ÚVOD
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK alebo knižnica) je regionálna
knižnica, ktorá plní funkciu okresnej a mestskej knižnice. Pôsobí ako kultúrno-výchovné,
vzdelávacie, koordinačné, metodické, bibliografické a informačné centrum v rámci svojho
regiónu. Zabezpečuje knižnično-informačné služby aj v obciach regiónu Svidník formou
mobilnej knižnice - bibliobusu.
Svojou širokospektrálnou činnosťou knižnica umožňuje sústavné a dostupné kultúrne
vyžitie, zabezpečuje komunitné stretnutia a celkovo vedie k vyššej kvalite života jednotlivca
a hlavne pre obyvateľov mesta, okresu i regiónu zabezpečuje primárnu požiadavku –
všeobecnú dostupnosť k dokumentom a informáciám.
Knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja. V roku 2014 PK jednotlivé úlohy realizovala nasledovne:

1 PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH
1.1 RIADENIE KNIŽNICE
Riadenie knižnice bolo zabezpečené podľa platného Organizačného poriadku.
Knižnica usporadúvala interné porady zamestnancov - oboznamovanie s činnosťou,
prijímanie nových úloh a nových trendov v rozvoji knihovníctva, kontrola plnenia úloh,
personálne otázky a ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

1.2 ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY
V roku 2014 PK svoju pozornosť sústredila na plnenie úloh vyplývajúcich
z požiadaviek zriaďovateľa, zo záverov odborných porád a interných potrieb.
V uvedenom období knižnica získavala, spracovávala, uchovávala, ochraňovala
univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytovala komplexné
knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.
Sprístupňovala súbežnú regionálnu bibliografiu a plnila úlohy spojené s koordináciou
bibliografickej činnosti v regióne.
Poskytovala špeciálne knižnično-informačné služby, a to rešeršné, písomné
bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú službu, prístup k vonkajším
informačným zdrojom prostredníctvom internetu a kópie knižničných dokumentov.
V hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2546 používateľov a zaevidovala 81 161
výpožičiek.
Vidieckemu obyvateľstvu v regióne poskytovala knižničné a informačné služby
prostredníctvom bibliobusu v 60 obciach regiónu.
Budovala sa regionálna databáza článková v systéme Virtua pre súborný katalóg
Slovenskej národnej knižnice (ďalej SNK) v Martine. Pracovalo sa na návrhoch regionálnych
korporatívnych autorít okresu Svidník pre SNK Martin.
V rámci
knižnično-informačných
služieb
znevýhodneným
používateľom
zabezpečovala donášku kníh do domu. Nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom
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sprístupňovala zvukové dokumenty, ktoré získavala v rámci spolupráce so Slovenskou
knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Obyvateľom Zariadenia pre seniorov a
domova sociálnych služieb vo Svidníku (ďalej Domov dôchodcov) na vytvorenej pobočke
sprístupňovala knižničné dokumenty.
Knižnica metodicky usmerňovala a poskytovala poradensko-konzultačné služby
knižniciam v okresoch Svidník a Stropkov, spolu 87 poradensko-konzultačných služieb,
z toho 31 telefonických, 53 elektronickou poštou, uskutočnené boli aj osobné konzultácie (3) priame stretnutia so starostami obcí v knižnici. Spracovala štatistiku za verejné knižnice
v regióne. Aj v roku 2014 knižnica vydávala knihovnícke periodikum Poddukliansky
knihovník (Ročník 5) v printovej i elektronickej forme, ktorá bola prístupná na webovej
stránke knižnice.
Podduklianska knižnica v roku 2014 vlastnými príspevkami propagovala svoje
aktivity, ktoré pridávala na celoslovenský internetový portál Tlačová agentúra knižníc
http://tak.dokniznice.sk/.
PK zabezpečila na základe grantu opravu plechov bibliobusu v Levoči (august 2014).
PK koordinovala a kooperovala s knižnicami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc.
Pre občanov mesta i regiónu knižnica pripravila a zorganizovala kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie podujatia, celkovo 174 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4 764 účastníkov.
Knižnica uskutočnila 6. ročník podujatia JESEŇ S KNIHOU na pešej zóne vo Svidníku a
v rámci neho zaujímavé aktivity zamerané na podporu čítania, propagácie kníh a knižnice.
Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíženie významných osobností a knižničných,
regionálnych i celospoločenských udalostí. PK osobitnú pozornosť venovala aktivitám
organizovaným v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebiehal v dňoch
31.3. - 6.4.2014.
Pozitívne výsledky v procese výchovnej práce v knižnici prinieslo systematické
uplatňovanie informačnej prípravy detí a mládeže v kooperácii so školami. O jednotlivých
podujatiach
knižnica
pravidelne
informovala
na
webovej
stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanále mesta Svidník a v regionálnych
periodikách.
Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu z
Ministerstva kultúry SR vypracovaním projektu na podporu literatúry, knižnej kultúry
a knižníc Knihy pre každého v hodnota 6 400.- €, Bibliobus – zdroj informácií
a vedomostí v hodnote 4 750.- €, Kultúrne poukazy 2014 v hodnote 288.- €.
Zamestnancom organizácie umožňovala zúčastňovať sa na odborných poradách,
seminároch a školeniach.
Knižnica propagovala svoju činnosť v regionálnych a celoslovenských periodikách,
televízii a v Slovenskom rozhlase – národnostno-etnické vysielanie Košice.
Venovala sa rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, novým knihám,
službám Podduklianskej knižnice, podujatiam, ale aj aktivitám ostatných knižníc regiónu. PK
pravidelne aktualizovala internetovú stránku knižnice www.podduklianskakniznica.sk
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2 HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

2.1 KNIŽNIČNÉ FONDY
Prioritou knižnice bolo doplňovanie knižničných fondov (ďalej KF). Typológiu KF
tvorili knihy a periodiká, ktoré sa doplňovali na základe potrieb a požiadaviek používateľov.
Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF úzko spolupracovalo so
všetkými úsekmi a oddeleniami knižnice. Zhromažďovanie knižničných dokumentov bolo
zamerané hlavne na osobný výber, vrátane prehodnotenia odberu tlače. Doplňovanie bolo
uskutočňované v kníhkupectvách, predajniach a u tých distribútorov, ktorí poskytovali rabat,
ale aj formou objednávok na základe ponúk od jednotlivých vydavateľstiev, firiem
a prostredníctvom internetových www stránok. Knižničný fond bol nakupovaný v: I.M.I.
Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA Svidník, Život a zdravie
Kokošovce, internetových kníhkupectvách Ikar, Pemic, Martinus, UniKnihy Bratislava a iné.
Spracovanie KF sa uskutočňuje prostredníctvom Integrovaného knižničnoinformačného systému Virtua.
Prírastok KF činil 1 566 kn.j., z toho:
-

v PK
v BUS

1 147 kn.j.
419 kn.j.

Prírastok získaný kúpou CK činil 1 338 kn.j., (grant-860, kúpa-478) t.j. 85,44 %
z celkového prírastku, z toho:
v PK
957 kn.j. t.j. 83,44 % z prírastku CK
v BUS
381 kn.j., t.j. 90,93 % z prírastku BUS
Prírastok získaný darom 228 t.j. 14,56 %
16,56%, Bus-38 t.j. 9,07 %)

z celkového prírastku (CK-190 t.j.

Prírastok knižničného fondu podľa tematických skupín

graf

NL
Bel
Mn
M
Šp. dok.
Spolu

odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre detí
krásna literatúra pre detí
špeciálne dokumenty

493
618
73
381
1
1 566
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Percentuálne zloženie ročného prírastku knižničného fondu podľa tematických
skupín v PK a v Bus

odborná lit. pre dosp.
krásna lit. pre dosp.
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
SPOLU

PK
kn.j.

%

Bus
kn.j.

%

435
427
47
237
1
1 147

38
37
4
21
0
100

58
191
26
144
0
419

14
46
6
34
0
100

SPOLU
kn.j. %
493
618
73
381
1
1 566

32
39
5
24
0
100

Prírastok KF za rok 2014 bol 1 566 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (1 624 kn.j.)
bol menší o 58 kn.j.
V jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 46 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné materiály
regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do oddelenia bol získaný darom, grantom
a kúpou v počte 50 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 24 kn.j.

