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ÚVOD
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave plní úlohy regionálnej a regionálnej knižnice
s krajskou pôsobnosťou v súlade s ustanoveniami zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
V rámci svojich regionálnych funkcií plní úlohy v oblasti utvárania a sprístupňovania
regionálnych bibliografických a faktografických databáz, spracúvania a sprístupňovania
súbežnej regionálnej bibliografie a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti
v regióne, je pracoviskom pre digitalizáciu regionálnych knižničných dokumentov, zúčastňuje
sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc a je pracoviskom
medziknižničnej výpožičnej služby. V rámci funkcií regionálnej knižnice s krajskou
pôsobnosťou zabezpečuje aj úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou
bibliografickej činnosti v TTSK.
Okrem uvedených funkcií plní aj úlohy mestkej knižnice pre mesto Trmava. Je najväčšou
verejnou knižnicou v celom Trnavskom samosprávnom kraji
V roku 2017 si knižnica pripomenula 90. výročie svojho vzniku. Písal sa rok 1927,
presnejšie 14. február, keď sa v Trnave slávnostne otvorila knižnica s názvom Verejná
knižnica mesta Trnavy. Jej pokračovateľom, pravda už pod iným názvom, je práve naša
knižnica.
90-ročné jubileum sme si my knihovníci a naši čitatelia a priaznivci pripomínali
v priebehu celého roku 2017 rôznymi aktivitami: Najprv bolo vytvorené špeciálne jubilejné
logo knižnice, ktoré sme používali na našich propagačných materiáloch a tlačovinách.
V mesiaci február sme usporiadali slávnostnú akadémiu s kultúrnym programom, v ktorom
Eugen Roth – prvý riaditeľ knižnice (dokonale stvárnený hercom Ladislavom Kočanom)
verejnosti sugestívne porozprával o začiatkoch knihovníctva v Trnave. Bolo vytvorené video
o súčasnej knižnici, ktoré sa premietalo na spomínanej akadémii. Vydali sme aj publikáciu
s názvom Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927-2017. Boli vydané
príležitostné propagačné dokumenty. Na knižničnom webe sme uverejnili dve vedomostné
súťaže pre deti s témou história knižnice. Uverejnili sme niekoľko článkov v regionálnych,
a odborných knihovníckych periodikách. Všímala si nás aj mestská a regionálna televízia.
Čitateľmi a priateľmi knižnice veľmi pozitívne bol prijatý projekt s názvom Zo zákulisia.
V rámci tohoto projektu sme postupne, od marca až do novembra, každú druhú stredu
uverejnili jednu zaujímavosť zo života knižnice. Zverejnenie sa konalo na webovej stránke
knižnice v aktualitách a tiež v statutoch na facebookovej stránke knižnice. Spolu bolo
zverejnených 21 zaujímavostí aj s fotografiami. Pomyselnou bodkou za týmto projektom ale
aj akousi bodkou za aktivitami, ktorými sme pripomínali verejnosti naše výročie, je
publikácia s názvom Zo zákulisia príbehy spoza brány knižnice. Obsahuje spomínaných 21
zaujímavostí, resp. aj príbehov zo života knižnice.
Aj v roku 2017 roku pokračovala postupná obnova sídelnej budovy našej knižnice.
Budova bola postavená v roku 1914 pôvodne ako budova banky podľa projektu arch.
Milana Michala Harminca. Od roku 2013 je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou
v ÚZPF pod číslom 1189/0. Hoci dovtedy ešte nebola kompletne zrekonštruovaná,
pamiatkári ocenili jej pôvodný stav so zachovalými hodnotnými architektonickým, prvkami.

Bola však potrebná obnova, ktorá mala zabrániť postupnej j degradácii fasád, okien a ďalších
častí objektu.
Postupná obnova budovy začala v roku 2011, keď sa urobila výmena a oprava 11
kusov drevených okien a výkladov na priečelí budovy umelecko-remeselným spôsobom
v celkovej hodnote 99 460 €. V roku 2013 bola vymenená strecha, žľaby a bleskozvody
v celkovej cene diela 107.563,99 €. Následne v roku 2014 pokračovali stavebné úpravy , ktoré
pozostávali z 2 častí: 1. odvlhčenie - sanácia navlhnutej časti severnej steny prevetrávaním
osadením nopovej fólie a 2. rekonštrukcia zatekajúceho prístrešku nad pavlačovou časťou
budovy. Cena diela: 12.214,17 €.
V roku 2015 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia budovy knižnice, ktorá bola
podporená z eurofondov. V rámci tohoto projektu bolo preinvestovaných cca 450 000,- €
a pozostával z opravy obvodového plášťa (fasády), opravy a výmeny 73 ks okien a 15 ks
dverí, , zavedenia technológie RFID (rádiofrekvenčný systém ochrany fondu). Súčasťou
tohoto projektu bolo aj čiastočné riešenie bariérovosti budovy zakúpením schodolezu pre
vozíčkárov. V roku 2016 bola realizovaná rekonštrukcia vykurovania v budove – prechod
od vykurovania plynom na vykurovanie teplom z Atómovej elektrárne Bohunice využitím
horúcovodnej prípojky. 44 plynových konvektorov (gamatiek) sa vymenilo za 100 ks
radiátorov vykurovaných horúcovodným systémom. Bola tiež vybudovaná odovzdávacia
stanica tepla, ktorá je situovaná v pivničných priestoroch budovy. Celková hodnota zakázky
vysúťaženej verejným obstarávaním bola 68 400,- €. V jesenných mesiacoch roku 2016 sa
uskutočnila sanácia muriva a odvlhčenie základov budovy, použitá bola je metóda injektáže
muriva. Celková hodnota zakázky vysúťaženej verejným obstarávaním bola 81 600,- €.
Projekt bol podporený aj ministerstvom kultúry – v programe Obnovme svoj dom vo výške
20 000,-€. Práce boli dokončené v apríli roku 2017.
Okrem vyhovujúceho technického stavu budovy je pre knižnicu dôležité vytvoriť pre
návštevníkov príjemné a bezpečné prostredie, vyhovujúce nárokom moderného človeka.
Postupná obnova interéru sa začala v roku 2016 realizáciou projektu Obnova interiéru
oddelenia pre deti: vymenené boli všetky regály v tomto oddelení a zakúpená nová podlahová
krytina. Zákazku na realizácie obnovy interiéru realizovala firma Drevona group, s.r.o,
celková hodnota zakázky vysúťaženej verejným obstarávaním je 18 000,- €. Projekt bol
podporený Slovenským fondom na podporu umenia vo výške 15 000,-€.
V roku 2017 pokračovaním a zatiaľ najnovšou aktivitou zameranou na obnovu interiéru je
realizácia projektu Redizajn oddelenia beletrie. Projekt pozostával zo zakúpenia a montáže
nového interiérového vybavenia, konkrétne knižničných regálov v počte 74 kusov. Rozmery
regálov sú prispôsobené atypickým priestorm oddelenia beletrie s dôrazom na atraktivitu,
funkčnosť, otvorenosť a bezpečnosť oddelenia ako celku. Projekt bol podporený Fondom na
podporu umenia, program: 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infarštruktúra vo výške
10.000,- €. Hodnota zakázky bola 11 538,456 €. Práce realizovala firma Bega, s.r.o. Lehota.
Proces výmeny regálov sa uskutočnil v letných mesiacoch, tak, aby bolo vynovené oddelenie
beletrie a čitáreň čitateľom k dispozícii od 2. septembra 2017 v obvyklom výpožičnom čase.
K novému zariadeniu boli dokúpené aj farebne vhodné knižničné schodíky a vozíky na knihy.
Zámer postupnej obnovy interiérového vybavenia knižnice pokračoval redizajnom vstupných
vestibulov v závere roka, v hodnote 15 000,- €.

