ÚVOD
Podduklianska kniţnica vo Svidníku (ďalej PK alebo kniţnica) je regionálna
kniţnica, ktorá plní funkciu okresnej a mestskej kniţnice. Pôsobí ako kultúrno-výchovné,
vzdelávacie, koordinačné, metodické, bibliografické a informačné centrum v rámci svojho
regiónu. Zabezpečuje kniţnično-informačné sluţby aj v obciach regiónu Svidník formou
mobilnej kniţnice - bibliobusu.
Svojou širokospektrálnou činnosťou kniţnica umoţňuje sústavné a dostupné kultúrne
vyţitie, zabezpečuje komunitné stretnutia a celkovo vedie k vyššej kvalite ţivota jednotlivca
a hlavne pre obyvateľov mesta, okresu i regiónu zabezpečuje primárnu poţiadavku –
všeobecnú dostupnosť k dokumentom a informáciám.
Kniţnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja. V roku 2012 PK jednotlivé úlohy realizovala nasledovne:

1 PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH
1.1 RIADENIE KNIŢNICE
Riadenie kniţnice bolo zabezpečené podľa platného Organizačného poriadku.
Kniţnica 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 ŤAŢISKOVÉ ÚLOHY
V roku 2012 PK svoju pozornosť sústredila na plnenie úloh vyplývajúcich
z poţiadaviek zriaďovateľa, zo záverov odborných porád a interných potrieb.
V Zmysle Zákona o kniţniciach č. 183/2000 § 13 Práva a povinnosti kniţnice odst. 3
a Vyhlášky MK SR č. 421/2003 sa v dňoch 25.6.2012 – 13.7.2012 uskutočnila revízia
kniţničného fondu.
V uvedenom období kniţnica získavala, spracovávala, uchovávala, ochraňovala
univerzálny kniţničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytovala komplexné
kniţničné, informačné a bibliografické sluţby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.
Sprístupňovala súbeţnú regionálnu bibliografiu a plnila úlohy spojené s koordináciou
bibliografickej činnosti v regióne.
Aj naďalej sa budovala regionálna databáza článková v systéme Virtua pre súborný
katalóg Slovenskej národnej kniţnice (ďalej SNK) v Martine. Pracovalo sa na návrhoch
regionálnych korporatívnych autorít okresu Svidník pre SNK Martin.
Poskytovala špeciálne kniţnično-informačné sluţby, a to rešeršné, písomné
bibliografické, regionálne informácie, medzikniţničnú výpoţičnú sluţbu, prístup k vonkajším
informačným zdrojom prostredníctvom internetu a kópie kniţničných dokumentov.
V hodnotenom období kniţnica zaregistrovala 2 348 pouţívateľov a dosiahla 72 411
výpoţičiek, z toho 4 655 prezenčných.
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V rámci
kniţnično-informačných
sluţieb
znevýhodneným
pouţívateľom
zabezpečovala donášku kníh do domu. Nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom
sprístupňovala zvukové dokumenty, ktoré získavala v rámci spolupráce so Slovenskou
kniţnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Obyvateľom Zariadenia pre seniorov a
domova sociálnych sluţieb vo Svidníku (ďalej Domov dôchodcov) na vytvorenej pobočke
sprístupňovala kniţničné dokumenty. Vidieckemu obyvateľstvu v regióne poskytovala
kniţničné a informačné sluţby prostredníctvom bibliobusu.
Kniţnica metodicky usmerňovala a poskytovala poradensko-konzultačné sluţby
kniţniciam v okresoch Svidník a Stropkov (spolu 78, z toho 38 telefonických a 40
elektronickou poštou). Spracovala štatistiku za kniţnice v regióne. Od roku 2010 kniţnica
vydáva knihovnícke periodikum Poddukliansky knihovník v printovej i elektronickej forme,
ktorá je sprístupnená na webovej stránke kniţnice.
V roku 2012 sa PK zapojila do celoslovenskej kampane na podporu propagácie
čítania, kníh a kniţníc prostredníctvom registrácie na internetový portál Tlačová agentúra
kniţníc http://tak.dokniznice.sk/. Kniţnica vlastnými príspevkami pridanými na tento portál
propagovala svoje aktivity, čím sa priblíţila viac k svojím čitateľom, tí majú moţnosť
odoberať tieto novinky priamo na svoj mail.
PK koordinovala a kooperovala s kniţnicami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie kniţníc.
Pre občanov mesta i regiónu kniţnica pripravila a zorganizovala kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie podujatia, ktorých bolo uskutočnených 207 s účasťou 5 191 účastníkov.
Kniţnica uskutočnila 4. ročník podujatia JESEŇ S KNIHOU na pešej zóne vo Svidníku a
v rámci neho zaujímavé aktivity zamerané na podporu čítania, propagácie kníh a kniţnice.
Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíţenie významných osobností a kniţničných,
regionálnych i celospoločenských udalostí. PK osobitnú pozornosť venovala aktivitám
organizovaným v rámci Týţdňa slovenských kniţníc, ktorý prebiehal v dňoch 26. marca – 1.
apríla 2012. Pozitívne výsledky v procese výchovnej práce v kniţnici prinieslo systematické
uplatňovanie informačnej prípravy detí a mládeţe v kooperácii so školami. O jednotlivých
podujatiach
kniţnica
pravidelne
informovala
na
webovej
stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanále mesta Svidník a v regionálnych
periodikách.
Kniţnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup kniţného fondu z
Ministerstva kultúry SR vypracovaním projektu na podporu literatúry, kniţnej kultúry
a kniţníc Kniha – prameň poznania a vedomostí a projektu Detský kútik plný zábavy obstaranie hmotného majetku v intenciách beţných výdavkov – zakúpenie Xbox hracej
konzoly, veľkoplošnej televízie a DVD nosičov (3 ks).
Prostredníctvom projektu Kultúrne poukazy kniţnica umoţnila svojim pouţívateľom
uplatniť tieto poukazy pri poskytovaných kniţnično-informačných sluţbách.
Zamestnancom organizácie umoţňovala zúčastňovať sa na odborných poradách, seminároch
a školeniach.
Kniţnica 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,
sluţbám Podduklianskej kniţnice, podujatiam, ale aj aktivitám ostatných kniţníc regiónu. PK
pravidelne aktualizuje internetovú stránku kniţnice www.podduklianskakniznica.sk
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2 HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ
2.1 KNIŢNIČNÉ FONDY
Prioritou kniţnice bolo doplňovanie kniţničných fondov (ďalej KF). Typológiu KF
tvorili knihy a periodiká, ktoré sa doplňovali na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov.
Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF úzko spolupracovalo so
všetkými úsekmi a oddeleniami kniţnice. Zhromaţďovanie kniţničných 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. Kniţničný fond bol nakupovaný v: Slovart
Store Bratislava, I.M.I. Hajík Košice, DECEMBER Bardejov, Ing. I. Lazík Bratislava, TK
Belimex Pezinok, TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA Svidník, Inštitút pre verejné otázky Bratislava,
Ţivot a zdravie Kokošovce a internetových kníhkupectvách Ikar, Pemic, Martinus, Sirion.
Spracovanie KF sa uskutočňuje prostredníctvom Integrovaného kniţničnoinformačného systému Virtua.
Prírastok KF činil 2 283 kn.j., z toho:
-

v PK
v BUS

1 711 kn.j.
572 kn.j.

Prírastok získaný kúpou CK činil 1 914 kn.j., (grant-564, kúpa-1350) t.j. 83,83 %
z celkového prírastku, z toho:
v PK
1 411 kn.j. t.j. 82,47 % z prírastku CK
v BUS
503 kn.j., t.j. 87,94 % z prírastku BUS
Prírastok získaný darom 369 t.j. 16,16 %
17,53%, Bus-69 t.j. 12,06 %)

z celkového prírastku (CK-300 t.j.

Prírastok kniţničného fondu podľa tematických skupín
Graf
NL

odborná literatúra pre dospelých

972

Bel

krásna literatúra pre dospelých

725

Mn

odborná literatúra pre detí

101

M

krásna literatúra pre detí

485

Šp. dok.

špeciálne dokumenty

Spolu

0
2 283
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Percentuálne zloţenie ročného prírastku kniţničného 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.

%

862
461
80
308
0
1 711

50
27
5
18
0
100

110
264
21
177
0
572

19
46
4
31
0
100

SPOLU
kn.j. %
972
725
101
485
0
2 283

43
32
4
21
0
100

Prírastok KF za rok 2012 bol 2 283 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (1 875 kn.j.)
bol väčší o 408 kn.j.
V jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 57 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 grantom
v počte 67 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 52 kn.j.