-

-

Počet zv. na jedného obyvateľa:
v meste (11 444 obyv.) predstavoval 5,39 zv.
v meste a v pobočke BUS (31 817 obyv.) predstavoval 2,92 zv.
v pobočke BUS (20 373 obyv.) predstavoval 1,53 zv.
V porovnaní s minulým rokom v počte zv. na obyvateľa nedošlo k výraznejšej zmene.
Počet zv. na jedného používateľa:
v meste (2 080 použív.) predstavoval 29,66 zv.
v meste a v pobočke BUS (2 546 použív.) predstavoval 36,50 zv.
v pobočke BUS (466 použív.) predstavoval 67,06 zv.
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Prírastky knižničných jednotiek za roky 2010-2014

graf
Roky
Spolu
Kúpa
Dar
2010
1072
768
304
2011
1875
1497
378
2012
2283
1914
369
2013
1624
1241
383
2014
1566
1338
228

Počet odoberaných periodík činil 53 titulov, z toho v PK 39 titulov a v bibliobuse 24
titulov. Počet exemplárov predstavoval 74, z toho v PK 42 exemplárov a v bibliobuse 32
exemplárov.
Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2010-2014

graf
Roky
2010
2011
2012
2013
2014

Tituly
35
31
42
44
53
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Exempl.
64
56
61
65
74

Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €
Spolu

z toho kúpa

z toho granty+dar

KNIHY

10 696,98 €

4 096,98 €

6 400 € (grant)
200 € (dar mesto)

ŠP. DOKUMENTY
TLAČ

-

-

1 663,61 €
12 360,59 €

4 096,98 €

-

6 600 €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa:
- v meste Svidník a v pobočke BUS (31 817 obyv.) činil 0,38 €
V porovnaní s rokom 2013 (0,34) bol zaznamenaný nárast o 0,04 €
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa:
- v meste Svidník a v pobočke BUS (2 546 použív.) činil 5,03 €
V porovnaní s rokom 2013 (4,39 €) bol zaznamenaný nárast o 0,64 €
Stav knižničného fondu a jeho % zloženie podľa tematických skupín

PK
odborná lit. pre dosp.
krásna lit. pre dosp.
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
SPOLU

%

BUS

%

SPOLU

%

23 752 38,50
19 430 31,50
3 225 5,23
15 28124,77
61 688

6 949 22,24
10 207 32,66
2 925 9,36
11 169 35,74
31 250

30 701
29 637
6 150
26 450
92 938

33,03
31,89
6,62
28,46

špeciálne dokumenty 2 170 3,52

1 115 3,57

3 285

3,53

Z toho
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Index obratu kníh
PK + BUS
odborná lit. pre dosp.
krásna lit. pre dosp.
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
Celkový index

0,43
0,91
0,43
0,63
(výp. kníh 59 730)
0,64

Stav knižničného fondu k 31.12.2014 podľa tematických skupín
graf
NL
Bel
Mn

odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre detí

30 701
29 637
6 150

M
Spolu

krásna literatúra pre detí

26 450
92 938

2.1.1 Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 1 031 opotrebovaných, stratených a nedobytných kn.j. V PK bolo
vyradených 631 kn.j., a v bibliobuse 400 kn.j.
Vyradená literatúra bola odovzdaná do Zberných surovín nakoľko bola veľmi
poškodená.
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ZOZNAM REŠERŠÍ 2014
1. Baňa obce okresu
2. Úloha sestry špecialistky pri ošetrovaní pacienta s Crohnovou
chorobou
3. Hypotekárne bankovníctvo
4. Kvalita prežívania života adolescentov v detských domovoch
5. Dôchodkový systém v SR
6. Možnosti využitia IKT v navrhovanej vzdelávacej oblasti
matematika a práca s počítačom
7. Možnosti zvýšenia účinnosti pedagogickej práce pomocou
elektronických zariadení
8. Súčasne trendy pri ošetrovaní chorých s epilepsiou
9. Fyzioterapeut v športovej praxi – športový fyzioterapeut
10. Významné osobnosti rusínsko-ukrajinskej kultúry na
východnom Slovensku Štefan Hostiňák
11. Súvislosti medzi akademickou a sociálnou inteligenciou
v manažérskej praxi
12. Janko Jesenský
13. Rozpad a vojna v bývalej Juhoslávii v odraze svetovej
kinematografie
14. Karpatsko-duklianska operácia
15. Antioxidačná aktivita liečivých rastlín
16. Súvislostí medzi akademickou a sociálnou inteligenciou
v manažérskej praxi
17. Autorita v organizácii a vplyvy na manažovanie
18. Osobnosť vychovávateľa detí s mentálnym postihnutím
19. Miestna politika, regionálna politika
20. Migrácia a migračná politika na Slovensku
21. Nízkoenergetické domy
22. Súvislosti medzi obchodným správaním a obchodným
vyjednávaním
23. Hodnotenie obchodných vzťahov z pohľadu manažérov
24. Ondavan
25. Analýza procesov transformácie, privatizácie a reštrukturalizácie
potravinárskeho priemyslu SR
26. Rovné – obce okresu
27. Stratégia rozvoja vidieka
28. Slang a sociálne nárečia na Slovensku
29. Igor Slepcov
30. Významné osobnosti rusínsko – ukrajinskej kultúry na
východnom Slovensku Miroslav Sopoliga
31. Objektívna a subjektívna zodpovednosť
32. Neuropsychická záťaž sestier pracujúcich na lôžkových
oddeleniach nemocníc
33. Významné osobnosti rusínsko-ukrajinskej kultúry na
východnom Slovensku Jozef Varchol
34. Významné osobnosti rusínsko - ukrajinskej kultúry na
východnom Slovensku Nadežda Varcholová
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246 záznamov
43 záznamov
56 záznamov
38 záznamov
64 záznamov
70 záznamov
91 záznamov
41 záznamov
51 záznamov
157 záznamov
75 záznamov
37 záznamov
66 záznamov
40 záznamov
58 záznamov
48 záznamov
46 záznamov
56 záznamov
43 záznamov
117 záznamov
50 záznamov
70 záznamov
61 záznamov
60 záznamov
97 záznamov
14 záznamov
42 záznamov
82 záznamov
88 záznamov
254 záznamov
60 záznamov
55 záznamov
152 záznamov
154 záznamov

35. Verejná politika
36. Vplyv zdravého životného štýlu na vzdelávanie

55 záznamov
65 záznamov

Spolu : 2 802 záznamov
OSTATNÉ ÚLOHY

-

-

-

-

propagácia knižných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 6 plagátov, 12 pozvánok, 3 diplomy
prihlášky, vizitky, organizačné pokyny a pozdravné listy na podujatie Noc
s Andersenom, oznamy, nápisy podľa požiadaviek zamestnancov jednotlivých odd.
prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2014
vypracovanie projektov na rok 2015: Knihy pre každého, Bibliobus – zdroj informácií
a vedomostí, Tradičné hodnoty knižnice v kontexte modernej komunikácie
vyraďovanie periodík v bibliobuse a PK
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR a tiež
Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2013
vyúčtovanie poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry Knihy pre každého (6 400.€), Bibliobus – zdroj informácií a vedomostí (4 750.- €), Mestský úrad Svidník –
finančný príspevok na nákup literatúry (200.- €)
vypracovanie rešerší v počte 36, t.j. 2 802 záznamov
prezentácie ku bibliografickým hodinám v knižnici a citovanie
presun literatúry z voľného výberu do skladu prostredníctvom statusu knihy vo Virtue
spolupráca pri elektronickom spracovaní štatistických ročných výkazov za okres
Svidník a okres Stropkov
spolupráca pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník
(príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu)
aktualizácia zoznamu skladových periodík
sťahovanie kníh z bibliobusu z dôvodu opravy
účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
vyhotovenie skladačky pri príležitosti spomienkového podujatia Juraj Lažo a jeho
miesto v histórii Rusínov
metodická návšteva – Krajná Bystrá
fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto podujatí pre
web knižnice

2.2 POUŽÍVATELIA KNIŽNICE
Na oddelení služieb a bibliobusu prístup používateľov ku knižničným fondom je
umožnený voľným výberom, okrem príručných fondov a špeciálnych dokumentov, ktoré sa
požičiavajú iba prezenčne.
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Počet registrovaných používateľov za rok 2014

Používatelia celkom
- z nich deti

PK

BUS

Spolu

Index

2 080
829

466
308

2 546
1 137

101,55
105,27

Z ročného plánu 2 500 registrovaných používateľov knižnica a bibliobus v roku
2014 evidovali 2 546, čo predstavuje plnenie plánu na 101,84%. Index 101,55. Z celkového
počtu uvedených používateľov detských činilo 44,65%. Percento registrovaných
používateľov z počtu obyvateľov (32 791) činilo 12,87%.
Registrovaní používatelia využili služby knižnice a bibliobusu v priemere 12,80-krát.
V porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný nárast o 39 používateľov.
Používatelia za roky 2010-2014
graf
Roky

Spolu

Deti do 15r.

Dospelí

2010

3173

1464

1709

2011

2498

1107

1391

2012

2348

1002

1346

2013

2507

1080

1427

2014

2546

1137

1409

Návštevníkov bolo evidovaných 32 613. Index 100,77.
- z nich v PK
28 100
v BUS-e
4 513
V porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný nárast o 250 návštevníkov.
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Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 2 269 návštevníkov, z nich 588
deti. Celosvetovú počítačovú sieť internet využilo 903 návštevníkov, z nich 393 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 11 nevidiacich
a slabozrakých používateľov, ktorí si vypožičali 572 titulov zvukových kníh (4 262 kaziet)
a 102 MP3. Celkove pobočku navštívilo 122 návštevníkov. Knižnica Mateja Hrebendu
v Levoči robí pravidelný rozvoz súborov zvukových kníh pre našu pobočku
(štvrťročne).
Na pobočke v Domove dôchodcov bolo evidovaných 4 používateľov, ktorí si
vypožičali 7 kníh. Celkove pobočku navštívili 4 návštevníci. Zároveň na pobočke bol
obmenený a doplnený KF (1x) a tak celkový počet kníh v súbore činí 66 zväzkov. Pre
obyvateľov Domova dôchodcov boli zorganizované 3 podujatia.
V rámci individuálnej práce s používateľom boli poskytnuté informácie v počte
1 045 z toho v PK 849.
Na požiadanie používateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu v počte 3x.

