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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Mestská kniţnica v Bratislave
Skrátený názov:
MKB
Sídlo organizácie: Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Zriaďovateľ:
Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
Kontakt:
tel./fax: 02/544 35 148, e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Adresa internetovej stránky organizácie: http://www.mestskakniznica.sk
Členovia vedenia organizácie:
Námestník riaditeľa:
Úsek ekonomiky:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry:
Úsek odbornej literatúry:

Mgr. Marta Marková
Ing. Viera Michalcová
PhDr. Eva Klobušická
PhDr. Ľudmila Bokníková do 31. 1. 2010
Mgr. Miroslava Sládeková od 1. 2. 2010
Úsek literatúry pre deti a mládeţ:
Bc. Kvetoslava Manová do 31. 7. 2010
Poverený vedením úseku Mgr. Ján Kasaj
od 1. 8. do 31. 8. 2010
Mgr. Alexandra Ďuricová od 1. 9. 2010
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: Mgr. Ján Kasaj
Útvar metodiky a koordinácie:
Mgr. Eva Šulajová

1900

Mestská kniţnica v Bratislave (ďalej len kniţnica) si v aktuálnom roku
pripomenula 110. výročie zaloţenia, ktoré sa naplnilo 1. októbra 2010.

2010
110 rokov kniţničnej práce ju vyprofilovalo na silnú komunitnú, vzdelanostnú
a informačnú mestskú inštitúciu s pevným vzťahom k Bratislave, jej obyvateľom a domácim
i zahraničným návštevníkom. Ako jedna z najstarších verejných kniţníc na Slovensku aj
vo svojom meste chce pokračovať v rozvíjaní odkazu spred stodesiatich rokov – patriť
ľuďom, pracovať so všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva a prispievať
k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.
V roku
pracoviskách:





2010

kniţnica

poskytovala

sluţby

verejnosti

na

špecializovaných

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26,
Úsek odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16,
Úsek literatúry pre deti a mládeţ, Kapucínska 3,
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka, Kapucínska 1.

PLNENIE HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI
V ROKU 2010
Hlavné úlohy Mestskej kniţnice v Bratislave na rok 2010 boli plnené podľa Plánu
činnosti na rok 2010 a zahŕňali oblasť kniţničnej práce, ktorá je v súlade so Stratégiou
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013.
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Tab. Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti v roku 2010
Ukazovateľ
Nákup dokumentov
Čitatelia
Výpoţičky
Návštevníci kniţnice SPOLU
návštevy v kniţnici
v
návštevy na podujatiach
tom
návštevy na webovej stránke

Plán na rok
2010
3 200
8 450
255 000
170 000
90 000
20 000
60 000

Skutočnosť
v roku 2010
3 408
8 932
247 022
198 017
102 609
25 046
70 362

% plnenia ročného
plánu
106,5 %
105,7 %
96,9 %
116,5 %
114,0 %
125,2 %
117,3 %

Za čitateľa kniţnice sa v roku 2010 zaregistrovalo 8 932 občanov, ktorí si vypoţičali
247 022 dokumentov a zrealizovali 198 017 návštev, z toho kniţnicu osobne navštívili 102
609-krát, podujatia v nej 25 046-krát a webovú stránku 70 362-krát.
V roku 2010 kniţnica v šiestich plánovaných poloţkách prekročila plánované
ukazovatele, a to i napriek tomu, ţe rekonštrukcia električkového tunela od 11. mája 2009
do 1. septembra 2010 ovplyvňovala dostupnosť troch pracovísk kniţnice na Kapucínskej
a Klariskej ulici. Prekročenie plánovaných ukazovateľov kniţnica s prihliadnutím na
tieto podmienky povaţuje za dôkaz toho, ţe ju ľudia potrebujú a v čo najväčšej moţnej
miere vyuţívajú jej sluţby.
Ročný plán nákupu dokumentov splnila na 106,5 %. Kniţnica nakúpila 3 408
dokumentov vo finančnej hodnote 31 320 €, z toho bolo 3 470 kníh a 684 špeciálnych
dokumentov. V porovnaní s nákupom v roku 2009 kniţnica nakúpila o 363 dokumentov
viac aj vďaka tomu, ţe nákup v roku 2010 podporilo v Grantovom systéme Ministerstvo
kultúry SR finančnou čiastkou 2 000 €. Kniţnica kaţdoročne hľadá moţnosti aktívnejšieho
doplňovania kniţničného fondu, nakoľko v jeho celkovom stave sa dlhodobo prejavuje
nedostatok novej literatúry, čo výrazne vplýva na jeho pomalú obnovu.
Kniţnica splnila plán počtu čitateľov na 105,7 %. Má stabilnú základňu čitateľov
z radov detí, mládeţe i dospelých. Napriek tomu, ţe umoţňuje vyuţívať sluţby aj
„jednodňovým“ pouţívateľom bez potreby zaevidovania sa za stáleho čitateľa, s úspechom
prekročila plán počtu registrovaných čitateľov a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009
dosiahla zvýšenie počtu registrovaných čitateľov o 491.
Plán výpoţičiek bol splnený na 96,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka kniţnica zrealizovala o 36 836 výpoţičiek menej. Na pokles počtu výpoţičiek vplývalo
upravené vykazovanie počtu poţičaných dokumentov v Oddelení pre nevidiacich
a slabozrakých, kde sa namiesto sledovania počtu kniţničných jednotiek špeciálnych
dokumentov začali v roku 2010 sledovať poţičané tituly špeciálnych dokumentov. Pokles
výpoţičiek ďalej súvisí s nesystematickým nákupom nových dokumentov. Financie na
nákup nových kníh sa uvoľnili aţ koncom roka. Nákup realizovaný nárazovo v priebehu
novembra a decembra 2010 nedokázal detailne obsiahnuť všetky novinky, ktoré sa
priebeţne celý rok objavovali na kniţnom trhu. Na druhej strane však podporil prekročenie
plánu doplňovania kniţničného fondu.
Plán návštevníkov kniţnica splnila na 116,5 %. Kniţnica v tejto poloţke sleduje
tých návštevníkov, ktorí osobne navštívia jej pracoviská, podujatia a webovú stránku,
prostredníctvom ktorej môţu vyuţívať sluţby kniţnice na diaľku. Kniţnica v roku 2010
eviduje spolu 198 017 návštevníkov, z toho 102 609 návštevníkov osobne navštívilo jej
pracoviská, 70 362 návštevníkov navštívilo webovú stránku a 25 046 navštívilo podujatia
organizované v kniţnici.
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V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celková návštevnosť kniţnice
spolu vzrástla o 6 334 návštev, pričom sa počet osobných návštev na pracoviskách
kniţnice zvýšil o 6 290, na webovej stránke o 2 599 a podujatia navštívilo o 2555
návštevníkov menej.
V roku 2010 sa v štatistike Kniţničného systému SR začal sledovať ukazovateľ počtu
návštevníkov online sluţieb (sumarizácia návštevníkov online sluţieb zahŕňa súčet
návštevníkov webovej stránky, vstupov do elektronického katalógu, pouţívateľov
internetu, externých informačných zdrojov v kniţnici a elektronických referenčných sluţieb),
v ktorom kniţnica obstála veľmi dobre:

Online
sluţby

Návštevníci
webovej
stránky

Vstupy do
elektr.
katalógu

Počet
návštevníkov

70 362

91 471

Pouţívatelia
internetu

Elektronické
referenčné sluţby,
v tom sluţby
Spýtajte sa kniţnice
a Info mailom

SPOLU

21 939

1 895

185 667

Jeden čitateľ si v priemere vypoţičal 28 dokumentov.
Jeden čitateľ osobne navštívil kniţnicu priemerne 11-krát.
Jedno podujatie si pozrelo priemerne 99 návštevníkov.
Obrat kniţničného fondu bol 0,7.
Počet dokumentov získaných kúpou pripadajúcich na jedného čitateľa bol 0,4.
V roku 2010 zaznamenala kniţnica úspešné splnenie týchto úloh:


získala podporu z Grantového systému Ministerstva kultúry SR na štyri projekty:
Pramene - prezentácia slovenských literárnych klubov, Čítanie pre najmenších, Kniţnica
na pomoc svojim čitateľom - seniorom a Nákup kníh:
Názov projektu

Poţadovaná
dotácia

Poskytnutá
dotácia

%
zo ţiadanej
dotácie

Povinná
spoluúčasť
kniţnice

Pramene

3 000 €

500 €

16,7 %

150 €

Čítanie pre
najmenších

2 700 €

1 500 €

55,6 %

135 €

3.

Kniţnica na pomoc
svojim čitateľom seniorom

4 000 €

2 900 €

72,5 %

200 €

4.

Nákup kníh

6 640

2 000 €

30,1 %

332 €

SPOLU

16 340

6 900 €

42,2 %

817 €

P.
č.

1.

2.
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vedúci úsekov a zamestnanci v sluţbách zabezpečili bezproblémovú dvojzmennú
prevádzku všetkých pracovísk. Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry poskytoval sluţby
55 hodín týţdenne, letná čitáreň U červeného raka 70 hodín týţdenne, Úsek odbornej
literatúry, Úsek literatúry pre deti a mládeţ a Úsek hudobnej a umenovednej literatúry 51
hodín týţdenne. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých poskytovalo sluţby 16 hodín
týţdenne,
kniţnica pripravila a zabezpečila sluţby počas Bratislavy pre všetkých v sobotu 24.
apríla (na všetkých úsekoch) a v nedeľu 25. apríla (v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry a v Úseku odbornej literatúry),
4. mája spustila automatizovaný výpoţičný systém v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry na Laurinskej 5,
prevádzkovala letnú čitáreň U červeného raka, Michalská 26 od 19. mája do 19.
septembra, sluţby v nej sa poskytovala od pondelka do nedele v počte 70 hodín
týţdenne, teda kaţdý deň v týţdni od 9:00 do 19:00 hod.,
aktívne sa zapojila do celonárodnej ankety Moja naj kniha a jej sprievodnej akcie Moja
naj kniha pastelkami, pri ktorej spolupracovala s bratislavskými základnými školami,
pomohla prekonať slovenský rekord zapojením sa do celoslovenského detského
čitateľského maratónu Čítajme si, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri
Slovenskom výbore UNICEF,
dôstojne oslávila 110. výročie svojho zaloţenia v poslednom septembrovom týţdni,
pripravila Týţdeň otvorených dverí počas ktorého zamerala svoju pozornosť na čitateľov,
kniţnično-informačné sluţby pre nich a organizovanie podujatí pre širokú aj odbornú
verejnosť,
úspešne spolupracovala s verejnými kniţnicami v Bratislave v oblasti štatistickej
a metodickej poradenskej činnosti i v oblasti realizovania spoločných podujatí, ktoré
zaznamenali úspech verejnosti, a to u detí i dospelých: Jarný maratón s knihou 2010,
Bratislavská burza kníh, Bratislava, moje mesto.

HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2010
Hlavné úlohy Mestskej kniţnice v Bratislave na rok 2010 boli plnené podľa Plánu
činnosti na rok 2010:
1. Automatizácia a internetizácia kniţnice
2. Utváranie kniţničného fondu
3. Hlavné skupiny čitateľov
4. Poskytovanie
verejnosti

základných

a špeciálnych

kniţnično-informačných

sluţieb

5. Realizovanie informačnej výchovy všetkých kategórií pouţívateľov
6. Organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti,
mládeţ a dospelých
7. 110. výročie zaloţenia kniţnice 1900 – 2010
8. Metodická činnosť a spolupráca s verejnými kniţnicami v Bratislave
9. Propagácia kniţnice a jej sluţieb
10. Riadenie kniţnice
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1. AUTOMATIZÁCIA KNIŢNIČNO-INFORMAČNÝCH PROCESOV
4. mája 2010 kniţnica uviedla do prevádzky automatizované výpoţičné sluţby
kniţnično-informačného systému DAWINCI (ďalej len KIS DAWINCI) na svojom poslednom
pracovisku – v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5, ktoré symbolicky v roku
110. výročia zaloţenia kniţnice začalo poskytovať plnohodnotné automatizované výpoţičné
sluţby vrátane elektronickej evidencie čitateľov a návštevníkov.
Spustenie automatizácie výpoţičných sluţieb v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry zahŕňalo viacero dôleţitých krokov – nákup a inštaláciu potrebného materiálneho a
technického vybavenia vrátane rekonštrukcie elektrických rozvodov, kvôli čomu bol úsek od
22. 3. do 1. 4. 2010 zatvorený, realizovanie školení všetkých zamestnancov pracoviska na
prácu s KIS DAWINCI a samotné spustenie výpoţičného modulu do prevádzky. Prízemie
Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry bolo vybavené novým výpoţičným pultom
prispôsobeným počítačovej technike, z jeho priestoru sa odstránili klasické lístkové katalógy
a nahradili sa tromi novými počítačmi umoţňujúcimi rýchly a pohodlný prístup na internet pre
verejnosť, predovšetkým pre zahraničných pouţívateľov. Ďalších 5 nových počítačov slúţilo
na realizáciu školení zamestnancov a od 4. mája 2010 sa prostredníctvom nich spustila
automatizácia kniţničných procesov. Automatizácia všetkých pracovísk umoţní kniţnici
zjednotiť poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb pre verejnosť. V KIS DAWINCI sa
v tejto súvislosti riešili nastavenia štatistických výstupov tak, aby zohľadňovali reálny stav
výkonov všetkých jej pracovísk.
Počítačové vybavenie jednotlivých pracovísk a internetové sluţby v roku 2010
Počet
osobných
PC
Úsek krásnej
a cudzojazyčnej
literatúry
Úsek odbornej
literatúry a ONS
Úsek literatúry
pre deti
a mládeţ
Úsek hudobnej
a umenovednej
literatúry

