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ÚVOD
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK) je univerzálnou verejnou
knižnicou, ktorá plní funkciu regionálnej a mestskej knižnice v meste Svidník.
Knižnica plní poslanie, ktoré má určené zriaďovacou listinou, ktorým je uspokojovať
kultúrne, vzdelávacie a informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné
vzdelávanie, duševný rozvoj a zabezpečovať slobodný prístup k informáciám
šíreným na všetkých druhoch nosičov. Poskytuje komplexné knižničné, informačné a
bibliografické služby, vrátane poskytovania miestnych a regionálnych informácií.
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.
Knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2015 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 2015 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 základné a špeciálne knižnično-informačné služby, a to rešeršné,
referenčné, písomné bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú
službu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu.
Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu
prostredníctvom mobilnej knižnice - bibliobusu v 60 obciach regiónu Svidník.
V hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2392 používateľov
a zaevidovala 73 756 výpožičiek. Celkovo do knižnice prišlo 31 373 návštevníkov.
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.
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V rámci knižnično-informačných služieb znevýhodneným používateľom
zabezpečovala donášku kníh do domu. Nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom
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 knihovníkom a starostom obcí v okresoch Svidník a Stropkov (vrátane za úsek
bibliobusu), a to spolu 84 poradensko-konzultačných služieb, z toho 42
telefonických, 42 elektronickou poštou. Spracovala ročnú štatistiku za jednotlivé typy
knižníc v regióne za rok 2014, verifikovala údaje v elektronických formulároch za
mestské a obecné knižnice v regióne, čo slúžilo na spracovanie sumárnych
ukazovateľov knižníc regiónu Svidník.
Úsek metodiky štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky
knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku (Roč. 6) v spolupráci
s pracovníčkou z oddelenia doplňovania, spracovania a ochrany KF N. Mičákovou.
Podduklianska knižnica v roku 2015 vlastnými príspevkami propagovala svoje
celoročné aktivity, ktoré pridávala na celoslovenský internetový portál Tlačová
agentúra knižníc http://tak.dokniznice.sk/.
PK koordinovala a kooperovala so všetkými vzdelávacími inštitúciami v meste
Svidník a jeho regióne, s knižnicami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc.
Pre občanov mesta i regiónu knižnica pripravila a zorganizovala kultúrnospoločenské a vzdelávacie podujatia, celkovo 211 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
6 326 účastníkov. Knižnica uskutočnila 1. ročník podujatia LETO S KNIHOU 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 23.3.2015 – 29.3.2015. Počas TSK mali čitatelia možnosť vrátiť
upomínané knihy bez sankčných poplatkov a využiť bezplatnú registráciu do knižnice.

Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu z
Ministerstva kultúry SR vypracovaním projektu na podporu literatúry, knižnej kultúry
a knižníc S knihou nie si nikdy sám v hodnote 6 500.- €, Kultúrne poukazy 2015
v hodnote 233.- €. Z Mestského úradu Svidník knižnica získala finančný príspevok
na nákup literatúry v hodnote 200.- €.
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 a zamerala sa aj na podujatia určené žiakom základných škôl
v obciach regiónu Svidník.
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 kanáli mesta Svidník a
v regionálnych periodikách.
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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,
Slovart Bratislava, Ing. I. Lazík Bratislava, TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA Svidník, Život
a zdravie Kokošovce, EvitaStore Bratislava, internetových kníhkupectvách Ikar,
Martinus a iné.
Spracovanie KF sa uskutočňuje prostredníctvom Integrovaného knižničnoinformačného systému Virtua.

PRÍRASTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU
SPOLU
1 518 kn.j.

PK
1 129 kn.j.

BUS
389 kn.j.

Prírastok získaný kúpou PK činil 1 288 kn.j., (grant-762, kúpa-526) t.j.
84,84 % z celkového prírastku, z toho:
v PK
924 kn.j. t.j. 81,84 % z prírastku CK
v BUS
364 kn.j., t.j. 93,57 % z prírastku BUS
Prírastok získaný darom 230 t.j. 15,15 % z celkového prírastku (CK-205 t.j.
18,15%, Bus-25 t.j. 6,43 %)
Prírastok knižničného fondu podľa tematických skupín
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odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre detí
krásna literatúra pre detí
špeciálne dokumenty

390
627
57
439
5
1 518

Percentuálne zloženie ročného prírastku knižničného fondu
podľa tematických skupín v PK a BUS

Tematické skupiny
odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
SPOLU

PK
kn.j.
372
442
43
269
3
1 129

BUS
%
33
39
4
24
0
100

kn.j.
18
185
14
170
2
389

%
5
47
4
44
0
100

SPOLU
kn.j.
390
627
57
439
5
1 518

%
26
41
4
29
0
100

Prírastok KF za rok 2015 bol 1 518 kn.j., v porovnaní s minulým rokom
(1 566 kn.j.) bol menší o 48 kn.j.
V jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 51 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné
materiály regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do oddelenia bol získaný
darom a kúpou v počte 80 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 18 kn.j.
Počet zväzkov na jedného obyvateľa:
-

v PK (11 179 obyv.) predstavoval 8,35 zv.
v pobočke BUS (20 071 obyv.) predstavoval 1,54 zv.
Počet zväzkov na jedného používateľa:

-

z 2 392 používateľov predstavoval 39,05 zv.
v PK (1 936 použív.) predstavoval 32,27 zv.
v pobočke BUS (456 použív.) predstavoval 67,84 zv.
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Prírastky knižničných jednotiek za roky 2011-2015
graf

Roky
Spolu
Kúpa
Dar
2011
1875
1497
378
2012
2283
1914
369
2013
1624
1241
383
2014
1566
1338
228
2015
1518
1288
230

Počet odoberaných periodík činil 51 titulov, z toho v PK 38 titulov
a v bibliobuse 23 titulov. Počet exemplárov predstavoval 73, z toho v PK 41
exemplárov a v bibliobuse 32 exemplárov.

Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2011-2015
graf
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Roky
2011
2012
2013
2014
2015

Tituly

Exempl.
56
61
65
74
73

31
42
44
53
51

Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €

SPOLU

z toho kúpa

z toho granty
a dary

KNIHY

12 227,67 €

5 294,67 €

ŠPECIÁLNE DOK.
TLAČ

0
1 607,30 €

0
1 607,30
6 901,97 €

6 500.- € (grant)
200.- € (dar mesto)
233.- € (KP)
0
0
6 933 €

13 834,97 €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa (11 179 obyv.) činil 1,23 €.
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa (2 392 použív.) činil 5,80 €.
Stav knižničného fondu a jeho % zloženie podľa tematických skupín

Tematické skupiny
odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
SPOLU
z toho špeciálne
dokumenty

PK

%

BUS

%

SPOLU

%

23 992
19 838
3 260
15 401
62 491
2 038

38,39
31,74
5,21
24,64

6 955
9 844
2 925
11 215
30 939
1 117

22,47
31,81
9,45
36,24

30 947
29 682
6 185
26 616
93 430
3 183

33,12
31,76
6,61
28,48

3,26

3,61

Index obratu kníh
(výp. kníh 52 138)

odborná lit. pre dospelých

PK+BUS
0,36

krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti

0,84
0,40

krásna lit. pre deti
Celkový index

0,49
0,55
6

3,40

Stav knižničného fondu k 31.12.2015 podľa tematických skupín
graf

NL

odborná literatúra pre
dospelých

30 947

Bel

krásna literatúra pre dospelých

29 682

Mn

odborná literatúra pre detí

M

krásna literatúra pre detí

6 185
26 616

Spolu

93 430

2.1.1 Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 1 026 opotrebovaných a stratených kn.j. V PK bolo vyradených
326 kn.j., a v bibliobuse 700 kn.j.
Vyradená literatúra bola odovzdaná do Zberných surovín nakoľko bola veľmi
poškodená.