2.3 VÝPOŽIČKY
Oddelenie služieb v budove PK sprístupňuje knižničné dokumenty a poskytuje
knižnično-informačné služby
na úseku:

- krásnej a náučnej literatúry pre mládež a dospelých
- krásnej a náučnej literatúry pre deti
- hudobnom a umenovednej literatúry

na oddelení

- bibliograficko-informačných služieb - knižničné dokumenty prevažne
regionálneho charakteru

v b i b l i o b u s e - pozri úsek bibliobusu
Prehľad výpožičiek za rok 2014

Výpožičky celkom
z nich pre deti
prezenčné výpožičky

PK

BUS

Spolu

58 516

22 645

12 289

44

81 161
19 386
12 333

Z ročného plánu 75 100 výpožičiek za hodnotené obdobie knižnica dosiahla 81 161
výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 108,07 %. Index 90,95.
Počet výpožičiek



na 1 obyvateľa 2,55 (súčet obyvateľov mesta Svidník a obyvateľov, kde sa poskytujú
služby bibliobusom, ktorý činí 31 817)
na 1 registrovaného používateľa 25
V porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný pokles výpožičiek o 8 073.
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Výpožičky za roky 2010-2014
graf
Roky
2010
2011
2012
2013
2014

Spolu
Deti do 15r. Dospelí
81 445
23 267
58 178
65 066
16 161
48 905
72 411
18 300
54 111
89 234
16 703
72 531
81 161
19 386
61 775

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované prostredníctvom
MVS v počte 133 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 60 knižničných dokumentov.
Všetky požiadavky na MVS boli vybavované elektronicky, prostredníctvom portálu
www.kis3g.sk alebo elektronickou žiadankou z internetových stránok jednotlivých knižníc,
ale aj klasickou žiadankou.
Používateľom knižnice boli poskytované xerokópie z fondu PK ako náhrada za
výpožičku.
Služby knižnice používateľom boli sprístupnené v stanovenom výpožičnom čase,
ktorý činil 48 hodín týždenne v PK a v bibliobuse v priemere 28 hodín týždenne.

2.4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie
používateľov knižnice i obyvateľov mesta, okresu i regiónu patrilo popri základnej knižničnej
činnosti k výrazným aktivitám knižnice. Jednotlivé podujatia boli zamerané na priblíženie
významných osobností a knižničných, regionálnych i celospoločenských udalostí.
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V hodnotenom období oddelenie služieb a bibliobusu uskutočnilo 174 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 4 764 účastníkov. Bolo vyhotovených 38 násteniek (21 PK)
a inštalovaných 23 výstaviek (13 PK). Jednou z najväčších a najzaujímavejších výstav bola
výstava 70. výročie KDO, ktorú navštívili žiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí obyvatelia mesta a
okolia.
Možnosť zahrať si Xbox, ktorý je súčasťou úseku pre deti (od 24.7.2012) v roku 2014
využilo 1 276 detí.
O jednotlivých podujatiach knižnica pravidelne informovala na webovej stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanále mesta Svidník a v regionálnych
periodikách.

ZOZNAM PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V TÝŽDNI
SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
/31.3.2014 – 6.4.2014/
 ČITATEĽSKÝ MARATÓN – pre žiakov základných škôl v meste Svidník
 JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – informačná výchova pre žiakov l. ročníka ZŠ ul. 8. mája vo
Svidníku, spojená so slávnostným zápisom do knižnice, 3x
 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY : ANDREJ SLÁDKOVIČ –
hodina literatúry pre študentov SOŠ- technickej
 NOC S ANDERSENOM – rozprávková noc v knižnici, 9. ročník celoslovenského
podujatia zameraného na podporu čítanie detí
 Čítanie andesenovych rozprávok
 Dramatizácia rozprávky Janko Hraško
 Život a dielo H. Ch. Andersena
 Návšteva kostola a púšťanie balónov šťastia
 Sadenie Andersenovníka
Počas celého týždňa prebiehala burza vyradených kníh a časopisov.

BESEDY, SÚŤAŽE, ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIA
A ODPOLUDNIA A INÉ PODUJATIA PRE DETI
 ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda o knihe J. Čapka, pre žiakov
ŠK 8. mája, v počte 3x
 SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV DO KNIŽNICE, v počte 7
 ČITATEĽSKÝ MARATÓN – čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ v meste
 TROJRUŽA – beseda o knihe P. Dobšinského pre žiakov ZŠ
 O PYŠNEJ KOŠIEĽKE – besiedka pre deti MŠ, v počte 2
13



































KEĎ POJDEŠ HOROU – beseda o knihe Ľ. Ondrejova, pre žiakov ZŠ
KDE BOLO, TAM BOLO... – besiedka pre deti MŠ
BELÁSOK – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ, v počte 2
BOLI RAZ JEDNI MAČIATKA – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ
ČIN – ČIN – beseda o knihe Ľ. Podjavorinskej, pre žiakov ZŠ
KNIŽNICA – OKNO DO SVETA – beseda o knihách a knižnici pre deti MŠ
KOZLIATKA – čítanie rozprávok deťom MŠ
CESTA KU KNIHE – beseda pre žiakov ZŠ Kalnište
Z KLENOTNICE ROZPRÁVOK – čítanie rozprávok pre deti DeD
DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY – hodina literárnej výchovy v knižnici, pre žiakov
ZŠ
SMELÝ ZAJKO – beseda o knihe J.C. Hronského, pre deti ZŠ
Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY – beseda o knihe R. Morica, pre žiakov ZŠ
NOC S ANDERSENOM
o Dramatizácia rozprávky Janko Hraško
o H. Ch. Andersen – život a dielio
o Čítanie rozprávok H. CH. Andersena
o Rok Sedembolestnej panny Márie – návšteva kostola a púšťanie balónov
šťastia
o Karneval
o Súťaže
MODLITBIČKY – beseda o knihe M. Rufusa, pre žiakov ZŠ
ZA SLNIEČKA ... prednes poézie deti MŠ
POZDRAVUJEME VÁS S DŇOM MATIEK – kultúrny program deti MŠ
BIBLIOBUS – KNIŽNICA NA KOLESÁCH – exkurzia do bibliobusu spojená
s besedou, pre deti MŠ
DUCHNOVIČOV PREŠOV – recitácia v rusínskom jazyku
MEDUŠKIN KOŠÍČEK – čítanie rozprávok pre deti DeD
ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutie deti v knižnici, v počte 7
PRÁCA S ENCYKLOPÉDIAMI – pre žiakov ZŠ
VYHOĎME SI Z KOPÝTKA – Štefan Moravčík a jeho tvorba, pre žiakov ZŠ
BONTÓN PRE KAŽDÉHO – beseda, mesiac úcty k starším, pre ZŠ Cernina
MODRÝ VLK – beseda so spisovateľkou M. Pavlišinovou, pre žiakov ZŠ Cernina
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
BESEDA SO SPISOVATEĽKOU G. FUTOVOU, pre žiakov ZŠ v meste
JESEŇ S KNIHOU – VI. ročník kultúrneho podujatia v kultúrnom dome pre deti
MŠ a žiakov ZŠ
o Kultúrny program
o Hádankovo – súťaž
o Práca s náhradnou rekvizitou – ZUŠ
o Malý zvedoš – vedomostná súťaž
1000 OTÁZOK A ODPOVEDÍ – kvíz pre ŠK k svetovému dňu zvierat
ČAROVNÉ VIANOCE – vianočné pásmo spojené s kultúrnym programom, pre deti
DeD a ŠK
INFORMAČNÉ VÝVCHOVY- pre žiakov ZŠ, v počte 14
EXKURZIE DO KNIŽNICE – v počte 4
V roku 2014 bolo zorganizovaných 76 podujatí pre deti.
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PODUJATIA NA ÚSEKU HUDOBNOM A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY
 PRAVOSLÁVNE VIANOCE 2014 – hudobné pásmo Košice
 KARNEVÁLOVÉ ROZPRÁVKOVO – čítanie rozprávok o psíčkovi a mačičke
doplnené karnevalom
 TVORIVÁ DIELŇA – kvety z papiera
 TVORIVÁ DIELŇA – veľkonočné vajíčka z papiera
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – pre deti Detského domova
 TVORIVÁ DIELŇA – jarné kvety
 TVORIVÁ DIELŇA – narcisy z papiera
 STRUNY SRDCA IRINY NEVICKEJ – 24. prehliadka umeleckého prednesu
žien
 PRÍSLOVIA I HÁDANKY OD DEDA I BABIČKY – predstavenie knihy
Michala Cocuľu
 TEBE, LEN TEBE – predstavenie knihy Dušana Onodyho
 DEŇ MATIEK A OTCOV – literárno-hudobné pásmo v Dome soc. služieb
 TVORIVÁ DIELŇA – divé maky z papiera
 KULTÚRA BEZ HRANÍC – ukrajinské folklórne popoludnie tria Tropar na
Domaši
 VÝROBA DIVÝCH MAKOV – tvorivá dielňa v klube dôchodcov
 TVORIVÁ DIELŇA – výroba slimákov a muchotrávok
 BAJEROVCE – literárno-hudobné pásmo tria Tropar
 100 ROKOV DOŽITIA ODBORÁRA – literárno-hudobné pásmo v Krajnej
Bystrej
 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - literárno-hudobné pásmo v Domove soc. služieb
 RÝMOM Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – prezentácia knihy
 NIKDY NEZABUDNEME NA HRDINOV DUKLY - literárno-hudobné pásmo
 LEKTORKA SPOMÍNA – spomienky lektorky vojenského múzea vo Svidníku
k 70. výročiu KDO , 2x
 100. VÝROČIE BOJOV I. SVETOVEJ VOJNY – pietna spomienka v dedine
Osadne (trio Tropar)
 TVORIVÁ DIELŇA – výrobky z papiera pre deti
 VEČER DUCHOVNÝCH A UKRAJINSKÝCH PIESNÍ – slovenskoukrajinská spoločnosť Bratislava (trio Tropar)
 DUŠE KARPÁT – história podkarpatských Rusínov - dokumentárny film
 TVORIVÁ DIELŇA – výroba adventného venca
 VIANOCE – vianočná výzdoba priestorov knižnice
 PREČO ČÍTAŤ – pre študentov 2. roč. GDH vo Svidníku
 VIANOCE S TRIOM TROPAR - literárno-hudobné pásmo
 VSTÁVAJTE PASTIERI - literárno-hudobné pásmo v Domove sociálnych
služieb
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 4x
V roku 2014 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 35 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 1 433 účastníkov. Bolo inštalovaných 11 násteniek a 8 výstav
k jednotlivým podujatiam. V priebehu roka sa na hudobnom úseku uskutočnili 2
donášky kníh.
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PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
 TRADIČNÁ SLOVENSKÁ SAMOLIEČEBNÁ METÓDA – prednáška Š.
Zakuťanského pre dospelých
 FILIPÍNY 2014 – beseda členov ASSR so študentami SZŠ milosrdného Samaritána
 GUSTÁV MURÍN – stretnutie so spisovateľom pre študentov SOŠ-technickej
 THE TAO OF PREPPING – prezentácia knihy Edwarda O`Toole
 SLOVENSKÉ SPISOVATEĽKY-KNIŽNÉ NOVINKY – beseda pre členov
Denného centra
 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY – E. ŠOLTÉSOVÁ, T.
VANSOVÁ – hodina literatúry pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána
 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY – R. DILONG – hodina
literatúry pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána
 ŽIVOT A DIELO EMILA KUBEKA – beseda s F. Dancákom
 OKRÚHLY STOL - stretnutie s ukrajinskými spisovateľmi pre verejnosť
 PREVENCIA V GYNEKOLÓGII – prednáška
 PREČO ČÍTAŤ? – prednáška pre študentov gymnázia
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 4x