SPOLU

z toho
prístupných
pre
verejnosť

z toho
Počet PC
s pripojením
na internet

prístupných
pre verejnosť

Počet
prístupov
pouţívateľov
na internet

Počet prístupov
pouţívateľov na
internet
prostredníctvom
WiFi zóny

18

13

17

10

9 267

197

11

5

10

4

2 633

361

12

8

10

6

3 866

0

15

10

15

10

5 492

123

36

52

30

21 258

681

56

Celkovo kniţnica k 31. 12. 2010 vlastnila 74 počítačov vrátane počítačov
v Úseku fondov (7 PC), riaditeľstva kniţnice, Ekonomicko-správneho úseku a Útvaru
koordinácie a metodiky (11 PC), z toho 70 bolo s pripojením na internet.
Počet prístupových miest na internet pre verejnosť sa v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka rozšíril o 5 PC.
V KIS DAWINCI sa priebeţne na všetkých pracoviskách realizuje kompletný proces
spracovania upomienkovej agendy. Pre čitateľov, ktorí uvádzajú na prihláške za čitateľa
kniţnice svoju e-mailovú adresu, ponúka KIS DAWINCI moţnosť zasielania upozornení na
8
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uplynutie výpoţičnej doby dokumentov aj upomienok za jej prekročenie e-mailom. Prakticky
sa to vyuţíva najviac v tých prípadoch, v ktorých kniţnica neposiela písomné upomienky
poštou – tzv. 0. upomienka (upozornenie pár dní pred skončením riadnej výpoţičnej doby),
ďalej sa e-mailom upozorňuje na prekročenie výpoţičnej doby po jednom a dvoch mesiacoch
odo dňa stanoveného termínu vrátenia výpoţičky. 1. písomné upomienky sa čitateľom
odosielajú raz týţdenne uţ klasickou poštou z kaţdého pracoviska po troch mesiacoch odo
dňa stanoveného termínu vrátenia výpoţičky. Riaditeľské upomienky (písomné) sa
čitateľom odosielajú raz týţdenne klasickou poštou po štyroch mesiacoch odo dňa
stanoveného termínu vrátenia výpoţičky. Sú potvrdené podpisom riaditeľa kniţnice, resp.
jeho štatutárneho zástupcu.
V priebehu sledovaného roka sa pokračovalo v realizovaní školení nových
zamestnancov na prácu s modulom KIS DAWINCI – Výpoţičky.
Priebeţná obnova počítačov v hudobnom a internetovom štúdiu Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry zabezpečila opätovné zvýšenie záujmu o vyuţívanie internetu,
ktorý je vo veľkej miere závislý od kvalitného technického vybavenia, ako aj od
bezporuchového pripojenia na sieť.
V Úseku literatúry pre deti a mládeţ sa inštalovala lokálna počítačová sieť VLAN.
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry získal samostatné pripojenie na internet cez
Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, ktoré funguje na princípe optického kábla. Po zavedení
automatizácie kniţnično-informačných procesov sa v tomto úseku objavili časté výpadky
pripojenia, ktoré sa odstránili v 3. štvrťroku 2010 rozloţením sluţieb:
- prevádzka výpoţičného a katalogizačného systému DAWINCI je zabezpečená
cez zamestnaneckú sieť Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy,
- prevádzka sluţieb pre verejnosť je zabezpečená cez verejnú sieť Magistrátu Hl. m.
SR Bratislavy.
V závere sledovaného roka prebiehala príprava KIS DAWINCI na implementáciu
Bratislavskej mestskej karty, ktorá je projektom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
V systéme boli realizované nastavenia pre podporu jej akceptácie. Pre zamestnancov
sluţieb bol vypracovaný manuál s pokynmi a informáciami potrebnými v súvislosti
s implementáciou karty.
Webová stránka www.mestskakniznica.sk
Počas roka 2010 sa s firmou SVOP, s.r.o. Bratislava priebeţne konzultovali úpravy
DAWINCI redakčného systému pre účely úprav vlastnej webovej stránky. V 3. štvrťroku 2010
sa redakčný systém spustil do prevádzky. Umoţňuje tvoriť obsah stránok pomocou zápisu
textu alebo jeho vloţením z iného (textového) editora a svojou jednoduchosťou je určený pre
pouţívateľov bez znalosti tvorby html stránok. Manipulácia s ním sa pri aktualizácii
webového sídla ukázala ako praktická, rýchla a spoľahlivá. Ţiaľ, v závere roka technické
problémy znemoţnili prácu s redakčným systémom a kniţnica sa musela vrátiť k starej verzii
webovej stránky. Redakčný systém sa musí obnoviť, kniţnica predpokladá, ţe sa tak stane
v 1. štvrťroku 2011.
Na webovej stránke boli pre verejnosť sprístupnené elektronické prihlášky za čitateľa,
ktoré zjednodušujú registráciu za čitateľa a zároveň šetria čas najmä deťom do 15 rokov.
Pozornosť sa venovala všetkým podstránkam, osobitne časti Verejných kniţníc v Bratislave,
kde sa vytvorila nová podstránka Metodika, na ktorej sú sprístupnené domáce i zahraničné
kniţničné materiály dôleţité pre činnosť kniţníc.
V roku 2010 kniţnica zaznamenala na svojej webovej stránke 70 362 návštev, čo je
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2 599 návštev viac.
9
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Graf 1: Návštevnosť webovej stránky v rokoch 2007 – 2010

2. UTVÁRANIE KNIŢNIČNÉHO FONDU
Akvizícia a katalogizácia kniţničného fondu počas sledovaného roka prebiehala
v Úseku fondov v KIS DAWINCI. Nákup dokumentov sa realizoval prostredníctvom
akvizičnej komisie v súlade s platným Akvizičným poriadkom. Súbeţne sa pokračovalo v
retrokatalogizácii kniţničného fondu v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, spracovával
sa fond uloţený v sklade a v študovni na 2. poschodí.
Kniţnica v roku 2010 odoberala 159 titulov periodík v 181 exemplároch vo
finančnej hodnote 7 263,39 €, z toho bolo 17 titulov zahraničných periodík.
V sledovanom roku sa nakúpilo 3 408 nových dokumentov vo finančnej hodnote
31 320,46 €, z toho bolo 2 885 kníh vo finančnej hodnote 27 807,53 € a 523 špeciálnych
dokumentov vo finančnej hodnote 3 512,93 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka kniţnica nakúpila o 363 dokumentov viac vďaka úspešnému projektu v Grantovom
systéme Ministerstva kultúry SR. Ročný plán nákupu splnila na 106, 5 %.
Počet dokumentov získaných kúpou pripadajúcich na jedného čitateľa bol 0,4.
Prehľad nákupu nových dokumentov v rokoch 2006 – 2010
ROK
Počet nových dokumentov
získaných kúpou

2006

2007

2008

2009

2010

3 138

2 406

3 534

3 045

3 408

Priemerná cena jedného zakúpeného dokumentu sa pohybovala vo výške 9,20 €.
Priemerná cena jednej zakúpenej knihy sa pohybovala vo výške 9,64 €.
Nákup sa prednostne realizoval vo vydavateľstvách a kníhkupectvách, resp.
u distribučných spoločností, ktoré poskytovali zľavy z maloobchodných cien priemerne vo
výške 20 %.
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Prehľad priemernej ceny zakúpenej knihy v rokoch 2006 – 2010
Rok
Priemerná
cena knihy
v€

2006

2007

2008

2009

2010

8,56

9,76

8,13

9,09

9,64

Darom bol kniţničný fond doplnený o 746 dokumentov vo finančnej hodnote
3 392,44 €, z toho bolo 585 kníh a 161 špeciálnych dokumentov. Medzi významných darcov
v roku 2010 patrili organizácie Štúdio Nádej, n. o., Slovenská národná kniţnica, Kalligram,
SPN - Mladé letá a Veľvyslanectvo USA, a jednotlivci: Katarína Minrechová, Juraj Masler,
Milan Richter a ďalší.
Úbytok kniţničného fondu z dôvodov opotrebovania, poškodenia či straty
predstavoval 4 926 dokumentov vo finančnej hodnote 5 489,75 €. Vyradilo sa 4 925 kníh a
1 špeciálny dokument . Najviac dokumentov vyradil Úsek literatúry pre deti a mládeţ (2 654)
a Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry (2 250).
Spolu do kniţnice pribudlo 4 154 dokumentov vo finančnej hodnote 34 712,90 €
(o 361 menej ako v rovnakom období minulého roka), z toho bolo 3 470 kníh a 684
špeciálnych dokumentov.
Mestská kniţnica v Bratislave - stav kniţničného fondu (ďalej KF) k 31. 12. 2010

Stav KF k 31. 12. 2009
Prírastok KF v roku 2010
Úbytok KF v roku 2010
Stav KF k 31. 12. 2010

Počet dokumentov
276 969
4 154
4 926
276 197

Finančná hodnota
637 103,099 €
34 712,90 €
5 489,75 €
666 326, 249 €

Kniţničný fond k 31. 12. 2010 tvorilo 276 197 kniţničných jednotiek (ďalej kn. j.) vo
finančnej hodnote 666 326, 249 €. Fond obsahoval 232 650 kníh (84,2 %) a 43 547
špeciálnych dokumentov (15,8 %).
Univerzálny kniţničný fond bol takmer celý voľne prístupný všetkým čitateľom. Vo
voľnom výbere sa nachádzalo 257 697 dokumentov, čo predstavuje 93,3 % celého
kniţničného fondu.
Kniţničný fond podľa tematického členenia pozostával:
- zo špeciálnych dokumentov v počte 43 547 kn. j. (15,8 %),
- z krásnej literatúry pre deti a mládeţ v počte 33 709 kn. j. (12,2 %),
- z odbornej literatúry pre deti a mládeţ v počte 14 015 kn. j. (5,1 %),
- z krásnej literatúry pre dospelých v počte 118 275 kn. j. (42,8 %),
- z odbornej literatúry pre dospelých v počte 66 651 kn. j. (24,1 %).
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Graf: Tematické členenie kniţničného fondu v roku 2010

Automatizované spracovávanie kniţničného fondu
Počas celého roka prebiehalo automatizované spracovanie kniţničného fondu (nové
prírastky i retrospektíva) v KIS DAWINCI.
K 31. 12. 2010 mala kniţnica automatizovane spracovaných 252 814 kniţničných
jednotiek, čo predstavuje 91,5 % kniţničného fondu. Okrem automatizovanej
katalogizácie nových prírastkov v roku 2010 priebeţne pokračovala retrokatalogizácia fondu
v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.

3. HLAVNÉ SKUPINY ČITATEĽOV
Za čitateľa kniţnice sa v sledovanom roku mohol zaregistrovať kaţdý občan
Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu či právnická osoba – inštitúcia, firma,
podnik.
Deťom do 15 rokov, čitateľom Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ťaţko
zdravotne postihnutým občanom, ako aj občanom v hmotnej núdzi sa na základe platného
Kniţničného poriadku umoţňovala registrácia za čitateľa bez manipulačného poplatku. Ţiaci
stredných škôl, študenti vysokých škôl a dôchodcovia mali umoţnenú registráciu so
zľavneným manipulačným poplatkom.
V roku 2010 sa občania mohli stať čitateľom kniţnice s časovým obmedzením na
jeden deň bez potreby registrovania sa. Evidovaným nezamestnaným občanom sa
poskytovali sluţby kniţnice s časovým obmedzením na jeden deň bez manipulačného
poplatku.
V roku 2010 zaevidovala kniţnica spolu 8 932 registrovaných čitateľov, z toho
958 detí do 15 rokov, 3 427 študentov, 3 090 dospelých čitateľov, 1 093 dôchodcov, 155
nevidiacich a slabozrakých čitateľov a 209 čitateľov iných kategórií (ťaţko zdravotne
postihnutí a občania v hmotnej núdzi).
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Graf: Zloţenie čitateľov v roku 2010

4. POSKYTOVANIE KNIŢNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŢIEB
Kniţnično-informačné sluţby obyvateľom a návštevníkom mesta poskytovali
špecializované pracoviská kniţnice v dvojzmennej prevádzke. Ako najpreferovanejšia
činnosť kniţnice v roku 2010 zahŕňali komplex činností od poskytovania základných
a špeciálnych kniţničných sluţieb cez utváranie kniţničného fondu, automatizáciu
a elektronizáciu kniţničných činností aţ po organizovanie bohatého spektra podujatí pre
verejnosť.
Mestská kniţnica poskytovala verejnosti:


základné sluţby

-

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



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



elektronické sluţby

-

sluţby webovej stránky a vyhľadávanie v elektronickom katalógu
bezplatný prístup na internet (aj prostredníctvom WiFi pripojenia)
bezplatný prístup k licencovaným externým informačným zdrojom (EBSCO a Springer
link)
sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov a hier

-
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-

sluţbu Spýtajte sa kniţnice a Info mailom
elektronickú poštu



špeciálne sluţby pre zrakovo znevýhodnených občanov:

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


ďalšie sluţby:

- výstavy a výstavky
- exkurzie a prednášky
- kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre deti, mládeţ a dospelých.
Výpoţičné sluţby
Nosnou časťou kniţnično-informačných sluţieb boli výpoţičné sluţby. Poskytovali
sa v plnom rozsahu na jednotlivých pracoviskách.
V roku 2010 kniţnica poskytla 247 022 výpoţičiek, z toho bolo 188 638
absenčných a 58 384 prezenčných výpoţičiek. Prezenčné výpoţičné sluţby sa
poskytovali na prízemí Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, v hudobnom a
internetovom štúdiu, v študovniach a čitárňach.
Celkový počet výpoţičiek tvorilo:
- 18 341 výpoţičiek špeciálnych dokumentov (7,4 %),
- 60 178 výpoţičiek periodík (24,4 %),
- 28 409 výpoţičiek krásnej literatúry pre deti a mládeţ (11 ,5 %),
- 4 119 výpoţičiek odbornej literatúry pre deti a mládeţ (1,7 %),
- 76 067 výpoţičiek krásnej literatúry pre dospelých (30,8 %),
- 59 908 výpoţičiek odbornej literatúry pre dospelých (24,2 %).

