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VEREJNÉ KNIŢNICE
TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2010
Prehľad výsledkov činnosti verejných kniţníc Trnavského samosprávneho kraja je
spracovaný podľa Ročných výkazov o kniţnici za rok 2010 KULT (MK SR) 10-01.
V roku 2010 tvorilo kniţničný systém Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
244 verejných kniţníc, z nich 33 stagnujúcich.
1. SIEŤ KNIŢNÍC
Sieť verejných kniţníc TTSK tvorí 1 regionálna kniţnica s krajskou pôsobnosťou
(Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave), 3 regionálne (Galantská kniţnica, Záhorská
kniţnica a Ţitnoostrovná kniţnica), 12 mestských (Leopoldov, Piešťany, Hlohovec,
Vrbové, Šamorín, Veľký Meder, Sereď, Sládkovičovo, Skalica, Gbely, ŠaštínStráţe, Holíč) a 228 obecných kniţníc. Počet verejných kniţníc sa v roku 2010 nezmenil, nebola zrušená ţiadna kniţnica. Počet stagnujúcich kniţníc sa v kraji zníţil
z 34 kniţníc na 33 kniţníc. Počet stagnujúcich kniţníc sa zvýšil v okresoch Hlohovec (+2), Senica (+1), Skalica (+1), ale naopak, zníţil sa v okresoch Dunajská Streda
(-2), Galanta (-1), Piešťany (-1) a Trnave (-1).
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2. KNIŢNIČNÝ FOND
Kniţničný fond verejných kniţníc trnavského kraja tvorilo spolu 2 065 993 kniţničných jednotiek (ďalej kn. j.), čo je o 17 178 kn. j. menej ako v roku 2009. Z hľadiska
obsahového zloţenia kniţničného fondu najväčšiu časť, aţ 44,29 %, tvorí krásna
literatúra pre dospelých a 25,62 % odborná literatúra pre dospelých, 24,45 % je krásna literatúra pre deti a 5,65 % tvorí odborná literatúra pre deti. Rovnako ako v roku
2010 je percentuálne zastúpená len krásna literatúra pre dospelých, o 0,35 % klesol
podiel krásnej literatúry pre deti a o 0,09 % podiel odbornej literatúry pre dospelých.
Podiel odbornej literatúry pre deti sa zvýšil o 0,2 %. Pokles kniţničného fondu zaznamenali kniţnice v 5 okresoch, z nich najväčší pokles bol v okresoch Trnava, Galanta a Senica. Nárast kniţničného fondu zaznamenali kniţnice v dvoch okresoch:
Piešťany a Skalica.
Z kniţničných fondov verejných kniţníc bolo v zmysle vyhlášky č. 421/2003 Z. z.
o evidencii a revízii kniţničných fondov vyradených spolu 47 547 kniţničných jednotiek, čo je o 22 345 kniţničných jednotiek viac ako v roku 2009.
Počet automatizovane spracovaných kniţničných jednotiek bol 928 355, čo predstavuje 44,57 % z kniţničného fondu verejných kniţníc trnavského kraja. Kniţničné
fondy majú spracované automatizovane všetky regionálne kniţnice, čiastočne mestské kniţnice, najmenuj majú kniţničné jednotky automatizovane spracované obecné
neprofesionalizované kniţnice.
V roku 2010 získali verejné kniţnice kúpou prírastok kniţničného fondu 18 872
kniţničných jednotiek, čo je o 4 270 kn. j. menej ako v roku 2009. Klesol aj prírastok vo forme kniţných darov od občanov a inštitúcií na 8 048 kniţničných jednotiek,
čo je o 2 541 kn. j. menej ako v roku 2009.
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Priemerná cena jedného kniţničného dokumentu, získaného kúpou v roku 2010,
bola 8,64 €, čo je o 0,09 € viac ako v roku 2009. Celkovo bol v roku 2010 vo verejných kniţniciach TTSK zakúpený kniţničný fond v hodnote 163 050,64 €, čo je
o 34 717 € menej ako v roku 2009.
Jedným zo zdrojov nákupu boli dotácie z grantového programu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Verejné kniţnice Trnavského samosprávneho kraja získali
v grantovom programe MK SR v roku 2010 spolu 67 385,010 (+21 553,4) €. Podľa
odporúčaní IFLA by mali kniţnice ročne na 1 obyvateľa nakúpiť dokumenty
v hodnote 1,16 €. K 30. 9. 2010 mal Trnavský samosprávny kraj (podľa údajov
Štatistického úradu SR) spolu 562 750 obyvateľov, podľa odporučení IFLA by mali
verejné kniţnice TTSK na nákup kniţničného fondu vynaloţiť sumu 652 790 €.
V skutočnosti bolo na nákup vynaloţených len 24,98 % (-5,44%) z odporúčanej
sumy, t. j. 163 050,64 €, čo je o 489 739,36 € menej ako odporúča IFLA.
Na 1 obyvateľa Trnavského samosprávneho kraja boli v roku 2010 zakúpené nové
knihy v hodnote 0,289 € (-0,063) oproti odporúčaniam IFLA, čo znamená, ţe na 1
obyvateľa TTSK bolo v roku 2010 zakúpených 0,03 kniţničných jednotiek (-0,01).
Smernica Medzinárodnej federácie kniţničných asociácií IFLA/UNESCO pritom
odporúča pre verejné kniţnice nákup 0,2 - 0,25 kn. j. na 1 obyvateľa.
Celkový prírastok v roku 2010 (získaný kúpou, darmi, výmenou, povinný výtlačok)
prepočítaný na 1 obyvateľa TTSK, bol 0,05 kniţničných jednotiek (-0,01).
V roku 2010 verejné kniţnice TTSK odoberali spolu 831 titulov periodík, čo bolo
o 84 titulov menej ako v roku 2009. Z tohto počtu bolo 107 (-5) zahraničných titulov.
3. VÝPOŢIČKY
Tendencia z minulých rokov, keď výpoţičky klesali, sa v roku 2010 nepotvrdila,
verejné kniţnice trnavského kraja zrealizovali spolu 1 973 357 výpoţičiek, čo je
o 68 779 výpoţičiek viac ako v roku 2009. Priemerný počet výpoţičiek v roku 2010
na 1 obyvateľa trnavského kraja bol 3,51 výpoţičiek (+0,11), kaţdý registrovaný
pouţívateľ v roku 2010 zrealizoval priemerne 32,7 výpoţičiek (-0,27).
Z celkového počtu 1 973 357 výpoţičiek bol najväčší záujem o beletriu, v roku
2010 tvorili výpoţičky krásnej literatúry pre dospelých 36,11 %, výpoţičky odbornej literatury pre dospelých 25,38 %, krásnej literatúry pre deti 17,3 % a odbornej
literatúry pre deti 6,7 %. Periodiká tvorili 14,51 % výpoţičiek, čo je o 0,87 % menej
ako v roku 2009.