2.5 ÚSEK BIBLIOBUSU
Knižnično-informačné služby pre obce svidníckeho regiónu poskytoval jeden
bibliobus, a to v dvojtýždňových intervaloch v okrese Svidník a okrese Stropkov. Obciam
spadajúcim k mestu Giraltovce sa poskytovali knižnično-informačné služby každú stredu.
Knižničné a informačné služby boli poskytované celkovo v 60 obciach (+ jedno mesto
Svidník), z toho v 59 obciach svidníckeho regiónu a v obci Repejov v okrese Medzilaborce.
Služby bibliobusom boli poskytované aj pre žiakov II. ZŠ vo Svidníku.
Úlohou úseku bolo:












poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné knižničnoinformačné služby bibliobusom, a tak nahradiť stagnujúce obecné knižnice v regióne
doplňovať knižničný fond novými knihami
koordinovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných podujatí
uskutočniť cyklickú súťaž nazvanú MÚDRE HLÁVKY
pripraviť pre čitateľov a návštevníkov ďalšie aktivity – informačné výchovy,
slávnostné zápisy nových čitateľov, exkurzie, hádanky
zúčastniť sa na tradičnom podujatí JESEŇ S KNIHOU na pešej zóne vo Svidníku
propagovať okresné súťaže organizované Podduklianskou knižnicou
propagovať knižné novinky - uskutočňovať výstavky kníh
poskytovať informácie pri výbere dokumentov
uskutočňovať donášku kníh domov pre nepohyblivých používateľov a donášku
zvukových kníh pre zrakovo postihnutých používateľov
zabezpečovať požadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu Podduklianskej
knižnice vo Svidníku, prípadne formou MVS
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zabezpečovať plynulý chod bibliobusu v zmysle vypracovaného harmonogramu trás,
prípadne upravovať harmonogram trás podľa pribúdajúcich (ubúdajúcich) obcí a
podľa požiadaviek starostov obcí.

Používatelia a výpožičky
Z ročného plánu 400 používateľov, bibliobus v roku 2014 zaregistroval 466
používateľov, z toho 308 detských používateľov. Plán bol splnený na 116,5 %. Index
137,87.
Z ročného plánu 20 000 výpožičiek bibliobus evidoval 22 645 výpožičiek.
Plán výpožičiek bol splnený na 113,22 %. Index 127,23.
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa predstavuje (z 20 373) 1,11 výpožičiek, na 1 reg.
používateľa predstavuje 48,59 výpožičiek. Bibliobus v roku 2014 navštívilo 4 513 osôb.
Plán používateľov v roku 2014 bol splnený. V porovnaní s rokom 2013 sme
zaznamenali nárast v počet používateľov o 128 a nárast v počte výpožičiek o 4846
výpožičiek. Pri splnení plánu sa kladne prejavila pravidelná návštevnosť obcí, t. j. nižšia
absencia bibliobusu na trasách.

Kultúrno-výchovné podujatia
Popri základnej knižničnej činnosti k významným aktivitám v bibliobuse patrilo
organizovanie kultúrno-výchovných podujatí:
-

informačná výchova pre deti MŠ a ZŠ - 6x
slávnostné zápisy – 3x
hádankárske súťaže 12x
cyklická súťaž Múdre hlávky – 4x
Jeseň s knihou – podujatie na pešej zóne vo Svidníku
exkurzie do bibliobusu 6x
nástenky 17x
výstavky 10x

V rámci TSK boli uskutočnené tieto aktivity:
 informačné výchovy spojené so slávnostným zápisom do bibliobusu;
exkurzie
 výstavka ČÍTAJTE S NAMI
 hádanky VIEŠ HÁDAŤ?
 zápisné do bibliobusu zdarma a odpustenie upomienok
 burza vyradených kníh

Ostatná činnosť
-

donáška zvukových kníh do domu 1x
roznášanie materiálov na okresné súťaže organizované Podduklianskou knižnicou pre
základné školy v okrese Svidník (Z ríše rozprávok)
roznášanie materiálov pre obecné úrady (oznámenia, faktúry a pod.)
poskytovanie informácií v počte 196.
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V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 30 podujatí s účasťou 468 účastníkov.

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
PK zabezpečila na základe grantu opravu plechov bibliobusu a prelakovanie celého
vozidla v Levoči (august 2014).
V roku 2014 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (74x) boli tieto
prevádzkové dôvody:
– oprava plechov a prelakovanie vozidla
– oprava palivovej sústavy
– STK vozidla
– dovolenka
Bibliobus poskytoval knižnično-informačné služby obciam v regióne podľa platného
harmonogramu trás v 2-týždňových intervaloch. V okrese Svidník sa poskytovali služby v
nepárny kalendárny týždeň a v okrese Stropkov v párny kalendárny týždeň. Obciam
spadajúcim ku Giraltovciam sa poskytovali služby každú stredu.

3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Úlohy oddelenia BIS, reg. literatúry a automatizácie za uvedené obdobie boli
zamerané na zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych dokumentov rôznej
typológie, na budovanie regionálnej databázy, poskytovanie regionálnych informácií, na
edičnú činnosť a na konzultačné služby zamerané na citovanie literatúry v ročníkových,
bakalárskych a diplomových prácach pre študentov vysokých škôl.
V roku 2014 do oddelenia boli získaných 50 regionálnych dokumentov darom od
používateľov a spoločenských organizácií, z toho 1diplomová práca a 1 CD nosič.
V oddelení sa budovala súbežná článková regionálna databáza regiónu Svidník (okres
Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21.
Za uvedené obdobie do systému Virtua – články bolo spracovaných a do produkčnej
databázy súborného katalógu Slovenskej národnej knižnice Martin zaslaných 1090 záznamov.
V súvislosti s tým sa excerpovalo 10 periodík, z toho 5 regionálnych, 1 krajský denník
(Korzár : denník Prešovského kraja), týždenník Bardejovský Korzár a 3 celoslovenské
periodiká (Mot’or, Naše novinky : Svidník, Naše novinky : Stropkov). Excerpovali sa
celoslovenské periodíká dochádzajúce do knižnice v roku 2014, a z nich sa spracovávali
články s regionálnou tematikou, ktoré sa nenachádzajú v celoslovenskej článkovej databáze.
V systéme Virtua sa redigovala prekonvertovaná regionálna databáza okresu Svidník
za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 53 záznamov.
K 31.12.2014 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 19590
záznamov.