Graf: Tematické zloţenie výpoţičiek v roku 2010
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Bibliograficko-informačná sluţba
Bibliograficko-informačná sluţba pre dospelých čitateľov sa orientovala predovšetkým
na individuálne odborné konzultácie, poskytovanie bibliografických a faktografických
informácií a budovanie bibliografickej kartotéky v Úseku odbornej literatúry.
V roku 2010 kniţnica poskytla 2 509 bibliografických a faktografických informácií.
V Úseku odbornej literatúry bibliograficko-informačná sluţba poskytla 192 informácií.
Na základe analytických rozpisov kníh a periodík bola informačná kartotéka v študovni
odbornej literatúry doplnená o 72 nových tematických hesiel (116 bibliografických
záznamov). K 1. 1. 2011 obsahuje 2 579 tematických hesiel.
V rámci sluţby Spýtajte sa kniţnice zodpovedala kniţnica 208 dotazov. Útvar
koordinácie a metodiky a vedúci jednotlivých pracovísk vybavili 1 687 e-mailových
poţiadaviek od pouţívateľov.
Deťom a mládeţi boli určené dva bibliografické letáky:
1. Farebná záhradka: Bibliografický leták o tvorbe Márie Rázusovej – Martákovej/Zost.
Zuzana Sekáčová. - Bratislava: Mestská kniţnica v Bratislave, 2010. 18 bibliogr.
zázn.
2. O neviditeľnom Tomášovi: Bibliografický leták o tvorbe Jozefa Cígera
Hronského/Zost. Zuzana Sekáčová. - Bratislava: Mestská kniţnica v Bratislave, 2010.
21 bibliogr. zázn.
Licencované elektronické informačné zdroje
Kniţnica v roku 2010 zabezpečovala prístup k dvom licencovaným elektronickým
informačným zdrojom (ďalej len EIZ) v anglickom jazyku:
EBSCO - http://search.ebscohost.com
referenčné a plnotextové databázy z oblasti spoločenských a prírodných vied, články
z odborných časopisov, novín, zborníkov,


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


Za rok 2010 bolo v EIZ spolu zaznamenaných
zobrazených/stiahnutých elektronických dokumentov.

45

vyhľadávaní

a 14

Kniţnično-informačné sluţby poskytovala kniţnica na svojich pracoviskách:
ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY (ÚKCL), LAURINSKÁ 5
Na najväčšom pracovisku kniţnice, ktoré je priamym potomkom kniţnice zaloţenej
v roku 1900, sa v roku 2010 kládol dôraz na zavedenie automatizácie kniţničnoinformačných procesov, na podieľanie sa na oslavách k 110. výročiu zaloţenia kniţnice, na
prácu s čitateľmi – seniormi - prípravu kurzov základnej počítačovej gramotnosti pre túto
kategóriu a tieţ na prevádzku letnej čitárne U červeného raka.
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Za čitateľa sa v ÚKCL zaregistrovalo 3 272 občanov.
Zloţenie čitateľov v tomto úseku tvoria dospelí občania
(40,0 %), dôchodcovia (24,8 %), študenti (31,1 %), iné
kategórie (2,5 %), a deti do 15 rokov (1,6 %). Úsek
osobne navštívilo 46 446 návštevníkov, z nich 9 267
vyuţilo internetové sluţby na kniţničných počítačoch, 197
návštevníkov vyuţilo WiFi pripojenie na internet, 3 588
sluţby študovne a 7 219 sluţby letnej čitárne U červeného
raka. Pracovníci poskytli 1 129 bibliografických a 526
faktografických
informácií.
Zrealizovali
137
275
výpoţičiek, z toho 103 718 absenčných domov a 33 557
prezenčných v kniţnici. Pre verejnosť úsek pripravil 23
podujatí, z toho 4 cykly Počítačovej školy pre seniorov a
14 exkurzií.
Čitatelia mali k dispozícii 13 počítačov, z nich 10 s pripojením na internet a v priestore
ÚKCL im slúţilo 22 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne 14-krát navštívil pracovisko a vypožičal si 42 dokumentov.
LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA, MICHALSKÁ 26
Letná čitáreň U červeného raka je verejným
a bezplatne prístupným miestom pre
obyvateľov i návštevníkov Bratislavy, ktorí
v nej mali v roku 2010 k dispozícii 30 titulov
odoberaných denníkov a časopisov v 40
exemplároch. Ďalšie (aj cudzojazyčné)
počas letnej sezóny získavala ako dar od
Českého centra Bratislava, od redakcií
Literárneho týţdenníka, Bratislavských novín
a od spoločnosti Mediage (časopis Miau).
V čitárni
svoje
propagačné
materiály
prezentovala Kancelária pre viacjazyčnosť
Generálneho riaditeľstva Európskej komisie
pre preklad. Deti mali k dispozícii Detský
kútik s knihami, omaľovánkami, farbičkami a kriedami.
Letná čitáreň U červeného raka poskytovala sluţby verejnosti bezplatne od 19. mája
do 19. septembra 2010 denne od 9:00 do 19:00 hod. (podľa plánu mala čitáreň poskytovať
sluţby do 30. septembra, chladné počasie však jej činnosť ukončilo predčasne.)
V tejto sezóne ju navštívilo 7 219 návštevníkov, ktorí si prečítali 16 299 časopisov
a denníkov. V čitárni sa spolu uskutočnilo 27 podujatí venovaných hudbe, literatúre a umeniu
bezplatne prístupnému všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta Bratislavy. Návštevníci
mali k dispozícii 60 miest na sedenie.
ÚSEK ODBORNEJ LITERATÚRY (ÚOL), KLARISKÁ 16
V Úseku odbornej literatúry sa za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 2 397 občanov.
V zloţení čitateľov prevládala kategória dospelých pracujúcich občanov (46,5 %) a študenti
(46,1 %). Dôchodcovia tvorili 4,5 %, iné kategórie 2,3 % a deti do 15 rokov 0,6 % celkového
počtu čitateľov. Úsek osobne navštívilo 21 457 návštevníkov, z nich 6 696 vyuţilo sluţby
študovne, z ktorých 2 633 návštevníkov vyuţilo internetové sluţby na kniţničných počítačoch
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a 361 cez WiFi pripojenie. Pracovníci zrealizovali 42 653 výpoţičiek, z toho 30 448
absenčných domov a 12 205 prezenčných v kniţnici. Úsek pripravil 12 prednášok pre
študentov Katedry kniţničnej a informačnej
vedy
Filozofickej
fakulty
Univerzity
Komenského v Bratislave v rámci predmetu
Organizácia a riadenie kniţnice, na ktorých
sa spolupodieľal aj Útvar koordinácie
a metodiky s prednáškou Ďalšie vzdelávanie
zamestnancov
Mestskej
kniţnice
v Bratislave.
Čitatelia mali k dispozícii 4 počítače, 3
s pripojením na internet.
V priestore ÚOL je 30 miest na sedenie.

Jeden čitateľ takmer 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si takmer 18 dokumentov.
ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH (ONS), KLARISKÁ 16
Oddelenie
pre
nevidiacich
a
slabozrakých sa v roku 2010 podieľalo
na zisťovaní a odstraňovaní chýb
v štatistických
výstupoch
z KIS
DAWINCI, ktoré spôsobovali pokles
počtu výpoţičiek. Odstránenie chýb je
prospešné pre všetky pracoviská
kniţnice, prospešnosť sa prejavila v 2.
polroku 2010 nárastom štatisticky
sledovaných poloţiek.
V ONS sa od začiatku roka 2010
zmenil spôsob štatistického sledovania
počtu výpoţičiek zvukových kníh, ktoré
sú načítané na magnetofónových kazetách (jedna kniha - jeden titul mohol byť načítaný aj na
10 kazetách – kniţničných jednotkách) a moderných nosičoch CD a DVD. Kým do roku 2010
sa sledoval počet poţičaných kniţničných jednotiek, od roku 2010 sa sleduje počet
poţičaných titulov, čomu sa prispôsobil aj plán počtu výpoţičiek ONS, ktorý zohľadňuje
reálny počet poţičaných špeciálnych dokumentov.
Za čitateľa ONS sa zaregistrovalo 155 zrakovo znevýhodnených občanov. Oddelenie
osobne navštívilo 1 778 návštevníkov. Pracovníčka ONS poskytla 15 457 výpoţičiek titulov
dokumentov ONS, z toho 15 236 absenčných domov a 221 prezenčných v priestoroch
oddelenia. ONS pripravilo spolu 15 podujatí pre 762 návštevníkov, z toho bolo 9 exkurzií po
oddelení.
Čitatelia ONS mali k dispozícii jeden počítač s hlasovým výstupom a pripojením na
internet. V priestore ONS sa nachádza 6 miest na sedenie.
Jeden čitateľ priemerne viac ako 11-krát navštívil pracovisko a vypožičal si takmer
100 titulov špeciálnych dokumentov.
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ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŢ (ÚLDM), KAPUCÍNSKA 3
V roku 2010 sa v Úseku literatúry pre deti a
mládeţ za čitateľa kniţnice zaregistrovalo 2
310 občanov, z nich 38,4 % tvorili deti do 15
rokov, 37,6 % študenti, 17,1 % dospelí
čitatelia, 5,0 % dôchodcovia a 1,8 % iné
kategórie. Úsek osobne navštívilo 21 003
návštevníkov, z nich 4 140 vyuţilo sluţby
študovne,
z
ktorých 3
866
vyuţilo
internetové
sluţby
na
kniţničných
počítačoch. Pracovníci zrealizovali 33 495
výpoţičiek, z toho 32 800 absenčných
domov a 695 prezenčných v kniţnici. Pre
deti a mládeţ pripravili 56 detských podujatí
a 28 exkurzií. Podujatia a exkurzie navštívilo
spolu 1975 detských návštevníkov. Pracovníci poskytli 156 bibliografických a faktografických
informácií.
Deti a mládeţ mali k dispozícii 8 počítačov, z toho 6 s pripojením na internet.
V študovni mohli vyuţívať farebnú tlačiareň a skener A4. V priestore ÚLDM sa nachádzalo
86 miest na sedenie.
Ku koncu roka 2010 sa na pracovisku realizovala celková rekonštrukcia podláh
v študovni a v oddelení dospievajúcej mládeţe. Stará podlaha bola nahradená novým
linoleom, linoleum bolo vymenené na všetkých schodoch pracoviska.
Jeden čitateľ priemerne 9-krát navštívil pracovisko a vypožičal si viac ako 14 dokumentov.
ÚSEK HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY (ÚHUL), KAPUCÍNSKA 1
V roku 2010 sa za čitateľa Úseku hudobnej
a umenovednej literatúry zaregistrovalo 798
občanov. Zloţenie čitateľov tvorili študenti
(54,6 %), dospelí čitatelia (33,7 %),
dôchodcovia (7,4 %), iné kategórie (3,8 %) a
deti do 15 rokov (0,5 %). Úsek osobne
navštívilo 11 925 návštevníkov, z nich 5 627
navštívilo hudobné a internetové štúdio, z
ktorých 5 492 vyuţilo internetové sluţby na
kniţničných
počítačoch.
Umenovednú
študovňu navštívilo 821 návštevníkov, z ktorých 123 vyuţilo WiFi pripojenie na internet.
Pracovníci poskytli 506 bibliografických a faktografických informácií. Zrealizovali 18
142 výpoţičiek, z toho 6 436 absenčných domov a 11 706 prezenčných v kniţnici. Pre
verejnosť pripravil úsek 24 podujatí z toho 12 exkurzií. Podujatia a exkurzie navštívilo spolu 5
907 návštevníkov.
Čitatelia úseku mali k dispozícii 10 počítačov, všetky s pripojením na internet.
V umenovednej študovni mohli vyuţívať skener A3, hudobné a internetové štúdio disponuje
farebnou tlačiarňou. V priestore úseku sa nachádza 35 miest na sedenie.
V záujme zvyšovania kvality poskytovaných sluţieb a technického vybavenia, boli
na pracovisku vykonané viaceré úpravy a opatrenia:
- uskutočnila sa výmena elektroinštalácie v rozvodových skrinkách,
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-

-

bol nainštalovaný samostatný server pre pracovisko a zalištované rozvody
internetovej siete,
v hudobnom a internetovom štúdiu boli urobené nové elektrorozvody, v rámci
plánovanej revitalizácie bol v ňom starý koberec nahradený novým, a technické
vybavenie sa doplnilo o dva nové počítače,
tlačiarne z umenovednej študovne a z hudobného a internetového štúdia boli
odstránené a nahradené jednou ústrednou tlačiarňou pre celý úsek,
počítače na prízemí, ktoré slúţia na vyhľadávanie v online katalógu, boli
z nevhodného betónového výstupku pri lístkových katalógoch premiestnené na
samostatné - čitateľom ľahko prístupné - stojany.