4. AKTÍVNI POUŢÍVATELIA
Verejné kniţnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2010 zaregistrovali
60 353 pouţívateľov, čo je 10,75 % (+0,44) z celkového počtu obyvateľov TTSK.
V porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nárast o 2 588 aktívnych poţívateľov,
pričom nárast bol v štyroch okresoch (Trnava, Galanta, Senica, Skalica), pokles bol
zaznamenaný v ostatných troch okresoch. Počet detí do 15 rokov vzrástol o 276
detí.
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Celkovo bolo vo verejných kniţniciach TTSK zaregistrovaných 19 711 detí
(+276), čo predstavuje 32,66 % z počtu registrovaných čitateľov (-0,99 %).
V roku 2010 v TTSK zaznamenal najväčší pokles registrovaných čitateľov okres
Hlohovec (-796) a okres Piešťany (-752), najväčší pokles čitateľov do 15 rokov
bol v okresoch Trnava (-219) a Hlohovec (-217).
S cieľom vyuţiť výpoţičné a informačné sluţby navštívilo v roku 2010 verejné
kniţnice TTSK spolu 876 986 návštevníkov, čo je o 31 969 viac ako v roku 2009
(z toho návštevníci podujatí 95 985, návštevníci online sluţieb 199 460).
V roku 2010 kaţdý obyvateľ Trnavského samosprávneho kraja navštívil verejnú
kniţnicu priemerne 1,56 krát (+0,05).
5. ĎALŠIE ČINNOSTI
5. 1 Kultúrno-výchovná činnosť
Verejné kniţnice trnavského kraja zrealizovali v roku 2010 spolu 2 730 (+41)
vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí pre verejnosť, z toho bolo 748 hodín
informačnej výchovy a 50 odborných kurzov a seminárov.
Verejné kniţnice pripravili a zrealizovali 748 hodín informačnej výchovy (-18),
z toho najvyšší počet zrealizovali v okrese Trnava (233) a Dunajská Streda (146),
pokles zaznamenali v okresoch Senica (-23), Piešťany (-17) a Skalica (-6).
Podujatia organizované verejnými kniţnicami navštívilo spolu 95 985 (-12 292).
Uţ tradične najviac podujatí pripravila a zorganizovala krajská kniţnica, regionálne a mestské kniţnice. Obecné kniţnice, aj vzhľadom na nízky počet prevádzkových hodín, sa zameriavajú najmä na exkurzie a hodiny informačnej výchovy pre
miestne základné a materské školy. V roku 2010 výrazne vzrástol počet podujatí
v obecných profesionalizovaných kniţnicích (+100), naopak, v obecných neprofesionalizovaných kniţniciach počet zrealizovaných podujatí poklesol (-39).
5. 2 Metodická činnosť
Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede vykonáva metodickú činnosť v jednom
okrese pre 68 verejných kniţníc, Galantská kniţnica tieţ v jednom okrese pre 33
kniţníc, Záhorská kniţnica v Senici pre 50 kniţníc okresov Senica a Skalica.
Kniţnica JF v Trnave koordinuje činnosť 94 verejných kniţníc okresov Hlohovec,
Piešťany, Trnava a v rámci krajskej funkcie koordinuje činnosť 3 regionálnych
kniţníc TTSK. Metodické pracoviská regionálnych kniţníc v roku 2010 zrealizovali spolu 143 metodicko-inštruktáţnych návštev v obecných a mestských kniţniciach a poskytli kniţniciam vo svojej metodickej pôsobnosti 453 metodických
konzultácií.
5.3 Edičná činnosť
Verejné kniţnice TTSK vydali v roku 2010 spolu 69 edičných titulov, čo je o 3
menej ako v roku 2009. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov kniţnice niektoré edičné tituly vydávajú len v elektronickej forme.
4
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6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Z celkového počtu 244 verejných kniţníc v TTSK je na internet pripojených 53
kniţníc (+3), ktoré umoţňujú návštevníkom prístup na internet na 194 počítačoch.
Od roku 2008 sa v oblasti informačných technológií situácia vo verejných kniţniciach veľmi zlepšila, najmä vďaka projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Verejný internet. Od roku 2010 sa sledujú vo výkaze KULT 10-01 nové štatistické údaje: pripojenie WIFI v priestoroch kniţnice pre pouţívateľov. Túto sluţbu
poskytujú v okrese Trnava len 3 kniţnice – KJF v Trnave, Obecná kniţnica Zavar
a Obecná kniţnica vo Voderadoch, v okrese Piešťany len 1 kniţnica - MsKM
Piešťany.
Kniţnice trnavského kraja mali v roku 2010 spolu 358 osobných PC, čo je o 9 PC
viac ako v roku 2009. Z toho bolo 194 počítačov s pripojením na internet pre verejnosť, čo je o 3 PC viac ako v predchádzajúcom roku.
Vlastnú webovú stránku má 10 kniţníc TTSK (+3). Niektoré kniţnice, najmä obecné a mestské, vyuţívajú na propagáciu kniţnice www stránku mesta alebo obecného úradu. Zvýšil sa počet kniţníc s on-line katalógom na 7 (+2).
7. ZAMESTNANCI
Vo verejných kniţniciach TTSK pracovalo v roku 2010 v prepočítanom stave
156,36 pracovníkov, čo je o 0,39 menej ako v roku 2009. Z toho 124,380 boli pracovníci vykonávajúci knihovnícke činnosti (+0,09). V roku 2009 pracovalo vo
verejných kniţniciach TTSK v prepočítanom stave 19,41 zamestnancov
s vysokoškolským vzdelaním, čo je o 2,55 pracovníkov viac ako v roku 2009.
8. HOSPODÁRENIE
V roku 2010 bola na činnosť kniţníc vynaloţená suma 2 299 969,40 €, čo je v porovnaní s minulým rokom o 313 001,8 € menej. Z toho 1 215 561,97 € tvorili
mzdové náklady, čo je o 24 284,5 € menej ako v roku 2009. V roku 2010 bola priemerná mzda pracovníkov verejných kniţníc TTSK 647,84 €, čo je o 11,3 € menej
ako v roku 2009.
Na nákup kniţničných fondov bolo vynaloţených 163 050,64 €, čo bolo
o 34 716,96 € menej ako v roku 2009. Na 1 obyvateľa Trnavského samosprávneho
kraja boli v roku 2010 zakúpené nové knihy v hodnote 0,289 € (-0,063 €). Na 1
obyvateľa TTSK bolo v roku 2010 zakúpených 0,03 kniţničných jednotiek (-0,01).