-

-

Počet zv. na jedného obyvateľa:
v meste (11 528 obyv.) predstavoval 5,46 zv.
v meste a v pobočke BUS (32 125 obyv.) predstavoval 2,91 zv.
v pobočke BUS (20 597 obyv.) predstavoval 1,66 zv.
V porovnaní s minulým rokom v počte zv. na obyvateľa nedošlo k výraznejšej zmene.
Počet zv. na jedného pouţívateľa:
v meste (1 927 pouţív.) predstavoval 32,29 zv.
v meste a v pobočke BUS (2 348 pouţív.) predstavoval 39,88 zv.
v pobočke BUS (421 pouţív.) predstavoval 74,62 zv.
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Prírastky kniţničných jednotiek za roky 2008-2012
graf
Roky
Spolu
Kúpou
Dar
2008
948
526
422
2009
1041
714
327
2010
1072
768
304
2011
1875
1497
378
2012
2283
1914
369

Počet odoberaných periodík činil 42 titulov, z toho v PK 25 titulov a v bibliobuse 25
titulov. Počet exemplárov predstavoval 61, z toho v PK 27 exemplárov a v bibliobuse 33
exemplárov.
Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2008-2012

graf
Roky
2008
2009
2010
2011
2012

Tituly
30
34
35
31
42

Exempl.
55
60
64
56
61
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Finančné prostriedky na nákup kniţničných fondov v €

Spolu

kúpa

granty+dar

KNIHY

15 728.07 €

11 428,07 €

ŠP. DOKUMENTY
TLAČ

-

11 428,07 €

4 000 € (grant)
300 € (dar mesto)
4 300 €

1 473,09 €
17 201,16 €

Nákup kniţničného fondu v € na jedného obyvateľa:
- v meste Svidník a v pobočke BUS (32 125 obyv.) činil 0,53 €
V porovnaní s rokom 2011 (0,44 €) bol zaznamenaný nárast o 0,09 €
Nákup kniţničného fondu v € na jedného pouţívateľa:
- v meste Svidník a v pobočke BUS (2 348 pouţív.) činil 7,32 €
V porovnaní s rokom 2011 (6,10 €) bol zaznamenaný nárast o 1,22 €
Stav kniţničného fondu a jeho % zloţenie podľa tematických skupín

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

%

BUS

%

SPOLU

%

23 310 37,46
20 501 32,95
3 180 5,11
15 226 24,47
62 217

6 998 22,27
10 442 33,24
2 909 9,25
11 068 35,23
31 417

30 308
30 943
6 089
26 294
93 634

32,37
33,05
6,50
28,08

špeciálne dokumenty 2 162 3,43

1 469 4,27

3 631

3,73

Z toho
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Index obratu

odborná lit. pre dosp.
krásna lit. pre dosp.
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
Celkový index

PK

BUS

PK + BUS

0,64
0,89
0,85
0,54

0,06
0,56
0,28
0,57

0,51
0,78
0,58
0,56

(výp. kníh 55 618)
0,89

(výp. kníh 16 793)
0,53

(výp. kníh 72 411)
0,77

Stav kniţničného fondu k 31.12.2012 podľa tematických skupín
graf

NL

odborná literatúra pre dospelých

30 308

Bel

krásna literatúra pre dospelých

30 943

Mn

odborná literatúra pre detí

M

krásna literatúra pre detí

Spolu

6 089
26 294
93 634

2.1.1 Ochrana kniţničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke kniţničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 5 978 opotrebovaných, stratených a nedobytných kn.j. V PK bolo
vyradených 2 459 kn.j., a v bibliobuse 3 519 kn.j.
Vyradená literatúra bola odovzdaná do Zberných surovín nakoľko bola veľmi
poškodená.
Na základe príkazu č. 1/2012 na vykonanie revízie KF bola v dňoch 25.6.2012 –
13.7.2012 uskutočnená riadna elektronická revízia kniţničného fondu v rámci kniţničnoinformačného systému VIRTUA. Fyzická revízia bola vykonaná za účelom zistenia
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skutočného stavu KF so stavom evidovaným v prírastkových zoznamoch. Súčasne s revíziou
bola uskutočnená obsahová previerka kniţničného fondu, na základe ktorej boli vyradené
opotrebované a multiplicitné kniţničné jednotky v počte 3 747 kn.j. O výsledku revízie bude
napísaný záznam, ktorého súčasťou bude zoznam kniţničných jednotiek, chýbajúcich v čase
revízie. Spracovanie zápisu o revízii kniţničného fondu je stanovené na 12.07.2013, kedy má
byť definitívne ukončená revízia za rok 2012.

ZOZNAM REŠERŠÍ ZA ROK 2012
1. Nástroje a metódy merania kvality ţivota
37
2. Rómska mládeţ a drogy, drogová závislosť
35
3. Vyuţitie voľného času mládeţe
63
4. Osobná zabezpečovacia výstroj bezpečnosti a vojenských jednotiek
51
5. Kruhový objazd vo Svidníku
3
6. Obec Lomné
48
7. Optanti
55
8. Sv. Paraskeva
1
9. Reoptanti
9
10. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu ochorenia
61
11. Snahy J. Lajčiaka o presadenie západoeurópskych vplyvov na slovenskú
kultúru koncom 19. a začiatkom 20. storočia
32
12. Prechodové rituály v rodinách
37
13. Vojenské uniformy a výstroj
13
14. VK Slávia Svidník
91
15. Sociálne poradenstvo pre rodiny
40
16. Vyuţitie bábkového divadla na 1. stupni základných škôl
40
17. Vplyv ADOS na kvalitu pacienta v domácom prostredí
97
18. Šikanovanie na základnej škole
39
19. Drogy na základnej škole
51
20. Ošetrovateľská starostlivosť o seniora v domácom prostredí
62
21. Preventívne programy v oblasti duševného zdravia na školách
41
22. Metódy detekcie mutácií u monogénnych ochorení
106
23. Informatika vo vyučovaní. Projektové vyučovanie
78
24. Manaţment regionálnych špecialít v regióne Svidník
69
25. Rekonštrukcia kriminálno-relevantnej udalosti ako súčasť procesu objasňovania
a jej preventívny vplyv na páchateľa
143
26. Nemocnica armádneho generála L. Svobodu vo Svidníku
397
27. Nemocnica vo Svidníku – lekári
103
28. ABC metóda riadenia nákladov vybraného podnikateľského subjektu
62
29. Hodnota ľudského ţivota podľa Biblie: je vraţda a samovraţda správna
83
30. Slovenské kúpele a kúpeľníctvo
16
31. Rečnícky prejav (forma) v didaktike
38
32. Vyuţitie didaktickej techniky v edukačnom procese na odborných školách 60
33. Exkurzia a voľba povolania
53
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34. Voľno časové aktivity ţiakov stredných škôl v okrese Stropkov
35. Meranie výkonnosti procesov a ich vyhodnocovanie
36. Manaţment odborného vzdelávania
37. Policajná kynológia
38. Analýza rizík prepravy rádioaktívneho materiálu cestnou dopravou
39. Psychohygiena na pracovisku učiteľa
40. Mytológia, náboţenstvo a jeho rituály v literatúre
41. Analýza systému financovania a hospodárenia obce
42. Drevené kostoly v Hornom Zemplíne a ich súvislosť s históriou osídlenia

79
62
74
40
60
61
48
23
53

Spolu 2614 záznamov

Ostatná činnosť
-

-

-

propagácia kniţných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 6 plagátov, 10 pozvánok, 3 diplomy a rôzne
oznamy a nadpisy podľa poţiadaviek
prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2012
vypracovanie projektov na rok 2012 - Kniha – prameň poznania a vedomostí, Sluţby
čitateľom ešte kvalitnejšie ako doteraz, Detský kútik plný zábavy, Kultúrne poukazy
a na rok 2013 - Čítam rád, kniha je môj kamarát, Rýchla informácia nad zlato,
Čitateľský preukaz v novom šate
vyraďovanie periodík v bibliobuse a PK
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár kniţníc SR a tieţ
Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o kniţnici za rok 2011
vyúčtovanie poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry Kniha – prameň poznania
a vedomostí, Sluţby čitateľom ešte kvalitnejšie ako doteraz, Detský kútik plný zábavy
priebeţná kontrola Podduklianskej kniţnice za rok 2012 v zmysle Zákona č. 502/2001
Z. z.
vypracovanie rešerší v počte 42, t.j. 2 614 záznamov
prezentácie ku bibliografickým hodinám v kniţnici a citovanie
vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy čitateľov vo VIRTUE
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
aktualizácia zoznamu skladových periodík
deduplikácia záznamov t.j. redukcia multiplicít v databáze Virtua

2.2 POUŢÍVATELIA KNIŢNICE
Na oddelení sluţieb a bibliobusu prístup pouţívateľov ku kniţničným fondom je
umoţnený voľným výberom, okrem príručných fondov a špeciálnych dokumentov, ktoré sa
poţičiavajú iba prezenčne.
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Počet registrovaných pouţívateľov za rok 2012

Pouţívatelia celkom
- z nich deti

PK

BUS

Spolu

Index

1 927
767

421
235

2 348
1 002

93.99
90.51

Z ročného plánu 2 700 registrovaných pouţívateľov kniţnica a bibliobus v roku
2012 evidovali 2 348, čo predstavuje plnenie plánu na 86.96%. Index 93.99. Z celkového
počtu uvedených pouţívateľov detských činilo 87.13%. Index 90.51. Percento
registrovaných pouţívateľov z počtu obyvateľov (32 125) činilo 13,68%.
Registrovaní pouţívatelia vyuţili sluţby kniţnice a bibliobusu v priemere 12.22-krát.
V porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný pokles o 150 pouţívateľov, ktorý
moţno odôvodniť poklesom školopovinných detí.
Pouţívatelia za roky 2008 - 2012
graf
Deti do

Roky
Spolu
15r.
2008
4309
2009
3691
2010
3173
2011
2498
2012
2348

1924
1716
1464
1107
1002

Dospelí
2385
1975
1709
1391
1346

Návštevníkov bolo evidovaných 28 716. Index 96.95.
- z nich v PK
25 368
v BUS-e
3 348
V porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný pokles o 902 návštevníkov.
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Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 2 358 návštevníkov, z nich 488
deti. Celosvetovú počítačovú sieť internet vyuţilo 1 119 návštevníkov, z nich 369 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 8 nevidiacich a slabozrakých
pouţívateľov, ktorí si vypoţičali 409 titulov zvukových kníh (3 280 kaziet) a 67 MP3.
Celkove pobočku navštívilo 110 návštevníkov. Kniţnica Mateja Hrebendu v Levoči robí
pravidelný rozvoz súborov zvukových kníh pre našu pobočku (štvrťročne).
V pobočke v Domove dôchodcov bolo evidovaných 8 pouţívateľov, ktorí si
vypoţičali 120 kníh. Celkovo pobočku navštívilo 52 návštevníkov. Zároveň v pobočke bol
obmenený a doplnený KF (2x), a tak celkový počet kníh v súbore činí 120 zväzkov. Pre
obyvateľov Domova dôchodcov boli zorganizované 4 podujatia.
V rámci individuálnej práce s pouţívateľom boli poskytnuté informácie v počte
1 157, z toho v PK 1 063.
Na poţiadanie pouţívateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu v počte 8.
Na prelome mesiacov jún, júl sa uskutočnila revízia kniţničného fondu, pri ktorej bola
vyradená poškodená a multiplicitná literatúra a bol očistený kniţničný fond.