Jeden čitateľ priemerne takmer 15-krát navštívil pracovisko a vypožičal si takmer 23
dokumentov.

5. REALIZOVANIE INFORMAČNEJ VÝCHOVY
VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ POUŢÍVATEĽOV
Informačná výchova bola zameraná na nadobúdanie schopností a zručností čitateľov,
na vyuţívanie sluţieb kniţnice rôznymi formami od individuálnych konzultácií, cez
organizované exkurzie aţ po kurzy počítačovej gramotnosti.
Individuálne konzultácie sa poskytovali na všetkých pracoviskách denne bez potreby
evidovania, nakoľko sú súčasťou základného prístupu k čitateľom a návštevníkom kniţnice.
Exkurzie sa organizovali v spolupráci so základnými a strednými školami s cieľom
poskytnúť komplexné informácie o sluţbách kniţnice. Kniţnica pripravila spolu 73 exkurzií
pre 1 554 účastníkov (v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka kniţnica pripravila
o 9 exkurzií viac, na ktorých sa zúčastnilo o 501 účastníkov viac).
V Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry sa konalo 14 exkurzií pre 322 účastníkov,
v Úseku odbornej literatúry sa zorganizovalo 9 exkurzií pre 221 účastníkov. Úsek literatúry
pre deti a mládeţ navštívilo 517 účastníkov v rámci 28 exkurzií a Úsek hudobnej a
umenovednej literatúry 272 účastníkov v rámci 12 exkurzií. Útvar koordinácie a metodiky
zabezpečil realizovanie 10 exkurzií po pracoviskách kniţnice pre 222 účastníkov.
S cieľom priblíţiť ţivot zrakovo znevýhodnených ľudí ţiakom a študentom
bratislavských škôl (Katedra kniţničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií
v Bratislave, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Skalickej ulici č. 1
v Bratislave) Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pokračovalo v príprave prednášok s
názvom Kniţničné a informačné sluţby pre zrakovo znevýhodnených pouţívateľov, ktoré boli
spojené s exkurziou po oddelení.
Kniţnica po prvýkrát vo svojej histórii zorganizovala kurzy počítačovej gramotnosti pre
seniorov. Potreba realizovania kurzov vyplynula z automatizácie kniţničných sluţieb
všetkých pracovísk.
POČÍTAČOVÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Z celkového
počtu
registrovaných
čitateľov
kniţnice
tvoria
občania
v postproduktívnom veku – seniori aţ 12%. Práve oni majú zníţenú informatickú gramotnosť
a zručnosti a často vyţadujú pomoc pri vyuţívaní elektronických sluţieb kniţnice. Aby tejto
kategórii čitateľov podala kniţnica pomocnú ruku, vyšla im v ústrety realizovaním
bezplatných počítačových kurzov s názvom Počítačová škola pre seniorov v Úseku krásnej
a cudzojazyčnej literatúry, ktorý je touto kategóriou pouţívateľov bohato navštevovaný.
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Počítačovú školu pre seniorov podporilo v roku 2010 Ministerstvo kultúry SR na
základe projektu Kniţnica na pomoc svojim čitateľom – seniorom finančnou čiastkou 2 900 €,
ktorá so spolufinancovaním kniţnice vo výške 200 € pomohla nielen vybaviť pracovisko 5
novými počítačmi, ale aj zrealizovať prvé dva termíny kurzov.
Kurzy sa realizovali v štyroch týţdenných cykloch, ktoré sa realizovali v termínoch
11.10. – 15.10, 18.10. – 22.10, 8.11. – 12.11. a 15.11 – 19.11. 2010. Stretli sa s pozitívnym
ohlasom seniorov, ktorí naznačili záujem o ich pokračovanie aj v roku 2011. Počítačovú
školu pre seniorov spolu absolvovalo 48 záujemcov.

6. ORGANIZOVANIE A USKUTOČŇOVANIE KULTÚRNO-VZDELÁVACÍCH
PODUJATÍ PRE DETI, MLÁDEŢ A DOSPELÝCH
V rámci kultúrno-vzdelávacích podujatí pre verejnosť sa organizovali kultúrne,
vzdelávacie a hudobné podujatia, výstavky aj exkurzie. V roku 2010 kniţnica pripravila a
uskutočnila 252 podujatí, ktoré navštívilo 25 046 návštevníkov, z toho bolo 73 exkurzií
pre 1 554 účastníkov.

NOSNÉ KNIŢNIČNÉ PODUJATIA V ROKU 2010
TÝŢDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŢNÍC 22. 3. – 26. 3. 2010
Týţdeň slovenských kniţníc (ďalej len TSK) bol Slovenskou asociáciou kniţníc
vyhlásený v termíne 22. 3. – 26. 3. 2010. Kniţnica sa do neho zapojila podujatiami pre deti
a mládeţ, nakoľko mesiac marec rezonuje u detí, dospelých i v školách a v povedomí celej
verejnosti ako mesiac knihy.
Ťaţiskovým podujatím TSK bol 4. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý organizujú
spoločne verejné kniţnice v Bratislave (Mestská kniţnica v Bratislave, Staromestská
kniţnica, Kniţnica Ruţinov, Kniţnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna kniţnica Petrţalka).
Bol venovaný spomienke na 130. výročie úmrtia Mateja Hrebendu. V duchu odkazu tohto
ľudového buditeľa a zberateľa sa od 22. 3. do 26. 3. 2010 kaţdý deň v inej zúčastnenej
kniţnici deťom čítala kniha Malá princezná autora Jána Uličianskeho.
Kniţnica v priebehu TSK ďalej pripravila:
 workshop s nemeckou detskou literatúrou Mánia kníh prichádza / Büchermanie
kommt, na ktorom sa zúčastnilo 96 ţiakov 2., 3. a 6. ročníka bratislavských
základných škôl,
 komorný koncert pri príleţitosti Dňa učiteľov v podaní študentov Katedry hudobnej
výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Mestská kniţnica sa aktívne pridala k pokusu vytvoriť najpočetnejší slovenský detský
čitateľský maratón Čítajme si, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore
Unicef. Vo štvrtok 25. marca 2010 prebiehalo čítanie v Základnej škole na Karloveskej ul. č.
61 v Bratislave. V celoslovenskom meradle v ten deň svoj rekord vo verejnom čítaní
slovenské deti prekonali.
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BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 23. 4. - 25. 4. 2010
7. ročník projektu Bratislava pre všetkých prilákal do ulíc Bratislavy mnoţstvo
návštevníkov, ktorí vyuţili Dni otvorených dverí na návštevu a vyuţitie sluţieb všetkých
organizácií samosprávy hl. mesta SR Bratislavy vrátane našej kniţnice.
Kniţnica pripravila pre verejnosť pestrý program od piatku 23. 4. do nedele 25. 4.
2010.
V piatok 23. 4. 2010 pripravila pre deti v spolupráci so svojím zriaďovateľom
slávnostné vyhodnotenie výsledkov literárnej súťaţe Bratislava, moje mesto v priestoroch
konferenčnej miestnosti Primaciálneho paláca. Súťaţ, do ktorej sa deti mohli zapojiť od 15.
10. 2009 do 15. 3. 2010, zorganizovala spoločne so Staromestskou kniţnicou,
Kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou Bratislava – Nové Mesto a s Miestnou kniţnicou
Petrţalka. Odborná porota ocenila aţ 60 súťaţiacich (jednotlivcov aj kolektívov). Ocenené
literárne práce boli od čísla 6 (vyšlo v júni 2010) postupne zverejňované v magazíne In.ba,
výtvarné práce sú ako stála výstava vystavené v Úseku literatúry pre deti a mládeţ.
V sobotu 24. 4. a v nedeľu 25. 4. 2010 pripravila kniţnica pre svojich návštevníkov
Dni otvorených dverí, v sobotu vo všetkých štyroch pracoviskách, v nedeľu v dvoch – v
Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 a v Úseku odbornej literatúry, Klariská
16.
Kniţnica pripravila ponuku sluţieb v podobe moţnosti bezplatnej registrácie za
čitateľa kniţnice, bezplatného prístupu na internet a celoročne bezplatne poskytovaných
výpoţičných sluţieb.
Okrem sluţieb ponúkla návštevníkom pestré podujatia – nosným sa stala
Bratislavská burza kníh. Pre deti aj ich rodičov sa v letnej čitárni U červeného raka pripravilo
divadelné predstavenie Postrach Samko a Ukáţka výcviku vodiacich psov. V Galérii Artotéka
sa konala vernisáţ výstavy Veroniky Richterovej a Michala Cihlářa Pocta PET lahvi, ktorej
časť je umiestnená aj v light boxoch v podbrání na Klariskej 16.
Bratislavská burza kníh 2010
3. ročník Bratislavskej burzy kníh kniţnica pripravila v spolupráci so Staromestskou
kniţnicou, Kniţnicou Ruţinov, Kniţnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou
kniţnicou Petrţalka. Na burze sa predávali knihy vyradené z fondov zúčastnených kniţníc,
vyradenými knihami prispela aj Ústredná kniţnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Bratislavská burza kníh trvala na nádvorí Klariskej ul. 16 do piatku 30. apríla
2010, dovtedy ju navštívilo spolu 13 100 návštevníkov, ktorí si zakúpili 14 255 kníh
vyradených z kniţničných fondov zúčastnených kniţníc vo finančnej hodnote 3 870,70 € (1
kniha/0,30 €, v posledný deň 1 kniha/0,10 €). Finančný zisk z burzy bude pouţitý na nákup a
zhotovenie zvukových kníh pre čitateľov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých.
KULTÚRNE LETO 2010 V LETNEJ ČITÁRNI U ČERVENÉHO RAKA
Ešte pred oficiálnym začiatkom kultúrneho leta v čitárni vystúpili finalisti Anasoft Litera
Márius Kopcsay s knihou Medvedia skala a Veronika Šikulová s knihou Domček jedným
ťahom, ktorá si ako hosťa prizvala Ľuba Dobrovodu, autora populárnych románov Ja malkáč
a Ja veľkáč. Divadlo Piki – Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor - v čitárni odohralo veselé
divadelné predstavenie pre deti naštudované na motívy knihy Dušana Taragela Rozprávky
pre neposlušné deti.
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35. ročník najväčšieho festivalu kultúry v meste pod názvom Kultúrne leto
a Hradné slávnosti Bratislava 2010 sa konal v termíne 17. 6. - 10. 9. 2010. Letná
Bratislava od júna aţ do takmer polovice septembra ţila kultúrou - v uliciach, parkoch, na
námestiach, na vlnách Dunaja, aj v príjemnom prostredí letnej čitárne U červeného raka na
Michalskej ul. č. 26, v ktorej kniţnica pripravila pestrý program koncertov, literárnych
podvečerov, literárno-hudobných podujatí aj pútavých výstav, ktoré návštevníkov tešili aţ do
19. septembra 2010.
Koncerty
Počas letných koncertov v letnej čitárni vystúpili:
-

alternatívna skupina bratov Braňa a Andreja Jobusa pod názvom Vrbovskí víťazi,
Geria trio - bluesové zoskupenie s hosťom Milanom Tedlom, virtuóz Erich „Boboš“
Procházka, Sitra Achra, český pesničkár a harmonikár Václav Koubek, očarujúca
Silvia Josifovská - prvá dáma slovenského jazzu, kapely Longital a Five Gentlemen
a nechýbal ani folkový koncert talentovaných pesničkárov z Martina pod vedením
Petra Piatka.