Verejné kniţnice získali spolu trţby v celkovej sume 120 460,17 € (-21 427,03),
z toho na poplatkoch za kniţničné sluţby získali 102 136,77 €, čo je v porovnaní
s rokom 2009 viac o 6 581,93 €.
Na kapitálové výdavky vo verejných kniţniciach Trnavského kraja bolo v roku
2010 vynaloţených spolu 7 936 €, čo je, v porovnaní s rokom 2009 o 58 752 €
menej.
Podľa Ročných výkazov o kniţnici KULT (MK SR) 10-01 za rok 2010
spracovala Mgr. Darina Kráľová, Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave .
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NOVINKY PRE KNIHOVNÍKOV
Predseda TTSK kraja ocenil pracovníkov kultúry
Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutočnilo 18. mája 2011 pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí v Divadle Jána Palárika v Trnave. Tradícia udeľovania ocenení osobám a kolektívom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju TTSK, trvá
od roku 2007. Predseda TTSK Tibor Mikuš v príhovore ocenil prácu kultúrnych
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pracovníkov a umelcov na zviditeľňovaní kraja v rámci Slovenska i zahraničia.
Pamätnú medailu predsedu TTSK udelil Ing. Tibor Mikuš, PhD. tridsiatim siedmim
umelcom a kultúrnym pracovníkom z trnavského kraja.
Potešilo nás, ţe opäť medzi nimi boli i dlhoročné pracovníčky kniţníc, ktoré prispeli
k rozvoju kultúrneho ţivota v regióne: Alena Kulíšková, Elena Ovečková, Mária
Sklenárová a ocenený bol aj kolektív pracovníkov MsKC—Knižnice v Hlohovci. Srdečne blahoželáme!
Elena Ovečková - celý svoj profesionálny ţivot venovala práci s knihou, v kniţnici
viedla krúţky poézie, pripravovala podujatia pre deti a mládeţ, besedy so spisovateľmi a pásma venované osobnostiam slovenskej literatúry. Svoje interpretačné
schopnosti vyuţíva aj pri občianskych aktivitách pre Mestský úrad Šaštín – Stráţe,
pri vernisáţach a prezentáciách. Vo svojom voľnom čase vedie redakčnú radu mestského časopisu Hlásnik. Ocenenie získala za prínos k rozvoju kultúrneho ţivota
v regióne.
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Alena Kulíšková - takmer celý svoj profesijný ţivot strávila v Záhorskej kniţnici
a aj jej zásluhou sa verejné knihovníctvo v okresoch Senica a Skalica výrazne posunulo. Veľký podiel mala na organizovaní takmer všetkých ročníkov celoslovenskej
autorskej súťaţe Literárna Senica Ladislava Novomeského. Na ocenenie bola navrhnutá Spolkom slovenských knihovníkov za profesionalitu a odbornosť v oblasti
knihovníckej a bibliografickej práce.
Mária Sklenárová získala ocenenie za celoţivotnú prácu, pri príleţitosti jej ţivotného (65 rokov) i pracovného (35 rokov) jubilea. Okrem svojej učiteľskej profesie
sa venovala aj práci v Obecnej kniţnici v Siladiciach, ktorú vedie nepretrţite od
roku 1976. Pravidelne sa zapája aj do kultúrneho ţivota obce, je predsedníčkou
Zboru pre občianske záleţitosti v Siladiciach, píše obecnú kroniku obce. Skúsenosti
zo svojej dlhoročnej pedagogickej praxe vyuţíva aj v kniţnici pri práci s deťmi
a mládeţou, pravidelne organizuje v kniţnici rôzne kultúrne podujatia zamerané na
výchovu detí a mládeţe.
Text: Redakcia
Foto: Ivan Krajčovič

Trnavský samosprávny kraj
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
vyhlasujú
celoslovenskú literárnu súťaţ pre začínajúcich autorov

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2011
Kategórie:
poézia
próza
Vekové kategórie:
kategória: od 15 – 25 rokov
kategória: od 26 – 40 rokov
kategória: nad 40 rokov
Podrobnejšie informácie nájdete na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. čísle
033/5511782 u p. Jakubáčovej, e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk.
Uzávierka súťaže je 20. augusta 2011. Súťaţné práce pošlite na adresu: Kniţnica
Juraja Fándlyho v Trnave, pošt. prieč. 29, Rázusova 1, 918 20 Trnava. V ľavej časti
obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2011. Súťaţné práce je moţné
zaslať aj elektronickou poštou (bjakubacova@kniznicatrnava.sk), do predmetu treba
vpísať: LITERÁRNY SALÓN.
Porotou ocenené a odporúčané práce budú publikované v zborníku, ktorý vydá KJF
v Trnave.
www.kniznicatrnava.sk
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Zo ţivota Krajskej pobočky
Spolku slovenských knihovníkov Trnava
Vlaňajší rok sme ukončili výročnou členskou schôdzou 2. decembra 2010
v priestoroch hudobného oddelenie KJF v Trnave. Zhrnuli sme si na nej naše aktivity za uplynulý rok, stanovili rámcový plán aktivít na rok 2011, vypočuli
a pozreli sme si prezentáciu Mgr. Miriam Rajterovej o práci v anglických verejných kniţniciach, neformálne sme sa porozprávali o našich (ne)kniţničných radostiach a starostiach.
Na schôdzi boli členmi schválené „Pravidlá udeľovania ocenení Krajskej pobočky
SSK“, ktoré na schválenie predloţili predsedníčka KP SSK spolu s členkou výboru
KP SSK Mgr. Katarínou Soukupovou. Ocenenia sa budú udeľovať jednotlivcom aj
kniţniciam kaţdé 4 roky, spravidla pri príleţitosti konania valného zhromaţdenia
pobočky.
Nultý ročník udeľovania ocenení sa uskutočnil v roku 2009 v rámci Týţdňa slovenských kniţníc, ďalší – čiţe 1. ročník oceňovania, bude v roku 2013. Plné znenie
pravidiel je zverejnené na www.kniznicatrnava.sk.
Jarné zasadnutie výboru krajskej pobočky sa uskutočnilo 3. mája 2011. V tom čase
sme mali uţ úspešne za sebou Týţdeň slovenských kniţníc, o ktorom informujeme
na strane 9.

Jarná burza kníh v KJF v Trnave

V roku 2011 máme naplánované tieto aktivity: usporiadať dvakrát burzu kníh, zabezpečiť vzdelávanie knihovníkov zamerané na firemnú kultúru v kniţnici, zorga8
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nizovať výlet a exkurziu do kniţníc. Keďţe vlani sme boli v zahraničí, tento rok
navštívime kniţnice v Ţiline a navštívime kultúrno-historické pozoruhodnosti na
strednom Slovensku. Koncom roka chceme urobiť vianočné posedenie knihovníkov spojené s členskou schôdzou.