Práca s používateľmi
Poskytovali sa regionálne informácie používateľom často krát na témy so širším
chronologickým záberom, bibliografické a faktografické informácie a konzultačné služby pri
citovaní literatúry v bakalárskych a diplomových prácach študentov vysokých škôl.
Z regionálnych informácií hodno spomenúť témy, ako napr. prvá svetová vojna v okrese
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Svidník, profily regionálnych osobností, Makovické panstvo, Stročínske panstvo, rozvoj
okresu Svidník po 2. svetovej vojne, dejiny regionálnych novín v okrese Svidník, kultúrne
zaujímavosti v okrese Svidník, Juraj Lažo a tlačiareň vo Vyšnom Svidníku, rómska
národnostná menšina v meste Svidník a riešenie jej ekonomického postavenia, dejiny Rusínov
a Ukrajincov, dejiny obce Mestisko, Cigla, Nižná Pisaná, Vyšná Jedľová, spomienky
Svidníčanov na KDO, Svidník v dobovej tlači a vo fotografiách, sakrálna architektúra v meste
Svidník, infraštruktúra v meste Svidník a jej podiel na rozvoji mesta, vysťahovalectvo
v okrese od 19. storočia po súčasnosť, 70. výročie KDO-história, osobnosti, zbojnícke hnutie
v okrese, turistický ruch v okrese, atraktivity okresu Svidník z hľadiska cestovného ruchu,
prihraničná spolupráca s Poľskom a pod.
Celkom bolo za rok 2014 poskytnutých 239 regionálnych informácií, z počtu
regionálnych
informácií
bolo
poskytnutých
10
konzultácií
k citovaniu literatúry pre bakalárske a diplomové práce. Na požiadanie používateľov bolo
vyhotovených 140 xerokópií z fondu oddelenia bibliografie a reg. literatúry.
Služby oddelenia využilo 240 návštevníkov, ktorí si požičali 658 knižničných
dokumentov prezenčne a absenčne. Bolo zorganizovaných 12 podujatí, na ktorých sa
zúčastnilo 562 účastníkov.
Služby oddelenia využívali žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl,
historici, kronikári, pedagógovia, folkloristi a ostatní záujemcovia.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
V priebehu roka 2014 oddelenie bibliografie a reg. literatúry organizačne zabezpečilo
a uskutočnilo tieto podujatia:
Podiel na organizovaní a uskutočnení spomienkového podujatia k 85. výročiu úmrtia senátora
Juraja Laža zo Svidníka pod názvom Juraj Lažo a jeho miesto v histórii Rusínov.
Spracovanie koreferátu Podnikateľské aktivity Juraja Laža. Úloha Podduklianskej knižnice vo
Svidníku v oblasti heuristiky, zhromažďovania, spracovávania a archivovania regionálnych
dokumentov ; bibliografické pramene o Jurajovi Lažovi. Podujatie organizovalo Mesto
Svidník, Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku a Podduklianska knižnica.
Súčasťou podujatia bolo odhalenie pamätnej tabule Jurajovi Lažovi.
22.5.2014
účasť: 70
Podiel na organizovaní prezentácie knihy Michala Hudáka História Svidníka vo fotografiách
Mgr. Michala Hudáka, spolupráca pri inštalovaní výstavy Fotografie Michala Hudáka vo
fonde knižnice
5.9.2014
účasť: 75
V rámci 6. ročníka tradičného podujatia Jeseň s knihou, ktoré sa uskutočnilo na pešej zóne vo
Svidníku, oddelenie pripravilo vedomostnú súťaž o regióne Svidník pod názvom Poznaj
okres, v ktorom žiješ, zameranú na dejiny, osobnosti, udalosti a zaujímavosti mesta Svidník
a okresu Svidník. Do súťaže sa na pešej zóne zapojilo 30 žiakov.
25.9.2014
účasť: 36
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Spolupráca pri organizačnom zabezpečení prezentácie knihy Evy Kačurovej Rýmom
z rozprávky do rozprávky
16.10.2014
účasť: 32
Hodiny bibliografie s podnázvom Ako pracovať s literatúrou pri spracovávaní
stredoškolských odborných prác – dvojhodinovky pre študentov 3. ročníkov Gymnázia
duklianskych hrdinov vo Svidníku zamerané na techniky citovania literatúry v odborných
stredoškolských prácach v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry, na popis rôznych
typov dokumentov s praktickými ukážkami, praktický popis dokumentov (študenti). Podujatie
sa uskutočnilo formou elektronickej prezentácie, ktorú pripravila Nadežda Mičáková z odd.
doplňovania a spracovania knižničných fondov, text, teoreticko-praktický výklad a praktické
ukážky Emília Kudlová z odd. bibliografie a reg. literatúry. Podujatie sa uskutočnilo 2x.
23.10.2014 –účasť: 30
4.11.2014- účasť: 30
Spolupráca pri inštalovaní výstav Vtedy na Dukle a Ludvík Svoboda 1897-1979 – pri
príležitosti 70. výročia KDO (dokumentačné materiály, popisky na dokumenty), exkurzie
žiakov základných a stredných škôl mesta Svidník spojené s krátkym výkladom a mini
súťažou, ktorá sa týkala KDO. Výstava bola inštalovaná v spolupráci so Štátnym
archívom Prešov, pobočka Svidník. Na výstave sa zúčastnilo 9 skupín žiakov základných
škôl a 3 skupiny študentov stredných škôl.
17.10.-13.11.2014
účasť: 170
Spolupráca pri organizačnom zabezpečení prezentácie knihy Nikoly Bobákovej a Ľuboslava
Šmajdu Chrám Svätej Trojice vo Svidníku
8.12.2014
účasť: 22
V oddelení boli 4 exkurzie študentov Strednej odbornej školy vo Svidníku a Gymnázia DH
vo Svidníku
16.10., 21.10.,5.11., 10.12.
účasť: 97
Celkom na uvedených podujatiach sa zúčastnilo 562 účastníkov.
Účasť na poradách:
Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho
kraja – Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 20.2.2014
účastníci: Emília Kudlová
Prešovský bibliografický deň 2014 – metodický seminár
Slovenská národná knižnica Martin, Univerzitná knižnica PU Prešov, 3.9.2014
účastníci: Emília Kudlová

Publikačná a propagačná činnosť knižnice
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách
uverejnených 272 článkov a informácií o činnosti knižnice, z toho pracovníci publikovali
193 článkov.
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V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j. v Slovenskom rozhlase – redakcia
národnostne – etnického vysielania Košice a v Rádiu Regina bolo odvysielaných 10
informácií o aktivitách knižnice a v RTVS STV 2 v rámci programu Rusínsky magazín
a Ukrajinský magazín boli odvysielané 3 informácií a na STV1 bola odvysielaná 1
informáciaa , v TV Zemplín boli odvysielané 2 informácií. Celkom v televízii bolo
odvysielaných 6 informácií o činnosti knižnice. Celkom bolo o aktivitách knižnice
publikovaných a uverejnených 288 informácií.

Ostatná činnosť
Do časopisu Poddukliansky knihovník (č. 1,2,3,4) v roku 2014 bolo spracovaných 8
príspevkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho (ne)poznáte.
Účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu), ; podľa potrieb zastupovanie na
oddelení hudobnom a umenovednej literatúry (do marca 2014, dlhodobá maródka kolegyne).
Spracovanie zoznamu regionálnych dokumentov na digitalizovanie z fondu Podduklianskej
knižnice vo Svidníku
Poskytovanie informácií používateľom prostredníctvom internetu formou e-mailu (8
informácií).

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry,
oddelenie doplňovania, spracovávania a ochrany knižničného fondu a úsek metodiky
a bibliobusov.
a) bibliografické materiály
KUDLOVÁ, Emília: Ochotnícky divadelný súbor Ondavan roky 1981-1992: súpis
literatúry. Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. – 22 záznamov, spracované na
požiadanie čitateľa, + vyhotovenie xerokópií článkov k uvedenej bibliografii s priloženou
citáciou.
MIČÁKOVÁ, Nadežda : Prechádzky ulicami môjho rodného mesta : odporúčajúca
bibliografia. Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. – 148 s. - spracované v elektronickej
podobe – CD nosič
KUDLOVÁ, Emília: Svidnícky región v tlači 2013/2014 - elektronická článková
regionálna bibliografická databáza spracovaná v systéme Virtua, 1090 záznamov
b) iné neperiodické materiály
LEĽO, Jozef: Juraj Lažo, verejný činiteľ, senátor 1. Národného zhromaždenia novovzniknutej
Československej republiky za Šarišskú župu a Podkarpatskú Rus. Prepis a úprava do tlače:
Nadežda Mičáková. Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. – biografický leták k 85. výročiu
úmrtia senátora Juraja Laža
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OČIPKOVÁ, Ľudmila. Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2013. Svidník :
Podduklianska knižnica, 2013. 34 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Plán činnosti na rok 2014. Svidník : Podduklianska knižnica, 2014.
15 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 17 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 26 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 19 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 20 s