2.3 VÝPOŢIČKY
Oddelenie sluţieb v budove PK sprístupňuje kniţničné dokumenty a poskytuje
kniţnično-informačné sluţby
na úseku:

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

na oddelení

- bibliograficko-informačných sluţieb - kniţničné dokumenty prevaţne
regionálneho charakteru

v b i b l i o b u s e - pozri kap. 2.5 úsek bibliobusu
Prehľad výpoţičiek za rok 2012

Výpoţičky celkom
z nich pre deti
prezenčné výpoţičky

PK

BUS

Spolu

55 618
11 079
4 655

16 793
7 221
0

72 411
18 300
4 655

Z ročného plánu 75 000 výpoţičiek za hodnotené obdobie kniţnica dosiahla 72 411
výpoţičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 96,54 %. Index 109,6. Neplnenie
plánu môţeme odôvodniť technickou odstávkou systému VIRTUA a serverov KIS3G (v
počte 4x), revíziou kniţničného fondu v období od 25. 6. 2012 do 15. 7. 2012 , rekonštrukciou
priestorov kniţnice a absentovaním bibliobusu na trasách.
Počet výpoţičiek



na 1 obyvateľa 2,25 (súčet obyvateľov mesta Svidník a obyvateľov, kde sa poskytujú
sluţby bibliobusom, ktorý činí 32 125)
na 1 registrovaného pouţívateľa 30,83
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V porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný nárast výpoţičiek o 7 345.

Výpoţičky za roky 2008 - 2012

Deti do

Roky
Spolu
Dospelí
15r.
2008 100 050
39 494
60 556
2009
83 337
29 706
53 631
2010
81 445
23 267
58 178
2011
65 066
16 161
48 905
2012
72 411
18 300
54 111

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované prostredníctvom
MVS v počte 128 zväzkov, iným kniţniciam bolo poţičaných 84 kniţničných dokumentov.
Všetky poţiadavky na MVS boli vybavované elektronicky, prostredníctvom portálu
www.kis3g.sk alebo elektronickou ţiadankou z internetových stránok jednotlivých kniţníc,
ale aj klasickou ţiadankou.
Pouţívateľom kniţnice boli poskytované xerokópie z fondu PK ako náhrada za
výpoţičku.
Sluţby kniţnice pouţívateľom boli sprístupnené v stanovenom výpoţičnom čase,
ktorý činil 48 hodín týţdenne v PK a v bibliobuse v priemere 28 hodín týţdenne.

2.4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie
pouţívateľov kniţnice i obyvateľov mesta, okresu i regiónu patrilo popri základnej kniţničnej
činnosti k výrazným aktivitám kniţnice. Jednotlivé podujatia boli zamerané na priblíţenie
významných osobností a kniţničných, regionálnych i celospoločenských udalostí.
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V hodnotenom období oddelenie sluţieb a bibliobusu uskutočnilo 207 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 5 191 účastníkov. Bolo vyhotovených 40 násteniek (27 PK)
a inštalovaných 25 výstaviek (19 PK).
O jednotlivých podujatiach kniţnica pravidelne informovala na webovej stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanále mesta Svidník a v regionálnych
periodikách.

Zoznam podujatí organizovaných v Týţdni slovenských kniţníc
26. marca – 1. apríla 2012:
-

ČITATEĽSKÝ MARATÓN –pre ţiakov základných škôl
BEREZNEVA STEŢKA DO TARASA – literárno-hudobné pásmo
O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM SRDCOM – záţitkové čítanie pre deti MŠ
NEVIDIACI SVET – beseda s nevidiacou N. Muščíkovou pre študentov Gymnázia
blahoslavenej Matky Terezy
Z RÍŠE ROZPRÁVOK – vyhodnotenie výtvarnej súťaţe
MATERINSKÝ JAZYK RUSÍNOV NA ZAČIATKU 21. STOROČIA –
prednáška A. Pliškovej z Prešovskej univerzity
Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY : Ľ. ŠTÚR – hodina
slovenskej literatúry pre študentov SOŠ-technickej

Počas celého týţdňa bol v kniţnici zdarma zápis nových čitateľov, zníţené poplatky za
internet a odpustené upomienky.

BESEDY, SÚŤAŢE, ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIA A ODPOLUDNIA A INÉ
PODUJATIA PRE DETI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

















ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE – pre ţiakov ŠK v počte 2
TROJRUŢA – čítanie rozprávky na pokračovanie, pre ţiakov ŠK
DANKA A JANKA – beseda pre ţiakov ZŠ
BUDEME SI ČÍTAŤ – ţiaci ŠK si čítajú rozprávky
TROJRUŢA – beseda pre ţiakov ZŠ v počte 2
H.CH. ANDERSEN A JEHO ROZPRÁVKY – beseda pre ţiakov ZŠ
UŢ HO VEZÚ! – beseda pre ţiakov ZŠ
Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY – beseda pre ţiakov ZŠ, v počte 2
EXKURZIE DO KNIŢNICE – v počte 2
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV DO KNIŢNICE, v počte 8
ČITATEĽSKÝ MARATÓN – čitateľská súťaţ pre ţiakov ZŠ
PREDŠKOLÁCI, MALÍ ŢIACI – besiedka pre deti MŠ
ROZPRÁVKOVÝ POKLAD – besiedka pre deti MŠ
ROZPRÁVKY PRE MÚDRE HLÁVKY – ţiaci ŠK čítajú rozprávky
TVOJ SVET – beseda pre ţiakov ZŠ
PREČO? AKO? KDE? – beseda pre rómsku komunitu
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 POVESTI A ZVESTI Z DOLÍN – beseda pre ţiakov ZŠ v počte 2
 Z RÍŠE ROZPRÁVOK – vyhodnotenie výtvarnej súťaţe
 O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM SRDCOM – záţitkové čítanie pre deti MŠ
a rómsku komunitu v počte 2
 MODLITBIČKY – beseda pre ţiakov ZŠ v počte 2
 ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda v počte 2
 ZA SLNIEČKA, SKORO ZRÁNA – prehliadka malých recitátorov MŠ
 STRETNUTIE V JUNIORKLUBE – prázdninové stretnutia deti v kniţnici,
spoločné čítanie kníh, hry a súťaţe v počte 6
 JESEŇ S KNIHOU – podujatia pre deti MŠ, ţiakov ZŠ a inú verejnosť:
 FAREBNÝ SVET ROZPRÁVOK – kreslenie rozprávkových postavičiek
 HÁDALI SA HÁDANKY – hádanky pre deti MŠ
 SPAD – SÚBOR PANTOMÍMY A DIVADLO – ţiaci ZUŠ znázorňujú
rozprávky formou pantomímy
 RODNÝ MÔJ KRAJ ZO VŠETKÝCH NAJKRAJŠÍ – regionálna súťaţ
 ČARUJEME RUKAMI – výroba záloţiek
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY - pre ţiakov ZŠ, v počte 9
 VESELÉ POTULKY PO SLOVENSKU – beseda pre ţiakov ZŠ
 LÁSKA A ÚCTA K STARŠÍM – beseda pre ţiakov ZŠ
 NÁŠ SVET – ROZPRÁVKY A ODPOVEDE – práca s encyklopédiami pre
nadaných ţiakov
 MODRÝ VLK – beseda so spisovateľkou M. Pavlišínovou, pre ţiakov ZŠ
 KRTKO A DÁŢDNIK – besiedka pre deti MŠ
 PESTRÉ VŠELIČO – rozprávky, hádanky, básničky pre deti MŠ
 KRTKO A JEHO PRIATELIA – slávnostné otvorenie výstavy pre ţiakov ZŠ
 KRTKO A JEHO PRIATELIA – prehliadka výstavy spojená s čítaním rozprávok,
pozeraním rozprávok na DVD a tvorivou dielňou, pre ţiakov ZŠ, ŠZŠI a deti MŠ
v počte 24
 JEŢIŠKOVI POMOCNÍCI – tvorivá dielňa pre ţiakov ŠK
 VINČUJEME VÁM ... ţiaci ŠK pri ZŠ na Ulici 8. mája koledujú v kniţnici
 ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ... predvianočné posedenie ţiakov ŠK
spojené s rozprávaním o vianočných zvykoch v našom regióne
V roku 2012 bolo zorganizovaných 99 podujatí pre deti.
V druhom polroku 2012 bol na úseku pre deti sprístupnený Xbox, ktorý vyuţilo 723
detí.
PODUJATIA NA ÚSEKU HUDOBNOM A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY
 DAJ BOH ŠŤASTIA TOMU DOMU – novoročný koncert v obci Kručov
 O FARBÁCH – dokumentárny film o Rómoch pre stredné školy
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – oboznámenie detí detského domova
s internetom 2x
 BEREZNEVA STEŢKA DO TARASA (MARCOVÝM CHODNÍČKOM
K TARASOVI) – literárno-hudobné pásmo
 MATERINSKÝ JAZYK RUSÍNOV NA ZAČIATKU 21. STOROČIA –
prednáška A. Pliškovej z Prešovskej univerzity
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 VEĽKÁ NOC, PAMÄTNÍK OBYČAJOV NAŠICH PREDKOV – literárnohudobné pásmo pre obyvateľov domova dôchodcov
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo v obci Niţná Jedľová
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov domova dôchodcov
 DEŇ MATIEK A DEŇ OTCOV – literárno-hudobné pásmo pre pouţívateľov
kniţnice
 ČLOVEK BOHOM POŢEHNANÝ – vystúpenie tria Tropar, ktoré pôsobí pri
PK, a to k príleţitosti prezentácie knihy Š. Kruška et al. Človek Bohom poţehnaný
v obci Smolník
 OSADNÉ – premietanie filmu o Osadnom spojené s besedou v PK vo Svidníku
 AJ JESEŇ ŢIVOTA MÔŢE BYŤ KRÁSNA – literárno-hudobné pásmo pre
obyvateľov domova dôchodcov
 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – literárno-hudobné pásmo pre pouţívateľov
kniţnice
 POZABUDNUTÍ HRDINOVIA – prezentácia knihy J. Rodáka
 JESENNÉ ARANŢOVANIE – tvorivá dielňa v klube dôchodcov
 ŢIVOT V TME – beseda s nevidiacou N. Muščíkovou pre študentov SŠ
 POSTOJ CHVÍĽA SVIATOČNÁ – literárno-hudobné pásmo pre pouţívateľov
kniţnice
 POÉZIA, MOJA LÁSKA – stretnutie členov klubu umeleckého slova
 VIANOCE K NÁM POKOJ VNIESLI – literárno-hudobné pásmo pre
obyvateľov domova dôchodcov
 A ŢIVOT IDE ĎALEJ – prezentácia básnickej zbierky M. Soročinovej
 VSTÁVAJTE PASTIERI – koledovanie obyvateľov azylového domu
 VIANOCE S HUDBOU – prehrávanie kolied pre návštevníkov kniţnice
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 7x
 EXKURZIE – v počte 2x
V roku 2012 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 33 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 1 362 účastníkov. Bolo inštalovaných 12 násteniek a 10 výstav
k jednotlivým podujatiam. V priebehu roka sa na hudobnom úseku uskutočnili 4
donášky kníh.
PODUJATIA PRE MLÁDEŢ A DOSPELÝCH
 ANDY WARHOL SVETOVÝ AJ NÁŠ – beseda s J. Keselicom
 NEVIDIACI SVET – beseda s nevidiacou N. Muščíkovou pre študentov Gymnázia
blahoslavenej Matky Terezy
 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY – ĽUDOVÍT ŠTÚR – hodina
literatúry pre študentov SOŠ-technickej
 KARPATSKÁ DREVENÁ CESTA – vernisáţ výstavy ľudového rezbára F. Jenču
 ĎAKUJEME VÁM – stretnutie dobrovoľných darcov kníh doplnené kultúrnym
programom
 DOKTOR NONA – prednáška o zdraví
 DREVENÉ VÝROBKY – beseda s ľudovým rezbárom Františkom Jenčom pre
študentov SZŠ vo Svidníku
 58. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA - beseda
s ukrajinskými spisovateľmi, doplnená výstavkou darovaných kníh
15