Zoznam rešerší za rok 2015
1. Základné východiská terénnej sociálnej práce s marginalizovanou rómskou
komunitou
52
2. Efektívnosť vyučovacích metód vo výučbe ekonomických predmetov na
strednej škole
20
3. Klára Jarunková- tvorba a recenzia na jej dielo
89
4. Rozvíjanie matematických predstáv využitím hračiek Montessori
95
5. Vývoj živnostenského podnikania vo vybranom regióne
64
6. Vplyv orálnych ochorení na celkové zdravie dospelých ľudí
52
7. Rodina so zdravotne postihnutým dieťaťom
43
8. Možnosti a limity vzdelávania dlhodobo nezamestnaných
48
9. Trestné konania voči „tzv.“ Panslavistom v Uhorsku po roku 1867
32
10. Epidemiológia najčastejších infekčných ochorení u detí a ich prevencia 70
11. Slavistika vo Francúzsku v 19. storočí
15
7

12. Ochorenia po uštipnutí hmyzom
79
13. Komunikácia ako jedna z ciest budovania a ozdravovania medziľudských
vzťahoch v rodine
52
14. Manažment ľudských zdrojov
31
15. Diagnostika a liečba štítnej žľazy
37
16. Vplyv rodinného a školského prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese
u nevidiacich žiakov s duševnou zaostalosťou
86
17. Úlohy rodiny a školy vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s duševnou
zaostalosťou
54
18. Možnosti výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím
50
19. Ludvík Svoboda –pojem, symbol i legenda 25.11.1895-20.9.1979
128
20. Kúpele Šarišský Štiavnik
24
21. Július Paňko – život a dielo
85
22. Dejiny a súčasnosť obce Kapišová
69
23. Ukrajinská povstalecká armáda – banderovci
64
24. Prehľad dejín a súčasný rozvoj obce Vyšný Mirošov
99
25. Dejiny futbalu vo Svidníku
102
26. Pohybové hry pre mentálne postihnuté deti
73
27. Z činnosti občianskeho združenia Chránime kraj pod Duklou
63
28. Betlehemské hry ako zdroj duchovnej kresťanskej tradície
43
29. Tokajícka tragédia
44
30. Aladár Šaláta jeden z povojnových lekárov v okrese Svidník
86
31. Moja obec Vápeník
78
32. Rodisko môjho deda Beňadikovce
53
33. Rozvoj obce Vyšná Jedľová
30
34. Z histórie a súčasnosti obce Nižný Mirošov
53
35. Karpatsko-duklianska operácia
94
36. Moje rodisko Stročín
75
Spolu : 2 231 záznamov

Ostatná činnosť







propagácia knižných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 9 plagátov, 17 pozvánok, 4 diplomy
pozdravné listy, skladačky, oznamy a nápisy podľa požiadaviek zamestnancov
jednotlivých odd.
prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2015
vypracovanie projektov na rok 2015: S knihou nie si nikdy sám, Aj čitateľský
preukaz je vizitkou knižnice, Didakticko-prezentačná technika v knižnici,
Kultúrne preukazy
vyraďovanie periodík v PK a bibliobuse
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR
a tiež Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2014
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vyúčtovanie poskytnutej dotácie na knihy z Ministerstva kultúry S knihou nie si
nikdy sám (6 500.- €) a vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry
z Mestského úradu vo Svidníku (200.- €)
vypracovanie rešerší v počte 36, t.j. 2 231 záznamov
prezentácie ku bibliografickým hodinám v knižnici a citovanie
spolupráca na vyučovacích hodinách, v rámci ktorých bola využitá bibliografia
Prechádzky ulicami môjho rodného mesta
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
účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
vyhotovenie skladačky a inštalovanie panelovej výstavy pod názvom Ludvík
Svoboda – pojem, symbol i legenda pri príležitosti 120. výročia narodenia arm.
generála Ludvíka Svobodu (Slávnostná akadémia konaná v Dome kultúry vo
Svidníku)
metodická návšteva v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku a ZŠ
Ul. 8. mája vo Svidníku
fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto
podujatí pre web knižnice.
vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy Virtua
inštalovanie panelovej výstavy pod názvom Môj región, pri príležitosti 40.
Výročia práce s regionálnou literatúrou v knižnici

2.2 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
2.2.1 Používatelia
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.
Počet registrovaných používateľov za rok 2015

Používatelia
celkom

CK
1 936

BUS
456

SPOLU
2 392

INDEX
93,95

z nich deti

800

292

1 092

96,04
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Z ročného plánu 2 500 registrovaných používateľov knižnica a bibliobus
v roku 2015 evidovali 2 392, čo predstavuje plnenie plánu na 95,68%. Index 93,95.
Z celkového počtu uvedených používateľov detských činilo 45,65%.
Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov v sídle knižnice
(11 179) činilo 21,40 %. PK sa nachádza vysoko nad základnou úrovňou
štandardu uvedeného parametra (štandard základnej úrovne je 18, vyššia úroveň
25 %).
Registrovaní používatelia využili služby knižnice a bibliobusu v priemere
13,12-krát.
V porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný pokles o 108 používateľov.
Používatelia za roky 2011-2015
graf

Roky

Spolu

Deti do 15r.

Dospelí

2011

2498

1107

1391

2012

2348

1002

1346

2013

2507

1080

1427

2014

2546

1137

1409

2015

2392

1092

1300

Počet návštevníkov za rok 2015

Návštevníci
CK
27 107

BUS
4 266

SPOLU
31 373

Index
96,19

V porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný pokles o 1 240 návštevníkov.
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Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 2 269 návštevníkov,
z nich 588 deti. Celosvetovú počítačovú sieť internet využilo 863 návštevníkov,
z nich 413 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 13 nevidiacich
a slabozrakých používateľov, ktorí si vypožičali 484 titulov zvukových kníh (3 537
kaziet a 114 MP3). Celkove pobočku navštívilo 104 návštevníkov. Knižnica Mateja
Hrebendu v Levoči robí pravidelný rozvoz súborov zvukových kníh pre našu pobočku
(štvrťročne).
Na pobočke v Domove dôchodcov boli evidovaní 4 používatelia, ktorí si
vypožičali 26 kníh. Celkove pobočku navštívilo 8 návštevníkov. Pre obyvateľov
Domova dôchodcov boli zorganizované 3 podujatia.
V rámci individuálnej práce s používateľom boli poskytnuté informácie v
počte 1 120 z toho v PK 949.
Na požiadanie používateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu v
počte 12x.

2.2.2 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
 v b i b l i o b u s e - pozri 2.3.2 Úsek bibliobusu
 n a oddelení bibliograficko-informačných služieb - knižničné dokumenty
prevažne regionálneho charakteru

Prehľad výpožičiek za rok 2015

Výpožičky celkom
z nich pre deti
Prezenčné výpožičky

CK
55 916
11 682
7 561

BUS
17 840
4 004
318

SPOLU
73 756
15 686
7 879

Z ročného plánu 75 150 výpožičiek za hodnotené obdobie knižnica dosiahla
73 756 výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 98,14 %. Index 90,87.
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Priemerný počet výpožičiek:



na 1 obyvateľa 6,60 (v sídle knižnice 11 179)
na 1 registrovaného používateľa 30,83

PK sa v počte výpožičiek na 1 obyvateľa približuje k základnej úrovni
štandardu prepočtu daného parametra (odporúčaná hodnota: základná úroveň je 8,
vyššia úroveň 12).
V porovnaní s rokom 2014 knižnica zaznamenala pokles výpožičiek o 7 405.

Výpožičky za roky 2011-2015
graf

Roky
Spolu
Deti do 15r. Dospelí
2011
65 066
16 161
48 905
2012
72 411
16 793
55 618
2013
89 234
16 703
72 531
2014
81 161
19 386
61 775
2015
73 756
15 686
58 070

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované
prostredníctvom MVS v počte 79 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 73
knižničných dokumentov.
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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.