Rok 2017 bol aj rokom úspechov našej knižnice v oblasti poodujatí pre deti. V júni sme
získali 2. miesto v súťaži pre knižnice Les ukrytý v knihe, ktorú vyhlásilo Národné lesnícke
centrum vo Zvolene. Druhý tohoročný úspech nášho oddelenia pre deti sa udial na
celoslovenskej súťažnej prehliadke knižničných podujatí pre deti, ktorá sa konala 25.- 26.
septembra 2017 v Prešove. Získali sme Hlavnú cenu za podujatie Žijú medzi nami.
Autorkou podujatia je Mgr. Veronika Chorvatovičová – vedúca oddelenia pre deti KJF
v Trnave, účinkoval v ňom PhDr. Július Bartek (náš nevidiaci knihovník).
Hlavným cieľom našej knižnice je aj v budúcnosti byť tu pre ľudí, svojou činnosťou
významne prisliáevať k šíreniáu kultúry poznania v mieste svojho pôsobenia.

1. Základné údaje
1.1. Názov organizácie: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
1.2. Personálna vybavenosť:
V knižnici v roku 2017 pracovalo v priemere 35 FO čo na prepočítaný stav bolo 33,87
pracovníkov, z toho 1 pracovníčka pracuje na 6 hod. a dvaja pracovníci na 4 hod.
Pracovný pomer roku 2017 uzatvorila 1 pracovníčka v priebehu roku 2x (od 01. 02. 2017
do 30. 06. 2017 a potom znovu nastúpila od 01. 10. 2017) ako výpomoc dôchodkyne počas
PN kmeňových zamestnancancov. Pracovný pomer v roku 2017 skončili 2 pracovníčky: k
30. 06. 2017 a k 31. 12. 2017.
Na materskej dovolenke sú 3 pracovníčky.
S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny mala v roku 2017 knižnica uzatvorené 3 zmluvy na
chránené pracoviská (registratúrne pracovisko, hudobné oddelenie a oddelenie pre
nevidiacich). Funkčné boli iba dve chránené pracoviská (registratúrne pracovisko a oddelenie
pre nevidiacich). V roku 2017 na základe zmluvy s ÚPSVaR bola podpísaná zmluva § 59
Asistent nevidiaceho, kde sa refunduje iba časť mzdy a odvodov.
Počas roka 2017 v knižnici pracovalo 3 dlhodobo nezamestnaných na 32 hod. mesačne
paragraf 10 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi .
Suma refundácie financií z ÚPSVaR za chránené parcoviská a za asistenta nevidiaceho
činila 14 306,11 €.
1.3. Priemerná mzda:
859,93 €
1.4. Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky:
612 802,00 €
1.5. Tržby a vlastné výnosy:
32 547,33 €
1.6. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:

33 531,72 €
Odvlhčenie základov budovy knižnice, sanácia muriva
Projektová dokumentácia –rekonštrukcia strechy II. etapa
Rekonštrukcia strechy II. etapa

13 581,72 €
500,00 €
19 450,00 €

1.7. Z vlastných zdrojov: 1.8. Grantové schémy (MK SR, FPU a iné):
25 408,00 €
Fond na podporu umenia
Nákup KF
Obnova interiéru OBL
Fórum humoristov
Napísali o nás...
Ministerstvo kultúry

23 800,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
2 300,00 €
1 500,00 €
308,00

Kultúrne poukazy
Združenie vydavateľov KS

500,00
Kniha a ešte trochu viac

Mesto Trnava
Superklub
Nákup KF

800,00 €
300,00 €
500,00 €

1.9. Kofinancovanie: 2 725,00 €
1.10. Územná pôsobnosť: Krajská pôsobnosť Trnavský samosprávny kraj, regionálna
pôsobnosť okresy Trnava, Hlohovec Piešťany.

2. Metodická činnosť:
KJF v Trnave plní úlohy regionálnej a regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou
v súlade s ustanoveniami zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Prostredníctvom
úseku metodiky a koordinácie knižničných činností poskytuje metodické, poradenské
a konzultačné služby trom regionálnym knižniciam na území Trnavského
samosprávneho kraja – Záhorská knižnica v Senici, Žitnoostrovská knižnica
v Dunajskej Strede a Galantská knižnica, ďalej mestským a obecným verejným
knižniciam, knižniciam iných typov. Spolu v Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí
230 verejných knižníc.
2.1. Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam
2.1.1. Metodická a poradenská činnosť: (počet / typ knižnice)
Metodickú a poradenskú činnosť knižnica v roku 2017 vykonávala pre 3 regionálne
knižnice Trnavského samosprávneho kraja, 81 obecných a 4 mestské knižnice
v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany.
2.1.2. Metodicko-inštruktážne návštevy: 35
2.1.3. Konzultácie: 153

2.1.4. Poradenská činnosť: 188 (celkový počet)
2.1.5. Vzdelávanie
2.1.5.1. Individuálne: 2
 zaškolenie pracovníkov obecných knižníc Dobrá Voda
a Žlkovce v oblasti odborných knihovníckych činností v súlade
s platnou legislatívou
2.1.5.2. Kolektívne: 3
 celoslovenský odborný seminár v oblasti celoživotného vzdelávania
pracovníkov knižníc „O čítaní a nečítaní“ pre oblasť čitateľskej
gramotnosti;
 porada knihovníkov verejných knižníc okresov Hlohovec, Piešťany
a Trnava
 analýza základných ukazovateľov činnosti KJF v Trnave za roky 20112016, čiastočne za rok 2017 z databázy Benchmarkingu a KIS Virtua –
prezentácia
2.2. Prieskumová a rozborová činnosť
2.2.1. Štatistika
 Funkcia regionálnej knižnice – okresy Hlohovec, Piešťany a Trnava
 Zber údajov a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Hlohovec,
Piešťany a Trnava
 Spracovanie Ročného výkazu o knižnici za rok 2016 KULT MK SR (10-01) za
KJF v Trnave
 Súčinnosť pri zabezpečovaní spracovania ročných výkazov jednotlivých
spravodajských jednotiek v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava podľa
usmernení PhDr. I. Kilárovej (SNK v Martine)
 Funkcia regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou – TTSK
 Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc (ďalej len „RK“) a regionálnej
knižnice s krajskou pôsobnosťou (ďalej len RKK) pre zriaďovateľa (merné
ukazovatele a základné ukazovatele činnosti za rok 2016
 Spracovanie prehľadu činnosti RKK a RK v TTSK „Regionálne knižnice
TTSK v roku 2016“
 Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov v spolupráci
s metodickými oddeleniami regionálnych knižníc
 Spracovanie prehľadu činnosti verejných knižníc TTSK podľa okresov
„Verejné knižnice TTSK v roku 2016“
 Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2016
 Konzultácie a metodické usmernenia pre metodičky Rk v súvislosti so
spracovaním vyhodnotenia činnosti jednotlivých RK a verejných knižníc v ich
metodickej pôsobnosti
2.2.2. Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia
 Spracovanie dotazníka Benchmarkingu knižníc za KJF v Trnave za rok 2016
spolu s doplňujúcimi údajmi
 Vyhodnotenie základných ukazovateľov činnosti KJF v Trnave v rámci
Benchmarkingu s vybranými krajskými knižnicami v roku 2016
 Analýza základných ukazovateľov činnosti KJF v Trnave v databáze
Benchmarking za roky 2011 – 2016 s dôrazom na skupinu údajov










„používatelia a služby“ a vyhodnotením trendu vývoja jednotlivých
ukazovateľov
Analýza dosiahnutých výkonov jednotlivých oddelení KJF v Trnave z KIS
Virtua:
Výkony – koncoročné výsledky za jednotlivé oddelenia, roky 2014 – 2016
Výkony – polročné výsledky za jednotlivé oddelenia, jún 2014 – jún 2017
Výkony – mesačné výsledky za jednotlivé oddelenia, roky 2014 – 2017
Spracovanie prehľadnej tabuľky faktorov, ktoré v konkrétnom období mohli
zásadným spôsobom ovplyvniť hodnotu dosiahnutých výkonov jednotlivých
oddelení (zatvorenie jednotlivých oddelení počas rekonštrukčných prác
vykonávaných priebežne počas rokov 2011 – 2016, zmena poplatkov,
zatvorenie pobočky knižnice)
Spracovanie prehľadnej tabuľky o plnení štandardov a porovnanie
s predchádzajúcim rokom pre všetky knižnice, v ktorých bola uskutočnená
metodicko-inštruktážna návšteva
Zaslanie všetkých spracovaných tabuliek verejných knižníc v metodickej
pôsobnosti KJF v Trnave o plnení štandardov a porovnanie s predchádzajúcim
obdobím v rokoch 2010 – 2016 PhDr. Kilárovej na ďalšiu analýzu

2.3. Ochrana osobných údajov
 Plnenie povinností zodpovednej osoby v súlade s § 27 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 Poučenie oprávnenej osoby - 1 pracovníčka
2.4. Koordinácia krajskej bibliografickej činnosti
V rámci krajskej metodickej a koordinačnej funkcie sme 07. 03. 2017 uskutočnili krajskú
poradu bibliografických pracovníkov TTSK v Žitnoostrovskej knižnici v Dunajskej
Strede, na ktorej bola zhodnotená činnosť bibliografických pracovísk za rok 2016, boli
predložené závery 13. slovenskej bibliografickej konferencie a zodpovedané konkrétne
pracovné dotazy. Pre SNK v Martine sme skompletizovali podklady regionálnych
knižníc TTSK pre Evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác na rok 2018.
Spracovali sme údaje pre ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2016 KULT
4-01.

3. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť:
3.1. Hlavné ukazovatele činnosti (knižničný fond, čitatelia, výpožičky, detašované
pracoviská)
Knižnica poskytovala služby vo svojej hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 1 v Trnave,
aj na detašovaných pracoviskách, pobočkách knižnice v častiach Trnavy Tulipán,
Prednádražie ako aj v hudobnom oddelení v Dome hudby na Ulici Mikuláša Schneidera
Trnavského.
3.1.1. Knižničný fond
Dokumenty knižnica nakupovala hlavne cez internetových predajcov a tiež priamym odberom
od dodávateľov s využívaním všetkých zliav. V spolupráci s akvizičnou komisiou boli
zostavovavované objednávky nových kníh a pokračovalo sa v spracovávaní titulov získaných

z knižných darov a náhrad. Celkový prírastok bol 5 633 knižničných jednotiek, čo bolo o 1
068 kn. j. viac ako v roku 2016. Kúpou knižnica získala 4 015 kníh v hodnote 37 278,24 €, čo
z celkového prírastku predstavuje 71,28 %. Oproti minulému roku bolo kúpou získaných o 1
278 kníh viac a o 14 087,69 € viac. Mesačne sa uskutočnil nákup nových kníh v priemere za
3 106,52 €. Do nášho fondu sa tak vďaka pravidelnému prísunu financií, dostala prevažná
väčšina najzaujímavejších a najžiadanejších titulov knižných noviniek z trhu. Prírastok tvorilo
aj 1 418 darovaných kníh od inštitúcií a súkromných osôb a 200 náhrad za stratené
dokumenty. Hodnotné knihy darovali viaceré inštitúcie ako napr.: Veľvyslanectvo Čínskej
republiky, Goetheho inštitút v Bratislave, Národné lesnícke centrum vo Zvolene, SAV
v Bratislave. Po celý rok bola zabezpečovaná akvizícia regionálnej literatúry sledovaním
recenzií v periodickej tlači ako aj ponúk na knižnom trhu. Do fondu regionálnej literatúry
v tomto roku pribudlo 177 dokumentov, ktoré okrem nákupu knižničných dokumentov
získavala prevažne darmi od VÚC TTSK, od Mesta Trnava, obecných úradov a viacerých
jednotlivcov. Do jednotlivých výpožičných oddelení bolo preradených 440 knižničných
jednotiek z pobočky Vodáreň (dôvodom bolo utlmenie činnosti pobočky). S fyzickým
preraďovaním súviselo prepisovanie a vymazávanie lokácií i holdingov na záznamoch v KIS
Virtua.
Pokračovalo sa v budovaní článkovej regionálnej databázy analytickým spracovávaním
regionálnych periodických a neperiodických dokumentov, ako aj vo vymazávaní prázdnych
duplicitných holdingov na záznamoch. Do článkovej databázy pribudlo 6 745 záznamov.
Súčasťou spracovania bola aj aktualizácia autorít, vymazávanie duplicít, dopĺňanie
informácií.
Pokračovalo sa vo vyraďovaní opotrebovaných, zastaraných a multiplicitných knižničných
jednotiek podľa návrhov z výpožičných oddelení. Úbytok bol 5 676 knižničných jednotiek, čo
bolo o 871 kn. j. viac ako v minulom roku. Zoznamy vyradených kníh boli pravidelne
vystavované na našej webovej stránke a na portále Infolib.
Naši používatelia mali k dispozícii 227 titulov periodík, ktoré sa denne evidovali
v programe KIS Virtua. Pokračovalo sa v retrospracovávaní periodík a ich aktualizácii.
Zoznam a aktualizáciu odoberaných periodík sme pripravovali pre webovú stránku knižnice.
Na webovú stránku sme pravidelne dodávali aj zoznamy nových kníh v našich fondoch.
Pokračovali sme v kontrolách zakúpených kníh, defektné dokumenty sme reklamovali
u dodávateľov. Všetky zaevidované knižničné jednotky sme označovali vlastníckymi
pečiatkami, prírastkovými číslami, signatúrami, čipmi a čiarovými kódmi. Primeraná
pozornosť bola venovaná ochrane fondu aj balením kníh do ochrannej fólie.
Zostavili a vytlačili sme Zoznam úbytkov č. 45/2016 (poradové čísla: 276 024–280 828).
Uskutočnili sme revíziu knižničného fondu na úseku metodiky a koordinácie knižničných
činností v dňoch 31. 07. 2017 – 11. 08. 2017.
Zo zoznamov úbytkov č. 44 a 45 sme v príslušných prírastkových zoznamoch vyradili 11 557
prírastkových čísel vyradených kníh. Podieľali sme sa na tvorbe anketových otázok na našom
webe, pravidlene sme odpovedali na otázky v rubrike „Spýtajte sa knižnice“. Na základe
žiadaniek čitateľov sme z regálov v sklade PV do výpožičných oddelení knižnice vybrali
a spätne uložili 447 dokumentov. Spolupodieľali sme sa na príprave búrz kníh v priestoroch
čitárne.
Knižnica od roku 2012 prevádzkuje dva biblioboxy, ktoré sú čitateľmi knižnice veľmi
využívané nielen na vrátenie ale aj na darovanie kníh. Za 5 rokov (2012-2016) bolo týmto
spôsobom do knižnice vrátených 52 148 knižničných jednotiek, ktoré sme na našom oddelení
zaevidovali a odovzdávali na príslušné výpožičné miesta. V tomto roku bol počet vrátených
kníh do knižnice cez biblioboxy 14 580 kn. j. (z toho 13 320 – KJF, 1 260 - MAX).
3.1.2. Čitatelia, návštevníci a výpožičky