 LIEČIME SA BYLINKAMI – beseda s J. Hribikovou
 GUSTÁV MURÍN – beseda so spisovateľom pre širokú čitateľskú verejnosť
 VÝSTAVA DREVENÝCH VÝROBKOV JOZEFA PACOLÁKA - exkurzie
v počte 7x
 ERBY MIEST A OBCÍ OKRESU SVIDNÍK A PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – slávnostné otvorenie výstavy
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 9x

2.5 ÚSEK BIBLIOBUSU
Kniţnično-informačné sluţby pre obce svidníckeho regiónu poskytoval jeden
bibliobus, a to v dvojtýţdňových intervaloch v okrese Svidník a okrese Stropkov. V októbri
2012 bol upravený harmonogram trás podľa poţiadaviek zamestnávateľa a starostov obcí.
Obciam spadajúcim k mestu Giraltovce sa začali poskytovať kniţnično-informačné sluţby
kaţdú stredu.
Kniţničné a informačné sluţby boli poskytované celkovo v 60 obciach (+ jedno mesto
Svidník), z toho v 59 obciach svidníckeho regiónu a v obci Repejov v okrese Medzilaborce.
Sluţby bibliobusom boli poskytované aj pre ţiakov II. ZŠ vo Svidníku.
Úlohou úseku bolo:













poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné kniţničnoinformačné sluţby bibliobusom, a tak nahradiť stagnujúce obecné kniţnice v regióne
doplňovať kniţničný fond novými knihami
propagovať kniţné novinky - uskutočňovať výstavky kníh - 6x
koordinovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných podujatí
uskutočniť štvrťročnú súťaţ nazvanú KEĎ VIEŠ..., UHÁDNEŠ
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 súťaţe organizované Podduklianskou kniţnicou
poskytovať informácie pri výbere dokumentov
zabezpečovať poţadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu Podduklianskej
kniţnice vo Svidníku, prípadne formou MVS
uskutočňovať donášku kníh domov pre nepohyblivých pouţívateľov a donášku
zvukových kníh pre zrakovo postihnutých pouţívateľov
zabezpečovať plynulý chod bibliobusu v zmysle vypracovaného harmonogramu trás.

Pouţívatelia a výpoţičky
Z ročného plánu 700 pouţívateľov, bibliobus v roku 2012 zaregistroval 421
pouţívateľov, z nich 235 detí do 15 rokov. Plán bol splnený na 60,14 %. Index 91,92.
Z ročného plánu 30 000 výpoţičiek bibliobus evidoval 16 793 výpoţičiek, z toho
7 221 detských. Plán výpoţičiek bol splnený na 55,98 %. Index 98,03.
Počet výpoţičiek na 1 obyvateľa predstavuje (z 20 597) 0,81 výpoţičiek, na 1 reg.
pouţívateľa predstavuje 39,88 výpoţičiek. Počet návštevníkov bol 3 348.
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Plán pouţívateľov v roku 2012 nebol splnený, do splnenia plánu chýbalo 279
pouţívateľov. V porovnaní s rokom 2011 sme zaznamenali pokles čitateľov o 37. Počet
výpoţičiek nebol splnený a v porovnaní s rokom 2011 sa počet výpoţičiek zníţil o 336, čo
treba odôvodniť absentovaním bibliobusu na trasách, napr. opravy vozidla, revízia KF a pod.,
ďalej 2-týţdňovými intervalmi poskytovania sluţieb len jedným bibliobusom, a taktieţ
poklesom školopovinných detí.

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

informačná výchova pre deti MŠ a ZŠ v celom regióne, spojená so slávnostnými
zápismi
hádankárske súťaţe - 10x
JESEŇ S KNIHOU – podujatie na pešej zóne vo Svidníku
exkurzie do bibliobusu – 10x
nástenky - 13x
výstavky - 6x

Ostatná činnosť
-

donáška zvukových kníh do domu a do Mestskej kniţnice v Stropkove - 4x
v rámci TSK – burza vyradených kníh a periodík
roznášanie materiálov na okresné súťaţe organizované Podduklianskou kniţnicou pre
základné školy v okrese Svidník (Z ríše rozprávok, Pavlovičov literárny Svidník 2012)
podiel na revízii kniţného fondu (25.6.-13.7.2012)
roznášanie materiálov pre obecné úrady (oznámenia, faktúry a pod.)
spísaný zoznam kníh na vyradenie zo skladu BUS
poskytovanie informácií – 94

V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 63 podujatí s účasťou 204 účastníkov.

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
V roku 2012 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (88x) boli tieto
prevádzkové dôvody:
–
–
–
–
–
–
–
–

február 2012 kalamitná situácia – nezjazdné cesty
porucha topenia, porucha chladiacej sústavy
oprava: bŕzd, kompresora, ventilu perovania
revízia KF
letná dovolenka
účasť na podujatí Jeseň s knihou
príprava vozidla na STK
porucha palivovej sústavy

Bibliobus poskytoval kniţnično-informačné sluţby obciam v regióne podľa platného
harmonogramu trás v 2-týţdňových intervaloch. V okrese Svidník sa poskytovali sluţby v
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nepárny kalendárny týţdeň a v okrese Stropkov v párny kalendárny týţdeň. Obciam
spadajúcim ku Giraltovciam sa začali poskytovať sluţby od októbra 2012 kaţdú stredu.

3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Úlohy oddelenia bibliograficko-informačných sluţieb (BIS) a regionálnej literatúry za
uvedené obdobie boli zamerané na heuristiku, zhromaţďovanie, spracovávanie a uchovávanie
regionálnych dokumentov rôznej typológie, na budovanie regionálnej článkovej databázy,
poskytovanie regionálnych a bibliografických informácií, na konzultačné sluţby zamerané na
citovanie literatúry v ročníkových, bakalárskych a diplomových prácach pre študentov
vysokých škôl a v stredoškolských odborných prácach (SOČ-ka) pre študentov stredných
škôl.
V roku 2012 do oddelenia bolo získaných 67 regionálnych dokumentov (S-11, 1 ukr.,
I-51, z toho 1 mp, 1 ukr., bel. 5, z toho 1 ukr. Kúpou (3), darom od pouţívateľov
a spoločenských organizácií (64), z toho 2 diplomové práce.
V oddelení sa budovala súbeţná článková regionálna databáza región Svidník (okres
Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21. Za uvedené obdobie bolo
spracovaných a do produkčnej databázy slovenských kniţníc - Články zaslaných 616
regionálnych záznamov. Excerpovalo sa 7 periodík, z toho 5 regionálnych (Dukla,
Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Spravodajca mesta Giraltovce,
Poddukliansky knihovník), 1 krajský denník (Prešovský Korzár) a 1 celoslovenské
periodikum Mot’or. Pribudlo periodikum Hlas Srdca : katolícky mesačník rímskokatolíckej
farnosti Boţského srdca. Začalo sa s excerpciou (analytický rozpis) jedenásťzväzkového
regionálneho zborníka Dukla večne ţivá. K 31.12.2012 regionálna článková databáza regiónu
Svidník obsahuje 17 766 záznamov. Opravovala sa prekonvertovaná databáza regiónu
Svidník v systéme Virtua, bolo opravených 28 regionálnych záznamov.