2.2.3 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.
V hodnotenom období oddelenie služieb a bibliobusu uskutočnilo celkovo
211 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 326 účastníkov. Bolo vyhotovených 42
násteniek (20 CK) a inštalovaných 26 výstaviek (14 CK). Jednou z najväčších
a najzaujímavejších výstav bola výstava Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia,
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 2015 využilo 586 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 /23.3.2015 – 29.3.2015/
 ČITATEĽSKÝ MARATÓN – pre žiakov základných škôl, študentov stredných
škôl a používateľov knižnice
 ROZPRÁVOČKY DO RUČIČKY – besiedka pre deti MŠ
 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Ľudovít Štúr – hodina
literatúry k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra - pre študentov SZŠ
milosrdného Samaritána
 JA UŽ BUDEM PRVÁČIK – besiedka pre deti MŠ
 TVORIVÁ DIELŇA – zdobenie kraslíc – pre deti ZŠ Vyšný Orlík
 ROZPRÁVKY STAREJ MATERE – čítanie rozprávok deťom ZŠ Vyšný Orlík
 NAJČASTEJŠIE DIAGNÓZY V KOŽNEJ AMBULANCII A RIZIKÁ
SLNEČNÉHO ŽIARENIA – beseda s MUDr. Tatianou Paňkovou pre verejnosť
 BOLA RAZ JEDNA TRIEDA – beseda pre žiakov ZŠ Ul. Karpatská
 NA BICYKLI ZO SVIDNÍKA DO NORDKAPU – beseda s dlhoročným členom
Klubu slovenských turistov Beskýd Svidník Jánom Brudňakom pre študentov
SOŠ-technickej
 JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – slávnostný zápis prvákov do knižnice, spojený
s informačnou výchovou – pre ZŠ Ul. 8. mája
Počas celého týždňa bola sprístupnená burza vyradených kníh a časopisov.
13

BESEDY, SÚŤAŽE, ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIA A ODPOLUDNIA PRE DETI
 DANKA A JANKA – beseda pre žiakov ZŠ
 ZARECITUJ SI BÁSNIČKU – výber poézie na recitáciu, pre žiakov ZŠ
 ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda o knihe J. Čapka, pre
žiakov ZŠ, 2x
 ROZPRÁVKOVÝ SVET – beseda pre deti DeD
 BELÁSOK – čítanie rozprávok, pre deti MŠ
 ČAROVNÉ ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok, pre deti MŠ
 MOJE ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok, pre deti MŠ
 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok, pre deti DeD
 MAŤKO A KUBKO – beseda o knihe M. Grznárovej, pre deti ZŠ
 TROJRUŽA – beseda o knihe P. Dobšinského, pre žiakov ZŠ
 JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – slávnostný zápis prvákov do knižnice v počte 7
 Z RÍŠE ROZPRÁVOK – vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže
 KDE BOLO, TAM BOLO – čítanie rozprávok, pre deti MŠ
 Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY – beseda o knihe R. Morica, pre žiakov ZŠ
 ROZPRÁVKOVÝ VENČEK – čítanie rozprávok, pre deti MŠ
 MAMIČKE Z LÁSKY – tvorivá dielňa /výroba darčekov ku dňu matiek/
 IŠLI SVRČKY POZA BUČKY – beseda o knihe Ľ. Podjavorinskej, pre žiakov
ZŠ
 ZA SLNIEČKA SKORO Z RÁNA ... – prednes poézie deti MŠ
 LETO S KNIHOU – l. ročník kultúrneho podujatia v knižnici, pre deti MŠ a
žiakov ZŠ
 ČARUJEME RUKAMI - tvorivá dielňa pre deti
 PREČO JE TO TAK? – vedomostná súťaž o zvieratách
 KTO MA UHÁDNE? – hádanky pre deti ZŠ
 HÁDANKOVO – hádanky pre deti MŠ
 ČÍTAJME SI SPOLU – čítanie rozprávok so žiakmi ZŠ
 POĎME SI ČÍTAŤ – čítanie rozprávok deťom MŠ
 KTO UHÁDNE NÁZOV ROZPRÁVKY? – predvádzanie rozprávok v podaní
mímov
 ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutie deti v knižnici, 7x
 TATRANSKÉ ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok deťom DeD
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre žiakov ZŠ, 18x
 KEĎ POJDEŠ HOROU – beseda k svetovému dňu stromov
 ZAZRAČNÝ SVET ZVIERAT – beseda pre deti ŠK pri ZŠ na ul. 8. mája
 KNIHA – NAJKRAJŠÍ DAR – beseda o knihe a knižnici pre deti DeD
 DANKA A JANKA – beseda pre žiakov ZŠ, 2x
 O TROCH GROŠOCH – beseda o knihe P. Dobšinského, pre žiakov ZŠ
V. Orlík
 ROZPRÁVKOVÝ POKLAD – besiedka pre deti MŠ
 EZOPOVE BÁJKY – beseda pre žiakov ZŠ
 CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, AJ NA MIKULÁŠA, pre žiakov ZŠ, 3x
 ČÍTAJME SI SPOLU, ČÍTANIE PRE NÁHODNÝCH DETSKÝCH ČITATEĽOV
 MAŤKO A KUBKO – beseda pre žiakov ZŠ
 BUDEME SI SPOLU ČÍTAŤ – čítanie náhodným detským čitateľom
 VESELÉ VIANOCE – predvianočné stretnutie deti DeD a žiakov ZŠ na Ul. 8.
mája spojené s koledami a vinšami
V roku 2015 bolo zorganizovaných 102 podujatí pre deti.
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PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
 NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍRODNÉ ZDROJE VO SVETE –
enviromentálna výstava
 OKRÚHLY STOL - beseda s ukrajinskými spisovateľmi pre verejnosť
 PRETEKY S ČASOM – stretnutie s autorom knihy Miroslavom Majerníkom
pre dospelých
 RUKY K PÁNU VYSTIERAM – beseda s Alžbetou Onduskovou, autorkou
náboženskej poézie pre študentov stredných škôl a obyvateľov mesta
 ĽUDOVÍT ŠTÚR – výstava k 200. výročiu narodenia vedúcej osobnosti
slovenského národného života
 SLOVO ZACHYTÍ, SKUTOK UTVRDÍ ČLOVEKA – literárne pásmo o
Ľ. Štúrovi pre študentov SOŠ-technickej
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 2x