Čitatelia a návštevníci a výpožičky
Výpožičky
V základných ukazovateľoch – čitatelia a výpožičky – vykazuje knižnica mierny pokles. Je
logický, pretože už od roku 2011 prebieha postupná obnova budovy knižnice, ktorá je
kultúrnou a historickou pamiatkou. Rekonštrukčné práce sa nezaobišli bez nutnosti na určitý
čas obmedziť prevádzku niektorých pracovísk, čo sa na štatistických výsledkoch zákonite
prejavilo. Po vonkajšej rekonštrukcii nasledovala úprava interiéru.V roku 2017
pokračovaním, a zatiaľ najnovšou aktivitou zameranou na obnovu interiéru, je realizácia
projektu Redizajn oddelenia beletrie. Projekt pozostával zo zakúpenia a montáže nového
interiérového vybavenia, konkrétne knižničných regálov v počte 74 kusov. Rozmery regálov
sú prispôsobené atypickým priestorm oddelenia beletrie s dôrazom na atraktivitu, funkčnosť,
otvorenosť a bezpečnosť oddelenia ako celku. Projekt bol podporený Fondom na podporu
umenia, Proces výmeny regálov sa uskutočnil v letných mesiacoch, tak, aby bolo vynovené
oddelenie beletrie a čitáreň čitateľom k dispozícii od 2. septembra 2017 v obvyklom
výpožičnom čase. K novému zariadeniu boli dokúpené aj farebne vhodné knižničné schodíky
a vozíky na knihy.
V počte fyzických návštevníkov evidujeme nárast (121 703, v roku 2016 bolo 102 064
návštevníkov). Celkový počet návštevníkov 314 900 bol dosiahnutý vďaka návštevnosti
webovej stránky a FB stránky a návštevnosťou podujatí.
V roku 2017 registrujeme spolu 10 065 čitateľov, v porovnaní s rokom 2016 je to o 332
menej. Predstavuje to 15,38 % z počtu obyvateľov mesta (65 425 podľa ŠÚ SR). Mierny
nárast je v počte detských čitateľov, ktorých sme zaevidovali 2 482, čo je o 160 viac ako
v predchádzajúcom roku. Za čitateľa sme teda získali 24 % detí z celkového počtu detí
Trnavy .
Počet návštevníkov knižnice možno rozdeliť na návštevníkov:
a) analógových služieb, teda tých, ktorí fyzicky navštívili knižnicu a uskutočnili aspoň
jednu transakciu – absenčnú, prezenčnú alebo využili inú službu
b) kultúrnych a vzdelávacích podujatí
c) virtuálnych, t. j. návštevníci webovej stránky
návštevníci facebookovskej stránky
Celkový počet návštevníkov v roku 2017 bol 314 900, čo je o 36 038 viac ako
v predchádzajúcom roku. V počte je zohľadnený počet on line prístupov v KIS 3G .
Fyzicky knižnicu navštívilo 121 703 návštevníkov, kým za predchádzajúci rok to bolo
102 064.
Pribúda virtuálnych návštevníkov: spolu 193 197, oproti 176 798 za rok 2016.
Pokles nastal vo výpožičkách, v roku 2017 knižnica zrealizovala 266 304 výpožičiek, kým
v predchádzajúcom roku 274 169 výpožičiek, z toho prezenčných (v budove knižnice) bolo
50 501.
Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice za rok 2017
Ukazovateľ

Mer.
jedn.

Plán na rok 2017

Skutočnosť 2017

% plnenia

KNIŽNIČNÝ FOND
Celkový stav knižničného fondu
Počet kn. j. Na 1 obyvateľa
Počet titulov odoberaných periodík
Prírastok
Úbytok
VÝPOŽIČKY

kn. j.
kn. j.
titul
kn. j.
kn. j.

220 000
3,50
250
5 000
5 000

216 734
3,31
227
5 633
5 676

98,52%
94,57%
90,80%
112,66%
113,52%

Celkový počet výpožičiek
- z toho Špeciálne dokumenty
Z celkového počtu výpožičiek prezenčné
POUŽÍVATELIA
Počet registrovaných používateľov
z toho do 15 rokov
Návštevníci
- z toho fyzickí
- z toho virtuální
ĎALŠIE ČINNOSTI
Kolektívne podujatia
v tom: informačná príprava
Odborné podujatia, porady
Metodické návštevy
Edičná činnosť
Rešerše

kn. j.
kn. j.
kn. j.

280 000

266 304
5 287
50 501

95,11%

osoba
osoba
návšteva
návšteva
návšteva

10 000
2 500
200 000

10 065
2 482
314 900
121 703
193 197

100,65%
99,28%
157,45%

podujatie
hodina
podujatie
návšteva
titul
titul

600
150
5
35
12

656
168
8
35
17
227

109,33%
112,00%
160%
100,00%
108,33%

3.2. Referenčné služby
Tieto služby poskytuje knižnica predovšetkým prostredníctvom útvaru referenčných služieb,
ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne vrátane budovania a ochrany ich fondov,
propaguje a sprístupňuje regionálny knižničný fond. Pracovníci útvaru poskytujú konzultačné
a rešeršné služby a podávajú faktografické a bibliografické informácie. Útvar organizuje
informačnú výchovu používateľov zameranú na informácie o fondoch, o regionálnych
informáciách, o informačných zdrojoch a možnostiach našej knižnice a knižníc všeobecne.
Na tomto pracovisku sa prevádzkuje bezplatný internet pre používateľov knižnice.
V uplynulom roku sa prostredníctvom tohto pracoviska návštevníkom a používateľom
poskytlo celkovo 14 736 bibliografických informácií, 306 faktografických informácií.
V službe Spýtajte sa knižnice bolo zodpovedaných 59 otázok. K 31. 12. 2017 bolo
vypracovaných 227 rešerší, počet záznamov 12 953.
Knižnica vyšla v ústrety záujemcom o zhotovenie vlastnej rešerše zverejnením podrobného
návodu, ako postupovať, na svojej webovej stránke. Následný klesajúci počet žiadateľov
o vypracovanie rešerše súvisí s pomerne vysokou informačnou gramotnosťou mladých ľudí,
ktorí si elektronickú rešerš vypracujú aj samostatne. Pre seniorov sa uskutočnilo 32 školení
zameraných na základy práce s počítačom, s internetom a elektronickú komunikáciu. Cyklus
školení pre seniorov Tréningy pamäti sa konali v mesiacoch máj-júl, október-december.
Zúčastnilo sa 228 záujemcov na 26 stretnutiach.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme vybavili pre čitateľov 593
požiadaviek a iným knižniciam z nášho fondu poskytli 187 dokumentov.
V oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti čitateľov sme uskutočnili 25 hodín, na ktorých
sa zúčastnilo 586 študentov. Okrem HIP pre SŠ v rámci svojho štúdia prejavili záujem
o činnosť knižnice aj študenti trnavských VŠ (UCM, TU), poskytujeme konzultácie pre
návštevníkov verejného internetu a takisto poradenstvo pri on-line vyhľadávaní. Skenovanie
dokumentov z nášho fondu využilo 41 návštevníkov.
3.3. Regionálne služby
Z fondu ÚRS r. 2017 sa prezenčne vypožičalo 2 723 kníh a 2 477 periodík, z toho 1 375
výpožičiek regionálnych dokumentov. Celkový počet prezenčných výpožičiek 5 200.
Študovne navštívilo 1 295 čitateľov, z toho 287 študovalo regionálne dokumenty.
Jednorazových čitateľov bolo 166. Kultúrnym inštitúciám mesta Trnava sme poskytli 571
regionálnych adresných informácií (ARI) a 996 kópií záznamov článkov z regionálnej
a celoštátnej tlače, ktoré o nich písali.

Do regionálnej databázy MASK sa vložilo 232 nových záznamov a opravilo sa 283
záznamov.
Z celkového počtu prírastkov knižnice, do fondu regionálnej literatúry pribudlo 177 titulov.
Do článkovej regionálnej databázy v KIS Virtua bolo spracovaných 6 745 záznamov
regionálnych článkov z periodík a regionálnych statí zo zborníkov a z monografií.
Propagácia regionálnych osobností: Webová stránka knižnice v sekcii Regionálne
informácie sa aktualizuje raz mesačne uverejňovaním vybranej regionálnej osobnosti.
Medailón osobnosti je aj na nástenke v priestoroch knižnice. Na webovej stránke sme si
pripomenuli výročia regionálnych osobností. Pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M.
Hurbana, 70. výročia narodenia J. Bednárika a 90. výročia KJF boli na stránke uverejnené
vedomostné súťaže. Víťazi boli odmenení knižnými cenami.
Dodávajú sa podklady do rubriky Napísali o nás. Za r. 2017 je to 162 bibliografických
záznamov článkov o našej knižnici, ktoré boli uverejnené v regionálnej a celoslovenskej tlači,
prípadne dostupné na internete.