Pre informovanosť našich členov chceme vydať tradičný Bulletin KP SSK
v Trnave raz alebo dvakrát v priebehu tohto roku. V čase vydania tohto čísla máme
za sebou, okrem uţ spomínaného Týţdňa slovenských kniţníc, ktorý sa konal na
prelome mesiaca marec-apríl, aj ďalšie aktivity: 9. a 10. júna 2011 sme v čitárni
KJF v Trnave uskutočnili burzu kníh (na obr.). Burza sa tešila záujmu verejnosti,
výťaţok z nej nám trošku pomôţe vylepšiť finančnú bilanciu našej pobočky.
V spolupráci s Kniţnicou Juraja Fándlyho v Trnave sme uskutočnili 20. júna vzdelávanie na tému Firemná kultúra v kniţniciach (podrobnejšie na str. 10 a 11). Absolvovalo ho 42 našich členov. V júni sme vydali aj ďalšie číslo nášho Bulletinu
Krajskej pobočky SSK v Trnave.
Milé knihovníčky a knihovníci, spolu s výborom KP SSK Trnava vám
ţeláme pekné leto spojené s oddychom a relaxom. Tešíme sa na stretnutie na našom najbliţšom spoločnom podujatí!
Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka KP SSK v Trnave

Vyhodnotenie Týţdňa slovenských kniţníc
vo verejných kniţniciach Trnavského samosprávneho kraja
Do 12. ročníka celoslovenského podujatia Týţdeň slovenských kniţníc (28. marca –
2. apríla 2011), ktoré zastrešuje Slovenská asociácia kniţníc, sa v Trnavskom samosprávnom kraji zapojilo spolu 26 kniţníc, z toho 1 krajská, 3 regionálne, 10 mestských a 12 obecných kniţníc (3 obecné neprofesionalizované (NZ) a 9 obecných
profesionalizovaných (obecné PZ). Kniţnice navštívilo spolu 14 636 návštevníkov
a zorganizovali a zrealizovali spolu 247 podujatí. Z toho bolo 52 hodín informačnej
prípravy (ďalej HIP) pre MŠ, ZŠ a SŠ (1 154 účastníkov), 73 exkurzií pre 1 410
účastníkov, 45 besied a literárnych hodín pre 1 619 účastníkov. Uskutočnilo sa spolu 36 výstav, 90 iných podujatí (2 422 účastníkov) ako sú Noc s Andersenom, rôzne
súťaţe, tvorivé dielne a pod. Niektoré kniţnice umoţnili bezplatný zápis do kniţnice, čo vyuţilo 2 118 návštevníkov.
Do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom sa v TTSK zapojilo v roku spolu
11 kniţníc, z toho 1 regionálna kniţnica s krajskou pôsobnosťou: KJF v Trnave
(spalo sa na troch miestach), 2 regionálne: Galantská kniţnica, Ţitnoostrovná kniţnica, 3 mestské kniţnice: Dom kultúry – kniţnica v Seredi a Mestská a školská
kniţnica Gbely, Mestská kniţnica v Sládkovičove, 3 profesionalizované obecné
kniţnice: Obecná kniţnica v Zelenči (okres Trnava), Obecná kniţnica Zavar (okres
Trnava), Obecná kniţnica Horné Saliby (okres Galanta) a 2 obecné neprofesionalizované kniţníce: Obecná kniţnica vo Voderadoch a Obecná kniţnica vo Zvončíne
(okres Trnava). V kniţniciach prespalo spolu 407 účastníkov, z toho 335 detí.
-dk-
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VZDELÁVANIE KNIHOVNÍKOV
Firemná kultúra v kniţniciach
Odborný seminár Firemná kultúra v kniţniciach pripravila Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov Trnava. Určený bol pre pracovníkov KJF v Trnave, pracovníkov regionálnych, mestských a akademických kniţníc Trnavského samosprávneho kraja – členov KP SSK v Trnave.
Seminár sa konal
20. júna v čitárni
KJF v Trnave a zúčastnilo sa na ňom
51
pra covn íkov
kniţníc, z nich bolo
42 členov KP SSK
v Trnave.
Odborným garantom
podujatia bola lektorka Mgr. Juliana
Holá (na obr. č. 1).
Vo svojej zaujímavej
interaktívnej prezentácii sa zamerala na
Obr. č. 1: Lektorka Mgr. Juliana Holá
firemnú kultúru, prvky firemnej kultúry ako normy správania, štýl riadenia, organizačnú štruktúru,
stotoţnenie sa zamestnancov s firemnou kultúrou organizácie, odmeňovanie, riešenie konfliktov,
princípy
firemnej kultúry.
Mgr. J. Holá sa
zvlášť
venovala
verbálnej i neverbálnej komunikácii
s cieľom dosiahnuť
zlepšenie komunikácie pracovníkov
kniţníc vo vzťahu
Obr. č. 2: Účastníci kurzu
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ku klientom i s cieľom skvalitnenia i upevnenie vzťahov a tímovej spolupráce
zamestnancov.
Podujatie malo medzi pracovníkmi pozitívny ohlas a vzhľadom na fakt, ţe téma
firemnej kultúry je skutočne veľmi široká, dúfame, ţe aj v budúcnosti sa budeme
podrobnejšie venovať tejto problematike.
Naším cieľom je, aby sa ďalším vzdelávaním v oblasti firemnej kultúry zvýšila
úroveň poskytovaných sluţieb v našich kniţniciach, čo sa by sa následne malo
prejaviť aj v zlepšenom a pozitívnom imidţi kniţníc v očiach verejnosti.
Text: Mgr. Darina Kráľová, KJF v Trnave
Foto: Archív KJF v Trnave

Výzva pre záujemcov o rekvalifikačný kurz SNK Martin
Slovenská národná kniţnica v Martine ponúka pre záujemcov o knihovnícke
vzdelávanie rekvalifikačný kurz.
Na kurz sa môţu prihlásiť pracovníci všetkých typov kniţníc, pracovníci so záujmom o zamestnanie v kniţnici a nezamestnaní s neknihovníckym stredoškolským
a vysokoškolským vzdelaním. Minimálnou podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie či učebný odbor. Kurz bude prebiehať v dvoch častiach:
I. časť kurzu: od 19. - 30. 9. 2011
II. časť kurzu: od 17.10. – 28. 10. 2011
Informácie o osnovách kurzu sú na: http://www.snk.sk/?rekvalifikacny-kurz
Účastník kurzu hradí účastnícky poplatok vo výške 25 € na účet SNK v Martine.
Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie:
1. Kaštieľ Diviaky – bezplatné ubytovanie, k dispozícii kuchyňa, doprava 2 € do
Martina a späť do Diviak
2. Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty (cca 50 m od budovy
SNK) v cene 10,50 € (vrátane poplatku mestu) na 1 os./1 noc.