PODUJATIA NA ÚSEKU HUDOBNOM A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY
 VYZNAMENANIE ODBOJAROV K 70.VÝROČIU SNP – literárno-hudobné
pásmo
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – pre deti z Detského domova
 ECHO RIZDVJANYCH SVJAT – literárno-hudobné pásmo pre rusínovukrajincov
 VYSNÍVANÁ CESTA – prezentácia zbierky poviedok regionálneho autora J.
Paňka
 KVETY ORIGAMI – tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ V. Orlík
 MDŽ – literárno-hudobné pásmo pre ženy obce Vyškovce
 POÉZIA LIEČI DUŠU – literárne pásmo pre ženy Klubu dôchodcov
 VÝROČNÁ SCHODZA ZPB – literárno-hudobné pásmo
 MAĽOVANIE KRASLÍC – literárno-hudobné pásmo tria TROPAR v obci N.
Olšava
 VEĽKÁ NOC PAMATNÍK OBYČAJOV NAŠICH PREDKOV – literárnohudobné pásmo pre obyvateľov Domova sociálnych služieb
 KRONIKA ŽIVOTA POLITICKÉHO VAZŇA 2A-424 – prezentácia knihy L.
Dovhoviča
 VEĽKÁ NOC – NOVÁ JAR KRÁČA CHOTÁROM – literárno-hudobné pásmo
tria TROPAR
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM II. – pre deti z Detského domova
 V KMENI NAŠOM MUSÍME BYŤ SLOVANIA , V NÁRODE NAŠOM ĽUDIA...
– akadémia venovaná Ľ. Štúrovi, T. H. Ševčenkovi, A. Pavlovičovi a A.
Duchnovičovi
 STRUNY SRDCA – jubilejný ročník súťažnej prehliadky umeleckého slova
 TULIPÁNY PRE MAMIČKU – tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ na ulici Karpatskej
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov Domova sociálnych
služieb
 DUCHNOVIČOV PREŠOV 2015 – regionálne kolo v prednese poézie a prózy
v rusínskom jazyku
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 OBŠČESTVO SV. JOANA KRESTYTEĽA – beseda
 RUSKA BURSA – POĽSKO – beseda s redaktorom z Gorlíc B. Gabalom
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo tria Tropar a žiakov ZŠ ul.
Karpatskej v obci Krajné Čierno
 5. VÝROČIE SZUS – jubilejný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy
v Stropkove, trio Tropar
 SVIDNÍK – seminár k 660. výročiu prvej písomnej zmienky o meste
 DNI HABURY – program priateľstva a porozumenia medzi národmi – trio
Tropar
 CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE PERNIKÁROK – Medvedie, literárnohudobné pásmo tria Tropar
 ZAHRAJME SA SPOLU – tvorivá dielňa, prázdninové stretnutie detí
 NEVIDÍM, ALE MÁM ŠIKOVNÉ RUKY – kurz ručných prác pre ZO ÚNSS vo
Svidníku (3X)
 TOKAJÍK – stretnutie klubu umeleckého slova a tria Tropar k scenáru pre
Tokajík
 BESEDA S PREDSEDNÍČKOU ZO ÚNSS VO SVIDNÍKU N. MUŠČÍKOVOU
– pre deti ZŠ V. Orlík
 TROJRUŽA Z JAVOROVÝCH LISTOV – tvorivá dielňa pre deti ZŠ V. Orlík
 ZAHRAJME SA S INTERNETOM – pre deti DD
 STRETNUTIE TRIA TROPÁR A KLUBU UMELECKÉHO SLOVA – nácvik
akcie
 V PAMÄTI NÁRODA : TOKAJÍK 1944 – 2015 – literárno-hudobné pásmo
 OKTÓBER- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – literárno-hudobné pásmo pre
používateľov knižnice
 STRETNUTIE KLUBU UMELECKÉHO SLOVA
 OD TOKAJÍKA MIER CELÉMU SVETU – literárno-hudobné pásmo v obci
Tokajík
 KAPITOLY ZO ŽIVOTA HRDINU RUDOLFA JASIOKA – promócia knihy
Igora Slepcova
 VIANOČNÁ HVIEZDA – tvorivá dielňa pre deti ZŠ V. Orlík
 VÍTAJ, VÍTAJ MIKULÁŠ, ČO V BATOHU PRE NÁS MÁŠ – literárno-hudobné
pásmo tria Tropar, Beňadikovce
 RADOSTNÁ UDALOSŤ VIANOČNÁ – literárno-hudobné pásmo pre
obyvateľov Domova sociálnych služieb
 VIANOCE S HUDBOU – prehrávanie kolied (3x)
 VIANOCE S TRIOM TROPAR – literárno-hudobné pásmo pre používateľov
knižnice
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 2x

V roku 2015 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 50
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2 645 účastníkov. Bolo inštalovaných 12
násteniek a 7 výstav k jednotlivým podujatiam.
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2.3 ÚSEK METODIKY A BIBLIOBUSU
2.3.1 Úsek metodiky
V roku 2015 úsek metodiky v Podduklianskej knižnici prostredníctvom
dokumentačno-rozborovej činnosti zabezpečil štatistické vykazovanie za jednotlivé
typy knižníc v regióne za rok 2014 v okresoch Svidník a Stropkov. Úsek metodiky
sledoval činnosť a stav verejných knižníc v regióne e-mailovým, osobným alebo
telefonickým kontaktom s knihovníkmi a zriaďovateľmi, a to 1 regionálnej, 2
mestských a 12 obecných knižníc.
Bola spracovaná štatistika celkovo 15 knižníc v tabuľkovom editore Excel pre
výpočet a analýzu údajov pre interné potreby, potreby oddelenia krajskej metodiky
Knižnice P.O.H v Prešove a Štatistického úradu SR. Pre potreby MK SR boli
verifikované elektronické formuláre Ročných výkazov o činnosti knižníc regiónu
KULT (MK SR) 10-01 za rok 2014 za všetky verejné knižnice v metodickej
pôsobnosti knižnice a odoslané do databázy MK SR. Tieto podklady slúžili aj na
spracovanie sumárnych ukazovateľov knižníc regiónu Svidník.
V elektronickom štatistickom systéme MK SR bol spracovaný taktiež Ročný
výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva za rok 2014 - KULT (MK
SR) 2-01. Tieto výkazy vypĺňala iba regionálna knižnica PK a mestské knižnice
(Stropkov, Giraltovce). Zabezpečený bol chod knižnično-informačných služieb v 60
obciach dvoch okresov Svidník a Stropkov prostredníctvom bibliobusu, ktorý slúžil
ako doplnková, náhradná a stála služba v regióne Svidník.
V roku 2015 obecným knihovníkom a starostom obcí (vrátane za úsek
bibliobusu) bolo poskytnutých 84 poradensko-konzultačných služieb, z toho 42
telefonických a 42 elektronickou poštou. Na požiadanie SNK v Martine boli
upravované údaje v zaslanom súbore v procesore Excel – spravodajské jednotky
(SJ) a ich mailové adresy, doplnenie tých SJ, ktoré obnovili činnosť v roku 2015
alebo zrušili svoju činnosť.
Pre metodikov regionálnych knižníc PSK boli pripravené Knižnicou P.O.
Hviezdoslava v Prešove tieto semináre: Metodický seminár regionálnych metodikov
Prešovského kraja dňa 31.3.2015, účasť Ľ. Očipková, N. Mičáková; Metodický
seminár metodikov a knihovníkov verejných knižníc Prešovského kraja dňa
21.10.2015, účasť Ľ. Očipková a z Mestskej knižnice v Stropkove knihovníčka
M. Prochyrová.
V rámci edičnej činnosti bol spracovaný Komplexný rozbor činnosti
a hospodárenia za rok 2014 a Plán činnosti na rok 2015. Úsek metodiky naďalej
štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku v spolupráci s pracovníčkou z oddelenia
doplňovania N. Mičákovou. Ďalej bol spracovaný Návrh do plánu prace na rok
2015 pre PSK, Správa o činnosti PK za rok 2014 pre Odbor kultúry PSK, Správa
o činnosti knižnice za jednotlivé kvartály v roku 2015.
V júni 2015 bola zrealizovaná metodická návšteva do mestských knižníc
svidníckeho regiónu (MsK Giraltovce a MsK Stropkov) na podnet novej regionálnej
metodičky z Knižnice P. O. Hviezdoslava Mgr. A. Zboranovej, ktorá v rámci krajskej
metodickej činnosti navštívila aj PK vo Svidníku.
Zabezpečený bol nákup knižničných dokumentov pre obecné knižnice
v regióne: Obecná knižnica Kružlová – 24 kn.j. v hodnote 150 €, Obecná knižnica
Bukovce – 19 kn.j. v hodnote 100 €, Obecná knižnica Soboš – 5 kn.j. v hodnote 55 €,
Obecná knižnica Okrúhle – 30 kn.j. v hodnote 102 €, Obecná knižnica Kalnište – 15
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kn.j. v hodnote 70 €, do všetkých zakúpených dokumentov boli vypísané knižné
lístky. Poskytnutá bola pomoc aj pri nákupe literatúry Obecnej knižnici Rakovčík.
Obecným knižniciam boli dodané ďalšie potrebné evidenčné materiály, ako
knižné lístky, čitateľské listy, čitateľské preukazy a denníky o činnosti knižnice
(OcK Okrúhle, OcK Soboš, OcK Bukovce, OcK Kalnište).
V novembri 2015 bolo na základe predloženej zápisnice zo zastupiteľstva
v obci Krajné Čierno vypísané Rozhodnutie o zrušení obecnej knižnice.
Za úsek bibliobusu boli vypracované faktúry pre obecné úrady
za
poskytované KIS bibliobusom – 60 obcí.
Vyhotovená bola nová zmluva
o poskytovaní KIS bibliobusom pre obec Beňadikovce, a to od 1.2.2015. Upravený
bol pracovný čas pre zamestnancov bibliobusu z dôvodu úprav harmonogramu trás.
Napísaný bol Návrh na vyradenie opotrebovaných dokumentov zo skladu
Bus – 700 kn.j. V rámci publikačnej činnosti boli publikované články o činnosti za
úsek metodiky a bibliobusu v regionálnych novinách.
V rámci referenčných služieb knižnice boli spracované odpovede pre
študentku VŠ na tému Publikačné služby knižnice. Formou mailovej komunikácie
(5) boli vybavené požiadavky čitateľov bibliobusu. Prostredníctvom emailu bola
spropagovaná na všetkých ZŠ v našom regióne (8 ZŠ) súťaž Podtatranský školák,
ktorú organizovala Podtatranská knižnica v Poprade. Školy dostali v prílohe emailu
všetky potrebné informácie o možnostiach zapojiť sa do súťaže o najlepší školský
časopis v Prešovskom a Košickom kraji.

