomto roku, bolo možné
vyplatiť jubilejné odmeny pre pracovníkov, odmeny riaditeľa organizácie aj pracovníkom za
plnenie úloh v celkovej výške 568 tis. Sk.
Ostatné osobné náklady
Ostatné osobné náklady za rok 2006 boli čerpané v celkovej 9.400,- Sk, čo je plnenie
oproti ročnému plánu na 36%.
Finančné prostriedky boli vyplatené za práce, ktoré organizácia nemôže zabezpečiť
vlastnými pracovníkmi a za práce manuálneho charakteru.
Priemerná mesačná mzda
Po úprave mzdových prostriedkov plánovaná priemerná mesačná mzda je vo výške
12.499,- Sk. Dosiahnutá priemerná mesačná mzda za rok 2006 je vo výške 13.278,- Sk, čo je
plnenie oproti ročnému plánu na 106,23%.
Napriek spomínanému navýšeniu mzdových prostriedkov ku koncu roka priemerná
mzda v organizácii je stále hlboko pod celoslovenským priemerom a taktiež v porovnaní
s bratislavskými verejnými knižnicami sa nachádza na predposlednom mieste.
Kvalita poskytovaných služieb sa odvíja od odbornosti pracovníkov. Obsadiť miesta
knihovníkov kvalifikovanými pracovníkmi je možné len vtedy, keď ich dokážeme adekvátne
finančne ohodnotiť. Kvalifikované kádre nám odchádzajú do iných knižníc, kde za rovnakú
prácu dostávajú vyššiu mzdu. Pri neriešení tejto situácie sa problém bude len prehlbovať.
Sociálne náklady:
z toho:
- stravné:
Pre pracovníkov bolo zabezpečené stravovanie v Diveste
Nákupná cena stravného lístka v roku 2006 bola 80,- Sk

600 825,00 Sk
443 768,00 Sk

- tvorba sociálneho fondu:
84 105,00 Sk
Počas roka sa pravidelne mesačne prispievalo 1 % z hrubých miezd do sociálneho fondu.
Začiatočný stav 1.1.2006
33 110,40 Sk
prísun 1 % v roku 2006
+
84 105,00 Sk
príspevok na cestovné zamestnancom
47 300,00 Sk
príspevok na dôch. poistenie
16 700,00 Sk
čerpanie SF podľa Kolektívnej zmluvy
9 793,00 Sk
zostatok SF k 31.12.2006
43 422,40 Sk
==========
- odchodné:
49 040,00 Sk
Čiastka bola vyplatená pracovníkom MsK pri rozviazaní pracovného pomeru na základe
platnej vyhlášky.
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- náhrada za PN:
23 912,00 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, SRo.
Ostatné náklady, dary:
-

5 770,70 Sk

50 173,64 Sk

poplatky za členské príspevky v knihovníckych spolkoch,
preplatenie poistenia za mot. vozidlo a osôb
dary - na nákup kníh na recipročnú výmenu pre knižnice v zahraničí
bankové poplatky

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

809 614,90 Sk

Na základe platnej vyhlášky sa mesačne vykonávali odpisy v súlade s odpisovým plánom na
rok 2006.
- obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný:
- 5 ks počítačov s príslušenstvom,
na sprístupnenie internetu v rámci zavádzania systému Dawinci
- 1 ks server
- 1 ks notebook
- 1 ks projektor
- obstaraný drobný dlhodobý majetok:
- 8 ks počítačov s príslušenstvom, 3 ks tlačiareň,
na sprístupnenie internetu v rámci zavádzania systému Dawinci
- 2 ks minitlačiareň, čítačka – pokračovanie automatizácie systému
Dawinci
- 1 ks fotoaparát
- 2 ks mreža

154 636,90 Sk
158 608,00 Sk
34 391,00 Sk
39 924,50 Sk
207 925,50 Sk
45 448,62 Sk
22 052,30 Sk
31 654,00 Sk

- obstaraný drobný dlhodobý nehmotný majetok:
- softvér Dawinci

22 491,00 Sk

- budovy, stavby
- technické zhodnotenie PC siete

29 750,00 Sk

Tržby za predaj služieb
v tom:
vlastné tržby za výkony:
- zápisné a pokuty
- väzba diplomových prác pre čitateľov knižnice

1 496 267,50 Sk

720 714,00 Sk
272 290,00 Sk
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- xerox -kopírovacie služby pre čitateľov
- internet
Spolu:
- za prenájom priestorov

- granty
- iné ostatné výnosy
Prevádzkové dotácie
v tom:
- príspevok Magistrát hl.m. SR Bratislavy
- dotácia MK SR