Obedy je moţné zakúpiť si v jedálni internátu v cene 3,02 €. Pri jedálni je v prevádzke bufet.
Prihlášky zasielajte do 31. 8. 2011 na adresu iveta.kilarova@snk.sk.
Stačí uviesť meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, názov kniţnice,
ak ste jej pracovníkom, ukončené vzdelanie.
-www.infolib.sk
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Z REGIÓNOV

60. výročie zaloţenia Galantskej kniţnice
V roku 2011 si pripomíname 60. výročie zaloţenia Galantskej kniţnice. Súčasní a aj
bývalí pracovníci Galantskej kniţnice si túto významnú udalosť spoločne pripomenuli 26. apríla 2011 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Medzi vzácnych
hostí, ktorí vyzdvihli pôsobenie kniţnice v okrese Galanta, patrili Mgr. Ladislav
Maťašovský, primátor mesta Galanta, Ing. Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry
TTSK, PhDr. Ľubica Malá, vedúca oddelenia odboru kultúry TTSK, Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave, Mgr. Katarína Soukupová,
riaditeľka Záhorskej kniţnice v Senici, Mgr. Lýdia Vargová, riaditeľka Ţitnoostrovnej kniţnice v Dunajskej Strede, Mgr. Ján Kolek, riaditeľ MsKS v Galante a ďalší.

Na obr. (zľava): Mgr. Ľ. Maťašovský, Ing. V. Kubányi, PhDr. Ľ. Malá, Mgr. Š. Polák.

Za 60 rokov sa Galantská kniţnica postupne vyprofilovala na silnú komunitnú,
vzdelávaciu a informačnú inštitúciu nielen s pevným vzťahom na mesto Galanta, ale
aj s významným postavením v rámci celého Galantského okresu, a bez nadsadenia
môţeme uviesť, ţe aj na inštitúciu nadregionálneho charakteru. O tejto skutočnosti
svedčí aj fakt, ţe poţívateľmi sluţieb kniţnice nie sú len obyvatelia mesta, resp.
okresu Galanta, ale tieţ návštevníci z iných okresov – napr. Senec, Trnava a hlavne
z bývalej súčasti okresu Galanta – z okresu Šaľa.
Míľniky kniţnice od svojho vzniku v r. 1951 boli pomerne podrobne uvedené
v publikácii „50 rokov Galantskej kniţnice 1951 – 2001“. Počas celých 60 rokov
12
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bola Galantská kniţnica významnou kultúrno–spoločenskou inštitúciou pre obyvateľov mesta. Zároveň tieţ plnila a plní funkciu okresnej, resp. regionálnej kniţnice. Za
60 rokov svojho pôsobenia prešla radom organizačných zmien, keď sa menil jej názov od Okresnej ľudovej kniţnice cez Okresnú a Dudváţsku kniţnicu, aţ po jej súčasný názov – Galantská kniţnica. Obdobne tomu bolo aj v prípade zriaďovateľa od Povereníctva informácií a osvety, cez Okresný národný výbor, Krajský úrad aţ po súčasnosť, keď zriaďovateľom kniţnice je vyšší územný celok – Trnavský samosprávny
kraj. V 90. rokoch, po prijatí zákona NR SR č. 518/1990 Zb., bola kniţnica delimitovaná pod správu Ministerstva kultúry SR a mestské kniţnice v Šali a v Seredi, ktoré
dovtedy patrili pod riadenie Galantskej kniţnice, prešli aj so zamestnancami pod správu príslušných mestských úradov. V 70. rokoch bola Galantská kniţnica vyhodnotená
ako jedna z najlepších okresných kniţníc na Slovensku a Ministerstvo kultúry, dňa
12. júna 1973, pri príleţitosti 25. ročníka súťaţe kniţníc „Budujeme vzornú ľudovú
kniţnicu“ jej udelilo Čestné uznanie, ako ocenenie pozitívnej práce kniţničných pracovníkov. V 80. rokoch sa rozšírili priestory kniţnice a tieţ sa rozšírili poskytované
sluţby pre verejnosť. V 90–tych rokoch kniţnica sídlila v 2 budovách a to v pôvodnej
(v ktorej sídli aj v súčasnosti) a v priestoroch na Bratislavskej ulici, kde mala prenajaté miestnosti pre oddelenie detí a mládeţe. Ak začiatkom 70. rokov sme mohli povedať, ţe kniţnica bola umiestnená do nových, na tú dobu moderných priestorov,
o necelých 20 rokov uţ bolo konštatované, ţe vzhľadom na rozširujúcu sa sieť sluţieb
a nárast uţívateľov kniţnice, sú jej priestory malé, zastarané a vôbec nevyhovujú
predstavám modernej kniţnice. Bola vypracovaná štúdia o prístavbe a modernizácii
kniţnice a projektová dokumentácia. Ţiaľ, zmenou spoločensko-ekonomických pomerov v r. 1989 a tým súvisiacich aj ďalších zmien, sa myšlienka a zámer rozšírenia
kniţnice nepodarilo premietnuť do reálnej podoby. Aj napriek tomu, ţe bývalý ONV
– Odbor kultúry sa pribliţne 1/3 podieľal na financovaní výstavby budovy bývalej
OOR, v ktorej kniţnica sídli, nepodarilo sa vtedajšiemu vedeniu Galantskej kniţnice
presadiť, aby kniţnica bola zapísaná do listu vlastníctva, resp. spoluvlastníctva. Súčasný stav je taký, ţe majiteľom budovy je právnická osoba, ktorá budovu v r. 2009
kúpila a kniţnica v nej má uţívacie právo, ale len na prízemie. Priestory, v ktorých sa
nachádza oddelenie pre deti a mládeţ, patria Štatistickému úradu a kniţnica ich uţíva
od roku 2000, keď sa do nich presťahovala z Domu Matice slovenskej. V prípade, ţe
majiteľ spomínaných priestorov zmení svoje sídlo, môţe dôjsť k situácii, ţe pre toto
oddelenie nebude v danej budove miesto. V r. 1995 sa začala postupná automatizácia
kniţničnej agendy a prechod na nový kniţnično-informačný systém – Smartlib. Galantská kniţnica patrila v tomto období k jednej z prvých kniţníc na Slovensku, ktorá
ponúkala čitateľom nový druh platenej sluţby – prístup na internet.
Za uplynulých 60 rokov sa kniţnica stala významným centrom spoločenskokultúrneho diania nielen v samotnom meste, ale aj v regióne. Zároveň sa stala významným komunitným centrom poskytujúcim sluţby pre všetky kategórie záujemcov.