3.1 PRÁCA S POUŢÍVATEĽMI
Sluţby oddelenia vyuţívali ţiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl,
historici, kronikári, pedagógovia a ostatní záujemcovia. Poskytovali sa konzultačné sluţby
zamerané na citovanie literatúry pre ročníkové, bakalárske, diplomové práce a práce v rámci
SOČ-ky , bibliografické a regionálne informácie pouţívateľom na rozličné témy, často krát so
širším chronologickým záberom, ako napr. činnosť Hokejového klubu Strojár Svidník za roky
1976-2004, kultúrne pamiatky v okrese, dejiny miest a obcí okresu, činnosť Kruhu priateľov
hudby vo Svidníku, cestovný ruch, história optácie obyvateľov okresu Svidník do ZSSR
v roku 1947, profily regionálnych osobností, archeologické nálezy a artefakty okresu, ľudové
zvyky v okrese spojené s poľnohospodárskymi prácami, ľudová architektúra a remeslá
v okrese, kláštorné kniţnice v okrese Svidník a okrese Stropkov, dejiny Nemocncie arm.
generála L. Svobodu vo Svidníku za roky 1947-2012 a pod.
V roku 2012 bolo poskytnutých 343 regionálnych informácií, z toho 11 konzultácií
k citovaniu literatúry, 17 informácií bolo poskytnutých e-mailom, na poţiadanie bol upravený
zoznam pouţitej literatúry podľa ISO normy 690 a 690/2 v publikácii Stročín – kultúra –
poznanie - spolupráca (53 záznamov).
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Sluţby oddelenia vyuţilo 486 návštevníkov, ktorí si poţičali 665 kniţničných
dokumentov prezenčne a absenčne. Na poţiadanie bolo vyhotovených 108 xerokópií.

3.2 KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA
Za uvedené obdobie bolo v oddelení organizačne zabezpečených a uskutočnených 13
podujatí:
krajská porada bibliografov a riaditeľov regionálnych kniţníc Prešovského
samosprávneho kraja za účasti PhDr. Anny Kucianovej, PhD. a PhDr. Ľudmily
Rohoňovej zo SNK Martin a Mgr. Marty Skalkovej, riaditeľky Krajskej kniţnice P. O. H
Hviezdoslava v Prešove
účasť: 26 (13.2.2012)
prezentácia publikácie Dvesto rokov svidníckeho regiónu v dátumoch : kalendárium
osobností, udalostí a faktov okresu Svidník. Publikáciu do ţivota slávnostne uviedol
Peter Chudík, predsedu PSK. Súčasťou prezentácie bola panelová výstava Zaujímavosti
z okresu Svidník a výstavy pod názvom Regionálna literatúra z fondu kniţnice
a Netradičné regionálne dokumenty vo fonde kniţnice
účasť: 75 (15.5.2012)
v rámci 4. ročníka tradičného podujatia Jeseň s knihou, ktoré sa uskutočnilo na pešej
zóne vo Svidníku, oddelenie pripravilo vedomostnú súťaţ o regióne Svidník pod názvom
Kraj môj rodný zo všetkých najkrajší..., zameranú na dejiny, súčasnosť a zaujímavosti
mesta Svidník a okresu Svidník
(27.9.2012)
slávnostné otvorenie výstavy Erby miest a obcí okresu Svidník a Prešovského
samosprávneho kraja (PSK) (výstava zo súkromnej zbierky JUDr. Jána Gregu zo
Svidníka a Krajského múzea v Prešove) ; výstava bola súčasťou podujatia Deň
Prešovského kraja
účasť: 52 (24.10.2012)
Erby miest a obcí okresu Svidník a PSK – exkurzia ţiakov základných a stredných škôl
spojená s mini súťaţou a krátkym výkladom (5 x), (6.11.,9.11.,14.11.,22.12.,23.12.2012)
účasť: 131
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 ukáţkami. Podujatie sa uskutočnilo
formou elektronickej prezentácie, ktorú pripravila Nadeţda Mičáková z odd. doplňovania
a spracovania kniţničných dokumentov, text a teoreticko-praktický výklad Emília
Kudlová z odd. BIS a reg. literatúry. Podujatie sa uskutočnilo 3x a zúčastnilo sa ho 70
študentov
(12.11., 13.11., 19.11.2012)
V oddelení bola jedna exkurzia študentov Strednej odbornej školy vo Svidníku
účasť: 20
Na uvedených podujatiach sa celkovo zúčastnilo 374 účastníkov.
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3.3 PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ KNIŢNICE
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách uverejnených
91 článkov a informácií o činnosti kniţnice, z toho pracovníci publikovali 69 článkov.
V masovokomunikačných prostriedkoch, t. j. v Slovenskom rozhlase – redakcia
národnostno-etnického vysielania Košice a v Rádiu Regina bolo odvysielaných 8 informácií
o aktivitách kniţnice a v RTVS 2 informácie. Celkom bolo o činnosti kniţnice publikovaných
a uverejnených 101 informácií.

Ostatná činnosť
 spracovanie výstriţkového albumu Hokejový klub Strojár 1976-2004 (excerpcia
článkov z regionálnych periodík a dodanie výstriţkov so skráteným bibliografickým
popisom)
 do knihovníckeho periodika Poddukliansky knihovník bolo spracovaných 8 článkov
v samostatných rubrikách: Osobnosti regiónu a Oddelenie ako ho (ne)poznáte
 podiel na výpoţičkách v centrálnej poţičovni (počas sobôt, podľa rozpisu)
 účasť na poradách a seminároch 2x
 triedenie, uloţenie a archivovanie drobných regionalík tematicky v samostatných
fascikloch
 podiel na revízii kniţného fondu (25.6.-13.7.2012)
 prípravné práce v oddelení na rekonštrukciu stropu a na maľbu
 kompletizácia regionálnych, rusínskych a ukrajinských periodík za rok 2012 (Dukla,
Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Spravodajca mesta Giraltovce,
Narodny novynky, Nove ţyttja) a príprava na zviazanie

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Spracované dokumenty:
MIČÁKOVÁ, Nadeţda – OBERSTOVÁ, Ľubomíra: Plán činnosti na rok 2012 / Nadeţda
Mičáková, Ľubomíra Oberstová.- Svidník : Podduklianska kniţnica, 2012.- 15 s.
MIČÁKOVÁ, Nadeţda – OBERSTOVÁ, Ľubomíra:
Komplexný rozbor činnosti
a hospodárenia za rok 2011 / Nadeţda Mičáková, Ľubomíra Oberstová.- Svidník :
Podduklianska kniţnica, 2012.- 31 s.
Na edičnej činnosti popri oddelení BIS a regionálnej literatúry sa podieľalo oddelenie
doplňovania, spracovania a ochrany kniţničného fondu a oddelenie metodiky a bibliobusu.
V roku 2012 boli spracované, vydané a pripravené na vydanie tieto bibliografie:
MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Trochu histórie, trochu dobrodruţstva : výberová bibliografia.Svidník : Podduklianska kniţnica – redakčná kartotéka, príprava na prepis
KUDLOVÁ, Emília: Svidnícky divadelný festival 1975-1999 : regionálna bibliografia.Svidník : Podduklianska kniţnica - redakčná kartotéka, príprava na prepis

20

KUDLOVÁ, Emília: Svidnícke divadelné dni 2005-2010 : regionálna bibliografia.- Svidník :
Podduklianska kniţnica - redakčná kartotéka, príprava na prepis
KUDLOVÁ, Emília: Svidnícky región v tlači 2011/2012 (elektronická regionálna
bibliografická článková databáza spracovaná v systéme Virtua)
KUDLOVÁ, Emília: Svidnícka hudobná jar. Svidnícka hudobná jeseň. Svidník :
Podduklianska kniţnica, 2012. 5 s. (42 zázn.) (spracované na poţiadanie pouţívateľa)
Ostatné materiály:
MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo
Svidníku. Zodp. red. Kamil Beňko. Zost. Nadeţda Mičáková. Roč. 3, č. 1. Svidník :
Podduklianska kniţnica, 2012. 26 s.
MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo
Svidníku. Zodp. red. Kamil Beňko. Zost. Nadeţda Mičáková. Roč. 3, č. 2. Svidník :
Podduklianska kniţnica, 2012. 25 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej kniţnice vo Svidníku. Zodp. red. Kamil Beňko. Zost. Ľudmila Očipková,
Nadeţda Mičáková. Roč. 3, č. 3. Svidník : Podduklianska kniţnica, 2012. 18 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej kniţnice vo Svidníku. Zodp. red. Kamil Beňko. Zost. Ľudmila Očipková,
Nadeţda Mičáková. Roč. 3, č. 4. Svidník : Podduklianska kniţnica, 2012. 18 s.