5 METODICKÁ ČINNOSŤ
V roku 2014 na úseku metodiky a bibliobusu boli pracovné úlohy vykonané
nasledovne:
Bolo zabezpečené spracovanie ročnej štatistiky za jednotlivé typy knižníc v regióne za
rok 2014 a spracovanie sumárov zo štatistických výkazov podľa okresov a typov knižníc.
Vkladali sa štatistické údaje z vyplnených ročných výkazov do tabuľkového procesoru
Excel pre výpočet a analýzu údajov.
Spracovanie Ročného výkazu Kult (MK SR) 2 - 01 o kultúre znevýhodnených
skupín obyvateľstva. Tieto výkazy vypĺňali mestské knižnice a regionálna knižnica. Súčasťou
výkazu bol podrobný opis všetkých podujatí, ktoré knižnica pripravovala pre danú skupinu
znevýhodnených obyvateľov.
Pomoc pre zabezpečovaní chodu KIS v 60 obciach v okresoch Svidník a Stropkov
prostredníctvom bibliobusu, ktorý slúžil ako doplnková, náhradná a stála služba v regióne
Poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecným knižniciam v okresoch
Svidník a Stropkov a na požiadanie aj knižniciam iných typov v metodickej pôsobnosti PK.
Obecným knihovníkom a starostom obcí bolo v roku 2014 poskytnutých 87
poradensko-konzultačných služieb, z toho 31 telefonických, 53 elektronickou poštou,
uskutočnené boli aj 3 osobné konzultácie - priame stretnutia so starostami obcí v knižnici,
uskutočnené boli 4 metodické návštevy.
Bola poskytnutá odborná pomoc pri zapisovaní do prírastkového zoznamu v
obnovenej OcK v Krajnej Bystrej pracovníčkou z úseku metodiky a pracovníčkou z oddelenia
doplňovania, spracovania a ochrany KF (Očipková, Mičáková).
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Aktívna účasť na školení ku programu KIS MaSK 16.10.2014, spolu s pracovníčkou
z oddelenia doplňovania N. Mičákovou a knihovníčkou z OcK Okrúhle.
V rámci publikačnej činnosti písanie aktuálnych článkov o činnosti z úseku
metodiky a bibliobusu.
V rámci edičnej činnosti vydávanie knihovníckeho časopisu Poddukliansky
knihovník so štvrťročnou periodicitou. Spracovanie dokumentov Plán činnosti na rok 2014,
Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2013, Vyhodnotenie činnosti
Poduklianskej knižnice vo Svidníku za jednotlivé kvartály a za 1. polrok 2014.
Vyplnenie dotazníka zo SNK PROFESIA KNIHOVNÍK, rozposlanie dotazníka
a pozvánky na konferenciu Profesia knihovník II. všetkým knižniciam v regióne Svidník
Úprava harmonogramu trás a pracovného času pre pracovníkov bibliobusu.
Vyhotovenie faktúr (60ks) pre obecné úrady na poskytnutie finančnej čiastky za
poskytované knižnično-informačné služby bibliobusom.
Spracovanie podkladov na webovú podstránku s informáciami pre obecné knižnice
a za úsek bibliobusu (štatistické prehľady).
Poskytnutie knižných lístkov, čitateľských listov, čitateľských preukazov,
prírastkových zoznamov a denníkov činnosti mestským i obecným knižniciam (MsK
Giraltovce, OcK Okrúhle, OcK Kr. Bystrá, OcK Soboš).
Kooperáciu s knižnicami v národnom knižničnom systéme SR pri jednotlivých
činnostiach knižnice a s organizáciami v rámci členstva v Spolku slovenských knihovníkov
a Slovenskej asociácie knižníc.
Účasť na poradách, školeniach a konferenciách týkajúcich sa metodickej
činnosti:
Práca v programe KIS MaSK, školenie pre OcK Okrúhle, 26.9.2014, MsK Giraltovce
Účastníci: Očipková, Šlangová
Metodické školenie ku programu KIS MaSK pre Prešovský a Košický kraj,
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 16.10.2014
Účastníci: Očipková, Mičáková, Marcinová

Edičná činnosť
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2013. Svidník :
Podduklianska knižnica, 2013. 34 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Plán činnosti na rok 2014. Svidník : Podduklianska knižnica, 2014.
15 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 17 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 26 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 19 s.
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OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2014. 20 s

Ostatná činnosť
Vyhotovená prezentácia BIBLIOBUSY a uskutočnená prednáška v Súkromnej ZŠ
v Giraltovciach pre 1. a 2. stupeň žiakov 2x po dve vyučovacie hodiny, ktorá bola spojená
so súťažou pre žiakov a exkurziou do bibliobusu.
Účasť na podujatí JESEŇ S KNIHOU, v rámci neho pripravená a zrealizovaná tvorivá dielňa
Čarujeme rukami – výroba šarkanov, exkurzie do bibliobusu a burza kníh.
Vyhotovený návrh na reklamnú potlač na exteriér bibliobusu v spolupráci s N. Mičákovou
Spoluúčasť na podujatiach určených pre študentov SŠ : Z klenotnice slovenskej literatúry - R.
Dilong, A. Sládkovič.
Uskutočnená exkurzia pre deti MŠ Svidník, rozdávanie propagačných materiálov
o bibliobusoch.
Skompletizovanie časopisov podľa čísel a rokov, časopisy boli zviazané a pripravené na
archiváciu.
Vykonávanie priebežnej finančnej kontroly – kvartálne v PK.
Príprava rôznych oznámení a ich xerokópie pre obecné úrady.
Pomoc pri vykladaní a nakladaní celého KF z bibliobusu z dôvodu opravy plechov v Levoči
(august, september).
Pripravená štvrťročná súťaž Múdre hlávky – 3 vedomostné otázky pre detského čitateľa
bibliobusu.
Napísaný návrh na vyradenie opotrebovaných kníh zo skladu Bus – 400 kn.j.
Pridávanie pozvánok, oznámení za PK na celoslovenský webový portál tak.dokniznice.sk
v počte 6x.
Zastupovanie knihovníčky na hudobnom úseku, v centrálnej požičovni a podiel na
výpožičkách v sobotu podľa rozpisu.
Čistenie kancelárie úseku metodiky a bibliobusu a skladových priestorov.

Jednotlivé typy knižníc v regióne a počet obcí

Okres Svidník
1
3

Okres Stropkov
0
0

Spolu
1
3

Mestské knižnice

1

1

2

Obecné s NZ
Obecné s PZ

8
1

3
0

11
1

REGIONÁLNA
- jej pobočky
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Počet obcí

Počet miest
Počet obyvateľov
v celom okrese
z toho:
mesto Svidník
mesto Giraltovce
mesto Stropkov
Počet obyvateľov
obsluhovaných obcí
bibliobusom

66
2
32791

42
1
20 783

108
3
53 574

11 444
4 146
10 837
12 700

7 673

20 373

5.1ČINNOSŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC V REGIÓNE
5.1.1 Okres Svidník

Podduklianska knižnica vo Svidníku zabezpečovala knižnično-informačné služby
bibliobusom v 33 obciach okresu Svidník, taktiež pri II. ZŠ vo Svidníku (v okrese
Stropkov v 27 obciach). Mobilnou knižnicou boli nahradené knižničné a informačné služby
v obciach, kde obecná knižnica nie je alebo dlhodobo stagnuje.
Podduklianska knižnica má zriadené 3 pobočky, a to pobočku pri Domove dôchodcov,
pobočku pre zrakovo postihnutých pri hudobnom úseku a 1 mobilnú knižnicu.
Do štatistického vykazovania nie sú zaradené knižnice, ktoré stagnovali viac ako 5
rokov (od roku 2012).
Okres Svidník v roku 2014 evidoval 11 knižníc, z toho:
 1 regionálnu knižnicu – Poddukliansku knižnicu vo Svidníku
 1 Mestskú knižnicu v Giraltovciach
 8 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
 1 obecnú knižnicu s profesionálnymi zamestnancami
Počet obcí spolu: 66
Počet miest: 2 (Svidník, Giraltovce)
Počet obyvateľov : a) v okrese: 21 019 (bez stag. knižníc)
b) okresného sídla: 11 444
c) v obciach okresu: 5 429 (bez stag. knižníc)
Počet obecných knižníc spolu: 9, z toho:
a) s profesionálnymi zam. : 1
b) s neprofesionálnymi zam.: 8
c) stagnujúcich: 33
Počet knižníc, ktoré obnovili činnosť: 0
Knižnice, ktoré v roku 2014 stagnovali: Mestisko (stagnujúca od r.2013)
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Počet sprofesionalizovaných knižníc: 1
Počet odprofesionalizovaných knižníc: 0
Počet zrušených knižníc: 0
Mestská knižnica v Giraltovciach sa presťahovala do iných lepších priestorov. Koncom
roka 2014 odišla do dôchodku dlhoročná knihovníčka Anna Mitaľová, ktorej patrí
poďakovanie za dlhoročnú odbornú prácu. Novou knihovníčkou sa stala Bc. Michaela
Marcinová.
Knižnice, ktoré doplnili KF kúpou: PK vo Svidníku, MsK v Giraltovciach, Ock – Kalnište,
Okrúhle a Ladomírová.
Knižnice, ktoré doplnili KF darom: OcK Kružlová, Soboš, Rakovčík a taktiež darom
doplnili KF regionálna PK vo Svidníku a MsK Giraltovce.