Literárne utorky
Cyklus podujatí Literárne utorky zahŕňal literárne podujatie venované 150. výročiu
narodenia Martina Kukučína pod názvom Trinásta komnata Martina Kukučína,
prezentáciu novej knihy Juraja Šeba Budovateľské 50. roky s hudbou Igora Bázlika
a Moniky Stanislavovej a dvojjazyčné čítanie anglicko-slovenského vydania knihy Six Slovak
Poets.
V letnej čitárni sa v priebehu aktuálnej sezóny prezentovali viaceré nové knihy.
Prezentáciu najnovšej knihy Márie Bátorovej Stred moderoval spisovateľ Anton
Hykisch, ktorý knihu nielen predstavil, ale ju aj symbolicky - plameňom sviečky - vyprevadil
medzi čitateľov. Úryvok z prostredia súčasnej Bratislavy, kde sa prelínajú príbehy troch
generácií s filozofickou rovinou hľadania stredu ako etickej normy, predniesol Štefan Bučko.
Celé podujatie bolo podfarbené šansónmi v podaní Aleny Čermákovej. Na slovenský trh sa
uviedla kniha izraelskej spisovateľky Savyon Liebrechtovej Dobré miesto na noc
v spolupráci s vydavateľstvom MilaniuM. Literárne pásmo Jána Bábika Múzy za mreţami
vypovedalo o väznených spisovateľoch v 50-tych rokoch minulého storočia. Podujatie
nazvané Nahá myseľ bolo venované prezentácii tvorby vojvodinských Slovákov. Medzi
pozvanými hosťami boli známe osobnosti, básnik a prekladateľ Víťazoslav Hronec, poetka
Miroslava Dudková a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci
Vladimír Valentík. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Prezentácia novej knihy Daniela Šmihulu Teória štátu a práva sa pripravila v spolupráci s
vydavateľstvom Epos. Prezentácia prekladu knihy amerického spisovateľa Neala Bascomba
Lov na Eichmanna prebiehala s čítaním ukáţok v podaní Mariána Slováka. Veselé
stretnutie s autorom knihy Kód 9 Jozefom Banášom, moderátorkou podujatia Ľudmilou
Lukáčovou a účinkujúcim Rasťom Piškom potešilo mnoţstvo návštevníkov. Nedebatovalo sa
len o písaní, ale hralo sa aj spievalo, imitovali sa známe osobnosti. Na záver si pieseň Rodný
môj kraj spolu zaspievalo viac ako sto návštevníkov.
Schöne Náci opäť s nami
Schöne Náci opäť s nami - 4. ročník vyhlásenia najslušnejšieho občana Bratislavy
pripravila kniţnica v spolupráci so Spoločnosťou Ferdinanda Martinenga a Bratislavským
kultúrnym a informačným strediskom. Obľúbené podujatie pritiahlo do čitárne mnoţstvo
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návštevníkov. Cena Najslušnejší občan Bratislavy za rok 2010 bola udelená Katke
Bezákovej - vnučke majiteľa cukrárne, do ktorej Schöne Náci chodieval.
Pramene - prezentácia literárnych klubov
Cyklus Pramene, ktorý získal podporu z grantového systému Ministerstva kultúry SR
na rok 2010, prezentuje tvorbu literárnych klubov na Slovensku. V letnej čitárni sa predstavil
literárny klub z Trnavy so svojím Littrením, literárny klub z Bardejova pripravil Rendez-vous
U červeného raka a literárny klub Generácia z Bratislavy si našiel Čas na dobrú čítačku II.
V podujatí nazvanom Na krok od raja sa prezentoval literárny klub zo Spišskej Novej Vsi.
Výstavy
Od 2. 6. do 6. 6. 2010 mohli návštevníci čitárne obdivovať výstavu Krása bonsajov
pripravenú v spolupráci s Bonsaj centrom Bratislava a s Veľvyslanectvom Japonska v SR.
Výstava plastík Jany Benkovskej, ktorou autorka vzdáva hold svojmu rodnému mestu
a jeho obyvateľom, bola počas letných mesiacov vhodne zakomponovaná do prostredia
letnej čitárne. Od 9. 6. do 30. 9. 2010 pod názvom Prešporok vysnený a zasnený autorka
predstavila keramiku, ktorá zobrazuje skutočné aj vysnívané reálie Bratislavy. Výstavu
dopĺňali artefakty inšpirované archeologickými nálezmi z okolia Bratislavy.
Výstava obrazov mladej bratislavskej výtvarníčky nazvaná BratisLOVE Niny
Weisslechner bola sprístupnená verejnosti od 29. 6. do 30. 9. 2010.

ĎALŠIE PODUJATIA V ROKU 2010
Podujatia pre deti a mládež
Okrem spomínaných podujatí v TSK sa v Úseku literatúry pre deti a mládeţ
na Kapucínskej 3 pripravili ďalšie hodnotné podujatia pre najmenšie deti z materských škôl,
školákov zo základných škôl a študujúcu mládeţ zo stredných škôl, ktoré prispievajú
k podpore čítania, propagujú našu i zahraničnú literatúru v očiach mladej generácie, hravými
a súťaţivými prvkami podporujú u ţiakov aktivitu, flexibilitu, kreativitu a motivujú ich
k vytvoreniu vzťahu k čítaniu, k rozvoju predstavivosti, tvorivosti a vyjadrovania.
Konali sa obľúbené Čítania pre najmenších, ktoré v roku 2010 podporilo
Ministerstvo kultúry SR. Deťom prišli čítať známi herci: František Kovár, Martin Vanek,
Ľubomír Piktor, Katarína Aulitisová, Roman Pomajbo, Nela Dušová, Richard Stanke, Zuzana
Porubjaková, Peter Sklár, Miriam Pavelková. Okrem čítania sa v rámci projektu Čítanie pre
najmenších odohrali aj štyri divadelné predstavenia – Paskudárium (Divadlo PIKI), Pohrajme
sa s rozprávkami (Divadlo Lano), Dohviezdny večer a Nesieme Vám novinu (Divadlo PIKI).
Spolu sa uskutočnilo 23 podujatí Čítania pre najmenších, ktoré navštívilo 868 detských
návštevníkov.
Realizovala sa autorská beseda s Gabikou Futovou o jej knihe Naša mama je
bosorka!, ktorá je u detí na popredných miestach v obľúbenosti, pripravili sa čitateľské
dielne Danka a Janka a Gevenducha s dramatizovaným čítaním, a literárne dielne pre deti
s interaktívnym čítaním a následnou prácou s knihou v réţii študentiek Katedry kniţničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Ku Dňu zamilovaných – Sviatku sv. Valentína sa pre ţiakov základných škôl pripravilo
podujatie Rodová rovnosť v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské
práva o aktuálnom pohľade na rovnicu Som chlapec + som dievča = sme si rovní?
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Náročnou akciou na zodpovednosť knihovníčok bola Noc s Andersenom, počas
ktorej 22 prihlásených detí trávilo z piatku 26. 3. na sobotu 27. 3. 2010 noc v Úseku literatúry
pre deti a mládeţ na Kapucínskej 3.
V cykle Na pomoc maturantom sa pripravila prednáška Súčasná slovenská
literatúra spojená s tvorivými úlohami a diskusiou pre ţiakov 4. ročníka gymnázia. Diskusia
s europoslancom mládeţi priblíţila činnosť Európskeho parlamentu. Citovanie dokumentov –
hodina informačnej výchovy zorganizovaná pri príleţitosti Svetového dňa knihy a autorských
práv priblíţila maturantom správne citovanie literatúry v školských prácach. Pre školákov sa
uskutočnil workshop Čítame s Osmijankom. Pripravila sa prezentácia novej knihy pre deti
Pauly Sabolovej Blcha v cirkuse. Deťom sa páčilo aj dialogizované čítanie Ľudmily
Hrdinákovej s názvom Ľudová rozprávka, či prednáška Svet dinosaurov v náučnej knihe.
Úspech mal cyklus dramatizovaných interaktívnych čítaní Za tajomstvami obrázkov,
ktorého cieľom je motivácia detí k čítaniu pomocou pestrofarebných obrázkov, ktoré často
dotvárajú text a rozvíjajú detskú fantáziu.
V piatok 29. 10. 2010 pripravil Úsek literatúry pre deti a mládeţ celodenný tematický
program od 8:00 do 17:00 hod. pre prázdninujúce deti s názvom Jesenné prázdniny
v kniţnici. Deti dokazovali „Kniţničnému strašidielku“, ţe sa vedia ku knihám správať,
vyrobili a vyzdobili si vlastné obaly na čitateľský preukaz a záţitkové čítanie preţili
s Ľuboslavom Paľom pri knihe Haló, haló, pani mačka.
Pre deti zo školského klubu Základnej školy na Karloveskej ulici paleontológ Dušan
Valent pripravil dve prednášky s názornou prezentáciou obrázkov našich predkov a
pravekých zvierat Svet obrov a Príšery z praveku. Deti táto téma a forma podania veľmi
zaujala, mali veľa otázok, spolupracovali a vyjadrovali svoje poznatky.
Podujatia pre dospelých
Z podujatí pre dospelých občanov vynikol v úvode roka Svetový deň poviedky –
maratón autorského čítania, na ktorom sa stretli slovenskí autori Eva Borušovičová, Elena
Hidvéghy-Jung, Vlado Balla, Ján Beňo, Július Balco, Igor Otčenáš, Viťo Staviarsky, Ján
Litvák a Peter Šulej. Realizovali sa autorské besedy a čítania s Ondrejom Hercom a
Stanislavom Kaľavským, prezentoval sa dvojjazyčný výber z poézie Emily Dickinsonovej pod
názvom Učili sme sa celú lásku. Pripravila sa prezentácia knihy Proti rakovine nie sme
bezmocní spojená s besedou s lekárom.
Noc literatúry 2010 – Európou medzi riadkami, ktorú kniţnica zorganizovala
v spolupráci s Českým centrom a Goetheho inštitútom v Bratislave, sa konala v spoločenskej
miestnosti na Klariskej 16. Podstata akcie spočívala v 15-minútových čítaniach literatúry
európskych autorov na atraktívnych miestach Bratislavy. Spoločenská miestnosť kniţnice sa
v očiach organizátorov javila ako atraktívna svojou neukončenou rekonštrukciou. V nej čítali
komiks Gerharda Siegfrieda Útek z Berlína herci Marek Majeský a Marián Labuda ml.
a zároveň slovne voľne dotvárali komiksové stránky premietané na plátno. Podujatie
v kniţnici malo veľký úspech. Čítanie prebiehalo od 18:00 do 23:00 hod. v pravidelných
polhodinových intervaloch.
Celosvetový Tolkien Reading Day 25. 3. 2010 si kniţnica pripomenula podujatím
Dnes čítame Tolkiena. Prezentácia Srbského centra PEN sa v Galérii Artotéka uskutočnila
pri príleţitosti 20. výročia zaloţenia Slovenského centra PEN. Zúčastnili sa jej významní
srbskí spisovatelia Vladislav Bajac a Mihajlo Pantič.
V Galérii Artotéka sa konali koncerty váţnej (komornej a vokálnej) hudby v podaní
študentov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
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v Bratislave, na koncerte Dve dámy v opere si návštevníci mohli vypočuť sólistky Máriu
Tajtákovú a Silviu Stenchlákovú. Vokálny koncert študentiek bratislavského konzervatória
speváckeho oddelenia z triedy profesorky Z. Stankociovej roztlieskal ľudí v hľadisku a
Mikulášsky koncert v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a Katedry hudobnej výchovy
vhodne uviedol predvianočné obdobie.
V Galérii Artotéka sa konala prezentácia knihy Zdenky Beckerovej Cudzie dcéry.
Slovenskému čitateľovi sa autorka prihovára prekladmi svojich kníh, inscenáciami alebo
prezentáciami na literárnych podujatiach. V prezentovanom románe čerpá zo skúseností
emigrantov svojej generácie. Kniţku v prítomnosti riaditeľky Ikar pokrstila Alena Heribanová.
Trio Teatro Fatal zaujalo svojráznou hudobnou interpretáciou básní Ivana Laučíka.
Prezentácia novej knihy Viliama Marčoka V poschodovom labyrinte sa realizovala
v spolupráci s Literárnym informačným centrom. V spolupráci so Slovenskou futurologickou
spoločnosťou v Galérii Artotéka poslucháči besedovali s profesorom Františkom Novosádom
na tému: Reflexie budúcnosti Slovenska. Zdruţenie spolkov dolnozemských Slovákov na
Slovensku si zaspomínalo na ţivot a dielo Ľudovíta Augustína Bora. Uvedenie novej
autorky Ľudmily Kuníkovej - Šankovej a jej prvotiny Trblietanie, ľudsky poňatá poézia ţeny,
ktorá prekonáva ťaţké ochorenie a pozerá sa na svet inými očami. Podujatie sa realizovalo
v spolupráci s Ruţovou stuţkou. Prezentácia knihy Gizely Gáfrikovej Posledné veci
človeka sa uskutočnila v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV a Ústavom
hudobnej vedy SAV. Kniţnica pripravila aj autorské čítanie spisovateľky Markéty Hejkalovej
v spolupráci s Českým centrom nazvané Důkazy jejího ţivota, prezentáciu knihy Jany
Juráňovej v spolupráci s vydavateľstvom Aspekt Ţila som s Hviezdoslavom a uvedenie
knihy Slávky Koleničovej Víťazné prehry.
Pod názvom LennOn a My sa usporiadal spomienkový večer venovaný 30. výročiu
úmrtia Johna Lennona. V programe vystúpili predstavitelia slovenskej folkovej scény, zazneli
básne beatnikov a slovenských básnikov, ktoré boli venované J. Lennonovi, napr. básne
Jozefa Urbana, Ivana Štrpku a Janka Silana. O emotívnych dotykoch s Johnom Lennonom
rozprával básnik Daniel Hevier. Priblíţil člena skupiny Beatles aj v literárnej polohe ako
autora krátkych príbehov a zahral pieseň zloţenú na jeho počesť.
V spolupráci so Zdruţením spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku odzneli
v Galérii Artotéka prednášky o Milanovi Michalovi Harmincovi, Ľudovítovi Hrdličkovi a
Ľudovítovi Augustínovi Borovi.
Výstavy
V Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry začiatok roka spestrila výstava prác
čipkárok Krása v čipke zakliata.
V podkrovnom priestore Galérie Artotéka sa v priebehu roka 2010 realizovali výstavy
Výtvarná príprava - kresby študentov Školy úţitkového výtvarníctva Josefa Vydru
v Bratislave, Čarovný svet ilustrovaných kníh nemeckých ilustrátorov v spolupráci
s Goetheho inštitútom, spomínaná Pocta PET LAHVI, Guillermo Mordillo v rámci Bienále
animácie Bratislava 2010, Japonské záhrady – výstava fotografií Jozefa Ort- Šnepa v rámci
Mesiaca fotografie a Dialógy s krajinou – výtvarný Mädokýš pri Literárnom klube Mädokýš
z Martina.
Výstava výtvarných prác detí zo súťaţe Bratislava, moje mesto bola sprístupnená
v Galérii Artotéka od 16. 6. do 17. 9. 2010, potom sa presunula do priestorov Úseku literatúry
pre deti a mládeţ, kde plní funkciu stálej výstavy.
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V Úseku literatúry pre deti a mládeţ sa prezentovala výstava Inými očami, ktorá
ilustruje šikovnosť a túţbu detí zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich
na Svrčej ulici v Bratislave skúšať a zaţívať nové aktivity, v rámci ktorých vznikli pútavé
fotografie tvoriace obsah tejto výstavy. Výklady tohto úseku sa vyuţívali na vystavovanie
produktov tvorivej záujmovej činnosti detí, nových kníh slovenských vydavateľstiev, na
prezentáciu výrobkov z drôtu či z patchworku.
Putovná výstava škriatkov a strašidielok známej českej výtvarníčky Vítězslavy
Klimtovej s názvom Rozprávková krajina Vítězslavy Klimtovej bola sprístupnená v Úseku
literatúry pre deti a mládeţ od 3. 11. do 12. 11. 2010.
Výstava Veľkí Česi malými očami bola pokračovaním projektu akcie „Největší
Čech“, v ktorej Škola hrou vystavila kresby portrétov českých osobností tak, ako ich vidia
dnešné deti. Výstava predstavila 19 svetovo známych osobností českej histórie a kultúry.
Vyuţila originalitu detskej kresby i úsmevných písomných prejavov. V Úseku literatúry pre
deti a mládeţ bola výstava sprístupnená od 9. 8. do 26. 10. 2010. V októbri bola spojená
s dvomi workshopmi. Všetko sa realizovalo v spolupráci s Českým centrom, Bratislava.
V Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, v hudobnom a internetovom štúdiu boli
inštalované výstavy k významným výročiam hudobných skladateľov Frederika Chopina (200.
výr. narodenia ), Piotra Iľjiča Čajkovského (170. výr. narodenia ), Roberta Schumanna (200.
výr. narodenia), Johana Strausza (185. výr. narodenia), Bohuslava Martinů (120. výr
narodenia). Stálou výstavou hudobného a internetového štúdia je výstava fotografií Leny
Kušnierikovej Melódia nie je všetko.
Výstava paličkovanej čipky spojená s praktickými ukáţkami tvorby čipky nazvaná
Vianočná čipka sa realizovala v spolupráci s Klubom paličkovanej čipky v Rači. Prístupná
bola v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry od 6. do 22. decembra 2010.
Odborné podujatia pre verejné knižnice v Bratislave a na Slovensku
Pre zamestnancov verejných kniţníc pripravil Útvar koordinácie a metodiky 3
celoslovenské odborné podujatia: Je čítanie v dnešnej dobe moderné? v spolupráci
s Goetheho inštitútom v Bratislave o práci kniţníc na podporu čítania a práce s detskými
čitateľmi v Nemecku a na Slovensku, so sprievodnou výstavou Čarovný svet ilustrovaných
kníh a spomínaný seminár Audioknihy v kniţniciach, Súčasná slovenská literatúra
v spolupráci
s
Ústavom
slovenskej
literatúry
Slovenskej
akadémie
vied.
Pre zamestnancov verejných kniţníc v Bratislave sa pripravilo pracovné stretnutie
Ročný výkaz o kniţnici za rok 2009 o správnom spôsobe štatistického vykazovania
činnosti kniţníc.