4. Edičná činnosť:
4.1. periodické publikácie:
4.1.1. Knižničný spravodajca č. 1/2017 / Zost. a graficky upravila Ivana Gálusová. –
Trnava: KJF v Trnave, 2017. 20 s. Formát A5. www.kniznicatrnava.sk
4.1.2. Knižničný spravodajca č. 2/2017. / Zost. a graficky upravila Ivana Gálusová. –
Trnava: KJF v Trnave, 2017. 20 s. Formát A5. www.kniznicatrnava.sk
4.1.3. Čaruška : časopis mladých čitateľov. – Roč. 22, č. 1, 2017. – 24 s. – Formát
A5. ISSN 1339-5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk
4.1.4. Čaruška : časopis mladých čitateľov. – Roč. 22, č. 1, 2017. – 20 s. – Formát
A5. ISSN 1339-5041. Dostupné na internete: http://www.kniznicatrnava.sk
4.2. neperiodické publikácie:
4.2.1. Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2016. / Zost.
Ivana Gálusová. – Trnava: KJF v Trnave, 2017. 17 s., elektronický dokument.
Formát A4. www.kniznicatrnava.sk
4.2.2. Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2016. / Zost. Ivana
Gálusová. – Trnava: KJF v Trnave, 2017. 13 s., elektronický dokument. Formát
A4. www.kniznicatrnava.sk
4.2.3. Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2017. Výberová
článková bibliografia. / Zost. Iveta Šimčíková. – 1. vyd. – Trnava : Knižnica
Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – 319 s. ISBN 978-80-88695-554
4.2.4. Miroslav Válek: Videl som tancovať Jittergoogie : bulletin k 90. výročiu
narodenia. / Zodp. Red. Lívia Koleková. – 2. dopl. vyd. – Trnava : Trnavský
samosprávny kraj ; Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – 26 s. : fotogr. ;
24 cm ; 1 CD
4.2.5. Miroslav Válek. Výberová personálna bibliografia. / Zost. Emília Dolníková. –
2. dopl. vyd. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – 121 s. ISBN
978-8088695-58-5
4.2.6. Literárny salón Trnava 2017. Zborník ocenených prác. / Zost. Benjamína
Jakubáčová. –Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – 80 s. ISBN
978-8088695-56-1
4.3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:

4.3.1. Obežník pre zamestnancov KJF v Trnave č. 1/2017. / Zostavila a graficky
upravila Ivana Gálusová. – Trnava, KJF v Trnave, 2016. 4 s.
4.3.2. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave, 2017. – [2] s. – 1 programová záložka
4.3.3. Týždeň slovenských knižníc. 18 ročník . 13. – 17. marec 2017. – Trnava :
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – [6] s. – 1 programová skladačka
4.3.4. Maličkí a mamičky. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – [6]
s. – 1 propagačná skladačka
4.3.5. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave = LIBRARY OF JURAJ FANDLY IN
TRNAVA. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – [8] s. – 1
propagačná skladačka.
4.4. mimo edičného plánu:
4.4.1. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Navigátor. – Trnava : Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave, 2017. – [12] s. ISBN 978-80-88695-59-2
4.4.2. Zo zákulisia – Príbehy spoza brány knižnice. / Zost. Benjamína Jakubáčová. –
Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. – 39 s. ISBN 978-80-8869557-8

5. Podujatia: (dátum, názov, miesto konania, stručné zhodnotenie najdôležitejších
podujatí)
5.1. Najvýznamnejšie podujatia
Rok 2017 bol jubilejným rokom knižnice. Pripomenuli sme si 90. výročie založenia knižnice.
90. VÝROČIE VEREJNEJ KNIŽNICE V TRNAVE
Slávnostná akadémia
Účin. – herci DJP v Trnave a hudobný hosť: Bystrík Band
23. 02. 2017 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni DJP v Trnave, počet účast. 120.
Záštitu prevzal Tibor Mikuš, predseda TTSK, ktorý sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol
zúčastniť. Za TTSK bol hosťom Jozef Behúl, riaditeľ Sekcie riadenia úradu TTSK. Moderovala A.
Beňová. Súčasťou programu bol aj rozhovor moderátorky s Eugenom Rottom, prvý knihovníkom
Verejnej knižnice mesta Trnavy. Historickú postavu E. Rotta stvárnil herec Ladislav Kočan, ktorý bol
aj autorom scenára dialógu. Prezentáciu vytvorila J. Brliťová. Krátke video o súčasnosti knižnice
pripravil Martin Németh.
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2017
18. ročník aktivít na propagáciu činnosti knižnice.
T: 13. –17. 03. 2017
Aktivity pre verejnosť, prezentácia činnosti knižnice, amnestia na upomienky.
Podujatie pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša.
Slávnostný príhovor predniesol Tibor Mikuš, predseda TTSK. Pozvanie navštíviť knižnice v našom
kraji zopakovala aj Mgr. L. Koleková, riaditeľka KJF v Trnave. Podujatie moderovala A. Beňová.
Účastníkmi boli členovia kultúrnej rady TTSK, poslanci TTSK, riaditelia regionálnych knižníc
a akademických knižníc, riaditelia kultúrnych organizácií kraja a študenti Gymnázia A. Merici
v Trnave. Nahraté a odvysielané boli aj rozhovory v MTT a Televízii TTSK Vega.
Miesto: čitáreň
14. 03. 2017
70 úč.
Piesne na teraz - Hlboké slovo z Hlbokého. Literárno-hudobná kompozícia k 200. výročiu narodenia
slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národa
Jozefa Miloslava Hurbana. V programe vystúpili mužský spevácky zbor Danubius Octet Singers pod

vedením dirigenta Daniela Simandla, umeleckým slovom sprevádzali Mária Schlosserová, Juraj
Sarvaš a Jaroslav Pehal.
Miesto: čitáreň
14. 03. 2017
70 úč.
Ďalšie podujatia počas Týždňa slovenských knižníc
Deň s Petrou Nagyovou-Džerengovou
Tri stretnutia so spisovateľkou, vydavateľkou a komunálnou političkou
Miesto: čitáreň a pobočka Prednádražie
13. 03. 2017
Dve stretnutia s deťmi
126 úč.
Stretnutie s dospelými čitateľmi
25 úč.
Žijú medzi nami
Stretnutie s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom
13. 03. 2017 v oddelení pre deti –
42 úč.
15. 03. 2017 v pobočke Tulipán o 9.20 hod.,
14 úč.
15. 03. 2017 v pobočke Tulipán o 10.00 hod.,
16 úč.
Reggae a jeho hlavný predstaviteľ Bob Marley
Hudobno-slovné pásmo pre žiakov II. stupňa ZŠ
14. 03. 2017 v hudobnom oddelení
16. 03. 2017 v hudobnom oddelení

15 úč.
18 úč.

Spoločne to zvládneme
Školenie k informačnej gramotnosti seniorov
14. 03. 2017 v študovni
3 úč.
16. 03. 2017 v študovni
5 úč.
Klienti DSS na Stromovej ul. v knižnici
Exkurzia
14. 03. 2017 v študovni
14 úč.
Literatúra bodka sk
Stretnutie so slovenským spisovateľom Agda Bavi Painom. Išlo aj o prezentáciu zborníka slovenských autorov,
ktorý vydalo LIC v Bratislave a Agda Bavi Pain je jedným z prezentovaných autorov publikácie. Programom
sprevádzal František Malík – tajomník Občianskeho združenia literarnyklub.sk a pracovník vydavateľstva KK
Bagala. Účastníkmi prvej besedy boli študenti Gymnázia A. Merici a popoludní v ÚVTOS odsúdení. Podujatie
v spolupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava.
15. 03. 2017
10.00 hod. v čitárni
75 úč.
14.00 hod. v ÚVTOS
23 úč.
Deň ľudovej rozprávky
Literárne hodiny k 189. výročiu narodenia Pavla Dobšinského
16. 03. 2017 v oddelení pre deti o 10.00 hod.
15 úč.
o 15.00 hod.
15 úč.
v pobočke Prednádražie o 10.00 hod. 16 úč.
o 11.00 hod. 26 úč.
Vítanie jari
Hudobno-slovné pásmo o jarných zvykoch a tradíciách
17. 03. 2017 v hudobnom oddelení
20 úč.