Knižničný fond
Celkový stav KF v okrese Svidník k 31.12.2014 bol 132 931 kn.j., z toho v PK
Svidník 92 938 kn.j., v MsK Giraltovce 18 902 kn.j. a v obecných knižniciach 21 091 kn.j. Je
to stav knižničného fondu iba vo fungujúcich knižniciach v okrese (stagnujúce knižnice sa
nezapočítavajú do štatistického vykazovania). V roku 2014 neboli zrušené žiadne knižnice.
Obecnú knižnicu v Mestisku evidujeme ako stagnujúcu, a to od roku 2013, nakoľko sa v obci
zrušila ZŠ.
Počet kn.j. na 1 obyvateľa v okrese činí 6,32 kn.j. (z počtu 21 019 obyvateľov, bez
obyvat. stag. knižníc). Na 1 používateľa pripadá 38,79 kn.j.
Ročný prírastok KJ v okrese Svidník činil 1909 kn.j., z toho v PK 1 566 kn.j.,
v MsK Giraltovce 182 kn.j. a v obecných knižniciach 161 kn.j.
Úbytok v roku 2014 činil 1712 kn.j., z toho 1031 v PK, 38 kn.j. v MsK Giraltovce, v
obecných knižniciach 643 kn.j.
Knižnice v okrese odoberali 58 titulov periodík v 79 exemplároch.
Celkový počet KJ spracovaných automatizovane v okrese Svidník činí 115675 kn.j.

Výpožičky
V roku 2014 bolo vypožičaných v knižniciach okresu Svidník 94 201 kn.j., z toho
81 161 kn.j. v PK, 9770 kn.j. v MsK Giraltovce a 3270 kn.j. v obecných knižniciach.
Na 1 obyvateľa v okrese pripadá 4,48 výpožičiek a na 1 registrovaného používateľa
27,49 výpožičiek.
Prostredníctvom MVS z iných knižníc bolo používateľom vo svidníckom okrese
poskytnutých 133 kn.j. MVS-kou iným knižniciam bolo poskytnutých 60 kn.j. Prezenčné
výpožičky v okrese evidovala PK a MsK Giraltovce, spolu 13252 kn.j. V PK bolo
vypracovaných 36 rešerší a 2 bibliografie.
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Používatelia
Knižnice v okrese Svidník zaregistrovali 3 427 používateľov, z toho v PK 2546,
v MsK Giraltovce 269 a v obecných knižniciach 512 používateľov. Percento používateľov z
počtu obyvateľov v okrese činilo 16,30%.
V porovnaní s rokom 2013 v okrese Svidník vzrástol počet registrovaných
používateľov o 87.
Z celkového počtu používateľov bolo registrovaných 1 741 detí do 15 rokov v
okrese, čo predstavuje 50,80 %. V obecných knižniciach deti do 15 rokov predstavujú
78,10 %.
Knižnice v okrese Svidník spolu evidovali 37 833 návštevníkov, z toho bolo 6 099
návštevníkov podujatí.

Ďalšie činnosti
K ďalším aktivitám v knižniciach patrilo aj organizovanie vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí pre verejnosť. V roku 2014 sa v knižniciach uskutočnilo 213
podujatí, z toho v PK 174 a 27 v MsK Giraltovce.

Informačné technológie
Knižnice v okrese Svidník zabezpečovali prístup k informačným zdrojom
prostredníctvom PC. Celkový počet PC v okrese bol 34, z toho prístupných pre verejnosť
s pripojením na internet 17.
Podduklianska knižnica vlastní 21 PC s pripojením na internet, z toho bolo 9
prístupných pre verejnosť, MsK Giraltovce slúži 10 PC, z toho 8 je prístupných pre
verejnosť. MsK v Giraltovciach a Obecná knižnica Okrúhle využíva program KIS MaSK.

Zamestnanci knižníc a hospodárenie
V roku 2014 zabezpečovalo činnosť knižníc v okrese Svidník po prepočítaní 19,13
zamestnancov, z toho v PK 17, v MsK Giraltovce 1. V roku 2014 v okrese Svidník
vykonávalo v obecných knižniciach knihovnícku činnosť 1,13 zamestnancov. Obecné
knižnice zamestnávali pracovníkov aj na dohodu v prepočte je to 1,22.
V roku 2014 výdavky na hlavnú činnosť v knižniciach okresu činili spolu 288 677 €.
Výdavky na mzdy v okrese z toho predstavujú sumu 143 495 € a náklady na pracovníkov na
dohodu činili 421 €.
Knižnice v okrese Svidník v roku 2014 poskytli finančné prostriedky na nákup KF
v celkovej výške 9 564 € (o 1294 € menej), z toho PK Svidník 8 358 €, MsK v Giraltovciach
1118 € a obecné knižnice 88 €.
Tržby získané od čitateľov boli prijaté vo výške 13 214 €.
Finančné prostriedky získané grantom alebo darom v okrese Svidník predstavujú
čiastku 12 251 €.
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5.1.2 Okres Stropkov
Počet obcí v celom okrese spolu: 42
Počet miest: 1 - Stropkov
Počet obyvateľov:

a) spolu okres 12 255 (bez stag. knižníc)
b) okresného sídla: 10 837
c) v obciach okresu 1 418 (bez stag. knižníc)

Počet obecných knižníc spolu: 3, z toho:
a) profesionálnych: 0
b) neprofesionálnych: 3
c) stagnujúcich: 23
Počet zrušených knižníc: 0
Počet knižníc, ktoré obnovili svoju činnosť: 0
Počet knižníc, ktoré v roku 2014 stagnovali: 2 (Havaj, Baňa)
Počet sprofesionalizovaných knižníc: 0
Počet odprofesionalizovaných knižníc: 0
Počet knižníc, ktoré sa presťahovali: 0
Okres Stropkov v roku 2014 evidoval 4 knižnice, z toho:
 1 Mestskú knižnicu v Stropkove
 3 obecné knižnice s neprofesionálnymi zamestnancami
Podduklianska knižnica vo Svidníku dopĺňala, nahrádzala v obciach tohto okresu
chýbajúce knižnično-informačné služby pojazdnou knižnicou - BIBLIOBUSOM, a to v 27
obciach okresu Stropkov (+ v okrese Svidník v 33 obciach) a taktiež v obci Repejov v okrese
Medzilaborce.

Knižničný fond
Celkový stav KF v okrese Stropkov k 31.12.2014 bol 47 413 kn.j., z toho v MsK
Stropkov 36 834 kn.j. a v obecných knižniciach 10 579 kn.j.
Počet kn.j. na l obyvateľa v okrese činí 3,87 kn.j. (z počtu 12 255 obyvateľov).
Na 1 používateľa pripadá 52,6 kn.j.
V roku 2014 si samostatne nakúpila literatúru Mestská knižnica v Stropkove, a to 47
kn.j. vo výške 791 €. V porovnaní s rokom 2013 na KF sa použilo o 35 € viac.
Ročný prírastok KJ v okrese Stropkov činil 100 kn.j. (o 90 menej), a to v MsK
Stropkov - kúpou 47 a darom 53 kn.j.
Úbytky kn.j. v roku 2014 neboli zaznamenané žiadne. V roku 2014 nebola zrušená
žiadna obecná knižnica, ale stagnovali 2 knižnice Ock Havaj a Baňa.
V okrese Stropkov knižnice odoberali 27 titulov periodík v 28 exemplároch.
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Celkovo k 31.12.2014 bolo automatizovane spracovaných 34 869 kn.j., a to v MsK
Stropkov, kde využívajú program Libris.

Výpožičky
V roku 2014 v okrese Stropkov bolo vypožičaných 49 456 kn.j. (o 2 194 viac), z
toho 48 974 kn.j. v MsK Stropkov a v neprofesionálnych knižniciach 482 kn.j.
Na l obyvateľa v okrese Stropkov pripadá 4,03 výpožičiek a na l používateľa 54,89
výpožičiek.
Prostredníctvom MVS si zabezpečila dokumenty z iných knižníc MsK v Stropkove v
počte 213 kn.j. Prezenčné výpožičky evidovala MsK, a to 23 694 kn.j.
V porovnaní s rokom 2013 sa v okrese Stropkov zlepšili ukazovatele v počte
zaregistrovaných používateľov o 32 a taktiež aj vo výpožičkách o 2 194.
V okrese je 1 mestská knižnica, činnosť 3 obecných knižníc stropkovského okresu je
obmedzená iba na základné výpožičné služby a vedenie základnej knižničnej evidencie.
Stagnujúce knižnice (23) sú preto v okrese nahrádzané bibliobusom, v okrese Stropkova
zabezpečuje KIS v 27 obciach.

Používatelia
V okrese Stropkov bolo registrovaných 901 používateľov, z toho v MsK 847 a 54
používateľov v neprofesionálnych knižniciach. V roku 2014 v okrese Stropkov bolo
zaevidovaných o 32 používateľov viac ako v roku 2013.
Percento používateľov z počtu obyvateľov v okrese predstavuje 7,35.
Z celkového počtu 901 používateľov bolo zaregistrovaných 310 detí do 15 rokov, čo
činí 34,41 %.
Knižnice v okrese Stropkov spolu zaevidovali 23 063 návštevníkov (nárast o 1 808),
z toho v MsK Stropkov 22 779 návštevníkov, v OcK 284. Na podujatiach sa v knižniciach
celkovo zúčastnilo 5 887 návštevníkov (nárast o 1 627).