7. 110. VÝROČIE ZALOŢENIA KNIŢNICE 1900 - 2010
Mestská kniţnica v Bratislave pri príleţitosti 110. výročia svojho zaloţenia pripravila
pre svojich čitateľov, návštevníkov aj všetkých obyvateľov Bratislavy Týţdeň otvorených
dverí (ďalej len TOD) od pondelka 27. 9. do piatku 1. 10. 2010 s pestrým programom.
Odpúšťala pokuty za oneskorené vrátenie vypoţičaných kníh a zároveň oneskorencov
automaticky zaraďovala do súťaţe O vrátenie kníh s najstarším dátumom vypoţičania.
V piatok 1. októbra 2010 – v hlavný deň výročia - na všetkých pracoviskách registrovala
občanov za čitateľa kniţnice zadarmo a umoţňovala návštevníkom bezplatný prístup na
internet.
Odpúšťanie pokút za oneskorené vrátenie vypoţičaných kníh vyuţilo 181 čitateľov,
ktorí vrátili 376 kníh. Výherkyňami súťaţe O vrátenie kníh s najstarším dátumom
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vypoţičania sa stali: Alena Figurová, ktorá si knihu Dominika Tatarku "Písačky pre milovanú
Lutéciu" poţičala v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry 16. septembra 2002 a Monika
Bazovská z Bratislavy, ktorá si knihy Prosím, zoznámte sa a Pán prsteňov poţičala v Úseku
literatúry pre deti a mládeţ 3. augusta 2004.
V priebehu TOD vrátane nedele 3. 10. zorganizovala 8 bezplatných podujatí pre deti,
dospelých i odbornú knihovnícku verejnosť.
Od 27. 9. do 3. 10. 2010 sa uskutočnilo sprístupnenie dvoch výstav – obrazy
legendárneho karikaturistu a majstra animovanej skratky Guillerma Mordillu pod názvom
Guillermo Mordillo a knihy a staré tlače Oddelenia kniţničného fondu Archívu hl. m. SR
Bratislavy (bývalej Regionálnej kniţnice) pod názvom Dávnoveké fondy starej Bratislavy.
Konalo sa Čítanie pre najmenších s Katarínou Aulitisovou, pripravila sa prezentácia novej
knihy Evy Maliti-Fraňovej Kaukazské rozprávky a realizovali sa ťaţiskové podujatia k 110.
výročiu – beseda Kultúrny a spoločenský ţivot v Bratislave okolo roku 1900 so
Štefanom Holčíkom, celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou Audioknihy
v kniţniciach, koncert pesničkára Petra Lachkého v Galérii Artotéka a divadelné
predstavenie Danka a Janka v Auparku, ktoré kniţnica pripravila v spolupráci s Panta Rhei
(účinkovalo Teatro Neline – Nela Dušová).
Kultúrny a spoločenský ţivot v Bratislave okolo roku 1900
Beseda Kultúrny a spoločenský ţivot v Bratislave okolo roku 1900 bola obsahom aj
slávnostným podtónom zaradená k ťaţiskovým podujatiam kniţnice pri príleţitosti 110.
výročia jej zaloţenia. Hosťom besedy bol známy archeológ a múzejník Štefan Holčík.
Študovňa Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5 bola plná jeho priaznivcov
vrátane bývalých vedúcich pracovníčok kniţnice. V priebehu hodinového rozprávania pán
Holčík všetkých účastníkov zoznámil s pomermi v Bratislave okolo roku 1900, pričom sa
viackrát so zaujímavými informáciami pristavil pri vzniku kniţnice a udalostiach okolo nej.
Po besede nasledovalo ocenenie bývalých vedúcich pracovníčok kniţnice:
pamätné listy za dlhoročnú prácu v kniţnici odovzdal PhDr. Elene Veľasovej, Mgr. Emílii
Moncoľovej a PhDr. Ľudmile Bokníkovej primátor Hl. m. SR Bratislavy Ing. Andrej
Ďurkovský spolu s riaditeľom kniţnice Jurajom Šebestom. Ospravedlnenej PhDr. Eve
Kořínkovej bolo ocenenie zaslané poštou. Po oficiálnej časti nasledovalo spoločenské
posedenie s ocenenými pracovníčkami. Prostredie celého podujatia dotvárala výstava
Dávnoveké fondy starej Bratislavy, ktorá ilustrovala výročie vzniku kniţnice
dobovými knihami a vystaveným prírastkovým zoznamom z roku 1900. Komorná hudba
v podaní sláčikového dua dodala celému podujatiu príjemnú atmosféru.
Dávnoveké fondy starej Bratislavy
Kniţnica pri príleţitosti 110. výročia svojho zaloţenia od 29. 9. do 29. 10. 2010
pripravila v spolupráci s Archívom hl. mesta SR - bývalou Regionálnou kniţnicou - výstavu
kníh a starých tlačí v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry. Medzi zapoţičanými
zbierkami Archívu hl. mesta bolo moţné obdivovať staré zápisnice mesta, ktorých
zostavovateľom bol Dr. Ovidius Faust, nielen hlavný archivár mesta Bratislavy, ale aj
zakladateľ Regionálnej kniţnice, ktorá bola v minulosti samostatným strediskom kniţnice.
Vystavené knihy v jazyku maďarskom, nemeckom, českom i slovenskom boli tematicky
venované Bratislave, mnohé z nich obsahovali záznamy o začiatkoch činnosti kniţnice
v roku 1900.
Zo zachovalých kníh z vlastných fondov kniţnica vystavila knihu Horoscopov z roku
1825, zbierku básní Bedichte von Selmar z roku 1804 a najstaršiu knihu písanú švabachom,
ktorá sa nachádza vo fonde kniţnice od Albrechta von Haller z roku 1793. Vystavené boli aj
vzácne prvé vydania kníh slovenských autorov pre deti a mládeţ z rokov 1926 – 1951:
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Smelý zajko v Afrike od Jozefa Cígera Hronského z roku 1944, Klások od Ľudmily
Podjavorinskej z roku 1947. Nechýbali ani svetoví autori ako Charles Dickens so svojím
Svrčkom na ohnisku z roku 1946. Výstavu Dávnovekých fondov starej Bratislavy dopĺňala
stála výstava kníh z pozostalosti Jána Nepomuka Batku - patróna Mestskej kniţnice, ktorý
jej daroval vzácne knihy ako napríklad drámu Ľudovíta Kubányho Traja sokoli z roku 1905
alebo Besiedku od Viliama Pauliny-Tótha z roku 1866.
Audioknihy v kniţniciach – celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou
Kniţnica v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pripravila pre odbornú
knihovnícku verejnosť celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou Audioknihy
v kniţniciach (ďalej len seminár).
Na seminári s odbornými príspevkami a prezentáciami vystúpili domáci i zahraniční
hostia. Obsah seminára bol zameraný na prácu s audioknihami v kniţniciach u nás i v
blízkom zahraničí (Nemecko, Česko). Závery zo seminára v porovnaní s Nemeckom a
Českom poukázali na diametrálne odlišnú prácu s audioknihami v slovenských kniţniciach,
ktoré majú zviazané ruky tzv. Autorským zákonom a v ktorých práca s audioknihami funguje
vďaka výnimke v zákone len pre zrakovo znevýhodnených občanov. V roku 2011 by mal byť
zverejnený zborník príspevkov zo seminára.