17 185,50 Sk
71 678,00 Sk
1 081 867,50 Sk
===============
414 400,00 Sk

35 000,00 Sk
1 473,55 Sk
16 100 000,00 Sk

16 100 000,00 Sk
219 000,00 Sk

Pohľadávky:
235 222,60 Sk
Pohľadávky organizácii vznikli z dôvodu neuhradených tržieb z prenájmu nebytových
priestorov na Bielej ul.č.6 ešte v roku 1998 na základe platných HZ. Jednalo sa o prenájom :
- MEDIA REAL – realitná kancelária
176 622,60 Sk
- Espreso Čierny havran – p. Havranová
58 600,00 Sk
Obidvaja z dôvodu neplatenia zmluvných finančných čiastok po viacerých písomných
výzvach obdržali výpoveď z nebytových priestorov ešte v roku 1998. Hore uvedená čiastka
bola vtedy zúčtovaná na Pohľadávky organizácie a oproti Tržby 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.
Výsledok inventarizácie majetku a záväzkov
Komisia po spracovaní fyzickej a dokladovej inventúry za rok 2006 skonštatovala, že bol
zistený inventarizačný rozdiel vo výške 8 245 471,00 Sk na účte 081- oprávky k budovám,
ktorý vyplýva z nezrealizovaných účtovných odpisov budov, ktoré má naša organizácia
v správe. V tejto súvislosti je vykázaný inventarizačný rozdiel v tej istej výške aj na účte 901fond dlhodobého majetku.
Komisia navrhuje vysporiadať tento rozdiel ako účtovnú operáciu roku 2007 po odsúhlasení
záverečného účtu v Zastupiteľstve hl. mesta Bratislavy s tým, že Mestská knižnica
v Bratislave si nebude nárokovať príspevok na pokrytie nezrealizovaných účtovných odpisov
a navrhuje ich zaúčtovať na ťarchu účtu 901 – fond dlhodobého majetku a v prospech účtu
081 – oprávky k budovám.
Komisia nariaďuje správcovi majetku, aby od 1.1.2007 realizoval účtovné odpisy a
doporučuje zabezpečiť realizáciu úpravy rozpočtu na rok 2007 na účte 551 – odpisy.

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

EDIČNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ KNIŢNICE ZA ROK 2006
Bibliografické materiály:
 Farebný svet rozprávok: Bibliografický leták z tvorby Ľubomíra Feldeka/Zost. Zuzana
Sekáčová. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – 7 s.
 Rozprávkar: (bibliografický leták o tvorbe Ruda Morica)/Zost. Eva Kořínková.
Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – 31 bibliogr. zázn.
Interné materiály:
 Kniţničný poriadok. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – s platnosťou od 2.1.2006
 Kniţničný poriadok. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – s platnosťou od 1. 2.
2006
 Koncepcia rozvoja Mestskej kniţnice v Bratislave na roky 2007 – 2013. – Bratislava:
Mestská kniţnica, 2006. – 15 s. + 2 príl.
 Plán na rok 2006. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – 6 s + príl.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2005. –
Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – 35 s. + 9 tab.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za I. štrvťrok 2006.
Bratislava: Mestská kniţnica, 2006.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za I. polrok 2006.
Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – 14 s. + 8 tab.
 Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia za I. – III. štvrťrok
2006. Bratislava: Mestská kniţnica, 2006.
 Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich do MsK v roku 2006. – Bratislava:
Mestská kniţnica, 2006.
Metodické materiály:


Prehľad činnosti bratislavských verejných kniţníc za rok 2005 / Zost. Eva Šulajová. –
Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. -14 s. + 12 tab.

Propagačné materiály:
 Akcia pre čitateľov – dočasné zníţenie zápisného od 6. 11. 2006 do konca roka 2006
(leták)
 Deň otvorených dverí v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých pri príleţitosti 15.
výročia zaloţenia (leták)
 Internet pre čitateľov do 15 rokov (leták)
 Internetové sluţby v kniţnici/Zost. Eva Ďurišová. – Bratislava: Mestská kniţnica,
2006. – skladačka
 Mestská kniţnica v Bratislave – Čitateľská anketa 2006
 Mestská kniţnica v Bratislave – úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – pozvánka
pre SŠ na exkurziu
 Mestská kniţnica v Bratislave – úsek literatúry pre mládeţ – Anketa 2006
 Mestská kniţnica v Bratislave/Zost. Eva Šulajová.- Bratislava: Mestská kniţnica,
2006. – skladačka
 Návod na poţívanie on - line katalógu/Zost. Eva Ďurišová. – Bratislava: Mestská
kniţnica, 2006. – skladačka
 Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých: 15. výročie zaloţenia ONS (1991 –
2006)/Zost. Milada Šudíková. – Bratislava: Mestská kniţnica, 2006. – skladačka
 Upozornenie o zmene spôsobu upomínania čitateľov – leták
 Úsek literatúry pre mládeţ - Mestská kniţnica v Bratislave –– pozvánka pre ZŠ na
exkurziu (leták)
 Viazanie diplomových prác – leták
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Oznamy:
 Letný výpoţičný čas od 3.7. do 31. 8. 2006
 Poplatky za zápisné v roku 2006 - leták
 Výpoţičný čas počas vianočných sviatkov od 22.12. 2006 do 1.1.2007
 Výňatok z Kniţničného poriadku Mestskej kniţnice v Bratislave (inf. leták)
 Výpoţičný čas 2006
 Sankčné poplatky za oneskorené vrátenie výpoţičiek – leták
 Pozvánky na kultúrne podujatia