Knižnica pripravila v Týždni slovenských knižníc 36 podujatí, z toho bolo 10 určených
študentom a dospelým a 26 deťom. Bola to 1 exkurzia, 19 besied, 11 hodín informačnej prípravy
a iných (hodiny literárnej a hudobnej výchovy, otvorenie). Počet účastníkov spolu: 1 033
NOC S ANDERSENOM

Dobrodružná noc pre odvážnych malých čitateľov. Medzinárodný projekt na podporu čítania.
Nocovalo sa na dvoch miestach: oddelenie pre deti a pobočka Tulipán. Hosťom bola spisovateľka Jana
Juráňová.
Miesto: oddelenie pre deti a pobočka Tulipán
31. 03. – 01. 04. 2017
spolu 125 úč.
LES UKRYTÝ V KNIHE
7. ročník celoslovenskej kampane Národného lesníckeho centra. Zapojili sme sa na troch miestach:
oddelenie pre deti aj obidve pobočky. Na hlavnom podujatí pracoval s deťmi Ing. Michal Slávik
z Lesov Smolenice. V rámci Slovenska sme získali aj ocenenie: 2. miesto v kategórii knižníc.
Miesto: knižničná záhrada, pobočka Tulipán a pobočka Prednádražie
24. – 28. 04. 2017
spolu 12 pod./140 úč.
NOC LITERATÚRY
10. 05. 2017
Celoeurópske podujatie, do ktorého bola knižnice zapojená tretíkrát. Účastníci podujatia sa zúčastnili
na čítaní na piatich miestach v Trnave, ktoré boli totožné s predchádzajúcim ročníkom. Spolu sa
zúčastnilo 146 literárnych pútnikov.
Miesta čítania:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 (záhrada)
Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2
Západné krídlo radnice, Hlavná 1
Kaviareň-bar Rotunda Spiegelsaal, Kalinčiakova 14
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Celoslovenský projekt v rámci 3. týždňa čítania deťom v Slovenskej republike.
Keďže počasie bolo vydarené, všetky čítačky sa mohli uskutočniť v knižničnej záhrade. Na čítanie
sme pozvali hostí, ktorí zaujali deti aj svojím rozprávaním. Čítanie obohatili o hudobnú zložku. Každé
stretnutie sa končilo autogramiádou a spoločným fotením.
Hostia, ktorí čítali: Ján Čápka, Gabriela Spustová, Danuša Dragulová-Faktorová, Beata Vargová
Kuracinová, Svetlana Majchráková, babičky (Tréning pamäti) a bývalá knihovníčka Ľubica
Slobodníková. Čítalo sa aj na pobočkách.
Miesto: knižničná záhrada, pobočky Prednádražie a Tulipán
05. – 09. 06. 2017
spolu 10 pod./336 úč.
LITERÁRNY SALÓN 2017
5. ročník súťaže vo vlastnej tvorbe začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí.
Jedna z cien bola udelená za stvárnenie témy k 90. výročiu knižnice (k roku J. M. Hurbana). Bol
vydaný zborník ocenených prác. Podujatie pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša..
- vyhlásenie v rámci Týždňa slovenských knižníc – 14. 03. 2017
- vyhodnotenie – 25. 10. 2017
70 úč.
MATIČNÁ ESEJ 2017 – HURBANOV ODKAZ DNEŠKU
Vyhodnotenie literárnej súťaže v rámci Národných matičných dní. Súťaž, ktorá bola určená
vysokoškolákom, vyhodnotili Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej a Marián Grupač,
riaditeľ Literárneho ústavu MS.
Miesto: čitáreň
08. 09. 2017
70 úč.
REMINISCENCIE
Prezentácia knihy Milana Jedličku a Ivana Šipkovského pod názvom Reminiscencie. Podujatie sa
konalo pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša.

Miesto: Divadlo Jána Palárika, Zrkadlová sieň
19. 10. 2017
130 úč.

Prehľad ukazovateľov podľa miesta obsluhy počas Týždňa slovenských knižníc v roku 2017..
Miesto

Počet
výpožičiek

Počet
odpustených
pokút
73
39
45
2
28
8
-

OOL
41
OBL
608
OLD
12
HUO
81
Pob/T
687
Pob/P
666
ÚRS
138
OpN
19
Otvorenie
TSK
Virtua
3948
SPOLU
6200
195
Vysvetlivky k tabuľke:
OOL – oddelenie odbornej literatúry
OBL – oddelenie beletrie
OLD – oddelenie literatúry pre deti
HUO – hudobné oddelenie
Pob/T – pobočka Tulipán
Pob/P – pobočka Prednádražie
URS – útvar referenčných služieb
OpN – oddelenie pre nevidiacich

Počet takto
Hodnota
vrátených kníh amnestie

Počet
podujatí

Počet
účastníkov

Počet návštevníkov
(bez podujatí)

289
97
117
5
38
21
-

823,84
258,70
138,88
15,24
84,14
33,52
-

4
10
4
5
8
3
1
1

193
326
73
121
153
22
75
70

47
150
10
16
240
255
104
8

567

1354,32

36

1033

1376
2206

5.1.1. (názov, miesto realizácie, stručný popis cca 500 znakov, dátum, počet
návštevníkov)
V rámci Fóra humoristov boli pre návštevníkov pripravené tieto podujatia:
26. 01. 2017 Veselé januárové stretnutie s tvorcami BUMerangu – Fedor a Miro Vicovci
30. 03. 2017 Samko Tále stále. Daniela Kapitáňová a Fero Jablonovský
26. 04. 2017 Deň humoru. Milan Lechan a Michal Horecký
24. 05. 2017 Máj v piatom mesiaci. E. Jarábková, L. Hanniker a Sima Martausová
23. 06. 2017 Počujem, vidím, cítim. Juraj Štofej a Pavol Roman

40 úč.
29 úč.
37 úč.
80 úč.
41 úč.

28. - 30. 07. 2017
Po stranách Moravy
09. 11. 2017 Au, au, au (alebo) Všetko o zlate. Mária Linkešová a Matúš Albert
28. 11. 2017 Makarovo bluesnenie. Spomínanie na Mariána Mrvu
07. 12. 2017 Príbehy decembrových ohňov. B. Chmelík, J. Andevská, ZUŠ Voderady

50 úč.
40 úč.
90 úč.
80 úč.

Spolu počet účastníkov: 487

TRNAVSKÁ POETIKA
VERTE CISÁROVI. Prvé podujatie v rámci projektu Trnavská poetika, ktorej autorom sú Štefan
Kuzma a Pavol Tomašovič. Hosťom bol významný slovenský spisovateľ Anton Hykisch.
Miesto: nádvorie radnice
13. 06. 2017
60 úč.
ZÁHRADNÉ POETICKÉ INŠPIRÁCIE. Druhé stretnutie v rámci projektu Trnavská poetika. Hosť:
Ľubomíra Miháliková.
Miesto: knižničná záhrada
11. 07. 2017
72 úč.
TRNAVSKÁ POETIKA 3. Hostia: B. Chmelík, M. Danaj, G. Magálová, J. Žembera, M. Tvrdý.
Miesto: čitáreň
25. 10. 2017
70 úč.
DUCHOVNÉ ODTIENE TRNAVSKEJ POETIKY. Štvrté stretnutie. Hosť: Gabriela Spustová
Izakovičová.
16. 11. 2017
Miesto: čitáreň
45 úč.
VIANOČNÁ TRNAVSKÁ POETIKA. Hostia: E. Ondrejička, E. Jarábková, B. Jakubáčová.
Miesto: čitáreň
14. 12. 2017
50 úč.
Spolu počet účastníkov: 297

TRNAVSKÉ KONTEXTY
Cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, ktoré sú späté s naším mestom. V
Trnave sa narodili, žijú v nej, alebo je Trnava zdrojom inšpirácie pre ich tvorbu. Boli to podujatia:
Ja som nespal – Prezentácia básnickej zbierky Benjamína Škreka – 16. 02. 2017 – 65 úč.
Prázdniny na tretiu – Prezentácia knihy za účasti spisovateľky Svetlany Majchrákovej, ilustrátorky
Oksany Lukomskej a vydavateľky Danuše Dragulovej-Faktorovej – 13. 02. 2017 – 87 úč.
Správy od krtka – Prezentácia knihy Jána Čápku – 28. 03. 2017 – 51 úč.
Pod a nad – Prezentácia básnickej zbierky Pavla Stanislava Piusa – 30. 05. 2017 – 18 úč.
Pod úsmevom slnečných hodín - Prezentácia knihy Edity Striežencovej – 23. 11. 2017 – 40 úč.
PÍSANIE AKO STRIPTÍZ
Stretnutie so spisovateľkou Adrianou Macháčovou, autorkou ženských románov.
Miesto: čitáreň
06. 04. 2017
26 úč.
ODKAZ SLUNEČNICE
Beseda s lekárom MUDr. Mikulášom Štefanom.
Miesto: čitáreň
19. 04. 2017
100 úč.
VÝSTRELY V MIAMI
Beseda so Stanislavom Motlom, českým spisovateľom, publicistom a reportérom. v spolupráci
s Českým spolkom v trnavskom regióne.
Miesto: čitáreň

11. 05. 2017

35 úč.