5 METODICKÁ ČINNOSŤ
Do mája 2012 pracovníčku na úseku metodiky a bibliobusu zastupovali 2 pracovníčky
z oddelenia doplňovania a spracovania KF z dôvodu čerpania materskej dovolenky. V roku
2012 na úseku metodiky a bibliobusu boli pracovné úlohy vykonané nasledovne:





spracovanie štatistických výkazov za jednotlivé typy kniţníc v regióne za rok 2012
spracovanie sumáru štatistických údajov pre Krajskú metodiku v Prešove
spracovanie štatistických údajov pre Štatistický úrad SR – Krajskú správu v Prešove
do štatistického vykazovania za rok 2012 po prvýkrát neboli zahrnuté kniţnice, ktoré
stagnovali viac ako 5 rokov
 zabezpečovanie kniţnično-informačných sluţieb v 60 obciach v okresoch Svidník
a Stropkov prostredníctvom bibliobusu, ktorý slúţi ako doplnková, náhradná a stála
sluţba
 poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecným kniţniciam v okresoch
Svidník a Stropkov a na poţiadanie aj kniţniciam iných typov v metodickej
pôsobnosti PK
 obecným knihovníkom a starostom obcí bolo v roku 2012 poskytnutých 78
poradensko-konzultačných sluţieb, z toho 38 telefonických a 40 elektronickou
poštou, uskutočnené boli 4 metodické návštevy.
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 doplnenie KF v obecných kniţniciach Duplín 62 kn.j. a Bukovce 99 kn.j.
 publikačná činnosť – správy o činnosti kniţnice a bibliobusu zverejnené
v periodikách Dukla, Podduklianske novinky
 edičná činnosť – vydávanie knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník so
štvrťročnou periodicitou
 vyhotovovanie podkladových materiálov o činnosti bibliobusu a usmerňovaných
kniţníc
 prehodnotenie neefektívnych zastávok bibliobusu - zrušenie v obciach Krušinec,
Breznička, Štefurov, Mlynárovce, Beňadikovce, Tisinec, Šandal, Hrabovčík,
Hunkovce
 úprava harmonogramu trás
 vyhotovenie faktúr pre obecné úrady na poskytnutie finančnej čiastky za poskytované
kniţnično-informačné sluţby bibliobusom
 účasť na poradách, školeniach a konferenciách týkajúcich sa metodickej činnosti –
porady metodikov, rozbory činnosti a hospodárenia a pod.
 spracovanie podkladov na webovú podstránku s informáciami pre obecné kniţnice
a za úsek bibliobusu (štatistické prehľady)
 poskytnutie kniţných lístkov, čitateľských listov, čitateľských preukazov,
prírastkových zoznamov a denníkov činnosti mestským i obecným kniţniciam
 poskytnutý súbor kníh pre obecnú kniţnicu v Duplíne
 kooperáciu s kniţnicami v národnom kniţničnom systéme SR pri jednotlivých
činnostiach kniţnice a s organizáciami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie kniţníc.

Ostatná činnosť
 inštalovanie panelovej výstavy Zaujímavosti z okresu Svidník (15.5.2012)
 zostava regálov v skladových priestoroch BUS a vyskladanie kníh podľa tematických
skupín
 príprava rôznych oznámení a ich xerokópie pre obecné úrady, ktoré zabezpečujeme
pojazdnou kniţnicou
 revízia kniţničného fondu PK v dňoch 25.6.-13.7.2012
 spísaný návrh kníh na vyradenie zo skladu BUS (počet 1400 kn.j.), (na úseku
bibliobusu bolo spolu vyradených 3 519 kn.j.)
 vyhľadávanie chýbajúcich kníh po revízii KF podľa zoznamu v sklade BUS
 vymaľovanie a čistenie priestorov kancelárie na úseku metodiky a bibliobusu
 v rámci podujatia Jeseň s knihou na pešej zóne vo Svidníku (27.9.2012) uskutočnená
tvorivá dielňa ČARUJEME RUKAMI - zhotovenie originálnych šarkanovských
záloţiek do knihy (cca 60 záloţiek)
 prerábanie harmonogramu trás na základe vylúčenia určitých zastávok, prepracovanie
dochádzky pracovníkov BUS
 inštalovanie panelovej výstavy Erby miest a obcí okresu Svidník a Prešovského
samosprávneho kraja (výstava zo súkromnej zbierky JUDr. Jána Gregu zo Svidníka
a Krajského múzea v Prešove) 23.10.2012
 spracovanie dotazníka Podklady pre štatistiku a metodiku OKS SR (5.11.2012)
 spracovanie všetkých podujatí PK pre SNK Martin k Európskemu roku aktívneho
starnutia a solidarity
 inštalovaná panelová výstava na detskom oddelení KRTKO A JEHO KAMARÁTI
(7.11.2012)
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 zasadnutie Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov v Prešove 29.11.2012
 registrácia Podduklianskej kniţnice do celoslovenského webového portálu Tlačová
agentúra kniţníc (4.12.2012), následné pridávanie príspevkov na web v počte 6
 práce spojené s rekonštrukciou stropu v PK – sťahovanie, upratovanie

Jednotlivé typy knižníc v regióne a počet obcí

REGIONÁLNA
- jej pobočky
Mestské kniţnice

Okres Svidník
1
3
1

Okres Stropkov
0
0
1

Spolu
1
3
2

6
2

4
0

10
2

66
2
33 141

42
1
20 821

108
3
53 962

Obecné s NZ
Obecné s PZ

Počet obcí
Počet miest
Počet obyvateľov
z nich:
mesto Svidník
mesto Giraltovce
mesto Stropkov
Počet obyvateľov
obsluhovaných obcí
bibliobusom

11 528
4 175
10 871
12 886

7 711

20 597

5.1 ČINNOSŤ VEREJNÝCH KNIŢNÍC V REGIÓNE
5.1.1 Okres Svidník
Počet obcí spolu: 66
Počet miest: 2 (Svidník, Giraltovce)
Počet obyvateľov : a) okresu spolu: 20 984 (bez stag. kniţníc)
b) okresného sídla: 11 528
c) v obciach okresu: 5 281 (bez stag. kniţníc)
Do štatistického vykazovania za rok 2012 po prvýkrát neboli zaradené kniţnice, ktoré
stagnovali viac ako 5 rokov. V regióne Svidník je viacero nečinných kniţníc, tento problém
nastal v kniţničnom systéme na celom Slovensku po novembri 1989 a následnom prijatí
zákona o obecnom zriadení, kedy nastal rozpad strediskového systému. Hľadali sa adekvátne
riešenia zlej situácie, a tak vznikla myšlienka zavedenia mobilných kniţníc do kniţničného
systému. Preto v okresoch Svidník a Stropkov od roku 1993 fungujú bibliobusy ako stála,
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náhradná, ale aj doplnková sluţba za nečinné obecné kniţnice. V súčasnosti jeden bibliobus
zabezpečuje kniţnično-informačné sluţby v okrese Svidník v 33 obciach a v okrese
Stropkov v 27 obciach.

Počet obecných kniţníc spolu: 8, z toho:
a) profesionálnych: 2
b) neprofesionálnych: 6
c) stagnujúcich: 36
Počet zrušených kniţníc: 0
Počet kniţníc, ktoré obnovili činnosť: 2
Počet sprofesionalizovaných kniţníc: 2
Počet odprofesionalizovaných kniţníc: 0
Počet kniţníc, ktoré nedostali finančné prostriedky na nákup KF: 5 (Okrúhle,
Kračúnovce, Kruţlová, Mestisko, Vyšný Mirošov)
Počet kniţníc, ktoré sa presťahovali: 0 z toho:
a) do lepších priestorov: 0
b) do horších priestorov: 0
c) do obdobných priestorov: 0
Počet kniţníc, ktoré doplnili KF: 4 (Giraltovce, Kalnište, Ladomirová, Rakovčík)
Okres Svidník v roku 2012 evidoval 10 kniţníc, z toho:
 1 regionálnu kniţnicu – Poddukliansku kniţnicu vo Svidníku
 1 Mestskú kniţnicu v Giraltovciach
 6 obecných kniţníc s neprofesionálnymi zamestnancami
 2 obecné kniţnice s profesionálnymi zamestnancami
Podduklianska kniţnica vo Svidníku zabezpečovala kniţnično-informačné sluţby
bibliobusom v 33 obciach okresu Svidník, taktieţ pri II. ZŠ vo Svidníku (v okrese
Stropkov v 27 obciach). Mobilnou kniţnicou boli nahradené kniţničné a informačné sluţby
v obciach, kde obecná kniţnica nie je alebo dlhodobo stagnuje.
Podduklianska kniţnica má zriadené 3 pobočky, a to pobočku pri Domove dôchodcov,
pobočku pre zrakovo postihnutých pri hudobnom úseku a 1 mobilnú kniţnicu.

Kniţničný fond
Celkový stav KF v okrese Svidník k 31.12.2012 bol 134 038 kn.j., z toho v PK
Svidník 93 634 kn.j., v MsK Giraltovce 18 838 kn.j. a v obecných kniţniciach 21 566 kn.j. Je
to stav fondu uţ iba činných kniţníc v okrese – po prvýkrát sa stagnujúce kniţnice
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nezapočítavajú do štatistického vykazovania. V r. 2012 obnovili 2 kniţnice svoju činnosť, a to
Kalnište a Ladomirová. Neboli zrušené ţiadne kniţnice.
Počet kn.j. na 1 obyvateľa v okrese činí 6,38 kn.j. (z počtu 20 984 obyvateľov, bez
obyvat. stag. kniţníc). Na 1 pouţívateľa pripadá 40,34 kn.j.
Ročný prírastok KJ v okrese Svidník činil 3 241 kn.j., z toho v PK 2 283 kn.j.,
v MsK Giraltovce 96 kn.j. a v obecných kniţniciach 862 kn.j.
Úbytok v roku 2012 činil 7 037 kn.j., z toho 5 978 v PK, 1 059 kn.j. v MsK
Giraltovce, v obecných kniţniciach neboli ţiadne úbytky.
Kniţnice v okrese odoberali 48 titulov periodík v 67 exemplároch.
Celkový počet KJ spracovaných automatizovane v okrese Svidník činí 112 472 kn.j.