Ostatná činnosť


v Týždni slovenských knižníc úsek metodiky pripravil aktivity k 200. výročiu
narodenia Ľ. Štúra pre dve ZŠ v regióne - pre žiakov zo ZŠ Cernina a ZŠ
Vyšný Orlík bolo pripravené pásmo venované Ľudovítovi Štúrovi spojené
s premietnutím videonahrávky o jeho živote a diele, 31 účastníkov
 v rámci podujatia Leto s knihou bola zrealizovaná tvorivá dielňa ČARUJEME
RUKAMI – výroba záložiek so žiakmi svidníckych škôl
 zabezpečené a zrealizované boli podujatia vo vybraných ZŠ v regióne (ZŠ
Rovné a ZŠ Cernina, počet účastníkov 50), a to v rámci podujatia Celé
Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, na ktorých sa deťom čítali rozprávky,
zadávali hádanky a mikulášskym prekvapením pre žiakov bolo zápisné do
bibliobusu bez poplatku. Hosťom podujatia v základných školách bola
regionálna autorka Eva Kačurová Briňarská. Podujatia venované čítaniu
prebiehali aj v Podduklianskej knižnici, na ktorých sa zúčastnili žiaci
svidníckych ZŠ
 propagovanie aktivít knižnice prostredníctvom celoslovenského webového
portálu Tlačová agentúra knižníc http://tak.dokniznice.sk/ - pridaných 6
pozvánok
 aktualizovanie informácií a štatistických prehľadov na webovej podstránke
knižnice
 spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných oddelením služieb
 výpomoc pri výpožičkách v centrálnej požičovni, na úseku hudobnom
a umenovednej literatúry, podiel na službách v sobotu podľa rozpisu služieb
 zakladanie knižničných dokumentov z bibliobusu v sklade podľa piktogramov
 xerokópie rôznych oznámení a plagátov pre bibliobus
 vykonávanie priebežnej finančnej kontroly za 1. - 4. Q 2015
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spracovaný menný zoznam členov v SSK a úhrada príspevkov za rok 2015
(za PK 4 členovia)
zo zoznamu neaktívnych čitateľov vyhľadávanie tých, ktorí majú na konte
nevrátené knihy.
upratovanie priestorov kancelárie úseku metodiky a v sklade bibliobusu
kooperácia 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

V rámci edičnej činnosti na úseku metodiky boli vydané plány a iné
neperiodické publikácie:

OČIPKOVÁ, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2014.
Svidník : Podduklianska knižnica, 2015. 33 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2015. Svidník : Podduklianska knižnica,
2015. 16 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 1 (2015).- 17 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 2 (2015).- 22 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 3 (2015).- 24 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 4 (2015).- 22 s.
Účasť na poradách, školeniach a seminárov týkajúcich sa metodickej činnosti:
Metodický seminár regionálnych metodikov Prešovského kraja
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 31.3.2015
účastníci: Očipková, Mičáková
Metodický seminár metodikov a knihovníkov verejných knižníc Prešovského kraja
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 21.10.2015
účastníci:Očipková, Prochyrová
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2.3.2 Úsek bibliobusu
Knižnično-informačné služby pre obce svidníckeho regiónu poskytoval jeden
bibliobus, a to podľa platného harmonogramu trás v dvojtýždňových intervaloch v
okrese Svidník a okrese Stropkov. V okrese Svidník sa poskytovali služby v nepárny
kalendárny týždeň a v okrese Stropkov v párny
kalendárny týždeň. Obciam
spadajúcim k mestu Giraltovce sa poskytovali knižnično-informačné služby každú
stredu.
Knižničné a informačné služby boli poskytované celkovo v 60 obciach (+ jedna
zastávka v meste pre II. ZŠ Svidník), z toho v 33 obciach svidníckeho okresu, v 26
obciach stropkovského okresu a v 1 obci v okrese Medzilaborce (Repejov).
Od 1.2.2015 bola uzatvorená zmluva o poskytovaní KIS s obcou Beňadikovce
v okrese Svidník, a to na žiadosť starostu obce.

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 BYSTROHLÁVKOVO
pripraviť pre čitateľov a návštevníkov ďalšie aktivity – informačné výchovy,
slávnostné zápisy nových čitateľov, exkurzie, hádanky
zúčastniť sa na podujatí LETO S KNIHOU v priestoroch PK
propagovať okresné súťaže organizované Podduklianskou knižnicou – Z ríše
rozprávok
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
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 2015 zaregistroval 456
používateľov, z toho 292 detských používateľov. Plán bol splnený na 114 %. Index
97,85.
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Z ročného plánu 20 000 výpožičiek bibliobus evidoval 17 840 výpožičiek.
Plán výpožičiek bol splnený na 89,20 %. Index 78,78.
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa predstavuje (z 20 071) 0,89 výpožičiek, na
1 registrovaného používateľa predstavuje 39,12 výpožičiek. Bibliobus v roku 2015
navštívilo celkom 4 266 osôb.
Plán používateľov v roku 2015 bol splnený. V porovnaní s rokom 2014 sme
zaznamenali minimálny pokles v počte registrovaných používateľov (o 10 menej).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom je počet výpožičiek nižší o 4 805. Plán
výpožičiek nebol splnený, čo ovplyvnila absencia bibliobusu na trasách (pozri nižšie
Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu).

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









informačná výchova pre žiakov základných škôl v regióne v počte 8
(ZŠ Breznica, ZŠ Cernina, ZŠ Ladomirová, ZŠ Rovné, ZŠ Bukovce a 3x v ZŠ
Chotča)
slávnostné zápisy do bibliobusu v počte 9
hádankárske súťaže v počte 14
štvrťročná súťaž Bystrohlávkovo
Leto s knihou – podujatie na podporu čítania
exkurzie do bibliobusu v počte 6
nástenky v počte 22
výstavky v počte 12

V rámci Týždňa slovenských knižníc boli uskutočnené tieto aktivity:








informačné výchovy spojené so slávnostným zápisom do bibliobusu
výstavka KNIHY NA ODDYCH
UHÁDNEŠ MA? – hádanky pre žiakov ZŠ Rovné
ZABAVME SA S HÁDANKAMI – hádanky pre žiakov ZŠ Chotča
exkurzie
zápisné do bibliobusu zdarma a odpustenie upomienok
burza vyradených kníh

V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 48 podujatí s účasťou 529
účastníkov.

Ostatná činnosť



prostredníctvom bibliobusu zabezpečená donáška kníh (MVS) pre Mestskú
knižnicu v Giraltovciach v počte 11.
donáška zvukových kníh do domu v počte 1.
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doručenie plagátov na základné školy v okrese Svidník s ponukou zapojiť sa
do výtvarnej súťaže Z ríše rozprávok, ktorú organizuje Podduklianska
knižnica.
roznášanie materiálov pre obecné úrady - oznámenia, faktúry a pod.
poskytovanie informácií v počte 171.