8. METODICKÁ ČINNOSŤ A SPOLUPRÁCA S VEREJNÝMI KNIŢNICAMI
V BRATISLAVE
Do zoznamu slovacikálnych dokumentov na základe výzvy Slovenskej národnej
kniţnice, ktoré majú byť ošetrené deacidifikáciou na trvalé uchovanie, kniţnica nahlásila
knihy v počte 1 199 ex. Takýto zámer má s prvými vydaniami diel slovenských autorov a s
najstarším fondom z roku 1900.
Vo vnútrokniţničnej metodickej činnosti sa začiatkom roka pripravilo 7 ţiadostí
o grantovú podporu Ministerstva kultúry SR, z ktorých štyri boli úspešné: Pramene, Čítanie
pre najmenších, Kniţnica na pomoc svojim čitateľom – seniorom a Nákup kníh.
Kniţnica sa zameriavala na spracovávanie odborných interných materiálov, na
vnútornú legislatívu edičnú a propagačnú činnosť a úzku spoluprácu s jednotlivými úsekmi
kniţnice pri riešení pracovných úloh. Spracovávali a vydali sa propagačné a informačné
materiály, bulletin o kniţnici a letáky o pracoviskách kniţnice aj k 110. výročiu zaloţenia,
skladačka o pracoviskách kniţnice, bibliografické letáky.
Kniţnica umoţňovala mesačnú prax ţiakom bratislavských stredných a vysokých
škôl. V priebehu roka 2010 absolvovalo prax v kniţnici 7 ţiakov a študentov zo Strednej
odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií, Pedagogickej a sociálnej akadémie, a
Katedry kniţničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Dizertačná práca na tému Marketingové aktivity verejných kniţníc mala byť
obhájená v 3. štvrťroku 2010, ale zmenou zamerania práce na Vyuţívanie metód
marketingovej komunikácie v kniţnično-informačných sluţbách sa jej obhajoba presunula na
rok 2011. Kniţnica sa zúčastňovala na odborných knihovníckych seminároch a pracovných
stretnutiach. Pripravovala školenia vlastných zamestnancov o práci s kniţnično-informačným
systémom DAWINCI. Vychádzalo sa v ústrety poţiadavkám zaslaným mailovou poštou,
vypĺňali sa dotazníky a ankety od študentov a organizácií. Pozornosť sa venovala
pravidelným aktualizáciám webovej stránky. Odborné články o Mestskej kniţnici boli
publikované v Občasníku knihovníkov Bratislavského kraja, v časopise Kniţnica, Kniţná
revue, Bratislavské noviny. Prebiehali rokovania so samosprávou mesta Bratislavy o tzv.
Karte Bratislavčana. Jej zavedenie do sluţieb pre obyvateľstvo sa očakáva v januári 2011.
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Realizovala sa hodnotiaca a plánovacia činnosť, vypracovala sa Správa a rozbor
činnosti a hospodárenia za rok 2009, ako aj Plán na rok 2010.
Pre
účely
exkurzií
sa
pripravili
informačné
letáky
o kniţnici
a jej
pracoviskách, spracoval sa informačný leták o Jánovi Nepomukovi Batkovi pri príleţitosti
vystavenia kníh z jeho pozostalosti v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
Na svojej webovej stránke i na portáli InfoLib sprístupnila kniţnica Anketu o
audioknihách, ktorej výsledky poslúţili ako sprievodný materiál pre príspevok na seminár
Audioknihy v kniţniciach.
Prostredníctvom knihárskej dielne sa zabezpečoval dostatok kniţničných tlačív pre
všetky pracoviská kniţnice, ako aj väzba všetkých vydávaných kniţničných materiálov
a oprava poškodených kníh z fondu pracovísk.
V decembri 2010 sa vymaľovali priestory kancelárie Útvaru koordinácie a metodiky aj
príručnej študovne, vymenil sa koberec a zakúpili sa nové stoly a stoličky do oboch
miestností. V tejto súvislosti bolo prestavané radenie dokumentov v archíve kniţnice aj
v príručnej študovni.
Metodická činnosť smerom k verejným kniţniciam v Bratislave
Mestská kniţnica v rámci svojej metodickej funkcie spolupracuje so všetkými
verejnými kniţnicami mestských častí Bratislavy (Staromestská kniţnica, Kniţnica Ruţinov,
Kniţnica Bratislava - Nové Mesto, Miestne kniţnice Dúbravka, Petrţalka, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín,
Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo).
Kniţnice spolupracovali pri štatistickom vyhodnocovaní svojej činnosti za rok 2009.
Mestská kniţnica v Bratislave zapísala a zaevidovala štatistické ročné výkazy bratislavských
verejných kniţníc v elektronickom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Opravené tlačené výkazy jednotlivých kniţníc odoslala do archívu Slovenskej národnej
kniţnice. Z výkazov spracovala štatistickú ročenku Prehľad činnosti verejných kniţníc v
Bratislave za rok 2009, ktorú poskytla Krajskej správe Štatistického úradu v Bratislave,
Slovenskej národnej kniţnici, Malokarpatskej kniţnici v Pezinku a všetkým verejným
kniţniciam v Bratislave.
Mestská kniţnica pri príleţitosti akcie Bratislava pre všetkých aktualizovala Adresár
verejných kniţníc v Bratislave v roku 2010, jeho elektronickú verziu sprístupnila na svojej
webovej stránke a zaslala ju aj všetkým verejným kniţniciam.
Na pozvanie sa zúčastnila slávnostného otvorenia Miestnej kniţnice v Záhorskej
Bystrici, ktorá po 4 rokoch stagnovania obnovila činnosť v zrekonštruovaných priestoroch
bývalej sobášnej siene na ul. Čsl. tankistov 134.
Zástupkyňa kniţnice sa ako predsedkyňa poroty zúčastnila na slávnostnom
vyhodnotení literárnej súťaţe Prečo mám rád svoje bydlisko v cykle Región, v ktorom ţijem,
ktorý pravidelne organizuje Miestna kniţnica Istra Centra, Devínska Nová Ves. Prijala aj
pozvanie na otvorenie sezóny v letnej čitárni Medická záhrada, ktorú prevádzkuje
Staromestská kniţnica.
Na krajskej porade bibliografov Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorá sa konala v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave, kniţnica informovala o bibliografickej
činnosti verejných kniţníc v Bratislave.
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V spolupráci s verejnými kniţnicami v Bratislave sa realizovali všetky dohodnuté
spoločné aktivity na rok 2010 (Bratislavská burza kníh, Týţdeň slovenských kniţníc a tlačová
konferencia k nemu, Jarný maratón s knihou, súťaţ Bratislava, moje mesto).
Verejné kniţnice sa podieľali propagovaním celonárodnej ankety Moja naj kniha,
kultúrno-vzdelávacieho projektu STV, ktorého cieľom bolo prispieť k zvýšeniu záujmu
o literatúru u detí, mládeţe aj dospelých, pričom vyvrcholil vyhlásením najobľúbenejšej a
najčítanejšej knihy v novembri 2010. Naj knihou Slovákov sa stali Slovenské rozprávky
Pavla Dobšinského. Kaţdá kniţnica sa podľa vlastného uváţenia zapojila aj do sprievodnej
detskej akcie Moja naj kniha pastelkami. Mestská kniţnica v Bratislave zozbierala 40
detských kresieb, ktoré putovali na veľkú septembrovú verejnú draţbu v Košiciach. Výsledok
draţby podporil nákup kníh pre detských onkologických pacientov.
22. marca 2010 udelila Slovenská asociácia kniţníc cenu Sakáčik 2009 za realizáciu
výskumu Čítanie mládeţe v Bratislavskom kraji Malokarpatskej kniţnici v Pezinku, Mestskej
kniţnici v Bratislave, Staromestskej kniţnici, Kniţnici Ruţinov, Kniţnici Bratislava – Nové
Mesto a Miestnej kniţnici Petrţalka. Cenu prebrala pri slávnostnom otvorení Týţdňa
slovenských kniţníc v Malokarpatskej kniţnici v Pezinku riaditeľka Staromestskej kniţnice.
Cena bola spojená s finančnou dotáciou 650 €, z ktorej Staromestská kniţnica zabezpečila
nákup kníh pre deti a mládeţ podľa poţiadaviek zúčastnených kniţníc. Kaţdá kniţnica teda
získala knihy pre deti a mládeţ v hodnote cca 108,33 €, diplom a putovná soška v podobe
múdrej sovy putovala po ocenených kniţniciach celý rok.
15. decembra 2010 udelil Spolok slovenských knihovníkov, pobočka Bratislavského
kraja, ocenenie Čin roka 2010 Mgr. Eve Šulajovej za aktívnu pomoc pri oţivení a
znovuotvorení kniţnice v Záhorskej Bystrici.

9. PROPAGÁCIA KNIŢNICE A JEJ SLUŢIEB
Propagácia kniţnice bola zameraná na prezentovanie výsledkov činností a sluţieb
prostredníctvom edičnej a publikačnej činnosti v odborných knihovníckych periodikách.
Kniţnica pripravila a distribuovala propagačné materiály o svojich sluţbách a
organizovaných podujatiach, ktoré boli zamerané aj na 110. výročie zaloţenia kniţnice,
propagovala svoju činnosť v rozhlasových a televíznych vysielaniach. Osobitnú pozornosť
venovala propagácii svojich aktivít i celej činnosti na vlastnej webovej stránke.
Svoje podujatia propagovala na portáli CITYLIFE (Čo sa deje v Bratislave a jej okolí:
portál obsahuje programy kultúrnych akcií pre Bratislavu a okolité obce do vzdialenosti 50
km), na portáli INFOLIB pre kniţničnú a informačnú teóriu a prax a pri tých podujatiach, ktoré
podporilo Ministerstvo kultúry SR aj na jeho webovej stránke. Propagácia podujatí sa
realizovala aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach Hlavného mesta SR Bratislavy.
Kniţnica spolupracovala aj s Rádiom Slovensko 1, Rádiom Devín a Regina, mesačníkom
in.ba, týţdenníkom Bratislavské noviny a denníkmi Pravda a SME.
Kniţnica v roku 2010 zaznamenala 81 publikovaných správ o svojej činnosti.

10. RIADENIE KNIŢNICE
Úlohy v oblasti riadenia sa zabezpečovali prostredníctvom pravidelných gremiálnych,
operatívnych i pracovných porád vedenia kniţnice aj zamestnancov jednotlivých pracovísk.
(spolu sa v roku 2010 realizovalo 33 porád) a vydávaním interných pokynov, ktoré
usmerňovali odbornú činnosť a zabezpečovali prevádzkový chod kniţnice. Plnenie plánu
hlavných úloh kniţnice na rok 2010 bolo kontrolované podľa plánu kontrol na rok 2010.
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Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v suteréne na Klariskej ul. č. 16 v roku 2010
vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov stagnovala. Pokiaľ spoločenská miestnosť
nie je k dispozícii, všetky podujatia sa konajú v Galérii Artotéka, ktorá často nepostačuje
svojou kapacitou. V letnej sezóne sa podujatia konajú v letnej čitárni U červeného raka, ktorá
kapacitne vyhovuje, ale v prevádzke je len od mája do septembra beţného roka. Problémy
nastávajú pri nepriaznivom počasí, keď je potrebné podujatie s väčším počtom návštevníkov
z čitárne presunúť do Galérie Artotéka, ktorá kapacitne takému typu podujatí vôbec
nevyhovuje.
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Čerpanie nákladových poloţiek za rok 2010
Skutočné
čerpanie
za r.
2009
v€
840629

Uprave
ný plán
na rok
2010
v€
856792

62637
36126
22514
3997

64026
39026
21600
3400

65181
35807
24799
4575

101,80
91,75
114,81
134,56

1,04
0,99
1,10
1,15

76

70

46

65,71

0,61

- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa
- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa
- výnosy z bežných transferov od ost. subjektov (MK)

765349
4567
8000

777736
14960

777602
24155
6900

99,98
161,46

1,02
5,29
0,86

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 napr.: výkony spojov-telef.,poštovné,internet,koncesné
softvér a licencie
- osobné náklady
z toho: mzdové
z toho: na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru

840556

856792

873832

101,99

1,04

121439
65249
15998
34942
485
643
13181
56190

122085
70768
15964
38993
531
362
14918
51317

114,16
157,46
123,25
134,50
106,20
120,67
678,09
82,77

1,01
1,09
1,00
1,12
1,09
0,56
1,13
0,91

67039
6132
469
406
60032
9543
1063
629208
448049
1096

106945
44945
12 953
28 992
500
300
2 200
62 000
70415
7 990
400
550
61475
10 200
3 000
647702
456231
1 025

80917
22115
516
957
57329
8122
2413
640114
456226
1838

114,91
276,78
129,00
174,00
93,26
79,63
80,43
98,83
100,00
179,31

1,20
3,61
1,10
2,36
0,96
0,85
2,27
1,02
1,02
1,68

náklady na sociálne poistenie
sociálne náklady, odchodné
z toho: príspevok na stravovanie
- dane a poplatky
- ostatné náklady
- odpisy, predaný majetok a rezervy
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
tvorba zákonných rezerv
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK v €

149611
31548
25189
4292
1144
17434
17434

158271
33 200
26 560
4 100
2 500
25 130
25 130

95,66
97,86
96,44
115,12
48,44
98,63
96,12

1,01
1,03
1,02
1,10
1,06
1,42
1,39

73

0

151400
32488
25615
4720
1211
24785
24155
630
52

obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
odpisovaného

34491

24906

99,62

0,72

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

34491

25000

24906

99,62

0,72

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda (€)

65,3
570,38

65
583,59

65,4
578,98

100,61
99,21

1,00
1,01

Ukazovateľ
VÝNOSY z hlavnej činnosti CELKOM
z toho :

- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
z toho: tržby z knižničnej činnosti (hlavnej)
tržby z prenájmu
tržby z refakturovaných energií /nájmy/
- iné ostatné výnosy
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25000