Výpoţičky
V roku 2012 bolo vypoţičaných v kniţniciach okresu Svidník 89 343 kn.j. (nárast o
5 174 výpoţičiek oproti roku 2011), z toho 72 411 kn.j. v PK, 13 624 kn.j. v MsK Giraltovce
a 3 308 kn.j. v obecných kniţniciach.
Na 1 obyvateľa v okrese (20 984 obyvateľov) pripadá 4,26 výpoţičiek a na 1
registrovaného pouţívateľa 26,88 výpoţičiek.
Prostredníctvom MVS z iných kniţníc bolo pouţívateľom okresu poskytnutých 128
kn.j. MVS-kou iným kniţniciam bolo poskytnutých 84 kn.j.
Prezenčné výpoţičky v okrese evidovala PK a MsK Giraltovce, spolu 5 157 kn.j.
V PK bolo vypracovaných 42 rešerší a 1 bibliografia.

Pouţívatelia
Kniţnice okresu Svidník zaregistrovali 3 323 pouţívateľov, z toho v PK 2 348,
v MsK Giraltovce 305 a v obecných kniţniciach 670 pouţívateľov. Percento pouţívateľov z
počtu obyvateľov činilo 15,83 V porovnaní s rokom 2011 v okrese Svidník klesol počet
registrovaných pouţívateľov o 169.
Z celkového počtu pouţívateľov bolo registrovaných 1 663 detí do 15 rokov, čo
predstavuje 50,05 %.
Kniţnice v okrese Svidník spolu evidovali 36 495 návštevníkov, z toho bolo
5 747 návštevníkov podujatí.
V obecných kniţniciach zaregistrovali o 9 viac pouţívateľov ako v roku 2011.

Ďalšie činnosti
K ďalším aktivitám v kniţniciach patrilo aj organizovanie vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí pre verejnosť. V roku 2012 sa v celom okrese uskutočnilo 232
podujatí (nárast o 43), z toho v PK 207, v MsK Giraltovce 22 a v obecných kniţniciach 3 Mestisko, Okrúhle, Rakovčík.
Bibliografické a faktografické informácie sa štatisticky nesledovali. PK uskutočnila
metodické návštevy (4), poskytla metodicko-poradenské konzultácie (78), uskutočnila porady
(18) a vykonávala edičnú činnosť (8). V roku 2012 boli vydané 4 čísla knihovníckeho
časopisu Poddukliansky knihovník.
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Informačné technológie
Kniţnice v okrese Svidník zabezpečovali prístup k informačným zdrojom
prostredníctvom PC. Celkový počet PC v okrese bol 33, z toho prístupných pre verejnosť
s pripojením na internet 17.
Podduklianska kniţnica vlastní 21 PC s pripojením na internet, z toho bolo 9
prístupných pre verejnosť, MsK Giraltovce slúţi 10 PC, z toho 9 je prístupných pre
verejnosť. MsK v Giraltovciach vyuţíva program KIS MaSK.
PC v profesionálnych obecných kniţniciach majú obce Okrúhle a Kalnište.
Návštevníci online sluţieb: 9 145.

Zamestnanci kniţníc a hospodárenie
V roku 2012 zabezpečovalo činnosť kniţníc v okrese Svidník po prepočítaní 20,18
zamestnancov, z toho v PK 17, v MsK Giraltovce 1 a 2,18 zamestnancov v obecných
kniţniciach. Dve kniţnice v okrese Svidník boli profesionálne, teda dvaja zamestnanci
zabezpečovali činnosť kniţnice. V roku 2012 v okrese Svidník vykonávalo knihovnícke
činnosti v prepočte 16,18 zamestnancov (v PK 13, MsK 1 a v OcK 2,18 zamestnanca).
Kniţnice v okrese Svidník v roku 2012 poskytli finančné prostriedky na nákup KF
v celkovej výške 18 680 € (o 2 729 € viac), z toho PK Svidník 17 818 €, MsK v Giraltovciach
710 € a obecné kniţnice 152 €.
Finančné prostriedky získané grantom alebo darom v okrese Svidník predstavujú
čiastku 6 593 €.

5.1.2 Okres Stropkov
Počet obcí v celom okrese spolu: 42
Počet miest: 1 - Stropkov
Počet obyvateľov:

a) spolu okres 12 443 (bez stag. kniţníc)
b) okresného sídla: 10 871
c) v obciach okresu 1 572 (bez stag. kniţníc)

Počet obecných kniţníc spolu: 4, z toho:
a) profesionálnych: 0
b) neprofesionálnych: 4
c) stagnujúcich: 22
Počet zrušených kniţníc: 0
Počet kniţníc, ktoré obnovili svoju činnosť: 0
Počet sprofesionalizovaných kniţníc: 0
Počet odprofesionalizovaných kniţníc: 0
26

Počet kniţníc, ktoré nedostali finančné prostriedky na nákup KF: 4
Dve kniţnice (Bukovce, Duplín) doplnili KF darovanými dokumetami (161 kn.j.)
Počet kniţníc, ktoré sa presťahovali: 0

Okres Stropkov v roku 2012 evidoval 5 kniţníc, z toho:
 1 Mestskú kniţnicu v Stropkove
 4 obecné kniţnice s neprofesionálnymi zamestnancami
Podduklianska kniţnica vo Svidníku dopĺňala, nahrádzala v obciach tohto okresu
chýbajúce kniţnično-informačné sluţby pojazdnou kniţnicou - BIBLIOBUSOM, a to v 27
obciach okresu Stropkov (+ v okrese Svidník v 33 obciach) a taktieţ v obci Repejov v okrese
Medzilaborce.

Kniţničný fond
Celkový stav KF v okrese Stropkov k 31.12.2012 bol 47 880 kn.j., z toho v MsK
Stropkov 36 585 kn.j. a v obecných kniţniciach 11 295 kn.j.
Počet kn.j. na l obyvateľa v okrese činí 3,85 kn.j. (z počtu 12 443 obyvateľov). Na 1
pouţívateľa pripadá 68,11 kn.j.
V roku 2012 si samostatne nakúpila literatúru Mestská kniţnica v Stropkove vo výške
1372 €. V porovnaní s rokom 2011 vyčlenili v roku 2012 na KF o 370 € viac.
Ročný prírastok KJ v okrese Stropkov činil 337 kn.j. (viac o 132), z toho v MsK
Stropkov 176 kn.j. a v obecných kniţniciach s neprofesionálnymi zamestnancami 161 kn.j.
(Bukovce 99, Duplín 62).
Úbytky kn.j. v roku 2012 neboli zaznamenané ţiadne. V roku 2012 nebola zrušená
ţiadna obecná kniţnica.
V okrese kniţnice odoberali 18 titulov periodík v 20 exemplároch.
Celkovo k 31.12.2012 bolo automatizovane spracovaných 34 519 kn.j., a to v MsK
Stropkov, kde fond retrospektívne spracovávajú v programe Libris.

Výpoţičky
V roku 2012 v okrese Stropkov bolo vypoţičaných 48 521 kn.j. (nárast o 8779),
z toho 47 897 kn.j. v MsK Stropkov a v neprofesionálnych kniţniciach 624 kn.j.
Na l obyvateľa v okrese Stropkov pripadá 3,90 výpoţičiek a na l pouţívateľa 69,02
výpoţičiek.
Prostredníctvom MVS si zabezpečila dokumenty z iných kniţníc MsK v Stropkove v
počte 307 kn.j. Prezenčné výpoţičky evidovala MsK, a to 22 667 kn.j.
V porovnaní s rokom 2011 v okrese Stropkov sa zlepšili ukazovatele v počte
vypoţičaných dokumentov o +8779, no bol zaznamenaný pokles zaregistrovaných
pouţívateľov o - 77.
V okrese je 1 mestská kniţnica, avšak činnosť 4 obecných kniţníc stropkovského
okresu je obmedzená iba na základné výpoţičné sluţby a vedenie základnej kniţničnej
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evidencie. Stagnujúce kniţnice (22) sú preto v okrese nahrádzané bibliobusom. V celom
okrese Stropkova zabezpečuje sluţby v 27 obciach.

Pouţívatelia
V okrese Stropkov bolo registrovaných 703 pouţívateľov, z toho v MsK 637 a 66
pouţívateľov v neprofesionálnych kniţniciach. V roku 2012 v okrese Stropkov bolo
zaevidovaných o 77 pouţívateľov menej ako v roku 2011.
Percento pouţívateľov z počtu obyvateľov v okrese predstavuje 5,65.
Z celkového počtu 703 pouţívateľov bolo zaregistrovaných 239 detí do 15 rokov, čo
činí 34 %.
Kniţnice v okrese Stropkov spolu zaevidovali 22 855 návštevníkov (nárast o 2643),
z toho v MsK Stropkov 22 474 návštevníkov, v OcK 381. Na podujatiach sa v uplynulý rok
celkovo zúčastnilo v kniţniciach 4 142 návštevníkov (nárast o 156).

Ďalšie činnosti
MsK v Stropkove uskutočnila 96 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
pre verejnosť (4 142 návštevníkov), z toho 5 informačných výchov.
MsK V Stropkove vypracovala 26 rešerší.

Informačné technológie
Počet PC v okrese Stropkov je 12, z toho pripojených na internet pre verejnosť 8.
MsK Stropkov evidovala 11 PC s pripojením na internet, z toho bolo 8 prístupných pre
verejnosť. Obecná kniţnica Duplín vyuţíva 1 PC.