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
V roku 2015 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (66x) boli tieto
prevádzkové dôvody:




oprava motora
STK vozidla
Dovolenka, PN vodiča

3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Úlohy oddelenia bibliografie a reg. literatúry 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 a na referenčné digitálne služby.
Ťažiskovou úlohou bolo 40. výročie práce s regionálnou literatúrou
v Podduklianskej knižnici vo Svidníku spojené s výstavou regionálnych dokumentov
a sprievodnými kultúrno-výchovnými podujatiami.
V roku 2015 do oddelenia boli získané regionálne dokumenty darom od
používateľov a spoločenských organizácií v počte 80 kn. j., z toho 1 diplomová,1
bakalárska práca a 1 CD.
V oddelení sa budovala súbežná článková regionálna databáza regiónu
Svidník (okres Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21.
Za rok 2015 do systému Virtua – články bolo spracovaných a do produkčnej
databázy súborného katalógu Slovenskej národnej knižnice Martin zaslaných 1212
záznamov (oproti roku 2014 je to nárast o +122 záznamov) V súvislosti s tým sa
excerpovalo 11 periodík, z toho 6 regionálnych, 2 dvojtýždenníky: Naše novinky –
Svidník, Naše novinky -Stropkov, 1 krajský denník (Korzár : denník Prešovského
kraja), týždenník Bardejovský Korzár (od 12.5.2015 zmena názvu na Prešovské
noviny) a 1 celoslovenské periodikum (Mot’or).
V systéme Virtua sa redigovala prekonvertovaná regionálna databáza okresu
Svidník za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 32 záznamov.
K 31.12.2015 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 20 802
záznamov.
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3.1 Práca s používateľmi
Poskytovali sa regionálne informácie používateľom častokrát na témy so
širším chronologickým záberom, bibliografické a faktografické informácie
a konzultačné služby. Z regionálnych informácií hodno spomenúť informácie na
témy, ako napr. koledy na Makovici, dejiny obcí v okrese Svidník, optanti z okresu na
Ukrajinu, dejiny kúpeľov v Šarišskom Štiavniku, súčasní regionálni spisovatelia
okresu Svidník, manažment v cestovnom ruchu v okrese, dejiny okresu Svidník do I.
svetovej vojny a po nej, Židia v okrese Svidník, dejiny drevených chrámov v okrese,
profily významných osobností z okresu Svidník, oslobodenie Svidníka, prihraničná
spolupráca mesta Svidník s Poľskou republikou, mikroregióny v okrese Svidník,
dejiny drevených kostolíkov, okres Svidník v dobovej tlači, spolupráca mesta Svidník
s Poľskom, povojnový rozvoj okresu Svidník, dejiny náboženských konfesií v meste
Svidník, mikroregióny v okrese a pod. Celkom bolo v roku 2015 poskytnutých 334
regionálnych informácií (oproti roku 2014 nárast o +95 informácií), z toho bolo
poskytnutých 75 referenčných digitálnych služieb (citácia kníh, knihy na rozličné témy
regionálneho charakteru a pod.).
Služby oddelenia využilo 347 návštevníkov (za uvedené obdobie v roku 2014
nárast o +108 návštevníkov), ktorí si požičali 1204 knižničných dokumentov
absenčne a 98 dokumentov prezenčne, čo spolu predstavuje 1302 výpožičiek (oproti
roku 2014 nárast o +729 výpožičiek).
Služby oddelenia využívali žiaci základných škôl, študenti stredných
a vysokých škôl, historici, kronikári, archivári, pedagógovia, folkloristi a ostatní
záujemcovia.

3.2 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského
samosprávneho kraja
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, 12.2.2015, účastníci: Emília Kudlová
Prešovský bibliografický deň. Metodický seminár
Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity
v Prešove, 9.9.2015,
účastníci: Emília Kudlová, Nadežda Mičáková, Ľubomíra Oberstová
V rámci 1. ročníka kultúrneho podujatia Leto s knihou sa oddelenie
bibliografie a reg. literatúry podieľalo zorganizovaním a uskutočnením vedomostnej
súťaže Svidník a okolie, na ktorej sa zúčastnilo 74 súťažiacich zo základných škôl
mesta Svidník. Súťaž bola spojená s výstavkou regionálnej literatúry pod
rovnomenným názvom.
Pri príležitosti 40. výročia práce s regionálnou literatúrou v PK sa uskutočnili
tieto podujatia:
V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja (27.10.2015) bola
sprístupnená v PK výstava Môj región – výstava regionálnej literatúry a regionálnych
dokumentov rôznej typológie pri príležitosti 40. výročia práce s regionálnou literatúrou
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v PK, spojená s výkladom a krátkymi mini súťažami. Okrem širokej verejnosti výstavu
navštívili žiaci základných škôl v meste Svidník, a to:
žiaci dejepisného krúžku ZŠ, Karpatská Svidník (2.11.2015), počet žiakov: 17
žiaci 3. roč. ZŠ, 8. mája Svidník (19.11.2015), počet žiakov: 32
žiaci 3. roč. ZŠ, 8. mája Svidník (24.11.2015), počet žiakov: 46 (dvojhodinovka)
žiaci 7.-8. roč., ZŠ, 8. mája Svidník (30.11.2015), počet žiakov: 47 (dvojhodinovka)
Celkom výstavu, ktorá trvala do 30.11.2015, navštívilo vyše 200 návštevníkov,
z toho 142 žiakov základných škôl v meste Svidník.
Čo vieš o okrese Svidník – vedomostná súťaž pre žiakov dejepisného krúžku
ZŠ, Karpatská Svidník (2.11.2015), počet žiakov: 17
Prechádzky ulicami môjho rodného mesta – zážitkové vyučovanie v rámci
hodiny zemepisu a dejepisu pre žiakov 8. roč. Základnej školy, Komenského,
Svidník, ktoré sa uskutočnilo formou elektronickej prezentácie rovnomennej
bibliografie, ktorú formou CD spracovala a zostavila Nadežda Mičáková z odd.
doplňovania a spracovania knižničných fondov PK Svidník, a bolo spojené s
výkladom (4.11.2015), počet žiakov: 28; pre žiakov 6,-7. roč. Spojenej školy –
Základná škola Svidník (16.11.2015), počet žiakov: 40 (dvojhodinovka); pre žiakov
5.-6. roč. ZŠ, 8. mája Svidník (22.12.2015), počet žiakov: 40 (dvojhodinovka). Spolu
sa podujatie uskutočnilo 3x.

Ďalšie kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia:
Oddelenie bibliografie a reg. literatúry pripravilo a nainštalovalo výstavu
Ludvík Svoboda 25.11.1897-20.9.1979 - 120. výročie narodenia pri príležitosti
slávnostnej akadémie k 120. výročia jeho narodenia. Organizátorom akadémie bolo
Mesto Svidník a jedným zo spoluorganizátorov bola Podduklianska knižnica vo
Svidníku.
Hodiny bibliografie (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 regionálnej literatúry. Podujatie sa uskutočnilo 2x (14.12.2015, počet
študentov: 30; 15.12.2015, počet študentov: 30), spolu pre 60 študentov.
V oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sa uskutočnili dve exkurzie
študentov stredných škôl, a to:
študenti Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána Svidník (14.10.2015,
počet študentov: 22); študenti Stredného odborného učilišťa technického Svidník
(21.10.2015, počet študentov: 21)
V roku 2015 oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry uskutočnilo 15
kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí, z toho 2 výstavy. Na podujatiach sa
zúčastnilo 518 návštevníkov.
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3.3 Publikačná a propagačná činnosť knižnice
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách
uverejnených 119 článkov a informácií o činnosti knižnice, z toho pracovníci
publikovali 96 článkov.
V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j. v Slovenskom rozhlase – redakcia
národnostne – etnického vysielania Košice a v Rádiu Regina bolo odvysielaných 11
informácií o aktivitách knižnice, v Televízii Markíza 1 informácia, v RTVS STV2
v rámci programu Rusínsky magazín a Ukrajinský magazín bolo odvysielané 5
informácií týkajúce sa podujatí v rámci Rusínskeho festivalu vo Svidníku a 61.
Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku a ostatných kultúrno-výchovných
podujatí, ktoré sa uskutočnili v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Celkom bolo
o aktivitách knižnice publikovaných a uverejnených 136 informácií.