Ak koncom 50. rokov mala kniţnica niečo cez 500 členov, realizovala takmer 8 tisíc
výpoţičiek ročne a fond predstavoval 5 075 kníh, tak v r. 2010 mala kniţnica viac ako
2 900 evidovaných členov, realizovala 166 tisíc výpoţičiek a fond predstavoval viac
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ako 80 tisíc kníh, usporiadalo sa 215 kultúrno-spoločenských a výchovnovzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 3 400 účastníkov.
Galantská kniţnica je príspevkovou organizáciou Trnavského samosprávneho kraja. Odbornú činnosť kniţnice usmerňuje Slovenská národná kniţnica – odbor pre
kniţničný systém SR so sídlom v Martine a Kniţnica Juraja Fándlyho so sídlom
v Trnave. Všetky sluţby kniţnice zabezpečuje 15 zamestnancov, z toho 12 odborných zamestnancov. Za posledných 10 rokov sa výrazne zmenila vzdelanostná
štruktúra. Keď začiatkom r. 2001 mal vysokoškolské vzdelanie jeden zamestnanec,
ku koncu r. 2010 to boli štyria zamestnanci s II. stupňom VŠ a jeden zamestnanec
s I. stupňom VŠ s tým, ţe pokračuje v ďalšom štúdiu.
V r. 2001–2003 kniţnica dosiahla najvyšší počet zaregistrovaných členov (viac ako
3 tisíc), ktorý od tohto času klesal, avšak prakticky len kopíroval demografický
vývoj v regióne. Aţ v ostatnom čase sa tento trend zastavil, a to aj vďaka sústavnej
a kvalitnej práci s detským čitateľom. Napriek tomu, ţe v počte registrovaných
čitateľov čísla v ostatných rokoch mierne klesali, výrazne priaznivejšie výsledky
boli dosiahnuté v návštevnosti (r. 2001 – 32 tis., v r. 2010 uţ takmer 51 tis. osôb).
Podobne je to aj v oblasti výpoţičiek (r. 2001 – 150 tis. výpoţičiek, v r. 2010 –
viac ako 166 tis. výpoţičiek). Tieto údaje odzrkadľujú záujem pouţívateľov kniţnice o poskytované sluţby, ako aj dobrú prácu pri doplňovaní fondu o tituly,
o ktoré je záujem.
Z postavenia regionálnej kniţnice vyplýva, ţe jednou z jej prioritných úloh
a činností je spracúvať a sprístupňovať fond vrátane dokumentov miestneho
a regionálneho významu. Prechodom kniţnice do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja došlo k výraznému posunu pri doplňovaní fondu
nákupom všeobecne, bez rozdielu či išlo o materiály univerzálne, alebo materiály
miestneho alebo regionálneho charakteru.
Osobitne je tento vývoj vidieť za ostatných 5 rokov. Pre ilustráciu v r. 2002 sa na
doplňovanie fondu vynaloţilo 179 tisíc Sk (5 942 €), v roku 2004 – 220 tisíc Sk
(7 303 €), r. 2005 – 135 tis. Sk (4 481 €), ale v roku 2006 uţ viac ako 615 tisíc Sk
(20 414 €).
Tento trend sa pohyboval na úrovni medzi 400–500 tisíc Sk (13 280-16 600 €), a to
aj napriek miernemu kaţdoročnému poklesu vzhľadom k celkovej finančnej situácii v spoločnosti.
Výrazným posunom pri doplňovaní fondu v období rokov 2006–2010 sa zlepšila
ponuka pre návštevníkov kniţnice, čo sa v neposlednej miere odzrkadlilo vo všetkých oblastiach činnosti, hlavne však v počte návštevníkov a v počte vypoţičaných
dokumentov. Stabilizovaním situácie v doplňovaní fondu sa kniţnica postupne
pribliţuje k odporúčaniu IFLA – dosiahnuť nákup na úrovni cca 1,16 €/obyv. Skutočnosť Galantskej kniţnice r. 2010 bola 0,75 € na obyvateľa.
Kniţnica aj v rokoch 2001–2010 pokračovala v úzkej spolupráci s kultúrnymi,
výchovnými a vzdelávacími inštitúciami ako aj záujmovými zdruţeniami regiónu,
pri organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí.
Osobitne vysoko hodnotíme spoluprácu s kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími
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zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja –
Vlastivedným múzeom v Galante, Galantským osvetovým strediskom, ale tieţ
s ostatnými zariadeniami pôsobiacimi v meste Galanta, ako aj v galantskom regióne (Maticou slovenskou, Csemadokom, Mestským kultúrnym strediskom atď.).
Spolupracovala aj s občianskymi zdruţeniami, hlavne zdruţením Galanta literárna, keď sme spoločne zrealizovali niekoľko ročníkov cyklu besied s významnými
ţenskými osobnosťami z prostredia kultúry a vzdelávania pod názvom „Ţenský
hlas“.
Kniţnica po absolvovaní odbornej prípravy získala štatút Partnerskej kniţnice
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Do svojho fondu získava základné
dokumenty o NR SR pre rýchle a kvalitné poskytovanie informácií pre verejnosť.
Ďalej sa kniţnica zapojila do vzdelávacieho projektu EKO-INFO, ktorý vznikol
z iniciatívy organizácie GREENPEACE. Úlohou projektu je informovať širokú
verejnosť o ochrane ţivotného prostredia. Z pozície mestskej a regionálnej kniţnice udrţuje Galantská kniţnica vzájomné kontakty s kniţnicami obdobného zamerania a postavenia. V rámci dlhodobých kontaktov okresu a mesta Galanta
s maďarskou ţupou Győr – Moson – Sopron, naďalej pretrváva partnerská spolupráca so ţupnou kniţnicou v Győri i s mestskou kniţnicou v Győri, a to na úrovni
výmeny odborných skúseností, informačných materiálov a pod. Za účelom ďalšieho cezhraničného rozvoja boli realizované prvé kontakty s ďalšími kniţnicami
v Maďarsku a Českej republike s mestami, s ktorými má druţobné styky mesto
Galanta, konkrétne s mestami Paks a Mikulov.
Priaznivo moţno za posledných 10 rokov hodnotiť aj celkové hospodárenie kniţnice. S výnimkou r. 2002-2003 kniţnica kaţdoročne dosiahla kladný hospodársky
výsledok. Finančný výpadok za r. 2002-2003 bol vyrovnaný v priebehu nasledovných 2 rokov (2004-2005).
Na záver môţem konštatovať, ţe kniţnica si kaţdoročne stanovené úlohy plní.