ELEMENTY MÁGIE V ETNOMEDICÍNE
Stretnutie s poprednou etnologičkou PhDr. Katarínou Nádaskou.
Jedno podujatie pre stredoškolákov dopoludnia a v podvečer pre dospelých.
Miesto: čitáreň
01. 06. 2017
spolu 2 pod./105 úč.
MUŽ PRED KAMEROU I ZA KAMEROU
Beseda s českým režisérom, reportérom a spisovateľom Bedřichom Ludvikom. V spolupráci
s Českým spolkom v trnavskom regióne.
Miesto: čitáreň
08. 06. 2017
35 úč.
ZABUDNI NA PARÍŽ
Prezentácia knihy Margity Kánikovej.
Miesto: čitáreň
26. 10. 2017
36 úč.
FORMÁLNA HOMILETIKA A HOMÍLIE NA ROK C
Prezentácia knihy Pavla Zemka. Hostia: Ivona Matúšová a Lenka Pavlíková.
Miesto: čitáreň
14. 11. 2017
45 úč.
AKO SI SPRÍJEMNIŤ A OKORENIŤ ŽIVOT
Prezentácia knižnej novinky speváčky Marcely Laiferovej.
Miesto: čitáreň
12. 12. 2017
28 úč.

5.2. Odborné podujatia
5.2.1. O čítaní a nečítaní. Čitáreň KJF v Trnave. Odborný seminár pre
pracovníkov knižníc zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí.
V spolupráci s UK Trnavskej univerzity a KP SSKK v Trnave. Odborní lektori:
Doc. PhDr. Oľga Zápotočná (FF UK v Bratislave), PhDr. Ľudmila Hrdináková
(FF UK v Bratislave) a PhDr. Andrea Nagyová (Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch). 24.05.2017. 40
účastníkov.
5.2.2. Porada knihovníkov verejných knižníc okresov Hlohovec, Piešťany
a Trnava. Čitáreň a učebňa KJF v Trnave. Pravidelná porada bola spojená
s ukážkovou hodinou podujatia pre deti organizovaného oddelením detskej
literatúry KJF v Trnave so zameraním na podporu čítania detí a mládeže.
Program: informácie k podávaniu žiadostí o podporu z FPU a všeobecné chyby
pri vyhodnocovaní úspešných žiadostí; základné informácie o dosiahnutých
výkonoch verejných knižníc TTSK v roku 2016, príprava štatistického
zisťovania za rok 2017; informácia o edičnej činnosti KJF v Trnave; informácia
o pripravovanom odbornom seminári v roku 2018; diskusia. 07. 12. 2017. 9
účastníkov
5.2.3. Analýza základných ukazovateľov činnosti KJF v Trnave za roky 20112016, čiastočne za rok 2017 v rámci databázy Benchmarking a KIS Virtua.
Učebňa KJF v Trnave. Analyzované boli dosiahnuté výsledky s dôrazom na
skupinu údajov „používatelia a služby“ a vyhodnotenie trendu vývoja
jednotlivých ukazovateľov. Prezentované boli dosiahnuté výsledky KJF v Trnave
a výsledky jednotlivých oddelení KJF v Trnave za uvedené obdobie. Dosiahnuté

výsledky v roku 2016 boli porovnané s dosiahnutými výsledkami ďalších
krajských knižníc na Slovensku. Prezentácia bola určená vedúcim úsekov KJF
v Trnave ako podklad pre tvorbu plánov činnosti jednotlivých úsekov na ďalšie
obdobie. 17.10.2017. 8 účastníkov.
5.2.4. Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie
Odborný seminár – workshop v spolupráci s RP Metodicko-pedagogického centra.
Určené učiteľom a detským knihovníkom. 06. 03. 2017
18 úč.
Miesto: učebňa
5.2.5 Prezentácia knižnično-informačného systému DAWINCI
20. 06. 2017
17 úč.
Miesto: učebňa
5.2.6 Zápulťáci. Krajská porada vedúcich pracovníkov výpožičných služieb regionálnych
knižníc. Viedla B. Jakubáčová
Miesto: učebňa
21. 06. 2017
7 úč.
5.2.7. Prezentácia knižnično-informačného systému TRITIUS
Miesto: učebňa

15 úč.

13. 07. 2017

5.2.8 Prezentácia knižnično-informačného systému COSMOTRON
Miesto: učebňa

27. 09. 2017

14 úč.

5.3. Ostatné podujatia
5.3.1. (názov, miesto realizácie, stručný popis cca 500 znakov, dátum, počet
návštevníkov)
NOVOROČNÝ KONCERT KLAVÍRNEJ TRIEDY FRANTIŠKY BAŠOVSKEJ
Žiaci Mgr. F. Bašovskej prezentovali svoj talent pre svojich rodičov a priateľov.
Miesto: hudobné oddelenie
20. 01. 2017
40 úč.
AKO SME S ŤUKŤUKOM ŤUKŤUKOVALI
Stretnutie s jubilujúcim spisovateľom Petrom Karpinským v rámci projektu Kniha a ešte trochu viac.
S finančnou podporou ZVKS.
Miesto: oddelenie pre deti
46 úč.
Pobočka Prednádražie 22 úč.
23. 01. 2017
FRANZ SCHUBERT
Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 220. výročia narodenia skladateľa.
Miesto: hudobné oddelenie
Premiéra: 09. 02. 2017
Reprízy: 4
spolu 5 pod./78 úč.
FAŠIANGY
Hudobno-slovné pásmo, zamerané na tradície, zvyky a piesne charakteristické pre fašiangové obdobie.
Miesto: hudobné oddelenie
Premiéra: 10. 02. 2017
Reprízy: 6
spolu 7 pod./99 úč.
O ČISTOTE
Hudobno-slovné pásmo určené pre deti z MŠ.

46 úč.
TAJOMSTVO SVETLANY MAJCHRÁKOVEJ
Stretnutie so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou.
Podujatie v rámci projektu Kniha a ešte trochu viac. Obidve besedy boli určené žiakom II. stupňa
ZŠ.
Miesto: čitáreň
20. 03. 2017
spolu 2 pod./ 128 úč.
LITERÁRNA TRNAVA
Stretnutie s literátmi pri príležitosti 15. výročia literárnych kaviarní v Trnave. V spolupráci s Hnutím
kresťanských pedagógov SR.
Miesto: hudobné oddelenie
28. 03. 2017
25 úč.

MÔJ ŽIVOT S HUDBOU
Beseda s mladým talentovaným organistom a klaviristom Lukášom Harantom.
Miesto: hudobné oddelenie
20. 04. 2017
47 úč.
Druhé stretnutie v tomto cykle, v ktorom sa predstavujú mladé hudobné talenty. Hosťom bola Lucia
Ševečková, klaviristka a čembalistka.
Miesto: hudobné oddelenie
09. 06. 2017
46 úč.
Tretie stretnutie v tomto cykle. Hostia: Viktor Radošovský, Viktor Knap, Július Bartek.
Miesto: hudobné oddelenie
09. 11. 2017
60 úč.
ŽIVEL MENOM VIOLA
Stretnutie s mladou autorkou Alžbetou Horeckou z Vrútok.
Miesto: oddelenie pre deti
26. 04. 2017
34 úč.
MÁJOVÝ KVET
V rámci projektu Maličkí a mamičky sa tradične zúčastňujeme na Májovom kvete. V stánku sa
propaguje činnosť oddelenia pre deti.
Miesto: Trojičné námestie
10. – 12. 05. 2017
254 úč.
GEJZA DUSÍK
Hudobno-slovné pásmo k 110. výročiu narodenia skladateľa.
Miesto: hudobné oddelenie
Premiéra: 11. 05. 2017
Počet repríz:1
spolu 2 pod./ 36 úč.
MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ
Hudobno-slovné pásmo.
Miesto: hudobné oddelenie
spolu 9 pod./213 úč.
Máj 2017
MDD v KJF
Štyri podujatia počas Medzinárodného dňa detí. Pre deti boli pripravené súťaže, hádanky, hľadali sa
stratené rozprávkové postavičky.
Miesto: knižničná záhrada
01. 06. 2017
spolu 4 pod./142 úč.