Ostatná činnosť





do časopisu Poddukliansky knihovník (č. 1,2,3,4) v roku 2015 bolo
spracovaných 8 príspevkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti
a Oddelenie ako ho (ne)poznáte
účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu)
vyplnenie dotazníka pre regionálne knižnice „Pasportizácia regionálnych
bibliografických databáz“
na základe e-mailu oddelenia bibliografie Podtatranskej knižnice v Poprade
bola e-mailovou formou (3.3.2015) spropagovaná na všetkých základných
školách okresu Svidník a okresu Stropkov krajská súťaž o najlepší školský
časopis v Prešovskom a Košickom kraji Podtatranský školák, ktorú
organizovala Podtatranská knižnica v Poprade

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry,
oddelenie doplňovania, spracovávania a ochrany knižničného fondu a úsek metodiky
a bibliobusu.
bibliografické materiály:
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Povedané sa zabudne, napísané sa zapamätá :
odporúčajúca bibliografia. Svidník : Podduklianska knižnica, 2015. 88 s..- spracované
v elektronickej podobe – CD
KUDLOVÁ, Emília. Obecná samospráva v Poľsku. Svidník : Podduklianska knižnica,
2015. 2 s..- (súpis literatúry spracovaný na požiadanie, 22 záznamov + vyhotovenie
xerokópií z internetu k uvedenej bibliografii s priloženou citáciou)
KUDLOVÁ, Emília: Ochotnícky divadelný súbor Ondavan 2009-2015 :bibliografia
článkov v periodikách. Svidník : Podduklianska knižnica, 2015. 2 s..- (bibliografia
spracovaná na požiadanie používateľa, 13 zázn. + vyhodnotenie xerokópií
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príslušných článkov z regionálnych periodík na základe spracovanej bibliografie
s priloženou citáciou)
KUDLOVÁ, Emília: Svidnícky región v tlači 2014/2015 (elektronická regionálna
článková databáza spracovaná v systéme Virtua)
iné neperiodické materiály:
[MIČÁKOVÁ, Nadežda – KUDLOVÁ, Emília – TCHIROVÁ, Kristína]: Ludvík
Svoboda pojem, symbol i legenda 25.11.1895 – 20.9.1979. Svidník : Mesto Svidník ;
Podduklianska knižnica, 2015..- [Biografický leták]. Vydalo Mesto Svidník
a Podduklianska knižnica vo Svidníku pri príležitosti 120. výročia narodenia arm. gen.
Ludvíka Svobodu (spracované pre účastníkov slávnostnej akadémie)
OČIPKOVÁ, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2014.
Svidník : Podduklianska knižnica, 2015. 33 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2015. Svidník : Podduklianska knižnica,
2015. 16 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 1 (2015).- 17 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 2 (2015).- 22 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 3 (2015).- 24 s.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
knižnica.- Roč. 6, č. 4 (2015).- 22 s.

5 ĎALŠIE ÚLOHY
5. 1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
Zoznam podujatí:
a/ pre zamestnancov
1. Aplikácia elektronického kontraktačného systému (EKS) v procese verejného
obstarávania - školenie Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
16.01.2015
účastníci: Ľubomíra Oberstová
Nadežda Mičáková
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2. Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského
samosprávneho kraja, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou,
12.2.2015,
účastníci: Emília Kudlová
3. Metodický seminár regionálnych metodikov Prešovského kraja.
KPOH v Prešove, 31.3.2015
účastníci: Bc. Ľudmila Očipková
Nadežda Mičáková
4. Prešovský bibliografický deň 2015 – metodický seminár Slovenská národná
knižnica Martin, Univerzitná knižnica PU Prešov, 9.9.2015
účastníci: Emília Kudlová
Nadežda Mičáková
Ľubomíra Oberstová
5. Metodický seminár metodikov a knihovníkov verejných knižníc Prešovského
kraja, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 21.10.2015
účastníci:Bc. Ľudmila Očipková,
6.

Školenie pracovníkov regionálnych knižníc.
KPOH v Prešove, 24.11.2015
účastníci: Nadežda Mičáková
Halina Slotová
Bc. Svetlana Hajduková

Šiesti zamestnanci PK sa zúčastnili na 6 vzdelávacích podujatiach,
poradách, školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom,
SNK Martin, metodickými pracoviskami, SSK a ďalšími knižnicami.

5.2 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 7 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.
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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.

5.3 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 a regionálnej literatúry sú k dispozícii 4 čitárenské
miesta, na úseku pre deti 12 čitárenských miest, na oddelení služieb čitateľom 4
čitárenské miesta a na úseku hudobnom a umenovednej literatúry 15 čitárenských
miest, z nich 7 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.
Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2015 činí 93 430 kn. j., ktoré sú
spracované automatizovane. Z celkového fondu knižničných dokumentov knižnica
má vo voľnom výbere 64 946 kn.j.

5.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31.12.2015 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
54 rokov. Priemerná mzda za rok 2015 činila 748.- €.
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5.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácia MK SR na projekty
S knihou nie si nikdy sám - dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Akvizícia knižníc. Hodnota
6 500.- €
Aj čitateľský preukaz je vizitkou knižnice - obstaranie hmotného majetku
v intenciách bežných výdavkov – tlačiareň kariet datacard na výrobu plastových
čipových kariet, notebook + softvér na výrobu plastových čipových kariet, fotoaparát
+ statív, stôl, stolička v hodnote 3 800.- € - projekt nebol podporený
Didakticko-prezentačná technika v knižnici - obstaranie hmotného majetku
v intenciách bežných výdavkov – PC zostavy + softvér 8 ks, interaktívna tabuľa 1 ks,
multifunkčné a kopírovacie zariadenie 1 ks, dataprojektor 1 ks, notebook 1 ks
v hodnote 11 400.- € - projekt nebol podporený
Kultúrne poukazy 2015 - 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 233.- €
Dotácia z Mestského úradu Svidník
Mestský úrad Svidník – finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- €

Knižné dary od:
Zväz ukrajinských spisovateľov žijúcich na Slovensku
Zväz spisovateľov Ukrajiny
Kalligram Bratislava
Knižničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi
kníh (Ivan Jackanin, Volodymyr Barna, Jaroslav Džoganík) a čitateľmi stacionárnej
knižnice a bibliobusu.

5.6 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).
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5.7 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 2015 prostredníctvom jedného
bibliobusu.

6 ČINNOSŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC V REGIÓNE
SVIDNÍK
6.1

OKRES SVIDNÍK

6.2

OKRES STROPKOV

7 ROZBOR HOSPODÁRENIA
7.1 Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného
obdobia
Bežné výdavky
Schválený rozpočet :
Upravený rozpočet :

250 500,- €
308 165,- €

-

Výdavky celkom 952/09/K/2015

-

Výdavky celkom 1371/20/K/2015

-

Výdavky celkom 2293/32/K/2015

-

Výdavky celkom 2590/33/k/2015

36 000,- € /úprava okolia/
6 500,- € /MK SR – nákup kníh/
14 932,- € /hmotná zainteresovanosť/
233,- € /kultúrne poukazy/

Kapitálové výdavky
Upravený rozpočet:

20 000,- €
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Rozpočet bol upravený o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
vo výške 10 273,- € .
Kapitálový transfer na kúpu osobného motorového vozidla.

Plnenie príjmov

7.2

Príjmy z rozpočtu PSK /v €/:
-

bežný transfer

-

kapitálový transfer

Schválený
241 017,-

Upravený

Skutočnosť

291 949,-

291 949,-

100

20 000,-

20 000,-

100

Schválený Upravený Skutočnosť
Príjmy z vlastných zdrojov:
- z toho
z prenájmu /212003/
za porušenie ostatných
predpisov
-upomienky za nedodržanie
výpožičných lehôt./222003/
za predaj služieb /zápisné,
rešerše, MVS, internet,
videopožičovňa, príspevok od
OÚ na činnosť bibliobusov/
/223 001/
z dobropisov

%

%

9 483,-

13 724,20

144

1 400,-

1 238,28

85

-

2 514,64

8 083,-

9 396,20

116

575,08

Podiel príjmov z vlastnej činnosti k celkovým príjmom činí 4,7 %.