Základný zámer kniţnice v nasledujúcich rokoch je nielen zachovať súčasnú úroveň ponúkaných sluţieb, ale prechodom na nový kniţnično-informačný systém
tretej generácie tieto sluţby rozširovať. Udrţať jestvujúci stav v doplňovaní fondu,
na čo okrem domácich grantov plánuje vyuţiť aj granty zahraničné, postupne opätovne obnovovať výpočtovú techniku za novú, rýchlejšiu a výkonnejšiu. Nakoľko
Galantská kniţnica pôsobí v meste ako jediná verejná kniţnica a zároveň plní úlohu regionálnej kniţnice, bude potrebné aj naďalej zohľadňovať potreby
a poţiadavky všetkých kategórií uţívateľov.
V oblasti elektronizácie a informatizácie v nasledujúcom období bude prioritnou
úlohou poskytovať a skvalitňovať sluţby v novom kniţnično-informačnom systéme VIRTUA, pokračovať v ďalšej modernizácii priestorov kniţnice, aby sa Galantská kniţnica stala modernou verejnou kniţnicou, miestom, ktoré budú naši
čitatelia radi navštevovať a kde sa budú cítiť dobre. Na to potrebujeme podporu
čitateľov, návštevníkov kniţnice a v neposlednom rade aj jej zriaďovateľa.
Text: Mgr. Štefan Polák, riaditeľ Galantskej kniţnice
Foto: Marek Koller
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Aby boli naše deti gramotnejšie
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD uskutočňuje od roku 2000
v trojročných cykloch porovnávaciu štúdiu PISA (Program pre medzinárodné hodnotenie študentov), ktorá poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných
ţiakov zúčastnených krajín v troch oblastiach: čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou sledovanou oblasťou štvrtého cyklu medzinárodnej
porovnávacej štúdie vzdelanosti PISA 2009 bola čitateľská gramotnosť 15-ročných
ţiakov. Slovenské deti sa umiestnili pod priemerom na 32. aţ 37. mieste zo 65 zúčastnených krajín. To je výzva pre nás všetkých, ktorí sa podieľame na vzdelávaní
slovenských detí, aby sme toto umiestnenie posunuli smerom hore. Hlavnú úlohu vo
vzdelávaní deti zohrávajú samozrejme školy. V rozvíjaní ich čitateľskej gramotnosti
sa školám snaţíme pomáhať my, kniţnice.
Hlohovská kniţnica má dlhoročnú tradíciu v práci s detskými čitateľmi. Čitateľskú
gramotnosť našich detí sa snaţíme zlepšiť rôznymi podujatiami, propagujúcimi čítanie. V roku 2010 sme napríklad pripravili 80 podujatí na podporu čítania, ktorých sa
zúčastnilo 1 474 detí. 1 073 detí, ktoré boli v roku 2010 zaregistrované v kniţnici, ju
navštívili 10 074 krát a poţičali si 40 409 kníh. Z finančných prostriedkov Mestského kultúrneho centra, grantu Ministerstva kultúry SR a sponzorov sme nakúpili 248
nových detských kníh. Sú to pekné výsledky, potvrdzujú to aj štandardy pre kniţnice, vydané v roku 2010 Ministerstvom kultúry. Podľa nich by jeden odborný knihovník mal za rok poţičať 15 000 kníh, v našej kniţnici to bolo 22 696, na kaţdého
obyvateľa mesta by mali byť za rok 4 výpoţičky kníh, v Hlohovci to bolo 7,1. Percento pouţívateľov kniţnice z počtu obyvateľov by malo byť 10 %, u nás je ich 14,4
%. Horšie je to s počtom nakúpených kníh na 1 obyvateľa. Podľa štandardov by sme
mali ročne kúpiť 0,1 – 0,15 kníh na 1 obyvateľa, my sme v roku 2010 nakúpili 0,026
kníh na 1 obyvateľa. Netreba asi zdôrazňovať, ako by nám v práci s deťmi pomohlo,
keby sme im mohli ponúknuť tých nových kníh viac. Pretoţe aj v čítaní sú módne
trendy a deti im podliehajú viac, ako my dospelí. Takţe ak momentálne medzi nimi
letí kniha Škola noci, chcú ju čítať teraz a nie o rok, kým príde na nich rad. Do kniţnice sa môţe kúpiť len jeden kus /ak vôbec/ a potom je ťaţké uspokojiť veľký čitateľský záujem a deti sklamanie odpúšťajú ťaţko. Moţno si teraz hovoríte, načo toľko kriku kvôli /ne/čítaniu. Čím menej však deti čítajú, tým viac sa zhoršuje ich
schopnosť rozumieť prečítanému textu a klesá ich čitateľská gramotnosť. A ako
vyriešia napríklad slovný príklad z matematiky, keď nebudú rozumieť zadaniu?
Takţe, kde hľadať cestu k lepšej čitateľskej gramotnosti našich detí? Ako získať
detské srdiečka pre čítanie? Tieto otázky si iste kladú školy, kniţnice, zriaďovatelia
týchto inštitúcií, rodičia detí i verejnosť. Verím, ţe spoločne sa nám to môţe podariť.
K tomu, aby boli naše deti gramotnejšie, nebude stačiť len ukázať im cestu do kniţnice,ale urobiť pre ne čítanie atraktívnym a nakúpiť dostatok nových kníh. Určite to
však môţe pomôcť.
Helena Pekarovičová, MsKC – Kniţnica v Hlohovci
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Les ukrytý v knihe
Hoci ohľaduplnosť k ţivotnému prostrediu by mala byť súčasťou kaţdodenného
ţivota, počas apríla - mesiaca lesov - sa táto téma dostáva do povedomia intenzívnejšie. Myšlienku ochrany prírodu sa rozhodla podporiť aj OSN, ktorá rok 2011
vyhlásila za Medzinárodný rok lesov. Národné lesnícke centrum vo Zvolene pri
tejto príleţitosti zorganizovalo celoslovenskú kampaň LES UKRYTÝ V KNIHE
s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti. Do projektu, ktorý
prebiehal od apríla do
júna, sa zapojili okrem
ďalších partnerov aj krajské a mestské kniţnice.
Niekoľko
zaujímavých
podujatí
s ekologickou
tematikou pripravila aj
Mestská
kniţnica
v Piešťanoch.
Tých najmenších potešilo
predstavenie divadla Dunajská vlnka O červenej
čiapočke, ktorá tancovala
s vlkmi - ekologická rozprávka o tom, čo všetko
nás môţe naučiť les. Mladšie deti sa stretli s lesným pedagógom Michalom Slávikom. Ten si pre nich pripravil rôzne zábavné aktivity, prostredníctvom ktorých sa
dozvedeli veľa zaujímavého o ţivote v lese. Ţiaci základných škôl sa prostredníctvom prednášky dozvedeli o triedení odpadu a jeho ďalšom vyuţití, na workshope
s ilustrátorom Bystríkom Vančom si mohli vyrobiť pekné obrázky pouţitím prírodných materiálov. O význame mŕtveho dreva v lese porozprával starším ţiakom na
svojich dvoch prednáškach Andy Popovič.