Zamestnanci kniţníc a hospodárenie
V roku 2012 zabezpečovalo činnosť kniţníc v okrese Stropkov v prepočte 5.18
zamestnancov, z toho v MsK Stropkov 5 a 0,18 zamestnancov v neprofesionálnych
kniţniciach.
Kniţnice v okrese Stropkov v roku 2012 poskytli finančné prostriedky na nákup KF
v celkovej výške 1 372 € (iba MsK Stropkov).

Spracovala: Ľudmila Očipková
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6 ĎALŠIE ÚLOHY
6. 1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
V priebehu roka bolo uskutočnených 18 pracovných porád.
Päť zamestnancov PK sa zúčastnilo na 6 vzdelávacích podujatiach, poradách,
školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom, SNK Martin,
metodickými pracoviskami, SSK a ďalšími kniţnicami.

Zoznam podujatí:
a/ pre zamestnancov
1. Porada metodikov Prešovského kraja
Prešov, Kniţnica P.O. Hviezdoslava, 17.01.2012
Účastníci: N. Mičáková, Ľ. Oberstová
2. Koordinačná porada bibliografov Prešovského kraja
Svidník, Podduklianska kniţnica, 13.2.2012
Účastníci: E. Kudlová
3. Dni vedeckých kniţníc. Metodicko-kooperačný seminár bibliografov
Prešov, Kniţnica Prešovskej univerzity, 10.09.-11.09.2012
Účastníci: E. Kudlová, Ľ. Oberstová
N. Mičáková
4. Porada metodikov Prešovského kraja
Prešov, Kniţnica P.O.Hviezdoslava, 29.6.2012
Účastníci: Ľ. Očipková
5. Dotačný systém MK SR na rok 2013
Prešov, Kniţnica P.O. Hviezdoslava, 29.11.2012
Účastníci: N. Mičáková, R. Hajduk
6. Zasadnutie KP SSK
Prešov, Kniţnica P.O. Hviezdoslava, 29.11.2012
Účastníci: Ľ. Očipková

6.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE
V súčasnosti technické vybavenie kniţnice tvorí 21 osobných staníc vzájomne
prepojených v sieti. V roku 2010 kniţnica prešla na vyššiu rýchlosť pripojenia internetu,
momentálne je pripojenie rýchlosťou 12 Mbit/s. V roku 2011 pre pouţívateľov kniţnice
pribudla WI-FI sieť s pripojením na internet.
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Pouţívateľom kniţnice na úseku hudobnom a umenovednej literatúry slúţilo 9
pracovných staníc, ktoré zároveň slúţili aj ako on-line katalóg.
Poplatok za vyuţívanie sluţieb internetu pre pouţívateľa činí 0,33 € / 30 minút.
V súčasnom období kniţnica vlastní 2 nezávislé na sebe prepojené siete. Jedna sieť
slúţi v rámci vnútornej kniţnično-výpoţičnej činnosti pomocných, podporných programov
LIBRIS, BIBLIS. Druhá sieť slúţi k pripojeniu na internet a prevádzkovaniu nového
kniţnično-informačného systému VIRTUA, ktorý od roku 2004 aktívne vyuţíva oddelenie
bibliograficko-informačných sluţieb, regionálnej literatúry a automatizácie pri budovaní
článkovej regionálnej databázy regiónu Svidník a od 17.9.2007 aj modul V ý p o ţ i č n é
s l u ţ b y a K a t a l o g i z á c i a.
Automatizované spracovanie nových kniţničných dokumentov sa realizuje v oddelení
doplňovania a spracovania kniţničných fondov. Spracované a čiarovým kódom označené
dokumenty sa odovzdávajú na jednotlivé oddelenia a do bibliobusu. V bibliobuse, ktorý
prešiel od 11.05.2010 na modul Výpoţičné sluţby v systéme Virtua, sa ešte vyuţíva aj
program LIBRIS ako pomocný program. Ostatné činnosti v automatizovanom procese
zabezpečujú zamestnanci jednotlivých oddelení a úsekov po absolvovaní vstupných i
následných inštruktáţi, školení i seminárov.

6.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
Podduklianska kniţnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche 863 m2.
Pre pouţívateľov kniţnica má vytvorené 4 výpoţičné miesta, a to:
na p r í z e m í
- 2 miesta, ktoré slúţia na centrálnu evidenciu dospelých, mládeţ a
detských pouţívateľov
na p o s c h o d í
- 1 miesto na úseku hudobnom a umenovednej literatúry, 1 miesto na
oddelení bibliografie, regionálnej literatúry a automatizácie
Pouţívateľom kniţnice ďalej slúţi čitáreň na prízemí s 12 čitárenskými miestami, na oddelení
bibliografie, regionálnej literatúry a automatizácie sú k dispozícii 3 čitárenské miesta, na
úseku pre deti 10 čitárenských miest, na oddelení sluţieb čitateľom 4 čitárenské miesta a na
úseku hudobnom a umenovednej literatúry 17 čitárenských miest, z nich 9 miest na internet
a CD ROM, ktoré zároveň slúţia ako on-line katalóg.
Kniţnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v Domove dôchodcov vo Svidníku,
pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov a jednu pojazdnú kniţnicu – bibliobus,
ktorými zabezpečuje kniţnično-informačné sluţby vidieckemu obyvateľstvu v regióne –
v okresoch Svidník a Stropkov.
V decembri 2012 sa začalo s rekonštrukciou stropov v priestoroch kniţnice.
Z celkového fondu kniţničných dokumentov kniţnica má vo voľnom výbere 65 150
kn.j.
Celkový stav kniţničného fondu k 31.12.2012 činí 93 634 kn. j., ktoré sú spracované
automatizovane.

6.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31.12.2012 činnosť PK zabezpečovalo 17 zamestnancov. Z celkového počtu
zamestnancov je 7 s knihovníckym vzdelaním. Šiesti pracovníci PK majú vysokoškolské
vzdelanie.
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Priemerný vek odborných zamestnancov s knihovníckym vzdelaním dosahuje
50 rokov. Priemerná mzda za rok 2012 činila 591.- €.

6.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácie MK SR na projekty
Kniha – prameň poznania a vedomostí - projekt na podporu literatúry, kniţnej
kultúry a kniţníc – dotácia v grantovom systéme na nákup kniţného fondu od Ministerstva
kultúry SR v hodnote 4 000.- €
Detský kútik plný zábavy obstaranie hmotného majetku v intenciách beţných
výdavkov – zakúpenie Xbox hracej konzoly, veľkoplošnej televízie a DVD nosičov (3 ks)
v hodnote 1 900.- €
Sluţby čitateľom ešte kvalitnejšie ako doteraz - dotácia v grantovom systéme
Ministerstva kultúry SR v hodnote 7 820.- € - projekt nebol podporený
Kultúrne poukazy - projekt na sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie
kultúrnych aktivít a sluţieb ţiakom 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 693.- €
Koncom roka 2012 boli vypracované 3 projekty, výsledky, ktorých budú známe aţ
v roku 2013: Čítam rád, kniha je môj kamarát, Rýchla informácia nad zlato, Čitateľský
preukaz v novom šate.
Dotácia z Mestského úradu Svidník
Mestský úrad Svidník – finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 300.- €
Kniţné dary od:
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Svidník
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku
Zväz spisovateľov Ukrajiny
Kniţný dar učebníc z vydavateľstva Oxford University Press Bratislava
Kniţničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi kníh a
čitateľmi stacionárnej kniţnice a bibliobusu.

6.6 KNIŢNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Podduklianska kniţnica vo Svidníku má kolektívne členstvo:
-

v Spolku slovenských knihovníkov (SSK) - občianske zdruţenie kniţničných,
bibliografických a informačných pracovísk
v Slovenskej asociácii kniţníc (SAK) - dobrovoľné záujmové zdruţenie kniţníc
individuálne členstvo v SSK – 3 zamestnanci kniţnice
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Pracovníčka z úseku metodiky a bibliobusu, ktorá je členkou krajského výboru SSK,
sa zúčastnila 29.11.2012 Zasadnutia KP SSK v Prešove v Kniţnici P.O. Hviezdoslava.

6.7 MEDZINÁRODNÁ KNIŢNIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci medzinárodnej spolupráce PK ako jediná kniţnica na Slovensku od roku 1993
realizuje Projekt mobilnej kniţnice - BIBLIOBUSY v rámci spolupráce Holandského
ministerstva ţivotného prostredia, zdravia a kultúry a Ministerstva kultúry SR, ktorého
realizáciu zabezpečovala aj v roku 2012 prostredníctvom jedného bibliobusu.
Podduklianska kniţnica, v rámci spolupráce kniţníc v Karpatskom euroregióne, od
roku 2002 spolupracuje a udrţiava kontakty s Krosnianskou verejnou kniţnicou v Krosne
v Poľsku.

ZÁVER
Podduklianska kniţnica v hodnotenom období pristupovala k plneniu úloh s plnou
zodpovednosťou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom kniţnica zaznamenala nárast vo
výpoţičkách o 7 345 kn.j., poklesli však pouţívatelia o 150, čo súvisí so zniţujúcou sa
detskou populáciou v regióne.
Kniţnica zabezpečovala nielen slobodný prístup k dokumentom a informáciám,
podporovala celoţivotné vzdelávanie, bola miestom stretávania sa na kultúrno-výchovných
podujatiach, reagovala na nové trendy a vhodne spájala tradičné a moderné sluţby. Kniţnica
modernizovala zariadenie a vybavenie kniţnice, pri všetkých zmenách vychádzala
predovšetkým z pozície návštevníka kniţnice.

Vo Svidníku 28.02.2013
Spracovala: Bc. Ľudmila Očipková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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