7.3

Čerpanie výdavkov

610 - Výdavky na mzdy

152 737,65 €
138 256,77 z PSK
14 480,88 z vlastných

Činnosť PK zabezpečuje 17 zamestnancov, z toho 12 pedagogických a 5
nepedagogických. PK ako jediná na Slovensku poskytuje služby vidieckemu
obyvateľstvu bibliobusom.
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Tarifná mzda v €

Osobné
príplatky v €

Zamestnanci
z PSK

Pedagogickí

z vlast.

69 087,- 14 480,-

Nepedagogickí 29 925,Spolu

99 012,- 14 480,-

z PSK

Príplatky za
riadenie v €

z
vlast.

z PSK

Odmeny v €

z vlast.

z PSK

10 232,-

1 956,-

14 480,-

5 917,-

460,-

6 200,-

16 149,-

2 416,-

20 680,-

z
vlastn.

Priemerná mzda za rok 2015 bola vo výške 748,- €.
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa

55 674,26 € /z PSK/
z PSK

621

Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne

13 938,90

623

Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní

1 613,30

625 - Poistné do Sociálnej poisťovne

40 122,06 € /z PSK/
z PSK

625001
625002
625003

nemocenské

1 981,21

starobné

21 369,88

úrazové

1 220,26

625004 Invalidné
625005
625007

z vlastných

3 949,80

v nezamestnanosti

1 471,19

do rezervného fondu

7 249,72
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z vlastných

627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

2 880,- € /z PSK/

Zamestnanci PK sú poistení v DDP TATRY SYMPATIA v počte 16. Organizácia
každému zamestnancovi mesačne prispieva sumou 15,- €.
630 – Výdavky na tovary a služby
630 – Výdavky na tovary a služby
PSK/

97 887,97 € /z PSK/
32 323,61 € /z

Skutočnosť k 31.12.2015
z toho
VÚC
Vlastné
Rozpočet €
Celkom €
€

630 spolu
631
632
633
634
635
636
637

97 885
1 505
12 428
9 011
17 631
4 231
430
52 649

97 887
1 505
12 429
9 011
17 631
4 231
430
52 650

97 887
1 505
12 429
9 011
17 631
4 231
430
52 650

%

€

%

100
100
100
100
100
100
100
100

631 – cestovné náhrady
631001 - tuzemské

1 504,90 € /z PSK/

Bolo vykonaných 358 služobných ciest za účelom školení, porád a nákupu literatúry.
Taktiež denne boli vykonávané služobné cesty bibliobusom a to jeden vodič a jedna
knihovníčka po určených trasách regiónu.

632 – energia, voda a komunikácie
632001 – energie
7 601,30 € /z PSK/
/vykurovanie knižnice je na plyn z vlastnej plynovej kotolne, kde platby sú
realizované na základe splátkového kalendára/
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632002 – vodné a stočné

610,62 € z /z PSK/

632003 – poštové a telekomunikačné služby
2 637,72 € /z PSK/
/za telefóny, mobil, spotreba poštových známok a sprístupnenie internetu pre
používateľov knižnice za poplatok, ktorý sa premieta do tržieb/
632004 – komunikačná infraštruktúra
/VUCNET/

1 577,40 € /z PSK/

633 – materiál
633 001 – interiérové vybavenie
/zakúpenie kancelárskeho kresla, stoličiek, koberca/

667,33 € /z PSK/

633 002 – výpočtová technika
/počítač a tlačiareň/

484,13 € /z PSK/

633 006 – všeobecný materiál
/nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, tonerov a pod./

959,21 € /z PSK/

633009 – knihy a časopisy
MK SR

6 901,97 € /z PSK/
6 733,- € /z PSK/

634 – dopravné
634001 – palivá a mazivá

8 714,61 € /z PSK/

/spotreba 5 828,95 l nafty bibliobusom, ktorý za rok 2 015 najazdil 16 001 km
a spotreba 1 443,01 l benzínu služobným autom, ktoré najazdilo 20 575 km./
634002 - servis, údržba a opravy

6 715,09 € /z PSK/

/ opravy bibliobusu a služobného auta /

634003 – poistenie
1 554,23 € /z PSK/
/havarijné a zákonné poistenie služobného auta a bibliobusu/
634005 – karty, známky, poplatky , mýto
647,78 € /z PSK/
/diaľničná nálepka pre služobné motorové vozidlo a mýto – bibliobus/
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635 – rutinná a štandardná údržba
635002 – údržba výpočtovej techniky
/webhosting/

63,85 € /z PSK/

635009 – údržba softwaru
/iSPIN, PAM/

4 167,67 € /z PSK/

636 – nájomné za nájom
636001 – nájomné za nájom budov, objektov alebo častí
/prenájom parkoviska na parkovanie bibliobusu/
636002 – prevádzkových strojov, prístrojov
/za prenájom poštového priečinka na pošte/

376,32 € /z PSK/
54,- € /z PSK/

637 – služby

637004 – všeobecné služby
39 504,94 € /z PSK/
/overenie, deratizácia, činnosť technika PO, PZS, kontrola
a čistenie komína, vytlačenie Knihovníka, úprava areálu knižnice/
637012 – poplatky, odvody
/ bankové poplatky, prihasenie vozidla/l
637014 – stravovanie
/príspevok 55 % z 3,20 € na stravu zamestnancom/

485,37 € /z PSK/
9 116,44 € /z PSK/
771,96 € /z PSK/

637015 - poistne
/poistenie majetku/
637016 – prídel do sociálneho fondu
/odvod 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd /

2 053,76 € /z PSK/

637035 – dane
717,37 € /z PSK/
/ daň z prenajatých priestorov vo výške 325,16 €,
koncesionársky poplatok 205,21 € a miestny poplatok za komunálny
odpad 187,- € /
642006 – transfery na členské príspevky
130,- € /z PSK/
členský poplatok Spolku slov. knihovníkov a Asociácia knižníc so
súhlasom zriaďovateľ
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7.4

Záväzky a pohľadávky

Podduklianska knižnica vo Svidníku k 31.12.2015 neeviduje žiadne záväzky.

Pohľadávky k 31.12.2015 vo výške

103,19 €

z toho:
* 33501 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín
* 33503 – pohľadávky voči zamestnancom - nafta
* 33504 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín
/pohľadávky predstavujú zostatok nafty v nádrži
služobného auta/

7.5

21,99 €
52,24 €
28,96 €

bibliobusu a benzínu

v nádrži

Fond sociálny:
880,93 €
2 053,76 €
2 276,81 €
657,88 €

PS k 01.01.2015
Tvorba
Použitie
KS k 31.12.2015

Tvorbu FS predstavuje 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd. Fond bol použitý
na príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 0,59 € na jedno jedlo.
Zostatok fondu je finančné krytý.

7.6

Účelové prostriedky

V roku 2015 boli pridelené účelové prostriedky na úpravu okolia areálu knižnice vo
výške 36 000,- €, kde práce boli realizované v IV. Q 2015 .Taktiež bol pridelený
kapitálový transfer vo výške 20 000,- € na nákup osobného motorového vozidla, kde
kúpa auta bola realizovaná v IV. Q 2015.
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ZÁVER

Podduklianska knižnica v hodnotenom období pristupovala k plneniu
úloh s plnou zodpovednosťou. 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
skvalitňovala svoje služby, modernizovala zariadenie a vybavenie knižnice,
vybudovala pri budove PK terasu – letnú čitáreň s detským ihriskom, a to
všetko s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre návštevníkov knižnice.

Vo Svidníku 28.1.2016
Spracovala: Bc. Ľudmila Očipková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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