Odborníkom i laikom, ktorí sa zaujímajú o záhradnú architektúru a zeleň v meste,
bola určená prezentácia českej záhradnej architektky Drahomíry Kolmanovej. Počas svojej návštevy v Piešťanoch predstavila Asociáciu Entente Florale - porozumenie prostredníctvom rastlín a študentom Strednej záhradníckej školy priblíţila
architektúru českých parkov.
Milovníkov exotických krajín zaujala výstava fotografií Lenky Gondovej a Štefana
Kardoša a rozprávanie o ich záţitkoch zo safari. Okrem toho mohli návštevníci
kniţnice v našich priestoroch vidieť výstavu Váţky na Slovensku a kolekciu plagátov s témou trvalo udrţateľného rozvoja Ako zmeniť svet.
Súčasťou cyklu ekologických podujatí bolo aj premietanie filmov z 27. ročníka
medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2010.
Text: Mgr. Martina Marová, Mestská kniţnica mesta Piešťany
Foto: Archív MsKM Piešťany
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Nové formy podujatí v Ţitnoostrovnej kniţnici
v Dunajskej Strede
Kniţnice by sa mali dnes postupne pretransformovať na moderné kultúrnoinformačné centrá tzv. komunitné centrá - ich pracovníci na informačných manaţérov, ktoré zameriavajú svoju činnosť na všetky vekové kategórie bez ohľadu na
ich rasu, pohlavie, náboţenstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.
V dnešných, pre širšiu vrstvu občanov finančne náročných, podmienkach sa táto
úloha javí ešte dôleţitejšou z hľadiska zabezpečenia vzdelávania obyvateľstva.
Popri zachovaní doterajšej stratégie činnosti sa preto aj Ţitnoostrovná kniţnica v
Dunajskej Strede zameriava na nové formy aktivít. Vytvorila cyklus troch typov
podujatí: Posedenia pri čaji, Hudba v knižnici, Výstavy rôznych žánrov.
S cieľom osloviť stredoškolskú mládeţ kniţnica vo februári zorganizovala vystúpenie študentky bratislavského Konzervatória Zuzany Horváthovej (na obr. č. 1)
v rámci cyklu Hudba v kniţnici. Hudbu sme povaţovali za „najzrozumiteľnejšiu
reč“, ktorou sa dá osloviť dnešná mládeţ. Po odznení príjemných melódií skupiny
ABBA, predvedených interprétkou
na flaute, sme
účastníkom zabezpečili malé občerstvenie.
Popri koncerte,
ktorý sa konal
v čase posledných
vyučovacích hodín, sme pripravili
výstavky kníh.
Prevaţnou väčšinou
obecenstva
boli dievčatá (zo
zdravotníckej škoObr. č. 1: Cyklus Hudba v kniţnici
ly a tieţ zo súkromnej strednej školy - odbor vlasová kozmetika), preto sme vyberali knihy so
„ţenskou tematikou“. Na jednej strane to boli odborné kníhy pre budúce zdravotné
sestričky, na strane druhej knihy o kozmetike, , o módnom obliekaní a pod.
V rámci cyklu Posedenie pri čaji sme pozvali psychiatra MUDr. Petra Hunčíka,
aby nám porozprával svoje záţitky z pútnickej cesty do Compostely. Doktor Hunčík je známou osobnosťou s veľmi širokým spektrom činnosti, známy aj z politiky
po roku 1989, autorom odborných kníh i krásnej literatúry, trénerom komunikačných tréningov a tréningov riešenia konfliktných situácií atď. Táto beseda sa stretla
s veľkým záujmom zo strany čitateľov a bola veľmi úspešná. Zaujímavé rozpráva18
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nie o putovaní
vzbudilo
v kaţdom pohnútky vydať sa na túto púť
ako i zamyslieť sa
nad
skutočnými
hodnotami ţivota.
V tomto polroku
inštalovala Ţitnoostrovná kniţnica
niekoľko výstav:
výstavu keramickej tvorby Štefana
Alföldyho (obr. č.
3) ručných prác - Obr. č. 2: Výstava výtvarných prác súťaţe Chrám boţí
výšiviek Adriany
Bazsóovej a výstavu tvorby detí a mládeţe z celoslovenskej výtvarnej súťaţe
pod názvom Chrám boţí (obr. č. 2).
Chceli by sme pokračovať aj vo forme mimoriadnych vyučovacích hodín,
keď sa vyučovacia hodina realizuje na pôde kniţnice, doplnená s praktickou časťou
vyhľadávania príslušnej literatúry na policiach aj s pouţitím elektronických katalógov a internetu.
Doteraz sa uskutočnili v našej kniţnici hodiny dejepisu, fyziky a informatiky.
V najbliţšom období sa uskutoční
spoločné podujatie
so Strednou zdravotníckou školou
v Dunajskej Strede
pod názvom Maratón čítania, v snahe
vzbudiť u študentov záujem o čítanie.
Obr. č. 3: Výstava keramickej tvorby Š. Alföldyho, v Ţitnoostrovnej kniţnici
Vybrali sme knihu
S. Kinsellovej Závislá od nákupov, aby sme týmto ľahkým a veselým ţánrom na
tému dnešného ţivota dokázali, ţe i čítanie a knihy môţu byť zábavou !
Text a foto: Helena Laczová, Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede
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Novinky z regiónu
Priaznivé správy pre knihovnícku verejnosť prinášame z okresu Trnava - dve obecné neprofesionalizované kniţnice sa presťahovali do nových priestorov a rozšírili
svoju činnosť.
Sú to obecné kniţnice v Pečeňadoch a v Malţeniciach.
Obecná knižnica v Pečeňadoch (na obr. č. 1) má zrekonštruované a rozšírené priestory
i nové moderné vybavenie.
Kniţnica je pre verejnosť otvorená štyri hodiny týţdene.
Obecný úrad zakúpil do kniţnice nový nábytok, počítač,
nový kniţnično-informačný
systém pre malé a stredné
Obr. č. 1: Interiér Obecnej kniţnice v Pečeňadoch
kniţnice. Nová knihovníčka,
Michaela Petreková, spracovala
kniţničný fond do elektronickej
formy.
Obecná knižnica Malženice
(na obr. č. 2) sa presťahovala do
nových účelových priestorov,
ktoré sú na 1. poschodí obecného úradu. Do nových priestorov
zakúpil obecný úrad nový nábytok a zvýšil aj počet výpoţičných hodín. Nová knihovníčka,
Mgr. Margita Machová, urobila
revíziu kniţničného fondu a kniţ- Obr. č. 2: Obecná kniţnica Malţenice
nica úspešne obnovila svoju činnosť.
Text: a foto: Mgr. D. Kráľová, KJF v Trnave
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