Ďalšie činnosti
MsK v Stropkove uskutočnila 86 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
pre verejnosť (5 887 návštevníkov), z toho 20 informačných výchov.
MsK V Stropkove vypracovala 15 rešerší.

Informačné technológie
Počet PC v okrese Stropkov je 12, z toho pripojených na internet pre verejnosť 8, a to v
MsK Stropkov. Obecné knižnice okresu Stropkov nevyužívajú PC vo svojich službách.
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Zamestnanci knižníc a hospodárenie
V roku 2014 zabezpečovalo činnosť knižníc v okrese Stropkov v prepočte 5.38
zamestnancov, z toho v MsK Stropkov 5.25 a 0,13 zamestnancov v neprofesionálnych
knižniciach. Prepočítaný počet pracovníkov na dohodu bol 0.05.
Transfery na činnosť knižníc v okrese z rozpočtu obce (mesta) boli v hodnote 64 441€,
v MsK Stropkov 63 862 €, v OcK 579 €.
Knižnice v okrese Stropkov v roku 2014 poskytli finančné prostriedky na nákup KF
v celkovej výške 791 €, a to MsK Stropkov, OcK nevyčlenili žiadne financie z rozpočtu
na nákup KF. Výdavky na mzdy zamestnancom činili 34 738, náklady na pracovníkov
na dohodu 200 €.

6 ĎALŠIE ÚLOHY
6. 1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
Zoznam podujatí:
a/ pre zamestnancov
1. Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského
samosprávneho kraja – Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 20.2.2014
účastníci: Emília Kudlová
2. Prešovský bibliografický deň 2014 – metodický seminár
Slovenská národná knižnica Martin, Univerzitná knižnica PU Prešov, 3.9.2014
účastníci: Emília Kudlová
3. Metodické školenie ku programu KIS MaSK
Prešov, Knižnica P.O. Hviezdoslava, 16.10.2014
účastníci: Bc. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková
b/ pre knihovníkov obecných a mestských knižníc
1. Práca v programe KIS MaSK, školenie pre OcK Okrúhle, 26.9.2014, MsK
Giraltovce
Účastníci: Očipková, Šlangová

Traja zamestnanci PK sa zúčastnili na 3 vzdelávacích podujatiach, poradách,
školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom, SNK Martin,
metodickými pracoviskami, SSK a ďalšími knižnicami.
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6.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE
V súčasnosti technické vybavenie knižnice tvorí 21 osobných staníc vzájomne
prepojených v sieti. V roku 2010 knižnica prešla na vyššiu rýchlosť pripojenia internetu,
momentálne je pripojenie rýchlosťou 12 Mbit/s. Používateľom knižnice na úseku hudobnom a
umenovednej literatúry slúžilo 9 pracovných staníc, ktoré zároveň slúžili aj ako on-line
katalóg.
Poplatok za využívanie služieb internetu pre používateľa činí 0,33 € / 30 minút.
V súčasnom období knižnica prevádzkuje knižnično-informačný systém VIRTUA,
ktorý od roku 2004 aktívne využíva oddelenie bibliograficko-informačných služieb,
regionálnej literatúry pri budovaní článkovej regionálnej databázy regiónu Svidník, od
17.9.2007 aj modul Výpožičné služby a Katalogizácia a od roku 2010 aj bibliobus.
Automatizované spracovanie nových knižničných dokumentov sa realizuje v oddelení
doplňovania a spracovania knižničných fondov. Spracované a čiarovým kódom označené
dokumenty sa odovzdávajú na jednotlivé oddelenia a do bibliobusu. Ostatné činnosti
v automatizovanom procese zabezpečujú zamestnanci jednotlivých oddelení a úsekov po
absolvovaní vstupných i následných inštruktáži, školení i seminárov.

6.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
Podduklianska knižnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche 863 m2.
Pre používateľov knižnica má vytvorené 4 výpožičné miesta, a to:
na p r í z e m í
- 2 miesta, ktoré slúžia na centrálnu evidenciu dospelých, mládež a
detských používateľov
na p o s c h o d í
- 1 miesto na úseku hudobnom a umenovednej literatúry, 1 miesto na
oddelení bibliografie a regionálnej literatúry
Používateľom knižnice ďalej slúži čitáreň na prízemí s 12 čitárenskými miestami, na oddelení
bibliografie, regionálnej literatúry a automatizácie sú k dispozícii 3 čitárenské miesta, na
úseku pre deti 12 čitárenských miest, na oddelení služieb čitateľom 4 čitárenské miesta a na
úseku hudobnom a umenovednej literatúry 19 čitárenských miest, z nich 8 miest na internet
a CD ROM, ktoré zároveň slúžia ako on-line katalóg.
Knižnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v Domove dôchodcov vo Svidníku,
pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov a jednu pojazdnú knižnicu – bibliobus,
ktorým zabezpečuje knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu v regióne –
v okresoch Svidník a Stropkov.
Z celkového fondu knižničných dokumentov knižnica má vo voľnom výbere 64 454
kn.j.
Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2014 činí 92 938 kn. j., ktoré sú spracované
automatizovane.
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6.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31.12.2014 činnosť PK zabezpečovalo 17 zamestnancov. Z celkového počtu
zamestnancov je 8 s knihovníckym vzdelaním. Šiesti pracovníci PK majú vysokoškolské
vzdelanie.
Priemerný vek odborných zamestnancov s knihovníckym vzdelaním dosahuje
53 rokov. Priemerná mzda za rok 2014 činila 685,24.- €.

6.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácia MK SR na projekty
Knihy pre každého - dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Akvizícia knižníc. Hodnota 6 400.- €
Bibliobus – zdroj informácií a vedomostí - obstaranie hmotného majetku
v intenciách bežných výdavkov – služby súvisiace s realizáciou projektu Bibliobus ŠPZ SKA710 AC – výmena plechov, pretesnenie strechy bibliobusu, prelakovanie celého bibliobusu v
hodnote 4 750.- €
Tradičné hodnoty knižnice v kontexte modernej komunikácie – obstaranie
hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov – PC zostavy + softvér 10 ks, notebooky +
softvér 3 ks, multifunkčné a kopírovacie zariadenie 1 ks v hodnote 13 205.- € - projekt nebol
podporený
Kultúrne poukazy 2014 - projekt na sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie
kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl a ich pedagógom
prostredníctvom kultúrnych poukazov v kultúrnych inštitúciách – dotácia v grantovom
systéme od Ministerstva kultúry SR v hodnote v hodnote 288.- €
Mestský úrad Svidník – finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- €
Koncom roka 2014 boli vypracované 3 projekty na rok 2015, výsledky, ktorých budú
známe až v roku 2015: S knihou nie si nikdy sám, Aj čitateľský preukaz je vizitkou
knižnice, Didakticko-prezentačná technika v knižnici.
Dotácia z Mestského úradu Svidník
Mestský úrad Svidník – finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- €
Knižné dary od:
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Svidník
Zväz ukrajinských spisovateľov žijúcich na Slovensku
Zväz spisovateľov Ukrajiny
Kalligram Bratislava
Knižničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi kníh a
čitateľmi stacionárnej knižnice a bibliobusu.
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6.6 KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Podduklianska knižnica vo Svidníku má kolektívne členstvo:
-

v Spolku slovenských knihovníkov (SSK) - občianske združenie knižničných,
bibliografických a informačných pracovísk
v Slovenskej asociácii knižníc (SAK) - dobrovoľné záujmové združenie knižníc
individuálne členstvo v SSK – 3 zamestnanci knižnice (Ľ. Očipková, N. Mičáková,
E. Kudlová) a 1 člen v dôchodku (Z. Sejková).

6.7 MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci medzinárodnej spolupráce PK ako jediná knižnica na Slovensku od roku 1993
realizuje Projekt mobilnej knižnice - BIBLIOBUSY v rámci spolupráce Holandského
ministerstva životného prostredia, zdravia a kultúry a Ministerstva kultúry SR, ktorého
realizáciu zabezpečovala aj v roku 2014 prostredníctvom jedného bibliobusu.

ZÁVER
Podduklianska knižnica v hodnotenom období pristupovala k plneniu úloh s plnou
zodpovednosťou. V porovnaní s rokom 2013 knižnica zaznamenala nárast v registrovaných
používateľoch o 39, ale pokles vo výpožičkách o 8 073 kn.j.
Knižnica zabezpečovala nielen slobodný prístup k dokumentom a informáciám,
podporovala celoživotné vzdelávanie, bola miestom stretávania sa na kultúrno-výchovných
podujatiach, reagovala na nové trendy a vhodne spájala tradičné a moderné služby. Knižnica
modernizovala zariadenie a vybavenie knižnice, pri všetkých zmenách vychádzala
predovšetkým z pozície návštevníka knižnice.

Vo Svidníku 9.3.2015
Spracovala: Bc. Ľudmila Očipková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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