Skutočné
čerpanie
%
za rok
plnenia
2010
v€
873884
101,99

Index
plnenia
2010/09

1,04

0,71
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Komentár
Finančné prostriedky boli počas roka vynakladané s čo najväčšou úspornosťou a
efektívnosťou.
Ako je zrejmé z tabuľky čerpania nákladových poloţiek za rok 2010, výnosy z hlavnej
činnosti spolu boli prekročené, plnenie dosiahlo 101,04 %, t. j. 873 884.- €. Vlastné príjmy
boli prekročené, dosiahli výšku 65 181.- €, t.j. 101,80 % ročného upraveného plánu.
Beţný transfer od zriaďovateľa bol čerpaný k 31.12.2010 v sume 777 602.- € t.j. na
99,98 %.
Náklady na činnosť boli čerpané v celkovej finančnej čiastke 873 832.- €, čo je
101,99 %. Výraznejšie šetrenie bolo na poloţkách spotreba energií, ostatné sluţby, ostatné
náklady. Prekročené boli náklady na poloţkách nákup kníh, periodík a kancelárskych potrieb,
drobného hmotného majetku, opravy a údrţba, náklady na reprezentáciu. Dôvodom
prekročenia týchto nákladov bola kaţdoročná snaha kniţnice o maximálny nákup kniţného
fondu, ale i havarijný stav elektroinštalácie v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry a
sociálnych zariadení v Úseku literatúry pre deti a mládeţ, strata funkčnosti drobného
hmotného majetku v jednotlivých oddeleniach, jeho vyradenie. V tomto roku kniţnica
oslavovala 110. výročie svojho zaloţenia a k tomu organizované akcie, podujatia,
propagácia, zvýšili náklady materiálové a reprezentačné. Nakoľko kniţnica
ţiadne
mimoriadne finančné prostriedky k tejto udalosti od zriaďovateľa nedostala, realizovala
všetko z finančných prostriedkov na činnosť.
Nebol prekročený záväzný ukazovateľ – mzdové náklady (100 % ).
Hospodársky výsledok v našej organizácii za rok 2010 bol + 51,70 €.

Náklady
Spotrebované nákupy

122 085.- €

z toho:
- kancelárske potreby a ost. materiál :
15 964.- €
Nakúpený a spotrebovaný bol materiál na údrţbu budov, spotrebný materiál drobného
charakteru, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, tonery a materiál na chod prevádzok,
knihárskej dielne a letnej čitárne U červeného raka. Vyššie materiálové náklady súviseli
s prípravnými prácami na spustení automatizácie v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry,
materiálovým zabezpečením v súvislosti s akciami projektu Bratislava pre všetkých a
s akciami súvisiacimi s oslavami 110. výročia zaloţenia Mestskej kniţnice v Bratislave.
- nákup kníh a časopisov :
38 993.- €
Nákup kníh a periodík zabezpečuje Úsek fondov na základe poţiadaviek Akvizičnej komisie
(zloţenej z vedúcich zamestnancov MKB), ktorá zohľadňuje odborné aj finančné moţnosti
doplňovania fondu. Plán nákupu kniţnej produkcie a tlače bol prekročený ( 134,50 %
plnenie ročného upraveného plánu). Kniţnici bol v r. 2011 Ministerstvom kultúry poskytnutý
transfer na nákup kníh v hodnote 2000.- €.
- pohonné hmoty:
531.- €
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 ( 106,20 % plnenie) .
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- drobný hmotný majetok:
14 918.- €
Zakúpené boli napr.: PC zostavy (5 ks) - grant MK SR, monitor, PC stoly a stoličky,
konferenčné stoličky so stolíkmi do Galérie Artotéka, koberec, mikrovlnka, sedačka,
chladnička, magnetická tabula, DVD veţa, telefóny, čerpadlo ku klimatizácii.
- pracovné odevy a pomôcky :

362.- €

Spotreba energií:

51 317.- €

z toho:
- elektrická energia
- plyn
- voda
Dodrţiavajú sa opatrenia na šetrenie s energiami.

Sluţby celkom:

27 538.- €
21 930.- €
1 849.- €

80 917.- €

z toho:
- opravy a údrţba:
22 115.- €
Náklady boli prekročené v dôsledku realizácie opráv havarijného stavu elektroinštalácie
v ÚHUL, sociálnych zariadení a PVC podlahovej krytiny v ÚLDM. Ďalej to boli náklady
súvisiace s maľovaním, prípravou PC rozvodov a elektroinštalácie pred spustením
automatizovanej prevádzky v ÚKCL a drobné opravy (oprava kancelárskej techniky,
rozvodov kúrenia, rezačky, motorového vozidla, klimatizácie).
- cestovné:
516.- €
Boli preplatené náklady na sluţobné cesty zamestnancom - tuzemské a zahraničné.
- reprezentačné výdavky:
957.- €
Náklady boli prekročené v dôsledku organizovania akcií a vítania návštev počas osláv 110.
výročia zaloţenia Mestskej kniţnice v Bratislave. Nákup občerstvenia na porady riaditeľa
organizácie, vedúcich zamestnancov a návštev z iných kultúrnych organizácií.
- ostatné sluţby:
57 329.-€
Na tejto poloţke bolo šetrenie, ide o nasledovné náklady :
- OLO- odvoz odpadu
- poštovné a poplatky za poštový priečinok
- poplatky za strešnú vodu, stočné
- poplatky za aktualizácie a údrţbu počítačových programov (DAWINCI, Sanet, Compeko,
Euronet)
- poplatky za školenie zamestnancov
- poplatky za deratizácie
- koncesné poplatky
- revízie plynových a elektrických rozvodov budov, kotolní a výťahov, bleskozvodov,
hydrantov,
- sluţby čistiarne, kľúčová sluţba a ostatné drobné sluţby
- telefónne poplatky, poplatky mobilných operátorov
- nájomné ( ÚKCL Laurinská ul. 5)
- upratovanie
- preplatenie zmlúv o vytvorení, pouţití a šírení umeleckého výkonu
- ozvučenie
Osobné náklady
z toho:

640 114.- €

- mzdové náklady

456 226.- €
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Výsledky plnenia plánu práce IV.Q.
P.č. Ukazovateľ

1.
2.
3.
4.
5.

Zamestnanci
(prepoč.stav)
Mzdové prostr. celkom
Mzdové prostr. bez OON
OON
Priem. mesačná mzda

Merná Skutočnosť Plán
jedn. IV.Q.2009 rok
2010
osôb
Eur
Eur
Eur
Eur

Výsledky plnenia plánu práce za:
P.č. Ukazovateľ

1.
2.
3.
4.
5.

Zamestnanci
(prepoč.stav)
Mzdové prostr. celkom
Mzdové prostr. bez OON
OON
Priem. mesačná mzda

2010

66

65

135 643
135 443
200
684,05

456 231
455 206
1 025
583,59

Eur
Eur
Eur
Eur

66
131 066
130 668
378
667,53

100,00

0,98

28,72
28,70
36,87
114,83

0,98
0,96
1,89
0,97

rok 2010

Merná Skutočnosť Plán
jedn. Rok 2009 rok
2010
osôb

Skutočnosť % plnenia Index
IV.Q.2010 ročného 2010/2009
plánu

65,3

65

448 049
446 953
1 096
570,38

456 231
455 206
1 025
583,59

Skutočnosť % plnenia Index
rok 2010
ročného 2010/2009
plánu
65,4
456 226
454 388
1 838
578,98

100,61
99,99
99,82
179,31
99,21

1,00
1,01
1,01
1,67
1,01

Komentár k výsledku plnenia plánu práce za rok 2010
Plánovaný počet zamestnancov v prepočítanom stave pre rok 2010 je 65 osôb.
Skutočnosť za IV. štvrťrok 2010 je 65 zamestnancov v prepočítanom stave, vo fyzických
osobách za sledované obdobie vykazujeme 73 osôb.
Skutočnosť za celý rok 2010 je 65,4 osôb, vo fyzických osobách 74 zamestnancov.
Plnenie ročného plánu je na 100,61 % v prepočítanom stave osôb.
mzdové prostriedky celkom
Pôvodný schválený záväzný limit mzdových prostriedkov bol navýšený o 3700 €
v rámci rozpočtu kniţnice z dôvodu zvýšených mzdových nákladov na akciu „Bratislava pre
všetkých“ (Dni otvorených dverí v Bratislave).
Záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky celkom pre rok 2010 bol vo výške 456 231.- €. Vo
výške mzdových prostriedkov je zohľadnená úprava tarifných tried zamestnancov v súlade
s Nariadením vlády č. 578/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2010.
Plnenie oproti ročnému plánu je 99,99 %. Index rastu oproti r. 2009 je 1,01.
-

ostatné osobné náklady
Ostatné osobné náklady pre rok 2010 boli plánované vo výške 1 025 €. Za celé
sledované obdobie roku 2010 bolo čerpanie vo výške 1 838 €. Prostriedky boli pouţité na
dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov na zabezpečenie sluţieb
v letnej čitárni U červeného raka a iné drobné manuálne práce. Čerpanie je na 179,31 %
oproti ročnému plánu.
-

- priemerná mesačná mzda
Plánovaná priemerná mesačná mzda pre rok 2010 je vo výške 583,59 €. Skutočnosť
za rok 2010 je 578,98 €. Plnenie oproti plánu je na 99,21 % z dôvodu vyššieho počtu
zamestnancov oproti plánu o 0,4 v prepočítanom stave. Index rastu oproti roku 2009 je
1,01.
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Povinné odvody do poisťovní (ZP, SP):
151 400.- €
Zaznamenané šetrenie je v dôsledku zamestnávania dôchodcov a ich niţších odvodov.
Sociálne náklady:
z toho:

32 488.- €

- stravné:
25 615.- €
Pre zamestnancov bolo zabezpečené stravovanie prostredníctvom stravovacích lístkov fi.
DOXX vo výške 3,20 €.
- tvorba sociálneho fondu:
4 042.- €
Počas roka sa pravidelne mesačne prispievalo 1 % z hrubých miezd do sociálneho fondu.
Počiatočný stav 1.1. 2010
2 943,33.- €
prísun 1 % v roku 2010
+
4 041,98.- €
čerpanie
6 570,62.- €
zostatok SF k 31.12. 2010
414,69.- €
==========
- náhrada za PN:
2 831.- €
Vyplatená suma 2 831.- € bola zamestnancom MKB pri práceneschopnosti za prvých 10 dní
na základe platnej vyhlášky.
Dane a poplatky:
Suma predstavuje daň z nájmu priestorov po odrátaní základných energií.

4 720.- €

Ostatné náklady:

1 211.- €

Poplatky za členské príspevky v knihovníckych spolkoch, bankové poplatky, kurzové straty,
poistné a ostatné drobné náklady organizácie.
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

24 155.- €

Na základe platnej vyhlášky sa vykonávali odpisy na rok 2010.
Rezervy (na nevyfakturované energie)

630.- €

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:
- obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný:

24 906.- €

Bolo obstaraných 10 ks počítačov, 2 ks tlačiarne, 4 ks laminátorov, PC sieť do ÚHUL, pult
centrálnej evidencie, 1 ks digitálny fotoaparát, 1 ks switch.
Prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
24 906,17 € .
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Výnosy
Tržby za predaj služieb
v tom:
- trţby z kniţničnej činnosti (hlavnej)
- trţby z nájmu priestorov (vedľajšia činnosť)
- trţby za spotrebované energie ( v nájmoch)

65 181.- €
35 807- €
24 799.- €
4 475.- €

Vlastné príjmy boli prekročené oproti ročnému plánu – dosiahnuté plnenie na 101,80 %.
Ostatné výnosy - úroky

46.- €

Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa.
777 602.- €
Finančné prostriedky rozpočtované zriaďovateľom boli vo výške 777 736.-€ a kniţnica ich
čerpanie neprekročila.
Výnosy z kapitálových transferov
- z toho od zriaďovateľa

24 155.- €
14 115.-€

Výnosy z bežných transferov od ost. subjektov verej. a št. správy – MK

6 900.- €

Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB k 31. 12. 2010:
Cieľ programu: Elektronizácia a internetizácia kniţnice
Hodnotenie plnenia plánu ukazovateľa k 31.12.2010:
Ukazovateľ

skutočnosť
skutočnosť
%
Index
k 31.12.2009
k 31.12.2010
rastu
_________________________________________________________________10/09____
Počet pouţívateľov internetu
___________________________20 859_____________21 939______105,2____1,05_____
Plán na r. 2010 oproti r. 2009 - nárast 2 %
Skutočnosť k 31.12.2010 oproti 31.12.2009 - nárast o 5,2 %.
Sluţba verejného prístupu k internetu sa opäť stretla u návštevníkov kniţnice s priaznivým
ohlasom. Rozšírenie prístupových miest na internet v Úseku krásnej a cudzojazyčnej
literatúry, kde na prízemí slúţia tri nové počítače pre verejnosť na tzv. rýchly prístup k
internetu, obnova počítačového vybavenia na prístup k internetu, ako aj skvalitnenie
pripojenia na internet sa prejavilo v náraste pouţívateľov internetu nad očakávaný plán
v roku 2010.
V Bratislave dňa 3. 3. 2011

Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ
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