KRESLÍME SI HUDOBNÉ OBRÁZKY
Téma: Freddie Mercury.
Vernisáž najkrajších výtvarných prác v spolupráci s GJH v Trnave.
Miesto: hudobné oddelenie
14. 06. 2017
45 úč.
KONCERT KLAVÍRNEJ TRIEDY FRANTIŠKY BAŠOVSKEJ
Vystúpilo 9 žiakov klavírnej triedy a spevu.
Miesto: hudobné oddelenie
16. 06. 2017
40 úč.
KRÁĽ ČITATEĽOV
Finálová súťaž o titul Kráľ detských čitateľov KJF v Trnave. Zúčastnilo sa 9 finalistov z radov
čitateľov oddelenia pre deti a pobočiek. Titul získala ôsmačka Tatiana Rovenská z pobočky Tulipán.
Miesto: oddelenie pre deti
19. 06. 2017
14 úč.
MAĽUJEME SRDCOM
Prezentácia hudobnej, literárnej a výtvarnej činnosti klientov DSS Zavar a na Stromovej ul. v Trnave.
Podporiť ich prišli aj klienti Denného stacionáru na Kalinčiakovej ul. a deti zo Spojenej školy na
Beethovenovej ul. v Trnave. Výsledkom bola výstava prác, ktorá bola inštalovaná v oddelení pre deti.
Miesto: nádvorie Domu hudby
20. 06. 2017
65 úč.
LETNÁ BURZA KNÍH
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.
Miesto: čitáreň
26. 06. - 01. 07. 2017
1000 úč.
PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2017
25. ročník letných prázdninových aktivít na tému: Kultúrne bohatstvo Slovenska.
Miesto: oddelenie pre deti, knižničná záhrada
Júl – august 2017
562 úč.
O SLUŠNOM SPRÁVANÍ
Hudobno-slovné pásmo určené pre deti MŠ.
Miesto: hudobné oddelenie
September – december
211 úč.
ELVIS PRESLEY
Hudobno-slovné pásmo.
Miesto: hudobné oddelenie
Október

115 úč.

HUDOBNÉ NÁSTROJE SA PREDSTAVUJÚ
Hudobná náuka pre žiakov ZŠ.
Miesto: hudobné oddelenie
Október
26 úč.
DOBRUĽKINE DOBRODRUŽSTVÁ
Stretnutie detí s jubilujúcou spisovateľkou Gabrielou Spustovou Izakovičovou. V spolupráci so
Združením vydavateľov a kníhkupcov SR.
Miesto: čitáreň
85 úč.
pobočka Tulipán
56 úč.
23. 10. 2017

HUDBA USA 20. STOROČIA
Hudobno-slovné pásmo.
Miesto: hudobné oddelenie
November
20 úč.
KAPITÁN PADÁK
Stretnutie detí so spisovateľkou Kristínou Baluchovou.
Miesto: čitáreň
121 úč.
pobočka Prednádražie 21 úč.
06. 11. 2017
KTOŽE TO SPADOL Z VIŠNE?
Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Romanom Bratom. V spolupráci so Združením vydavateľov
a kníhkupcov SR.
Miesto: čitáreň
80 úč.
pobočka Tulipán
25 úč.
14. 11. 2017
JESENNÁ BURZA KNÍH
Miesto: čitáreň
29. 11. – 03. 12. 2017

500

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ TRNAVA
Venovaný mentálne postihnutým ľuďom.
Miesto: hudobné oddelenie
December
110 úč.
ADVENT
Hudobno-slovné pásmo.
Miesto: hudobné oddelenie
December

39 úč.

LEGENDA
Stretnutie detí so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou a vydavateľkou Drahušou DragulovouFaktorovou.
Miesto: oddelenie pre deti
01. 12. 2017
81 úč.
ČO SI ŠIŠI?
Prezentácia knižnej novinky pre deti od autorky Dany Hlavatej a vydavateľky Drahuše DragulovejFaktorovej. V spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR.
Miesto: čitáreň
07. 12. 2017
81 úč.
PIEŠŤANKO A PANI NITKOVÁ
Prezentácia knižnej novinky pre deti od autorky Hany Koškovej.
Miesto: oddelenie pre deti
11. 12. 2017
113 úč.
KRISTIÁN Z ASTRÁDIE
Prezentácia knižnej novinky pre deti od autorky Xénie Faktorovej a vydavateľky Drahuše DragulovejFaktorovej.
Miesto: oddelenie pre deti
19. 12. 2017
81 úč.
JEŽKO DEŽKO

Prezentácia knižnej novinky pre deti od autora Jána Čápku a ilustrátorky Tatiany Vrtochovej. Hosť:
hudobná skupina Hudba z Marsu.
Miesto: čitáreň
20. 12. 2017
44 úč.

5.4. Prezentácie
5.4.1. 90. výročie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Prezentácia k slávnostnej
akadémii. Vypracovala Jana Brliťová.
5.4.2. Zápulťáci 2017. Prezentácia na poradu vedúcich pracovníkov výpožičných
služieb v TTSK. Vypracovala: Benjamína Jakubáčová.
5.4.3. Potulky malým Rímom. Budova knižnice Juraja Fándlyho – dielo architekta M.
M. Harminca. Vypracovala Jana Brliťová

Personálne a materiálne zabezpečenie knižníc v roku 2017
Názov
organizácie

Objekty
v správe

Objekty
v nájme

Knižnica J.
Fándlyho
Spolu

1

3

1

3

Počet
pracovníkov

Priemerná
mzda v Sk

Príspevok
zriaďovateľa –
bežné výdavky

Príspevok
zriaďovateľa –
kapitálové výdavky

Vlastné výnosy
a tržby

35

859,93

612 802

33531,72

32 547,33

Hlavné ukazovatele činnosti za rok 2017
Názov organizácie

Počet výpožičiek

Registrovaní používatelia

Prehľad návštevnosti

Tržby

Knižnica J. Fándlyho

266304

10065

fyzickí - 121703
virtuálni - 193197

28 605,41

Názov organizácie

Počet knižničných jedn. vo fondoch

Prírastky

Finančné prostriedky na nákup
knižničných fondov( vrátane periodík)

Knižnica J. Fándlyho

216 734

5633

43983,72

Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2017

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie, iné) za rok 2017
Požadovaná výška
dotácie
550€
2400€

Schválená výška
dotácie
300,-€
2300,-€

Nákup knižničného fondu

15 000

Kniha a ešte trochu viac
Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave 1927 – 2017. Výberová článková
bibliografia
Redizajn odd. Beletrie

P. č.

Vyhlasovateľ výzvy

Názov projektu

1.
2.

Mesto Trnava
Fond
na
podporu
umenia
Fond
na
podporu
umenia
Združenie vydavateľov
a kníhkupcov Slovenska
Fond
na
podporu
umenia

Prázdninový superklub
Fórum humoristov 2017

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Fond
na
podporu
umenia
Mesto Trnava
Ministerstvo kultúry

Kofinancovanie

BV/KV

135

BV
BV

10 000

1 750

BV

1000€

500,-€

-

BV

3000€

1500,-€

130

BV

15000€

10000€

710

BV

3 000

500
308

-

Nákup kníh k 90 výročiu knižnice
Kultúrne poukazy

BV

Investičné akcie v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK za rok 2017
P. č.

1.
2.
3.

Názov investičnej akcie

Odvlhčenie základov budovy knižnice,
sanácia muriva
Projektová dokumentácia –rekonštrukcia
strechy II. etapa
Rekonštrukcia strechy II. etapa

* názov poskytovateľa (MKSR, Fond na podporu umenia, ...)

Rozpočet TTSK v EUR

Poskytovateľ*

13 581,72

TTSK

500,00

TTSK

19 450,00

TTSK

Grantové schémy
Dotácia v EUR

Kofinancovanie v EUR

--

--

--

--

--

--

